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1 Beknopte informatie

De PVA-1EB is een optionele knop die op de PAVIRO-
oproepposten kan worden geplaatst. Zie de documentatie van de
oproeppost of de documentatie van IRIS-Net voor meer
informatie.

Meegeleverde onderdelen

Aantal Component

1 Knopelement met kap

1 Vooraf geconfigureerde 4-pens verbindingskabel

1 Installatievoorschrift
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2 Installatie

Labels
1. Knop ➊ van behuizing ➋ verwijderen
2. Verwijder de rode diffusor ➌ van de lens ➎ met behulp van

een scherp voorwerp (zoals een mes)
3. Label de inzetstuk van folie ➍
4. Plaats de knop, inclusief het inzetstuk van folie, weer en

bevestig deze in de behuizing ➋
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Montage in oproeppost
1. Koppel de oproeppost los van alle connectoren
2. Schroef de bodemplaat van de oproeppost los (4 schroeven

➊)
3. Verwijder de bodemplaat voorzichtig van het bovenste deel,

begin in de linkerbovenhoek van de oproeppost.
4. Koppel de verbindingskabel van de CN1-connector los ➋
5. Bereid de installatielocatie voor ➌: druk met een scherp

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

6. Plaats de knop in de opening en druk deze gelijkmatig aan
(het afdekkapje moet naar boven kunnen openen)

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

8. Steek de verbindingskabel weer in CN1
9. Bevestig de bodemplaat van de oproeppost voorzichtig weer
10. Sluit de verbindingen weer aan
11. Configureer de knop met behulp van de software
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3 Technische gegevens

Nettogewicht 30 g

Transportgewicht 40 g
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