Alkuperäiset ohjeet
Original instructions

LT 84 / SLT 42
Määräystenmukainen käyttö

Intended use
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- Vent button for D+H smoke vent and ventilation control panels
- For manually opening and closing of drive groups
- Mounted in 55 mm flush socket (not included) for dry rooms or as surface
mounted version for damp areas ("...-A")
- "...-SD" = in addition with integrated LED display OPEN
- "...-W" = automatic switch for weather / temperature - On/Off
- "...-V" = with mutually interlocked buttons without STOP function
(especially for 230 VAC drives and control panels)
- Flush socket and profile semicylinder (only SLT 42) not included
- See instructions of the control panel for detailed wiring diagrams
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Tekniset muutokset pidätetään. /
Rights to technical modifications reserved.

- Tuuletuspainike D+H:n savunpoisto- ja ilmanvaihtokeskuksiin
- Käyttölaiteryhmien manuaaliseen avaamiseen ja sulkemiseen
- Asennus 55 mm:n uppoasennusrasiaan (ei sisälly toimitukseen) kuiviin
tiloihin tai pinta-asennuksena (...-A) kosteisiin tiloihin
- ...-SD = lisäksi integroitu LED-näyttö AUKI
- ...-W = automaattikytkin sää/lämpötila - käyttöön / pois käytöstä
- ...-V = keskenään lukitut painikkeet ilman pysäytystoimintoa
(erityisesti 230 V AC -käyttölaitteisiin ja keskuksiin)
- Uppoasennusrasia ja puolisylinteri (vain SLT 42) eivät sisälly
toimitukseen
- Katso yksityiskohtaiset kytkentäkaaviot keskuksen käyttöohjeesta
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