
BASLÅDA
För utanpåliggande montage 
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande:

Montering utanpåliggande IP54:
Bryt nätspänningen.
Skruva fast baslådan i väggen, använd 
medföljande fiberbrickor. 
Anslut ledningar enligt anslutningsschema.
Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med 
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små skruvar
som medföljer.
Koppla in nätspänningen.
Gör eventuell trimning.
Montera täcklocket (utan tätningsring) mot 
baslådan. Lås med muttern.
Tryck fast ratten.
Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:
Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål 
med diameter 5mm borras i baslådans 
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

  

Tillverkare:

Västermalmsvägen 10  SE-791 77 Falun
Tel: 023-273 00  Fax: 023-142 70

Internet: http://www.lsi.se E-post: lsi@lsi.se 
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BASLÅDA
För utanpåliggande montage 
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande:

Montering utanpåliggande IP54:
Bryt nätspänningen.
Skruva fast baslådan i väggen, använd 
medföljande fiberbrickor. 
Anslut ledningar enligt anslutningsschema.
Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med 
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små 
skruvar som medföljer.
Koppla in nätspänningen.
Gör eventuell trimning.
Montera täcklocket (utan tätningsring) mot 
baslådan. Lås med muttern.
Tryck fast ratten.
Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:
Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål 
med diameter 5mm borras i baslådans 
nederkant. (Hålen är förmarkerade).
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BASLÅDA
För utanpåliggande montage 
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande:

Montering utanpåliggande IP54:
Bryt nätspänningen.
Skruva fast baslådan i väggen, använd 
medföljande fiberbrickor. 
Anslut ledningar enligt anslutningsschema.
Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med 
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små 
skruvar som medföljer.
Koppla in nätspänningen.
Gör eventuell trimning.
Montera täcklocket (utan tätningsring) mot 
baslådan. Lås med muttern.
Tryck fast ratten.
Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:
Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål 
med diameter 5mm borras i baslådans 
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

  

Tillverkare:

Västermalmsvägen 10  SE-791 77 Falun
Tel: 023-273 00  Fax: 023-142 70

Internet: http://www.lsi.se E-post: lsi@lsi.se 

BASLÅDA
För utanpåliggande montage 
IP54 av MTY- och GLY-serien

Godkännande:

Montering utanpåliggande IP54:
Bryt nätspänningen.
Skruva fast baslådan i väggen, använd 
medföljande fiberbrickor. 
Anslut ledningar enligt anslutningsschema.
Skruva fast reglerinsatsen i baslådan med 
anslutningarna nedåt. Använd de 2 små 
skruvar som medföljer.
Koppla in nätspänningen.
Gör eventuell trimning.
Montera täcklocket (utan tätningsring) mot 
baslådan. Lås med muttern.
Tryck fast ratten.
Vrid ratten till vridstopp vid frånläge.

Kondensvattenhål:
Vid behov av kondensvattenhål skall ett hål 
med diameter 5mm borras i baslådans 
nederkant. (Hålen är förmarkerade).

  

Tillverkare:

Västermalmsvägen 10  SE-791 77 Falun
Tel: 023-273 00  Fax: 023-142 70

Internet: http://www.lsi.se E-post: lsi@lsi.se 
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