
Ανάγνωση κωδικών ημερομηνιών κατασκευής προϊόντος της Bosch Security Systems, Inc.
Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό ημερομηνίας κατασκευής προϊόντος, ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της  
Bosch Security Systems, Inc. στη διεύθυνση: http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

el   Οδηγός εγκατάστασης

Περίβλημα γενικής χρήσης
AE20
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Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 12 cm x 16 cm x 4 cm (5 in x 6 in x 1,5 in)

3 | Προδιαγραφές

Εγκαταστήστε το περίβλημα AE20 χρησιμοποιώντας τη διάταξη στερέωσης τριών σημείων. Η βάση 
επίτοιχης στερέωσης και οι βάσεις οκταγωνικού κιβωτίου είναι οι μόνες επιλογές στη διάταξη 
στερέωσης τριών σημείων. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

Τοποθετήστε τη βίδα προστασίας του καλύμματος από παραβίαση. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του πίνακα ελέγχου ή της συγκεκριμένης 
μονάδας σχετικά με τη σύνδεση στον πίνακα ελέγχου.

Πνευματικά δικαιώματα
Το παρόν έγγραφο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Bosch Security Systems, Inc και προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα.  
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.
Εμπορικά σήματα
Τα ονόματα όλων των προϊόντων υλισμικού και λογισμικού που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο είναι πιθανώς σήματα κατατεθέντα 
και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως.
Ημερομηνίες κατασκευής προϊόντος της Bosch Security Systems, Inc.
Χρησιμοποιήστε τον σειριακό αριθμό που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος και ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Bosch Security 
Systems, Inc. στη διεύθυνση http://www.boschsecurity.com/datecodes/.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι μονάδες που χρησιμοποιούνται με το συγκεκριμένο περίβλημα 
θα πρέπει να είναι περιορισμένης ισχύος. Η συνολική ισχύς στο εσωτερικό 
του περιβλήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 W.

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com
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Λεζάντα Περιγραφή Λεζάντα Περιγραφή
1 τετράγωνο 10 cm (4 in) 3 Διπλό πλαίσιο

2 Μονό πλαίσιο 4 Οκτάγωνο 9 cm (3,5 in)

Το συγκεκριμένο περίβλημα στεγάζει πολλές μονάδες δεκτών, εισόδων και εξόδων EDM της Bosch.

1 | Επισκόπηση

2 | Εγκατάσταση

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες στερέωσης ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο 
περίβλημα.

1. Ανοίξτε το περίβλημα τοποθετώντας ένα κατσαβίδι μέσα στις δύο υποδοχές. 

2. Χρησιμοποιήστε τις οπές στερέωσης, σε περίπτωση εγκατάστασης σε ηλεκτρικό κιβώτιο. 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο επίτοιχος διακόπτης προστασίας από παραβίαση δεν λειτουργεί σε περίπτωση 
εγκατάστασης σε ηλεκτρικό κιβώτιο.

3. Εγκαταστήστε τη μονάδα με διάταξη στερέωσης 3 σημείων, πριν από την εγκατάσταση του 
περιβλήματος στον τοίχο. 
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Λεζάντα Περιγραφή
1 Υποδοχές στερέωσης τριών σημείων

4. Στερεώστε στην επιφάνεια. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. 
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Λεζάντα Περιγραφή Λεζάντα Περιγραφή
1 Οπές εγκατάστασης 

σε επιφάνεια
2 Θέση βιδών προστασίας από παραβίαση 

σε περίπτωση επίτοιχης τοποθέτησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εάν τοποθετήσετε μια βίδα μέσα στον βραχίονα προστασίας από παραβίαση, 
ο βραχίονας και το περίβλημα AE20 παραμένουν διαχωρισμένα όταν σφίξετε τη βίδα 
ή όταν αφαιρέσετε το περίβλημα AE20. Για κατάλληλη ευθυγράμμιση, τοποθετήστε 
τη βίδα τελευταία.

3 | Στερέωση
Εγκαταστήστε μια μονάδα στο εσωτερικό του περιβλήματος AE20. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.


