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u EN 54-16

u Vergrendelt gebruik van de oproeppost door
onbevoegden

u Supervisie

De PVA-1KS is een optionele sleutelschakelaar die op
de PAVIRO-oproepposten kan worden geplaatst. De
toevoerlijnen van de sleutelschakelaar worden
gecontroleerd op kortsluitingen en onderbrekingen.
Zie de handleiding voor de oproeppost voor meer
informatie.

Certificaten en goedkeuringen

EN 54-16: 2008

Installatie/configuratie

Montage in oproeppost
1. Koppel de oproeppost los van alle connectoren
2. Schroef de bodemplaat van de oproeppost los
3. Koppel de verbindingskabel van de CN1-connector los
4. Bereid de installatielocatie voor. Druk met een scherp

voorwerp (een mes, een priem, of iets dergelijks)
voorzichtig door de voorgesneden cirkel aan de
achterkant van de behuizing en maak deze los. Voer
eventueel nawerk aan de installatielocatie uit
(opvullen, afwerken bijvoorbeeld)

5. Boor door de voorgesneden opening aan de zijkant
voor de borgpen van het afdekkapje van de
sleutelschakelaar

6. Lijn de schakelaar uit en schroef deze stevig vast met
de meegeleverde gekartelde schroef

7. De meegeleverde 4-pens kabel en de weerstanden
moeten volgens illustratie 2.1 of 2.2 worden
aangesloten, afhankelijk van het beoogde doel van de
sleutelschakelaar.

Aanwijzing
Sluit de sleutelschakelaar aan volgens illustratie
2.1 (normaal gesloten contact, NCC) om de
oproeppost te vergrendelen via de
sleutelschakelaar.

8. Let op de aansluitingsvolgorde van de lintkabel. De
twee externe kabels 1 (rood) en 4 (groen) moeten zo
dicht mogelijk bij het eindpunt worden afgesneden en
geïsoleerd. De twee interne kabels 2 (groen) en 3
(groen) moeten op schakelaansluiting 3 en 4 worden
gesoldeerd. De polariteit is niet van belang.

9. Afhankelijk van de plaats van de opening voor de
knop (rechts, midden of links) steekt u de lintkabel in
de connector CN201/CN202/CN203 op de printplaat

10. Steek de verbindingskabel weer in CN1
11. Bevestig de bodemplaat van de oproeppost weer
12. Bevestig de aansluitingen
13. Configureer de sleutelschakelaar in IRIS-Net
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De sleutelschakelaar aansluiten als normaal gesloten
contact (NCC) voor vergrendelfunctie
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De sleutelschakelaar aansluiten als normaal open contact
(NOC) voor speciale doeleinden

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Sleutelschakelaar

1 Vooraf geconfigureerde 4-pens verbindingskabel

2 Weerstand 10 kΩ

1 Installatievoorschrift

Bestelinformatie

PVA-1KS PAVIRO-sleutelschakelaar
Opdrachtnummer PVA-1KS
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