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Installation, forlængersæt TBLZ-2-13
GOLD, version E/F
1. Generelt
Forlængelsessæt til bus-kabel er beregnet til brug ved
forlængelse af kabel til trykføler eller IQlogic+.

1.1 Beskrivelse
Kabelsættet består af:
1 kabel, 6-polet, 44 meter.
1 bus-kabel, 6-polet, 3 meter, med to modultilslutninger,
en til hver ende.
2 tilslutningsbokse, med seks klemmer og modultilslutning.

2. Installation
Tilslut et af bus-kablerne til styreenheden.
Ved forlængelse af kabel til trykføler eller IQlogic+ skal
bus-kabel tilsluttes til en af tilslutningerne mærket COM1,
COM2 eller COM3 på styreenhed.
Tilslut den anden kabelende i en af tilslutningsboksene.
Monter boksen et passende sted.
Træk forlængerkablet, på den mest hensigtsmæssige
måde, hen til det ønskede sted for placering af tilslutningsboks 2. Kablet skæres til i en passende længde, og
enden afisoleres som den oprindelige ende.
Slut kablets ledere til skrueklemrækkerne i tilslutningsboksene. Lederne skal tilsluttes med samme farve til samme
klemmenummer i begge tilslutningsboksene.
Tilslut det andet bus-kabel mellem koblingsboks 2 og
enheden (trykføler eller IQlogic+).

3. Elektrisk tilslutning
Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.
Enhederne er digitale og kan, afhængigt af installationen,
være følsomme over for udefrakommende forstyrrelser.
Kablerne må ikke lægges parallelt med og tæt ved et
stærkstrømskabel. Hvis et kabel krydser et stærkstrømskabel, bør det ske i en 90° vinkel.
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Installation, forlængersæt TBLZ-2-13
COMPACT
1. Generelt
Dette forlængersæt til bus-kabel er beregnet til forlængelse af kabel til håndholdt terminal, trykføler eller IQnomic
Plus.

1.1 Beskrivelse
Kabelsættet består af:
1 kabel, 6-polet, 44 meter.
1 bus-kabel, 6-polet, 3 meter, med to modultilslutninger,
en til hver ende.
2 tilslutningsbokse, med seks klemmer og modultilslutning.

2. Installation
Tilslut et af bus-kablerne til styreenheden.
Ved forlængelse af kabel til håndholdt terminal skal buskablet sluttes til tilslutningen mærket HMI på styreenheden.
Ved forlængelse af kabel til trykføler eller IQnomic Plus
skal bus-kablet sluttes til en af tilslutningerne mærket
Internal EIA-485 på styreenheden.
Tilslut den anden kabelende i en af tilslutningsboksene.
Monter boksen et passende sted.
Træk forlængerkablet, på den mest hensigtsmæssige
måde, hen til det ønskede sted for placering af tilslutningsboks 2. Kablet skæres til i en passende længde, og
enden afisoleres som den oprindelige ende.
Slut kablets ledere til skrueklemrækkerne i tilslutningsboksene. Lederne skal tilsluttes med samme farve til
samme klemmenummer i begge tilslutningsboksene.
Tilslut det andet bus-kabel mellem tilslutningsboks 2 og
enheden (håndholdt terminal, trykføler eller IQnomic Plus).

3. Elektrisk tilslutning
Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret elektriker iht. gældende forskrifter.
Enhederne er digitale og kan, afhængigt af installationen,
være følsomme over for udefrakommende forstyrrelser.
Kablerne må ikke lægges parallelt med og tæt ved et
stærkstrømskabel. Hvis et kabel krydser et stærkstrømskabel, bør det ske i en 90° vinkel.

Modulstik, hun

Skrueklemrække

LF-0920-A11, længde 3 meter

Skrueklemrække

Kabelgennemføring PG

Modulstik, hun
Tilslutningsboks

Aggregat

2

www.swegon.com

Tilslutningsboks
Håndholdt terminal,
trykføler eller IQnomic
Plus

Forbehold for ændringer.

