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Bedieningshandleiding 

1 Veiligheidsinstructies 
De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur 
worden uitgevoerd. 
Als de handleiding niet wordt opgevolgd, kunnen schade aan het apparaat, brand of an-
dere gevaren ontstaan. 
Radiografisch antenne inclusief antennekabel geldt elektrotechnisch als niet-geïsoleerd. 
Door geschikte isolerende maatregelen antenne en antennekabel veilig van de netspan-
ning scheiden.  
Voor voldoende aanrakingsveiligheid apparaat alleen met geplaatste schuif gebruiken. 
Deze handleiding is onderdeel van het product en moet door de eindklant worden be-
waard. 

2 Constructie apparaat 

Afbeelding 1 

(1) Antenne 
(2) Magneetvoeg 
(3) Antennestekker 

3 Functie 
Bedoeld gebruik 
De radiografische antenne vergroot bij ongunstige inbouwomstandigheden, bijv. metalen verde-
lerkast, de geïntegreerde antenne van de radiografische ontvanger REG. 
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4 Informatie voor elektromonteurs 

4.1 Montage en elektrische aansluiting 

GEVAAR! 
Elektrische schok bij aanraken van onderdelen die onder spanning staan. 
Elektrische schokken kunnen dodelijk letsel tot gevolg hebben. 
Voordat werkzaamheden aan het apparaat of de last worden uitgevoerd, moe-
ten alle bijbehorende installatieautomaten worden vrijgeschakeld. Spanning-
voerende delen in de omgeving afdekken! 

i Om een optimale ontvangst te waarborgen, antenne op een elektrische geleidend opper-
vlak opstellen, ideaal 50 x 50 cm. De antenne moet zo mogelijk in een 90° hoek ten opzich-
te van het oppervlak staan. 

Antenne voor de veldafdekking van de verdeler plaatsen. 

Afbeelding 2 

o De antennestekker (3) in de SMB-bus (4) van de radiografische ontvanger REG (5) steken 
(afbeelding 2). 

o De antenne veilig gescheiden uit de verdeler voeren. 
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Antenne achter de veldafdekking van de verdeler plaatsen. 

Afbeelding 3 

o De zwarte schuif (6) ontgrendelen door naar boven trekken aan beugel en schuif uittrekken 
(afbeelding 3). 

o De antennestekker (3) in de SMB-bus (4) van de radiografische ontvanger REG (5) steken. 
o De zwarte schuif weer plaatsen, tot deze merkbaar vastklikt. 
i De schuif fixeert de kabel en waarborgt, dat de maximale inbouwhoogte in de verdeler 

wordt aangehouden. 

5 Bijlage 

5.1 Technische gegevens 
Antennelengte 17 cm 
Kabellengte 2.7 m 
Aansluiting SMB-stekker 
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5.2 Garantie 
Technische en formele veranderingen aan het product, voor zover deze de technische vooruit-
gang dienen, zijn voorbehouden. 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 
Verzendt het apparaat s.v.p. vrij van porto met een beschrijving van de fout aan onze centrale 
klantenservice: 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
D-44532 Lünen 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 51 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 61 89 
mail.vka@jung.de 

Technische dienst (algemeen) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 55 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

Technische dienst (KNX) 
Service-Line: +49 (0) 23 55 . 80 65 56 
Telefax: +49 (0) 23 55 . 80 62 55 
mail.vkm@jung.de 

De Œ-markering is een vrijhandelsteken, dat uitsluitend aan de autoriteiten is gericht en geen 
verzekering van eigenschappen inhoudt. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
D-58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-1 89 
E-mail: mail.info@jung.de 
Internet: www.jung.de 
              www.jung-katalog.de 
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