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Montageinstruktion

Inbyggnad av MEL-1000 i eget skåp

MEL-1000-SKÅP
Mi-252se / 2008-09-18

Allmänt
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Inbyggnadssatsen är utförd på sådant sätt att
MEL-1000 monteras i skåpet och frontpanelen med
display, lysdioder och tryckknappar monteras i
skåpdörren. Fastsättningen av frontpanelen i skåpdörren sker genom att panelen monteras på utsidan
av dörren och en montageplåt placeras på insidan
så att panelen klämmes fast i skåpdörren.

Montageplåt för panel

Utan ytterligare avtätning av fronten erhåller den en
täthetsklass motsvarande IP-44 när den monteras i
skåpdörr enligt denna instruktion.

Montage
I/O-kortet med egen montageplåt skruvas fast på
lämpligt ställe i skåpet. Skall jordskenan användas
måste monteringen ske på distanser om 15mm.
Skruvas jordskenan bort räcker det med 3mm.
Kontrollera att bandkablarna till fronten räcker till.
Längre bandkablar kan beställas från Micatrone.

Displaykort
processorkort

Ta upp ett rektangulärt hål i skåpdörren där fronten
ska monteras. Se till att bandkablarna når fram från
I/O-kortet till fronten. Hålet ska vara 158.5 x 98.5
mm (BxH) med så snäv tolerans som möjligt (+/0.3mm).
Lossa dom fyra muttrar med bricka som håller fast
montageplåten i panelen och ta av plåten.
Trä igenom fronten, med sitt display- och processorkort, från insidan och placera den i hålet från utsidan av skåpdörren.
Skruva tillbaka montageplåten med muttrar och
brickor från insidan av skåpdörren. Var noga med
att inte överdra muttrarna då risk för deformation av
montageplåten annars föreligger .
Fäst bandkablarna mellan I/O-kort och fronten så
att de inte skadas när skåpdörren öppnas och
stängs. Om dom självhäftande bandkabelhållarna
används bör ytan torkas av med T-röd eller dyl. innan dessa monteras.

Bandkabel 20 pol.
Till I/O-kort
Bandkabel 10 pol.

OBS ! Måste displayenhet och I/O-kort separeras
helt skall bandkablarna lossas vid I/O-kortet och
inte vid processorkortet. Alla delar bör hanteras varsamt.

Skåpdörr

Front

Fronten sedd från sidan utan montageplåt.

I denna sats medföljer:
Antal

Beskr.

Art.nr.

Anm.

1

10 pol kabel

19-0110-1500

1,5 m. monterad

1

20 pol kabel

19-0120-1500

1,5 m. monterad

8

Kabelhållare

26-7015

sj.häftande

Tillval mot extra kostnad :
Beskr.

Art.nr.

Anm.

1

10 pol kabel

19-0110-3000

3 meter

1

20 pol kabel

19-0120-3000

3 meter
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