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Acoplador de bus 3
N.º art. : 2073U
Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos elétricos apenas devem ser realizadas por
eletricistas especializados.
Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade
e respeitar as mesmas.
Em caso de instalação e cablagem, cumprir os regulamentos e normas válidos para cir
cuitos eléctricos MBTS.
Durante trabalhos de renovação proteger o aparelho contra sujidade como tinta, cola pa
ra papel de parede, poeira etc. Dispositivo pode ser danificado.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Estrutura do aparelho

Imagem 1: Parte dianteira
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Imagem 2: Parte traseira
(1) Interface para o módulo de aplicação KNX
(2) Ligação do barramento

3 Função
Utilização correta
Acoplamento de módulos de aplicação KNX a sistemas KNX com tecla de programação
Montagem em tomadas do aparelho em conformidade com a norma DIN 49073
i O aparelho não tem qualquer função sem módulo de aplicação.

4 Informações para eletricistas especializados
4.1 Montagem e ligação elétrica
PERIGO!
Choque eléctrico por contacto com peças condutoras de tensão na área de
montagem.
Um choque eléctrico pode originar morte.
Desligar antes de trabalhos no aparelho e cobrir as peças condutoras de ten
são na área circundante!
Montar e ligar o aparelho
Ter em atenção a posição de montagem. Respeitar a identificação no TOP = topo.
o Ligar o aparelho com terminal de ligação de bus (2) ao cabo de bus. Vermelho = +,
preto = –.
o Montar o aparelho na tomada do aparelho.
o Inserir o módulo de aplicação KNX.

5 Anexo
5.1 Dados técnicos
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento/transporte
Classe de protecção
Fluido KNX
Tensão nominal KNX
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-25 ... +55 °C
-25 ... +70 °C
III
TP 256
DC 21 ... 32 V MBTS
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5.2 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY
Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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