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Leveransinnehåll

Monteringsanvisning
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System 106 - utanpåliggande kåpa,
1-fack till 5-fack
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5501 9..
5502 9..
5503 9..
5504 9..
5505 9..
5508 9..

Allmänna säkerhetsanvisningar
Anslutning och montering av elektrisk
utrustning får endast utföras av
elektriker!
Den här bruksanvisningen är en del av
produkten och ska behållas av slutkunden.
Läs instruktionerna före användning och följ
anvisningarna.
Monteringsexempel: utanpåliggande kapsling,
2-fack.
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Borrmall
Funktionsbärare
Kapsling
Skruv- och pluggsats (ø 6 mm)
Säkringslina
Systemkabel och slutmotstånd
(från kapsling 2-fack)
Bitshållare och bit
Monteringsanvisning
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de

Gehäuse Aufputz 1 bis 5fach

nl

Gehäuse Aufputz 1 bis 5fach

fr

Gehäuse Aufputz 1 bis 5fach

en

Gehäuse Aufputz 1 bis 5fach

Monteringsexempel

Måttuppgifter
1x1

1x4

1x5

220 mm

b

22

220 mm

1x3

330 mm

a

2x2

1x2
110 mm

110 mm

22
110 mm
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1x1
1x2
2x2
1x3
1x4
1x5
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b

106,5 x 106,5 mm
106,5 x 213,0 mm
213,0 x 213,0 mm
106,5 x 319,5 mm
106,5 x 426,0 mm
106,5 x 532,5 mm
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22
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Montagevorbereitung

„TOP“

2.

5.
TOP

System

Observera monteringshöjd och
kabellängd
Observera rekommenderad monteringshöjd
för kameramodulen (art.nr 5561 00) resp.
displaymodulen (art.nr 5567 00).
Kabelgenomföringen för anslutningskabeln
får aldrig planeras i höjd med dessa moduler!
Rekommendation: Använd den nedre
kabelgenomföringen vid en lodrät montering.
Anslutningskabeln får vara max 1,5 gånger
så lång som den utanpåliggande kapslingen.

System

System

B

art.-nr 5561 00 / 5567 00

1
1

4x

TOP

A

1

„TOP“

System

Välj en öppning (A) för kabelindragningen och
punktera den med ett runt föremål (inget kryss).
Använd aldrig membranen (B) för
kabelindragningen!

1,5 m

Sätt in modulerna i funktionsbäraren
(observera TOP-markeringen) och lås fast dem.
För detaljerad information om modulerna, se
resp. bruksanvisning för de separata modulerna.

6.

Om tätningskåpan skulle lossna vid
monteringen: Sätt på tätningskåpan igen och
kontrollera att den sitter korrekt, så att
tätheten kan garanteras.
180°

Montage
Das Video zur Montage finden Sie hier:

2x2

Fäst först slutmotstånden och sedan
systemkabeln.
Fäst alltid slutmotstånden på systemkabelns
första och sista modul.
Anteckning kontaktdon kodning!

1.
3.

7.
ZV

BUS

A
Tryck fast pluggen för väggförskruvningen i
skåran och kontrollera att den sitter korrekt.
Vid användning av andra typer av skruvar:
Använd skruvar med en huvudhöjd på max
2,8 mm, t.ex. skruvar enligt DIN 7996.

B

180°

4.

Korta av anslutningskabeln och anslut med en
klämma (A). Vrid klämman 180° (B) och fäst den
på anslutningen på röstmodulen eller
portregistermodulen.
1. Rikta in borrmallen enligt markeringarna för
kabelindragningen utifrån monteringstyp
(vågrät/lodrät) och markera ut borrhålen
(Ø 6 mm).
Det medlevererade monteringsmaterialet
lämpar sig inte för enstegstätade fasader!
2. Avlägsna inte tätningskåporna för
ledningsgenomföringen.

Avisolera anslutningskabeln så nära tätningskåpan
(se pil) som möjligt. Den avisolerade delen av
anslutningskabeln får inte ligga bakom
tätningskåpan, eftersom det då inte kan
garanteras att tätningen fungerar.

Inga byglar mellan BUS och ZV
Det får inte dras några byglar mellan BUS och
ZV på modulen.
Modulen känner automatiskt av om en extra
spänningsförsörjning (ZV) är ansluten.

GIRA

8.

Girsiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 1220
42461 Radevormwald

CLICK

Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191
Pritrdite varnostno vrvico (l: 120 mm).

9.
A

B

Vstavite nosilec funkcij v nadometno ohišje,
tako da ga zasučete navznoter (A).
Bodite pozorni na položaj vodnikov in
varnostne vrvice!
Ne stisnite vodnikov. Pri 4- in 5-kratnem ohišju
pazite na dodatno zaskočno varovalo.

10.

Nadometno ohišje zaprite s priloženim vijačnim
nastavkom in držalom za vijačne nastavke
(Oboje skrbno shranite!). Steblo držala za vijačne
nastavke je rahlo upogljivo in se izkrivi, takoj ko
je dosežen ustrezen pritezni moment. Po končani
montaži preverite vse mere rež z vidika tesnjenja.
Zaporni vijak ne sme štrleti navzven.

www.gira.de
info@gira.de

