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Säkerhetsanvisningar

Beskrivning
Gira G1 temperaturgivarmodul är en tillsats-
apparat för Gira G1. Den används för regist-
rering av rumstemperaturen. Gira G1 tempe-
raturgivarmodulen är avsedd för användning 
inomhus.

Bild 1: Uppbyggnad, Gira G1 temperaturgi-
varmodul

(1) Monteringsram till Gira G1

(2) 6-polig fjäderkontakt

(3) Mätkropp

Montering av modulen

Val av monteringsställe

Om man väljer fel monteringsställe kan Gira 
G1 temperaturgivaren inte registrera korrekt 
rumstemperatur.

- Montera inte modulen på platser där det 
förekommer drag (t.ex. mellan fönster och 
dörr).

- Den ska inte heller monteras direkt intill 
värmeelement eller fönster.

- Täck aldrig över Gira G1 temperaturgivar-
modulen (t.ex. gardiner).

Låsa upp och öppna Gira G1

Bild 2: Upplåsning av displaymodulen

1 För med lätt tryck in ett upplåsningsverk-
tyg eller en smal skruvmejsel i upplåsning-
söppningen (4).

 Displaymodulen är upplåst.

Bild 3: Ta bort displaymodulen

2 Dra kraftigt i den övre sidan av displaymo-
dulen och dra ut den framåt (5).

3 Ta bort Gira G1 (6).

Insättning av temperaturgivarmodulen

Bild 4: Insättning av temperaturgivarmodu-
len

4 Ta bort blindpluggen nedtill till vänster på 
monteringsramen.

5 Sätt in temperaturgivarmodulen med den 
6-poliga fjäderkontakten på det ställe där 
blindpluggen satt på monteringsramen. 
Den 6-poliga fjäderkontakten måste synas.

Fälla in displaymodulen

Bild 5: Fälla in displaymodulen

6 Sätt in displaymodulen i styrelementet på 
monteringsramen (7).

7 Fäll in displaymodulen upptill (8).

 Displaymodulen hakas fast med låspunk-
terna och monteringsramen.

Montering och anslutning av elek-
triska apparater får endast utföras 
av elinstallatörer.

i Temperaturegistrering via tem-
peraturgivarmodulen stöds först 
från och med Gira G1 indexsta-
tus I09.
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i Gira G1 är korrekt insatt först när 
spärren har återgått till sitt änd-
läge i låsöppningen.
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Justera givaren

Förberedelse

- I ETS ska inställningen "Intern givare" akti-
veras vid parametern "Val av givare".

- Före justeringen måste Gira G1 tempera-
turgivarmodulen vila minst 60 minuter efter 
det att strömmen slagits på.

- I rummet där Gira G1 temperaturgivarmo-
dulen l monteras får det inte finnas drag el-
ler märkbara temperaturvariationer.

- Använd en noggrann termometer och mät 
rumstemperaturen minst 20 cm från väg-
gen.

Genomförande

Bild 6: Öppna skärmen [Systemmeny]

1 Peka på knappen [Systemmeny]  (9) i 
Gira G1.

 Skärmen [Systemmeny] öppnas.

2 Peka på [System].

 Skärmen [System] öppnas.

Bild 7: Skärm [System]

3 Peka på [Justera givare].

 Skärmen [Justera givare] öppnas.

Bild 8: Skärm [Justera givare]

4 Ange ett relevant rumstemperaturvärde 
(10).

5 Peka på [ok] (11).

 Skärmen [System] öppnas.

 Gira G1 justerar därefter mätvärdesregist-
reringen stegvis.
Detta kan ta upp till 20 minuter. Det visas 
inget särskilt meddelande när justeringen 
är klar. Gör ingen ny justering inom den 20 
minuter långa väntetiden, då detta kan leda 
till problem.

Tekniska data
Skyddsklass: IP 20

Mått (B x H x D): 44 x 11 x 6 mm

Mätnoggrannhet: ± 0,5 K

Omgivnings-
temperatur: 0 °C till +45 °C

Förvarings- resp. trans-
porttemperatur: –20 °C till +70 °C

Relativ luftfuktighet: Max. 95 % r. F, ej

 kondenserande

Garanti
Garantiärenden hanteras enligt lag av fack-
handeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt 
tillsammans med en felbeskrivning till ansva-
rig återförsäljare (fackhandel/installationsfö-
retag/elfackhandel).

Denna skickar sedan apparaterna vidare till 
Gira Service Center.
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