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PRODUKTBLAD, Installation ASSC
Vik fram och ta ur montageramen från
kapslingen,

Installationsanvisning
Öppna dörren och demontera täckramarna
notera placering,

fig.3
Montera upphängningsfästena på baksidan av
kapslingen,

fig.4
Montera sedan kapslingen, rekommenderad
montagehöjd är 1900mm över golv till ovan
kant apparatskåp, använd det inbyggda
vattenpasset för att få det i ”lod”.

fig.1
Alt.1 För att underlätta montaget kan man
demontera montageramen enligt fig.2 och
framåt.
Alt.2 Montera upphägningsfästena och fortsätt
enligt fig.4 och framåt.
Lossa sedan montage ramen genom att vrida
låsskruvarna ett ¼ varv,

fig.5

fig.2

StyrXPerT AB
Bjelkåkra
261 63 GLUMSLÖV

Återmontera montageramen i kapslingen,
i förekommande demonterade fall.
Ordna kanalisation och dra fram kablage till
apparatskåpet. För matning, kraft o.
motorkablar sker kabelgenomföring via
förskruvningar i ovansida på apparatskåpet, för
styrkablar sker kabelgenomföring via multifläns
på apparatskåpets undersida.
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För matningar och motorgrupper anpassa
kabelns längd mot ansluten komponent, för
igenom förskruvning i linje med anslutningen,
skala upp respektive part och förse dom med
märkning, anslut på respektive klämma på
komponenten (exempel enligt fig.6).

fig.6
Styrkablarna dras via undersida på
apparatskåpet igenom multiflänsen med kabelmärkningen påträdd i ordnad ordning
motsvarande anslutningen på styrenheten /
plint, ”stripsa” kablarna mot jordskenan så att
ett visst slack / radie uppstår, skala upp och
förse part med märkning, anslut sedan på
respektive klämma (exempel enligt fig.7).

Generellt :
• För montering av apparatskåpet via
upphängningsfästena rekommenderas
bult med ∅6mm och typ anpassad till
underlaget.
• Vid isolationsprov måste styrenheter,
elektronik osv, frånskiljas .
• Kontrollera så att märkdata på
motorerna stämmer mot ritning och
inställning på motorskyddsbrytare.
• Montera medlevererad
gruppförteckning i anslutning till
apparatskåpet.
• Apparatskåpsdörr är vändbar för höger
eller vänster montage.
• Kontroll av att kabel, komponent,
anslutning och märkning överstämmer
med ritning.
Installationen är utförd av:

fig.7
Anslut sedan yttre komponenter och förse
kablarna med märkning enligt yttre
förbindningsschema.
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