RF ontvanger - 15081050

Inhoud levering
-

RF Ontvanger
Bevestigingsschroeven
Bevestigingspluggen
Handleiding

1 stuks
2 stuks
2 stuks
1 stuks

Inleiding
Deze ontvanger is bedoeld worden om de ventilatorstand van de
Inventum Ecolution te bedienen. Om deze ontvanger te bedienen
dient er één of meerdere zenderschakelaar(s) aanwezig te zijn. Indien
het toestel reeds met een perilex aansluiting aangesloten is, dan
hoeft dit niet gewijzigd te worden naar een netsnoer aansluiting
Na het aansluiten van de ontvanger dient de
zenderschakelaar eerst op de ontvanger worden
afgestemd. Het afstemmen van de zenderschakelaar is
omschreven in de handleiding van zenderschakelaar.
In de regelunit dient de RF ontvanger geactiveerd te worden. Dit kan
in het installateurmenu aangepast worden.
(zie installateurshandleiding)

Aansluiten van de ontvanger op de regelunit
De ontvanger dient
aangesloten te worden
op bus 9 van de regelunit
(zie afbeelding)

Elektrisch aansluiten

Montage toestel

Stap 1: Haal de perilex
stekker uit de
wandcontactdoos

Indien de ontvanger aan de onderzijde van het toestel
geplaatst wordt, dient het oppervlak eerst goed ontvet
en gereinigd te worden met bijvoorbeeld wasbenzine
om een goede hechting te kunnen waarborgen.

Stap 2: Draai de
kunststof schroef van
de trekontlasting los.

27

9

Stap 3: Trek connector 26, 27
en de aardedraad-faston van het
perilex snoer los van de print en
schroef de bedrading los van de
connectoren behalve de aardedraad!!
Stap 4:
Plaats connector
26 terug i.v.m.
aanraakveiligheid

26

Stap 5: Trek het perilex snoer
voorzichtig uit het toestel.

Maak een insnijding in de stopdop om de draad
van de RF ontvanger door te voeren

Montage wand
Bij slechte ontvangst van de zenderschakelaar
dient de ontvanger met bijgeleverde pluggen
aan de wand bevestigd te worden.

Stap 6: Haal het
meegeleverde netsnoer door
de trekontlasting en monteer
connector 26 aan het snoer.
Stap 7: Draai de kunststof
schroef van de trekontlasting
vast!
Plaats de aardedraad-faston van het netsnoer aan een
aardlip van het deurtje en controleer of alle aardedraadfastons aangesloten zijn.

Let op: Plaats de aansluiting van
de draad naar onderen.

