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Scl'ilkelaJ+araat 1100' carbnatie rret scl'ilkellijsten om
l-et gevaar van l:xJtsirgen tij sch..ifdet.rsysterren te vernijci!n

Originele gebrui ksaa nw ijzing (vertalirg

Veiligheidsinstructies 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. 1OA
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Bediening
Bederirgsto- Toets «Mode>> Toets «Qita»

Status-LED crardt groen
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Bij andere staingsrreldngen alb I.NI Ieverancier raaq:Jegen
Belangrijkste technische gegevens
EsGate 2
Bedrijfsspanning

EsGate 2LVAC

Energi everbrui k
Schakellijsten

B

<D &@ en een fou:c<XE worden getocrd

24 VAOOC ± 15%,
10Q-240VAC
50/60Hz
rrex. 3 VA
8,2kO"m

Uitgang
Testingang
Afrretingen
(B x Hx D)

Halfgeleiderrelais, 24 VIX, rrax. 50 m6.
24VOC±15%2m6.
Nietgeactiveerd =mrrreal bedijf, geactiveerd =test
22,5x94x88nm

E~conforrriteitsverkla ri ng, productiedatum

IJII

E~conforrriteitsverkl aring

Fai:Tikart:
D:lkurertatie 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 009CXXXX>1 00244423[0000000 009CXXXX>1 00263915[0000000 009CXXXX>],
00263916(0000000 009CXXXX>1 00263911 [0000000 009CXXXX>1 00263912(0000000 009CXXXX)],
00263913[0000000 009CXXXX>1 00263914[0000000 009CXXXX)]
SUVA Zertifizlenrgsstelle, Gel::ied techrisd\ EU-Kem-Nr. 1246
E6934- E6937
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
EN ISO 1384~1, EN 12978
Ch:ergetekende:
CEQ L <llerhol:zer I Q-ISE, K Kuhn. 1800802010, Q-1.8222 Beringen
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