Apparatbeskrivelse

Monteringsanvisning

N

Sett inn temperaturfølgermodul

Gira G1 temperaturføler-modul er et tilleggsapparat for Gira G1. Det bukes for registrering av romtemperaturen. Gira G1 temperaturføler-modul er kun egnet for bruk
innvendig.

Gira G1 temperaturfølermodul
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Ill. 1: Oppbygging Gira G1 temperaturfølermodul
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Ill. 4: Sett inn temperaturfølermodul
4 Fjern blindplugger til venstre nede fra festerammen.
5 Sett temperaturfølermodulen med den 6polede fjærkontakten i den tidligere posisjonen til blindpluggen i holderammen.
Den 6-polede fjærkontakten må da være
synlig.

(2) 6-polet fjærkontakt
(3) Målelegeme

Montere modulen

Sving inn displaymodulen
Valg av monteringssted
Ved feil valg av monteringssted, måler Gira
G1 temperaturfølermodul feil romtemperatur.

(7)

(8)

- Unngå et monteringssted med gjennomtrekk (f.eks.. mellom vindu og dør).
- Unngå direkte nærhet til radiatorer og vinduer.
- Tildekk aldri Gira G1 temperaturfølermodul
(f.eks. forheng).
Låse opp og åpne Gira G1

(4)

Sikkerhetsanvisninger
Installasjon og montering av elektriske apparater må kun utføres av
godkjente elektrikere.

Ill. 5: Sving inn displaymodulen
6 Displaymodulen settes inn i føringselementet til holderammen (7).

i

Temperaturregistreringen via
temperaturføler-modulen støttes av Gira G1 først fra
Indexstand I09.

7 Displaymodulen svinges inn øverst (8).
 Displaymodulen gå i inngrep med rastpunktene og holderammen.
Ill. 2: Låse opp displaymodul
1 Før et åpningsverktøy eller en tynn skrutrekker med lett trykk inn i åpningshullet
(4).
 Displaymodulen er åpnet.
(5)

(6)

Ill. 3: Fjern displaymodul
2 Displaymodulentrekkes framover med
makt på øvre side (5).
3 Ta av Gira G1 (6).

i

Gira G1 er først korrekt i lås, når
skåten i opplåsingspåningen er
falt tilbake i sin endestilling.

Justere føler
Forberedelse
- I ETS må man ved parameteren "Følervalg"
aktivere innstillingen "intern føler".
- Gira G1 temperaturfølermodul må etter
innkobling av spenningen hvile i minst 60
minutter før man kan gjennomføre kalibrering.
(11)

- Rommet hvor Gira G1 temperaturfølermodull blir montert, må i denne tiden være
uten gjennomtrekk og mest mulig fritt for
temperatursvingninger.
- Mål nå romtemperaturen med et mest mulig nøyaktig termometer i en avstand på
minst 20 cm fra veggen.
Gjennomføring

(10)

(9)

Ill. 8: Visning [Justere føler]
4 Legg inn den målte romtemperaturverdien
(10).
5 Klikk på [OK] (11).
 Visning [System] er åpnet.
 Gira G1 tilpasses deretter måleverdiene
trinnvis.
Denne prosessen kan ta opp til 20 minutter.
Etter avsluttet kalibrering vises ingen egen
melding. Foreta ikke noen ytterligere kalibreringer i løpet av de 20 minuttene ventetid, da dette kan føre til problemer.

Tekniske data
Ill. 6: Åpne visningen [Systemmeny]
1 Klikk i Gira G1 på knappen [Systemmeny]
(9).
 Visningen [Systemmeny] er åpnet.
2 Klikk på [System].
 Visning [System] er åpnet.

Beskyttelsesklasse:

IP 20

Dimensjoner
(B x H x D):

44 x 11 x 6 mm

Målenøyaktighet:

± 0,5 K

Omgivelsestemperatur:

0 °C til +45 °C

Lagrings- eller transporttemperatur:

–20 °C til +70 °C

Relativ fuktighet:

maks. 95 % r. F.,
ingen kondensering

Garanti
Garantien ytes via faghandelen i henhold til
de juridiske bestemmelser.
Legg ved en beskrivelse av feilen og lever
eller send defekte apparater portofritt til din
forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/
elektrofaghandel).
Derfra blir apparatene sendt videre til Gira
Service Center.

Ill. 7: Visning [System]
3 Klikk på [Justere føler].
 Visningen [Justere føler] er åpnet.

