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Installation af elektrisk betjente persienneruder.
Ved modtagelse af persienneruden på værksted eller byggeplads, skal den opbevares forsvarligt 1 indtil
montage, som børe ske snarest muligt efter levering.
Ledningerne fra persiennen (3 ledere i alt, Sort, Rød og Hvid) føres alle gennem karm og bygning til
betjeningsenheden og opmærkes, således det via mærkningen entydigt kan bestemmes hvilken rude, der er
forbundet til ledningerne. HVID ledning er en dataledning, som SKAL føres med ud til betjeningsenheden for
at muliggøre fejlfinding/nulstilling af persiennen, hvis der opstår funktionsfejl.
OBS: DER MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER TILSLUTTES SPÆNDING TIL DEN HVIDE
LEDNING!
Betjeningsenheden bør være placeret et let tilgængeligt sted, så evt. kontrol af den enkelte persienne kan
foretages uden brug af stiger, nedtagning af bygningsdele m.v.
Når ruden er monteret i det færdige vindue, og vinduet er monteret i bygningen, skal persiennen
funktionsprøves ved at sænke den og åbne lamellerne. Herefter forbliver persiennen i denne position, indtil
styring tilsluttes.
Det anbefales at funktionsprøve persiennen fra det sted, ledningerne tilsluttes styringsenheden. Herved
afprøves også den elektriske forbindelse til persiennen.
Denne afprøvning foretages med specielt prøveudstyr som kan lejes hos bo·glas a/s. Benyttes andet udstyr,
forbeholder bo·glas a/s sig ret til at afvise enhver reklamation begrundet med funktionsfejl af persiennerne.
Ruden er leveret UDEN el- eller styrings komponenter!
Vi kan henvise til ScreenLine Systems – info@screenline.dk / 70228005 - for tilbud på de ønskede
komponenter til styring.
Anvendes anden styring, SKAL denne være kompatibel med den styring, ScreenLine kan levere.

Se også dokumenterne vedr. generel information og modtagekontrol af persienneruder på www.boglas.dk.

1: Opbevaring på værksted/byggeplads:
Opbevaring på byggepladsen bør være kortest muligt i forhold til færdig montering. Ruderne bør stå på
transportstellet indtil montage. I alle tilfælde opbevares ruder med indbyggede persienner beskyttet mod fugt,
sol, støv og skadelige materialer som cement og kalk. Flyttes ruderne fra transportstellet, skal ruderne
opbevares lodret på et tørt, plant og stift underlag i et område væk fra hovedfærdselsårer. Hvis udendørs
opbevaring er nødvendig, skal ruderne have tilstrækkelig ventilation i stakken. Ruderne må højst have en
hældning på 6° fra lodret, og bør stå på en overflade af blødt materiale og være overdækkede. Ruderne bør
ikke opbevares i direkte sollys, for at undgå termisk sprængning.

Persienneruder-EL-Installation-071015

