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Forsiden av røykvarsleren:

Generelt

NO Monterings- og bruksanvisning
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Denne veiledningen inneholder en beskrivelse av
hvordan KNX-modulen monteres i røykvarslerne
Dual/VdS og Q-Label. Veiledningen retter seg
mot elektroinstallatører med KNX-kurs eller sammenlignbar videreutdanning. Du finner informasjon om Giras kurstilbud på www.gira.de.

KNX-modul for
røykvarsler
Dual/VdS og Q-Label
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Sette inn KNX-modulen

Ta ut modulen

Tekniske data

1. Stikk støpselstiften til KNX-modulen inn i
modulgrensesnittet til røykvarsleren helt til
KNX-modulen festes.

1. Løsne røykvarsleren fra monteringsplaten
eller 230 V-sokkelen. Dette gjør du ved å
dreie røykvarsleren mot urviseren.
2. Løsne eventuell kabling.
3. Ta 9 V-blokkbatteriet ut av batterirommet, og
løsne batteritilkoblingen.
4. Trekk den gamle modulen ut av
røykvarsleren.

Spenningsforsyning
til KNX-modulen:

via KNX-ledning

Temperaturområde:

-5 °C til +50 °C

Beskyttelsesklasse:

IP 20

Les denne veiledningen nøye, og oppbevar den
for senere bruk.
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Funksjonsbeskrivelse
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjonssystemer

Merknad

Beveg røykvarsleren litt mot siden til låsen
frigjøres.
Foreta en funksjonstest

Beskrivelse av apparatet

1: Funksjonsknapp
2: Lysring
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Baksiden av røykvarsleren:
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10860398 28/13

www.gira.de
info@gira.de

Garantien ytes via faghandel i henhold til de
juridiske bestemmelser.

Modulen er låst via låsen i røykvarsleren.

KNX-modulen for røykvarslerne Dual/VdS og
Q-Label er beregnet for tilkobling av
røykvarslerne Dual/VdS og Q-Label til et KNXsystem.
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Dahlienstraße
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Obs! Høy lyd!
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Det utløses en høy varsellyd under
funksjonstesten.
Hold en minimumsavstand på 50 cm til
røykvarsleren under funksjonstesten.
2. Koble 9 V-blokkbatteriet sammen med
batteritilkoblingen, og sett batteriet i
batterirommet.
3. Koble KNX-modulen sammen med KNXledningen.
4. Fest røykvarsleren på monteringsplaten eller
230 V-sokkelen. Dette gjør du ved å dreie
røykvarsleren med urviseren.
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Tilkoblingsklemmer KNX
Programmerings-LED
Programmeringsknapp
Lås
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1: Batterirom
2: Modulgrensesnitt
3: Batteritilkobling

Merknad

Varsleren kan ikke låses i monteringsplaten eller
sokkelen uten at batteriet er satt inn.
5. Utfør en funksjonstest.

Garanti

1. Trykk på funksjonsknappen på røykvarsleren
helt til en alarm angis.
• Hvis det etter ca. 4 sekunder utløses et
lydsignal og lysringen blinker, fungerer
røykvarsleren som den skal.
• Hvis du fortsatt ikke hører noe signal til tross
for at batteriet fungerer, er røykvarsleren
defekt og må skiftes ut.
2. Avslutt funksjonstesten ved å trykke på
funksjonsknappen igjen.

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.

