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Toelichting op de symbolen
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Toelichting op de symbolen

2.2

Leveringsomvang

Waarschuwingssymbolen
Veiligheidsaanwijzingen in dit document zijn omkaderd
en worden aangegeven met een waarschuwingsdriehoek op een grijze achtergrond.
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Waarschuwingen voor elektrische spanning worden
aangegeven met een bliksemsymbool in een waarschuwingsdriehoek.
Signaalwoorden geven de graad van gevaar aan, wanneer de maatregelen ter vermindering van schade niet gerespecteerd worden.
• LET OP duidt op mogelijke schade aan eigendommen of apparatuur,
maar waarbij geen risico op persoonlijk letsel is.
• PAS OP duidt op mogelijk persoonlijk letsel.
• WAARSCHUWING duidt op mogelijk ernstig persoonlijk letsel.
• GEVAAR duidt op mogelijk levensgevaar.
Belangrijke informatie
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Leveringsomvang
RF-ontvanger
netsnoer
handleiding
bevestigingsschroeven en -pluggen (2x)
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Montage

3.1

Aansluiten elektrisch

Aanwijzingen bevatten belangrijke informatie in de gevallen waar er geen risico van persoonlijk letsel of materiële schade is en worden met nevenstaand symbool
aangegeven. Ze worden gescheiden van de tekst door
een horizontale lijn onder en boven de tekst.
Aanvullende symbolen
symbool
[ .. ]
▶


betekenis
positienummer
een stap in een actiereeks
een verwijzing naar een gedeelte in het document of
andere daarmee verband houdende documenten
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Productinformatie

Afb. 2

2.1

Inleiding

▶ Haal de perilex uit de wandcontactdoos.
▶ Draai de schroef van de trekontlasting los.

Deze RF-ontvanger werkt samen met één of meerdere RF-zenderschakelaars of met één of meerdere CO2-bedieningsmodulen. De bedieningsmodulen zijn niet te combineren.
Met deze RF-ontvanger en de RF-zenderschakelaars kan de ventilatiestand van de ventilatiewarmtepomp bedienen worden.

Stekker uit wandcontactdoos halen en schroef losdraaien

Met deze RF-ontvanger en de CO2-bedieningsmodulen wordt de ventilatiestand aangepast aan het ingestelde CO2-gehalte.
Na het aansluiten van de RF-ontvanger dient de RF-zenderschakelaar of de CO2-bedieningsmodulen op de
RF-ontvanger worden afgestemd. Het afstemmen van de
RF-zenderschakelaar is omschreven in de installatie-instructie van RF-zenderschakelaar.
Het afstemmen van de CO2-bedieningsmodulen wordt
uitgevoerd door het spanningloos maken van de RF-ontvanger.
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Connectoren los trekken
Connector 27
Connector 26

▶ Trek connector 26, 27 en de aarddraad van het perilex snoer los van
de print.
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Montage

▶ Schroef de bedrading, behalve de aarddraad, los van de connectoren.
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Insnijding in de stopdop te maken
stopdop
RF-ontvanger

▶ Maak een insnijding in de stopdop om de draad van de RF-ontvanger
door te voeren.
3.2.2 Montage wand
Bij slechte ontvangst van de RF-zenderschakelaar dient de RF-ontvanger
met bijgeleverde pluggen en schroeven aan de wand te worden bevestigd.
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Perilex uit het de ventilatiewarmtepomp trekken
connector 26

▶ Plaats connector 26 terug i.v.m. aanraakveiligheid.
▶ Trek het perilex snoer voorzichtig uit de ventilatiewarmtepomp.
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Plaatsen van de aansluiting

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

3.3
6720800011-05.0N

Afb. 5

Aansluiten van de RF-ontvanger op de regelunit

▶ Sluit de RF-ontvanger aan op bus 9 van de regelunit ( Fig. 8).

Monteren van connector 27

▶ Haal de meegeleverde netsnoer door de trekontlasting en monteer
connector 27 aan het snoer.
▶ Draai de schroef van de trekontlasting vast!
WAARSCHUWING:
elektrische schok
▶ Plaats de aarddraad-faston van het netsnoer aan een
aardlip van het deurtje en controleer of alle aarddraad-fastons zijn aangesloten.

3.2

Montage

3.2.1

Montage toestel
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VOORZICHTIG:
toestelschade, ventilatie niet te regelen
▶ Indien de RF-ontvanger aan de onderzijde van het
toestel wordt geplaatst:
▶ Ontvet en reinig het oppervlak om een goede hechting te kunnen waarborgen.
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Bus 9 regelunit
Bus 9 op de regelunit
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