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Asigurați-vă că citiți acest manual, manualul de instalare al unității interioare 
și manualul de instalare al adaptorului înainte de instalare și că urmați 
instrucțiunile.

Unități interioare la care se aplică: FXF(A), FXZ(A), FXD(A), FXS(A). 
Pentru a afla care sunt adaptoarele aplicabile, consultați lista sau 
catalogul de opțiuni.

Accesorii
Verificați dacă s-au inclus următoarele accesorii:

Denumire Cutie de 
instalare

Capac cutie de 
instalare

Colier Bandă adezivă 
cablu

Cantitate 1× 1× 3× 3×

Formă

Denumire Șurub
M4×16

Șurub
M4×12

Distanțier Mufă de 
acoperire

Manual de 
instalare

Cantitate 2× 1× 2× 1× 1×

Formă

Atașarea adaptorului 
1. Atașați adaptorul din caseta de instalare utilizând suporturile pentru 

placa cu circuite imprimate (accesorii).
I. Desprindeți banda de aluminiu a cutiei de instalare pentru a introduce 

suporturile plăcii cu circuite imprimate; consultați Figura 1.
• Adaptor tip 1: Desprindeți benzile de aluminiu A
• Adaptor tip 2: Desprindeți benzile de aluminiu B+D
• Adaptor tip 3: Desprindeți benzile de aluminiu C+D
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Bandă de aluminiu

Cutie de instalare

Figura 1
II. Instalați placa cu circuite imprimate a adaptorului pe cutia de 

instalare cu ajutorul suporturilor pentru placa cu circuite imprimate 
(4 buc.) (Consultați Figura 2).

Placă circuite imprimate adaptor

Cablaj prin orificiu pentru 
curent de joasă tensiune

Cablaj prin orificiu pentru 
curent de înaltă tensiune

Suport pentru placă 
cu circuite imprimate 
(accesoriu pentru adaptor)

Cutie de instalare

Figura 2
III. Treceți cablul pentru curent de înaltă tensiune și cablajul pentru 

curent de joasă tensiune prin orificiile corespunzătoare.
IV. Mențineți o distanță de cel puțin 50 mm între cablurile pentru curent 

de înaltă tensiune și pentru curent de joasă tensiune, apoi așezați-le.
2. Fixați capacul cutiei de instalare.

I. Inserați distanțiere (2 buc.) în orificiile din materialul termoizolant, 
pe capacul cutiei de instalare (consultați Figura 3).
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Distanțier (2 buc.)

Șurub de 
fixare

Capac cutie de instalare

Figura 3
II. Utilizând șuruburi (2 buc.), instalați capacul casetei de instalare cu 

distanțierele inserate pe unitatea interioară (consultați Figura 4).
III. Dacă instalați două plăci cu circuite imprimate pentru adaptor, instalați 

cea de-a doua placă cu circuite imprimate (consultați Figura 4).
FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Figura 4

Unitate 
interioară

Capac cutie de instalare

Capac cutie de instalare pentru prima 
placă cu circuite imprimate

Capac cutie de instalare pentru cea 
de-a doua placă cu circuite imprimate

Unitate interioară

Șurub 
M4×16 (2 buc.)

Șurub 
M4×16 (2 buc.)

Șurub 
M4×16 (2 buc.)

Capac cutie de instalare pentru 
prima placă cu circuite imprimate

Capac cutie de instalare pentru 
prima placă cu circuite imprimate

Capac cutie de instalare pentru cea 
de-a doua placă cu circuite imprimate

Capac cutie de instalare pentru cea 
de-a doua placă cu circuite imprimate

Șurub 
M4×16 (2 buc.)

Șurub 
M4×16 (2 buc.)

Șurub 
M4×16 (2 buc.)
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3. Atașați cutia de instalare la capacul cutiei de instalare utilizând șurubul 
M4×12 din setul de accesoriu (consultați Figura 5).

Figura 5

Capac cutie de instalare

Capac cutie de instalare

Cutie de 
instalare

Cutie de 
instalare

Șurub 
M4×12

Șurub 
M4×12

Cutie de 
instalare

Capac cutie 
de instalare

Cutie de 
instalare

Șurub 
M4×12

Șurub 
M4×12

Capac cutie 
de instalare

FXZ(A)

FXD(A) FXS(A)

FXF(A)

Cablarea
1. Conectați cablurile la cutie de comandă. Consultați manualul de instalare 

anexat la adaptor.
2. După conectarea cablurilor la cutie de comandă:

• Preveniți pătrunderea animalelor mici, cum ar fi insectele, prin blocarea 
orificiului de trecere pentru curent de joasă tensiune și pentru curent de 
înaltă tensiune, utilizând chit sau material de izolație termică (furnizat 
la fața locului), astfel încât să nu existe spații, a se vedea figura 6.

• În cazul în care placa cu circuite imprimate a adaptorului nu se 
conectează atât la cabluri pentru curent de joasă tensiune, cât și la 
cabluri pentru curent de înaltă tensiune, scoateți bucșa de cablu din 
cutia de instalare și înlocuiți-o cu bucșa de ascundere din setul de 
accesorii. Consultați Figura 7.
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Mufă de acoperire

Îndepărtați mufa cablului

Cutie de instalare
Cablaj prin orificiu
Chit sau material izolator
Cablaj pentru curent de 
joasă/înaltă tensiune

Figura 6 Figura 7

• Prindeți cablurile utilizând banda adezivă pentru cabluri (accesorii) și 
colierul (accesorii) după cum se arată în Figurile 8a, 8b, 8c și 8d.

ColierBandă adezivă cablu

FXF(A)

Figura 8a

Figura 8b

Colier

Cablaj pentru curent de joasă tensiune
Colier

FXZ(A)
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Figura 8c
Bandă adezivă cablu (3 buc.)

Colier Colier

Cablaj pentru curent 
de joasă tensiune Colier

FXD(A)

Figura 8d

Colier

FXS(A)

Colier

ColierCablaj pentru curent 
de joasă tensiune
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