
ECO-BB-XS
Batteribox för 2-4 st 7Ah/12Ah (12V/24V)

MP-LIK-IAECOBBVXS-1-91

MONTERING 24V

1.   Kabelgenomföringar placeras nedåt. 
      Använd nyckelhålsväggfästena på skåpets baksida. 
2.   GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3.   Demontera vinkel (märkt 1), med kablaget fastspänt samt säkrings-
      kablage och batterispänne (stripade tillsammans).
4.   Montera batterier enligt bild nedan.
5.   Fäst batterierna med batterispännstagem (märkt 6 & 7) genom att trä 
      in nederdel av spänne i spår i karm på skåp och vinkla dem mot 
      skåpets respektive övre hörn.
6.   Montera därefter vinkel (märkt 1) med befintlig skruv.
7.   Avlägsna säkringarna från säkringskablaget (märkt 4 & 5) och 
      montera säkringskablaget enligt bild nedan.
8.   Montera därefter resterande kablage enligt bilden nedan.
9.   Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på 
      batteriboxkablaget) i likriktareskåpet och dra in kablaget. 
10. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 2 & 3) och anlut dubbel-
      kabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
12. Anslut därefter ordinarie batterikablage till batterierna i likriktaren.
13. Montera säkringar i kablaget i batteriboxen.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!      
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BATTERIBOX  ECO-BB24V-XS

BEFINTLIG LIKRIKTARE (ECO 24V visad)
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MONTERING 12V

1.   Kabelgenomföringar placeras nedåt. Använd nyckelhålsväggfästena 
      på skåpets baksida. 
2.   GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3.   Demontera vinkel (märkt 1), med kablaget fastspänt samt säkrings-
      kablage och batterispänne (stripade tillsammans).
4.   Montera batterier enligt bild nedan.
5.   Fäst batterierna med batterispännena (märkt 10 & 11) genom att trä 
      in nederdel av spänne i spår i karm på skåp och vinkla dem mot 
      skåpets respektive övre hörn.
6.   Montera därefter vinkel (märkt 1) med befintlig skruv.
7.   Avlägsna säkringarna från säkringskablaget (märkt 4-9) och montera 
      säkringskablaget enligt bild nedan.
8.   Montera därefter resterande kablage enligt bilden nedan.
9.   Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteri-
      boxkablaget) i likriktarskåpet och dra in kablaget. 
10. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 2 & 3) och anlut dubbel-
      kabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
11. Anslut därefter ordinarie batterikablage till batterierna i likriktaren.
12. Montera säkringar i kablaget i batteriboxen.
13. Spänningsätt likriktare om den varit spänningslös.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!
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BATTERIBOX  ECO-BB12V-XS

BEFINTLIG LIKRIKTARE (ECO 12V visad)
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