Montasje- og bruksveiledning Nr. 23012007-1
”NEBBSKAPET” type F uten / med montasjeramme MR
Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, montasje påvegg eller innfelt. Omgivelsestemp. –5 til + 40 gr C.
Avhengig type installasjon kan skapet brukes som tomt montasjeskap eller som sikringsskap
med følgende alternative innredninger:
- Med montasjeramme MR for usakkyndig betjening ( avdekking IP2XC)
- Med løst målerbrett, sikringsskinner S2 og ASD deksler for instruert / sakkyndig betjening
- Med dekkplate DP4 for 5 stk S2 skinner som underfordeling uten målerplass
For beregning av innvendig temperatur vises til norm EN60890 og valgt løsning

Veggmontasje

Skapet har festehull som utslagsåpninger i bakvegg og sidevegger

Jording

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.
Ved bruk av montasjeramme skal jordledning fra denne monteres til jordskinnen
Dekkplater og interne deler monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger

Ifølge normen som skapet er godkjent etter skal følgende gjelde:
Jordingsskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt’er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt’er): 2,0 Nm
Alle skruer for dekkplater og moduler Ø 4,2 mm = 1,2 Nm
Maks vekt sikringsskinner: 4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg

Blindplate avdekking og kabelinnføringer

Åpninger i dekkplater/målerbrett skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm).
Skapet leveres med følgende kabelinnføringer som utslagsåpninger i topp og bunn:
17 stk Ø 16, 3 stk Ø 20, 1 stk Ø25, 1 stk Ø32, 2 stk Ø 40/50
De store utslagsåpningene på 50 mm slås ut fra utsiden når 50 mm åpning er ønsket,
Dersom ytterringen skal sitte igjen ( kun 40 mm åpning) slås fra innsiden av skapet.

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.
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