Instrucţiuni de montare

Ramă de montaj
1251 04

Descrierea aparatului

Instalarea ramei de montaj

În rama de montaj se instalează individual pe
perete module de aparate sau aparate complete, ca
de ex. modulul radio pentru uşă Dialog din sistemul
coloanei funcţionale modulare.
Luând în considerare intrările necesare pentru
conductori, se pot instala mai multe rame de montaj
una sub alta.

Alegerea locului de montaj
Montaţi rama de montaj exclusiv pe o suprafaţă
plană. La montare pe un perete cu denivelări, apare
pericolul ca rama de montaj să se deplaseze la
înşurubare.

Atenţie
Încorporarea şi montarea aparatelor electrice este
permisă numai specialiştilor electricieni.
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Separarea electrică

Conform VDE 0100 şi VDE 0800, conductorii şi
aparatele acţionate cu joasă tensiune de protecţie,
trebuie să fie pozate şi montate cu separare
electrică faţă de conductorii şi aparatele aflate sub
tensiunea reţelei (230 V).
Dacă acest lucru nu este posibil, se va asigura
o separare care să confere siguranţă (perete
despărţitor, doză de încorporare pentru aparate).
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Legendă
1 Ramă de montaj
2 Capac de capăt
3 Doză de aparat
4 Element portant al aparatului
5 Placă portantă
6 Placa frontală din sticlă
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Instalarea ramei de montaj
Pentru instalarea ramei de montaj, parcurgeţi
etapele de lucru de mai jos în ordinea reprezentată:
1. Însemnaţi găurile de fixare, găuriţi (6 mm) şi
introduceţi diblurile din pachetul de livrare.
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Posibilitate alternativă de montaj

În funcţie de structura peretelui, prezintă un
avantaj fixarea dozei aparatului direct pe perete.
În acest sens, aşezaţi doza aparatului înainte de
instalare în rama de montaj şi fixaţi pe perete doza
aparatului cu materialul de montaj din pachetul de
livrare (vezi imaginea).

2. Fixaţi pe perete rama de montaj cu şuruburile
din pachetul de livrare.
3. Rupeţi capacele pentru intrarea conductorilor
de la doza aparatului.
4. Desizolaţi conductorii de alimentare şi
introduceţi-i în doza aparatului.
5. Introduceţi doza aparatului şi fixaţi-o în rama de
montaj cu cele patru şuruburi.

Pentru încorporarea unui aparat complet, ca de ex.
controlerul radio Gira, vă rugăm să citiţi mai departe
la Pagina 5. În cele ce urmează, se va descrie
încorporarea unei unităţi de aparat.
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Încorporarea unei unităţi de aparat
6. Astupaţi deschiderile ovale ale dozei aparatului
cu dopurile de mascare din pachetul de livrare.
7. La instalarea unei unităţi de aparat cu două
elemente portante de aparate, respectiv şase
aparate şi dacă este necesară separarea
electrică între partea de mică tensiune şi
tensiunea reţelei, introduceţi peretele
despărţitor în doza aparatului.

9. Acroşaţi lateral elementul portant al aparatului
(în cazul a două elemente portante) sau central
(în cazul unui singur element portant) în doza
aparatului.

8. Introduceţi piesele ST în elementul portant al
aparatului şi fixaţi-le cu şuruburile din pachetul
de livrare. Ghearele pot să rămână la
piesele ST.
În cazul instalării concomitente a aparatelor de
mică tensiune şi de tensiune a reţelei într-un
element portant al aparatului, pentru separarea
electrică trebuie să se utilizeze dozele de
încorporare pentru aparate din pachetul de
livrare. În acest caz, înlăturaţi în prealabil
ghearele pieselor ST.
10.Racordaţi piesele ST şi închideţi prin rabatare
elementul portant al aparatului.
11. Introduceţi cele două capace de capăt.
În cazul instalaţiei aparente, deschideţi mai întâi
intrările corespunzătoare pentru conductori din
capacele de capăt şi introduceţi ghidajele
pentru canale şi pentru cabluri.
12.Aşezaţi placa portantă şi fixaţi-o pe rama de
montaj cu cele patru şuruburi.

13.Aşezaţi placa frontală din sticlă şi apăsaţi-o
până când se cuplează.
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Încorporarea unui aparat complet
Montaţi rama de montaj aşa cum este descris la
Pagina 3 şi continuaţi instalarea după cum
urmează:
6. Deschideţi intrările pentru conductori necesare
de la doza aparatului, desizolaţi conductorii de
alimentare şi introduceţi-i.

10.Aşezaţi placa portantă şi fixaţi-o pe rama de
montaj cu cele patru şuruburi.

7. Introduceţi doza aparatului în rama de montaj şi
înşurubaţi-o ferm.

+
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11. Aşezaţi placa frontală din sticlă şi apăsaţi-o
până când se cuplează.

Demontarea plăcii frontale
Pentru demontare, trageţi placa frontală din sticlă
cu ambele mâini spre înainte (vezi imaginea).
8. Conectaţi conductorii de alimentare la aparat.
9. Introduceţi cele două capace de capăt.
În cazul instalaţiei aparente, deschideţi mai întâi
intrările corespunzătoare pentru conductori din
capacele de capăt şi introduceţi ghidajele
pentru canale şi pentru cabluri.
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Garanţia producătorului
Oferim garanţie în cadrul dispoziţiilor legale.
Vă rugăm să trimiteţi instalaţia fără taxare poştală,
cu o descriere a defecţiunii, la serviciul nostru
central pentru clienţi.
Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
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D-42477 Radevormwald
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