
Monteringsadapter mini-hus
Best. nr. : 5429 00

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar
Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektri-
ker.
Risk för elstötar! Kapslingen är endast avsedd för eNet-enheter.
De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion

Bild 1: Komponenter inbyggnadshus

(1) Kapslingslock
(2) eNet Mini-enhet
(3) Adapter för eNet-universalsändare och energisensor
(4) Kapslingsunderdel
(5) Plint för genomkoppling av skyddsledaren
(6) Dragavlastningen

3 Funktion
Ändamålsenlig användning
- Inbyggnadshus för eNet-Mini-aktuatorer och -sensorer
- Infälld montering i mellantak och utanpåliggande montering
Produktegenskaper
- Möjligt med montering på DIN-skena enligt DIN EN 60715
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4 Information för elektriker
4.1 Montering och elektrisk anslutning

FARA!
Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.
Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.
Frikoppla och täck över spänningsförande delar i omgivningen innan arbeten
utförs på enheten!

Montera inbyggnadshus
eNet-aktuatorn eller -sensorn är korrekt ansluten.
o För eNet-universalsändare eller energisensor ska adaptern (3) hakas fast.
o Sätt i eNet-enheten i kapslingsunderdelen (4) så att enheten kan betjänas via kapslingsloc-

ket.

Bild 2: Dragavlastningen

o Sörja för dragavlastning (bild 2).
För att en säker dragavlastning ska kunna uppnås, ska två kablar med samma diameter
användas. Kabelrekommendation för effektiv dragavlastning: H05VV-F 3G 1,5.

o Sätt kapslingslocket på kapslingsunderdelen och tryck ihop delarna.
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Öppna kapslingen

Bild 3: Öppna kapslingen

o Stick in en skruvmejsel i öppningen (7) och bänd försiktigt ut kapslingslocket (bild 3).
o Stick sedan in skruvmejseln mellan dragavlastningen och kapslingsöverdelen (8) och bänd

upp.
i En fasthakad adapter (3) kan bändas loss med en skruvmejsel. Sätt skruvmejseln vid lås-

mekanismen för att göra detta.

5 Bilaga
5.1 Tekniska data
Mått B×H×D 97×53×36 mm

5.2 Garanti
Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.
Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare
(fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira
Service Center. 

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de

32586002 10499296 07.04.2014 3/3

eNet
Monteringsadapter mini-hus


	1 Säkerhetsanvisningar
	2 Enhetens konstruktion
	3 Funktion
	4 Information för elektriker
	4.1 Montering och elektrisk anslutning

	5 Bilaga
	5.1 Tekniska data
	5.2 Garanti


