AirGate & AirBridge
AR-0010-16
AR-0012-16

Installationsbeskrivning

AirGate & AirBridge
Installationsförfarandet är likadant för både AirGate och AirBridge. Finns behovet av AirBridge
för att kunna ansluta EcoGuard Wirelessenheter, placeras den alltid intill AirGate. Enheterna skiljs
åt genom att AirGate har en wM-Bus dekal nere i högra hörnet. Invändigt har AirGate en kåpa
över kretskortet som AirBridge saknar. OBS! Var noga med att montera rätt lock på rätt enhet när
installationen är klar, se bilder på de öppnade enheterna här nedan.

AirBridge

AirGate

Dimensioner

Montering
1. Hitta en lämplig plats att installera enheten/enheterna på.
2. Om enheten är ihopskruvad så skruva ur skruven som syns på bilden (observera att detta är en
Torx T20H av säkerhetstyp med pinne i mitten).
3. Lyft av fronten genom att trycka in de två clipsen på var sin sida om fronten.
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4. Markera de fyra hålen på underlaget och förborra om så krävs. Montera enheten med lämpliga
skruvar i hålen.

Installation
Observera att följande steg ska utföras av auktoriserad installatör. Enheten måste kunna frånskiljas från nätspänning vid behov. I de fall både AirGate och AirBrigde skall installeras kan enheterna
antingen ha seperata spänningsmatningar eller kopplas ihop med en kabel mellan dem.
Enheterna kräver inte jordanslutning. Tänk på att koppla enheten till en fast spänningsmatning alltså
inte belysning, timer eller liknande.
5. Skala kabeln enligt anvisning nedan.
Yttre isolering

Inre isolering

Skalad kabel

◀← Kapslingens insida
6. För kabeln genom genomföringen i enhetens kapsling och anslut kablarna vid de två interna
anslutningsplintarna. Wagoklämmor och dragavlastningar finns förpackade inne i enheten.
7. Skruva dit dragavlastningen på inkommande kabel.
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8. Spänningssätt enheten. AirGate och AirBridge beter sig olika vid uppstart.
Se tabell som följer.

AirGate

AirBridge

Piper några gånger kort vid
spänningssättning.

Röd fast LED indikerar att enheten är spänningssatt.

Piper en gång långt när enheten Röd blinkande LED indikerar att
är uppstartad efter cirka 30 sek. enheten tar emot EGW-data.
Grön fast LED indikerar att enheten är spänningssatt.
Blå blinkande LED indikerar att
enheten tar emot wM-Busdata.
Röd fast LED indikerar att enheten är uppkopplad mot Curves.

9. Om enheten har startat upp korrekt enligt tabellen ovan är det dags att sätta tillbaka fronten
och skruva i skruven. Skruven finns förpackad i enheten.
10. När enheten är färdigmonterad och installerad klistras EcoGuards-logotyp (bifogad i kartongen)
över skruven enligt bild nedan. Var nogrann med lockets orientering så att dekalen placeras rätt.
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EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001
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