
EsGate 2, EsGate 2.LVAC 
BIRCHER REGLOMAT 

Vocx later gebtik tewareri 

Originele gebrui ksaanw ijzing (vertalirg 
Scl'ilkelaJ+araat 1100' carbnatie rret scl'ilkellijsten om 

l-et gevaar van l:xJtsirgen tij sch..ifdet.rsysterren te vernijci!n 
Vei ligheidsinstructies en waarschuwingen 

-+ ~ rYU"Kage rnag aileen ciJor vakklrdg persooeel waci!n ut~rd -+ ~ paatsing van ci! c~en is afl'ilrtelijk van ci! l:xluMa..rdge OT6ta~ 
difeden en ci! det.rconstructie. -+ Zorg dater geen S!Erring q> l-et systeemstaat, tijd:ms ci! installatie, l-et aansluten en b!kat:Eien -+ Het scl'ilkelap-& !Eraat dert 1100' ci! b!waking van ~ige veiligheidsirricl1;ingen van ci! Bircher Regarat AG (geln.ik ldgens IIOO'Schriften). -+ Bij gebtik van 
c<l1lXJ'lE!ften de riet van Bircher Regarat :zijn (lrrlusief scl'ilkellijsten) vervalt ieci!re garantie en aans~Tc~kelijkheid -+ Slut aile l:ectijfs-en scl'il~ 
S!Errirgen q>~lfci! ~keringen aan -+ Slut ci! I'Etijfss!Erring q> het2r:lfci! strOOTCirclit als ci! p;xrtb!stt.ring aan-+ In geval van stairgen het 
aJ+araat van het net scheici!n-+ Zekering rrax. 1 OA 

g Elektrische aansluiting en klemscherna 

Versie Bedrijfsspanning Sc hakell ijst CD Schakellijst® Testingang Uitgang 1 Uitgang2 Meldui tgang 

EsGate 2 i/-~/\1 
QDE1 ~3 ~T2 1~ 24~ s~ EsGate 2.LVAC _, _ ~ 112 2 4 + @ T1 11 @ 21 @ 6 @ 

Bediening Display -
Bederirgsto- Toets «Mode>> Toets «Qita» ~UtgarY,lOOfT 

~f = syrrtx:d 1100' dspay kriwert ~ 
8 UtgarY,lO'EN 

etsen q>l-et ~ --ModJs 

aJ+araat BBB- Gegevens 
'--'=----- Pl.rten 

Norrnaal bedrijf 
" 

.. 
lnden alles correct aangeslcxen is: I Weergaven tij b!dering van een scl'ilkelhJst: Status-LED b'ardt oranje Actieve testirg~ng 

Status-LED crardt groen ~ ~~~e1 CD lmerrl l P<D :I @ lmerrl I p ~ I I~ ,J 
B Diagnosemenu ---------, 

Toets «Mode>> & «Qita» gelijktijdg 2s irdU<ken -+ status LED kriwert orarje. On in ci! ldget'"d! rrod.ls te korren «Mode>> k.ort irdU<ken 
Onci! dagnserreru te verlatel'\ ci! toets «Mode>> 2s irdU<ken 

Moci.r; FrutdsJ:tay Moci.r; «r>> Weerstand Moci.r; <6» Litgarg 1 

~ laatste 5 staingen n ~ weerstanci!n van ci! I S<D llJtgang 1: toets 
ku'ren~~ L.!....m scl'ilkellijstenwaci!n na p 1 <<Qita» irdU<ken 

Na l:ederingvanci!toets jl elkaar getocrd Vocrl:eeld ~ "" . 1 . . 0 '-"' Ut IS «Utta» 'lo.O'Cien ci! stoingen na - 8 =weerstand tussen S gang 
elkaar getocrd Als ci! toets 7 en 9 kOm P 0 geci!activeerd 

«lllta>> 1/CXXcE 5e la!rv.od i~ -1 =scl'ilkellijsten(j) I 50 I ~ toets «lllta» 
grlU<t, \EI"SdijrtEnd ~stai p : weer irdU<ken 
gen ~ cm:rdcx.;jsch On naar ci! ldgenci! scl'ilkellijst ~ utgang 1 is 
(riE!liN-+ o..a:$ ~ te gaan: toets <<lllta>> lmenen geactiveerd 

Moci.r; «S» Litgarg 2 

[5<i>l Uitgang 2: toets 
~ <<Qita» irdU<ken 

[5<i>J ~ utgang 2 is 
~ geci!activeerd 

[J ~ toets «Qita» 
weer irdU<ken 

~ litgang 2 is 
geactiveerd 

Mcx:l5 <6» SimJatie test 

~ Beici! l.itgangen: 
~ toets «D:Ita>> indrukken 

f5001 Beici! l.itgargen:zijn 
~ geci!activeerd 

f500J ~ toets «Qita» weer 
~indrU<ken 

Beici! litgargen :zijn 
geactiveerd 

Moci.r; «I>> testingarg Mcd.Js <<0> Actuele artig..ratie Moci.r; «O> ActLEie 
catig.Jratie testsig1aal 

Mcd.Js «l'l> Act.u!le lu.rlijd 

n Dsp ay tij testirg~ng 
lJ!!Q inactief 

[fOOl as p ay tij testirg~ng 
L!Qactief 

n Tcx:rt actuele cortiguratie, n Tocnt actuele cortig.ratie, 
lillUJ van ci! scl'ilkell ijstirg~ngel'\ l.Q.Q.Jj testsigr-.aal, :zie tat:EI 

:zie tat:EI Cortig.ratie Testi rrp.jsen 

1111 Configuratiernodi (voor de configuratie voor de inbedrijfstelling, via dagnoserrer14 naar rrod.ls <<i'l>) 

,& 1-b:tdstU< 5.1 t/m5.4 1100' ci! cortig.ratie helernaal cilorl~n 

Ill Configuratiemenu inschakelen 

[ Statu5-I..EDkri~aarje, [ Toetsen <<Mode>> & «lllta>> tegelijkertijd 2s irdU<ken 
con toets «Utta>> irdUd<en ~Q~ ~ cortig.ratierreru is geactiveerd 

~ configuratiemenu kam ciJor irdU<ken (2s) van ci! <<Mode>> toets q>elk rrorrert: verlaten ~MJrci!n 

fhl Tocnt actuele lndijQ, 
l.QQgJ :zie tat:EII-bJdti jd 

G:riig.ratie-+ tlXfdstuk 5 

Onnaar ci! cortig.rrod.ls te gaan: 
toets <<Moci!» lmenen 

«Errl> wad: weergegeven -+ toets «D:Ita>> irdU<ken en loslaten -+ rieuwe start rret rieuwe cortig.ratie ~MJrd: l.itgewerd 

EfJ Configuratie van de schakell ijsti ngangen 

[l ~ actuele ins telling van d:! scl'ilkel-
lQQJJ l ijstirg~ngen ~MJrd: weergegeven 

[l Stel rret ci! toets «lllta>> ci! gewenste 
lillLlJ configuratie van ci! scl'i!kellijstirg~rgen 

in (ldgens tat:EI1). Tabel 1 

lls~ay Schlkellijst (j) Sdlakellijst@ 

~ riet gi!C(riigo.xeerd 

001' X X 
002 X 

003 X 

~ 
z 
::5 
a:: 
UJ 
0 
UJ 
z 



Ell Configuratie Testingang 

l(l
1 

DJa rerhaald irdU<ken van de toets 
lQQjJ «lllta» word: ret betrefferde tests i ~ 

naal irg?Steld -.dgens de tabel: 

Dspay Testirrpjs 

001 ...JL 

Tabel 2 002* T *) Fal:rieksinstellirg 

Ill Configuratie houdtijd 

K"l Kart toets «Mode» indrU<ken Stel rret de toets «lllta» de gewenste houdtijd in (-.dgens tabel 3)o 
[QQJj [)uk ver.dgens kat ql de toets <<McxE>>, waama End verschijnt. 

t:] 
~ Het systeem is geccrligureerd 
~ Teets <<lllta>> vcx:r herstart inc:lnJ<ken. 

Ill Melduitgang 

1' Bij een rerstart na de coriiguratie kl.men 
Lll staingsrreldngen qXreden. inden de igargen 

net rret de cortiguratie in 01ereensterrrrirg zijn. Tabel 3 

Meld.itgarggeslaenals beide l.itgargen 1 en22ijngeslaen Bederirgct stcrirg ~ rreldl.itgargqlen 

B Foutdisplays 

Dspay 

001 
002 
003* 

004 
005 

M Als een frut word: vastgestelq worden de l.itgargen gedeactiveerq de tekens <D & @ en een fou:c<XE worden getocrd 
l.QQJj IR status-LED bclrrl rood 

Display E001 E002 E006 E101/ E102 

1-brlijd 
geen 

100 11'6 

200 11'6 

500 11'6 

1000 11'6 

Fout Stairg schakellijst 0 Stcrirg schakellijst® lnstallatieoo cortig.ll'lXils Ol:Ssplnrirg'o.-ersplnrirg 

Qr.fossing Schakellijst 0 cortroleren Schakellijst ® controleren Catiguratie cortroleren Voedrg cortroleren 

Bij andere staingsrreldngen alb I.NI Ieverancier raaq:Jegen .. Belangrijkste technische gegevens 

EsGate 2 24 V AOOC ± 15%, Uitgang Halfgeleiderrelais, 24 V IX, rrax. 50 m6. 
Bedrijfsspanning 

EsGate 2LVAC 10Q-240VAC Testingang 24VOC±15%2m6. 
50/60Hz Nietgeactiveerd =mrrreal bedijf, geactiveerd =test 

Energi everbrui k rrex. 3 VA Afrretingen 22,5x94x88nm 
Schakell ijsten 8,2kO"m 

(B x Hx D) 

B E~conforrriteitsverkla ri ng, productiedatum 

IJII E~conforrriteitsverkl aring 

Fai:Tikart: 

D:lkurertati e veralltW<:la'delij ke: 

Product: 
MCJCE!s: 

Vdgnumrers: 

Bircrer Regarat AG, Wiesengasse 20, 0+82.22 Berirgen 

Bircher Regarat AG, Wiesengasse 20, 0+82.22 Berirgen 

SchakelaJ:lllraat rret een irrl.Jctief-transrrissiesysteern 
lnTra6 2, lnTra6 2'J/AC. InTra6 3, lnTra6 30LVAC; EsGate 2. EsGate 2LVA(. EsGate 3, EsGate 2LVAC (2onder transrrisso) 

00240578[0000000 0 0 9CXXXX>1 00244423[0000000 0 0 9CXXXX>1 00263915[0000000 0 0 9CXXXX>], 

00263916(0000000 0 0 9CXXXX>1 00263911 [0000000 0 0 9CXXXX>1 00263912(0000000 0 0 9CXXXX)], 

00263913[0000000 0 0 9CXXXX>1 00263914[0000000 0 0 9CXXXX)] 

SUVA Zertifizlenrgsstelle, Gel::ied techrisd\ EU-Kem-Nr. 1246 

E 6934- E 6937 

Volgende richtlijnen 2ijn in acht geraren: Machinericl'tlijn 2006/42/EG, R&TTE rid1lijn 1999/5/EG 

Er ~rden cbarl::ij de -.dgende 

rorrren gehanteerd 

Ch:ergetekende: 

IIJ Productiedatum 

EN ISO 1384~1, EN 12978 

CEQ L <llerhol:zer I Q-ISE, K Kuhn. 1800802010, Q-1.8222 Beringen 

Zie~aat-+ week/jaar, l::ijv. 12/10=week 12, 2010 

m Contactgegevens 






