AURUS-OLED
INSTALLATIE HANDLEIDING

Inleiding

NL

NL

Deze handleiding begeleidt u tijdens de montage van een AURUS-OLED. Het bevat
interessante informatie i.v.m. dit hoogwaardige domotica ‘boek’.

Installatiehandleiding TDS12022xx NL V10

Onderdelen

NL

Muurdoos

Beugel

Aanraakscherm

Het ontwerp van de AURUS-OLED laat toe om het bedieningspaneel zowel in verticale als
in horizontale richting te monteren. De keuze is aan u of aan uw klant!
Indien nodig kan de oriëntatie van de AURUS-OLED eenvoudig gewijzigd worden,
hiervoor dient u enkel een
aan te passen in het PROSOFT Suite project bestand
(.NBT).
Het is niet nodig de BEUGEL te demonteren indien u de oriëntatie van de AURUS-OLED wil
wijzigen!
VOLG DE AANWIJZINGEN VOOR HET DEMONTEREN VAN HET AANRAAKSCHERM OM
SCHADE TE VOORKOMEN! Zie verder in deze handleiding.

Aansluitingen

NL

U kunt de AURUS-OLED aansluiten op het domoticasysteem aan de hand van de
bijgeleverde AUTOBUS-connector set. Laat bij het monteren van de beugel, het uiteinde
van de connectorset door de beugel heenkomen.
Vergeet niet het correcte AUTOBUS adres in te stellen op de AURUS-OLED! Dit doet
men aan de hand van de draaischakelaars aan de achterzijde van de AURUS-OLED,
genaamd ‘TENS’ en ‘UNITS’
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Installatie hoogte

NL

Klauw montage

NL

Om de bijgeleverde klauwtjes correct te monteren, gebruikt u de RONDE schroefgaten,
voorzien in de beugel. NIET de ovale openingen, deze dienen enkel te worden gebruikt
indien de beugel in de muurdoos wordt vastgeschroefd. Gebruik hiervoor de schroeven,
meegeleverd bij de muurdoos:
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Montage

TDS12022xx

NL

Indien de toegepaste inbouwdoos voorzien is van schroefjes op 60mm van elkaar, kan de
beugel hiermee vastgezet worden. In elke andere bruikbare muurdoos kan gebruik
gemaakt worden van de bijgeleverde klauwtjes.

AANBEVOLEN inbouwdozen:TDS90000 en TDS90000PB. De TDS90000 is speciaal voorzien
voor gebruik bij stenen muren, de TDS90000PB voor holle wanden.

Demontage

NL

Om de AURUS-OLED los te maken van de beugel, plaatst men een schroevendraaier in de
daarvoor voorziene gleufjes aan de zijkant. Door de schroevendraaier een kwartslag te
draaien komt de AURUS-OLED automatisch los uit de beugel. PROBEER DE AURUS-OLED
NIET LOS TE TREKKEN AAN HET GLAS, DIT KAN ONHERSTELBARE SCHADE AANRICHTEN!
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