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Bussanslutningen utgör anslutningen mellan installationen och brytarinsatser för flera kontroller. Denna enhet
kan monteras var som helst på brytarinsatsen. För monteringen av bussanslutningen i en infälld apparatdosa
utan monteringsskruvar kan en uppsättning klor med ref. nr. 450-00068 användas.

Tekniska data
Bussanlutning brytarinsats
Anslutningsenhet för flera väggmonterade kretskort
Ett väggmonterat kretskort inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta
en eller flera knappar till Niko Home Control-installationen. Niko tillhandahåller horisontella, vertikala, enkla
eller multipla kretskort. Välj typ av kretskort enligt antalet åtgärdsknappar som krävs och beroende på om
enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt. Kretskortet kan enkelt bytas mot ett större senare om
installationen behöver utökas.
Du behöver en anslutningsenhet för varje multipelt väggmonterat kretskort som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar en dubbel plug in-kontakt som gör att du kan
ansluta busskabeln och skapa en anslutning till nästa styrenhet. Anslutningsenheten har två kontakter med två
öppningar var.
Tekniska data:
• material i väggmonterat kretskort: epoxy
• materialtjocklek: 1 mm
• en dubbelkontakt
Använd en uppsättning klor om det inte finns några skruvhål i infällningsdosan. Set med klor för enskilda och
flera väggmonterade kretskort är tillgängliga separat.
• Funktion: En brytarinsats inkluderar alla elektriska och mekaniska komponenter som krävs för att ansluta en
eller flera tryckknappar till Niko Home Control-installationen. Niko tillhandahåller horisontella, vertikala,
enkla eller multipla kretskort. Välj typ av kretskort enligt antalet kontrollknappar som krävs och beroende på
om enheten ska monteras horisontellt eller vertikalt. Kretskortet kan enkelt bytas mot ett större senare om
installationen behöver utökas. Du behöver en anslutningsenhet för varje multipel väggmonterad brytarinsats
som ska anslutas. Anslutningsenheter tillhandahålls separat. Anslutningsenheten inkluderar ett dubbelt anslutningsdon som gör det möjligt att ansluta busskabeln och upprätta en anslutning till nästa kontrollelement.
Anslutningsenheten har två kontakter med två öppningar var.
• Trådanslutning
– dubbelt anslutningsdon
• Anslutningsklämmor
– 2 x 0,5 till 1 mm² tråd per anslutningsterminal
• Fixeringsmetod
– för montering av anslutningsenheten ska uppsättningen av klor 450-00068 användas.
• Mått: 50.7 x 42.9 mm
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• Märkning: CE
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