
 



 
 

1. Velg installeringsstedet og fest Smart Bryter for Stor Last Gen5 til overflaten med 

hjelp av de 2 medfølgende skruene. 

2. Løsne skruen på dekselet for å løft dekselet av og avsløre den indre elektronikken. 

3. Klargjør ledningene du vil feste til bryteren ved å avisolere dem til nødvendig lengde. 

For Sikkerhet: Forsikre deg om alle nødvendige forholdsregler for sikkerhet, for 

eksempel å slå av strømmen ved sikringen på kretsen du vil koble Smart Bryter for 

Stor Last Gen5 til. 

4. Legg ledninger til vekselstrøm terminalene. Løsne på alle ledningsterminaler med en 

skrutrekker, og legg deretter ledningene du har forberedt på L1 og L2 vekselstrøm 

terminalene. Hvis din Air Breaker har en nøytral tilkobling, koble en tredje ledning til 

N vekselstrøm terminaler. Når du har lagt en ledning til riktig terminal, stram godt til 



skruen tilhørende ledningen.  

  
5.  

220/230/240 volt land (inkludert AU og EU) til elektriker: Bryter-modellen for 

disse landene har bare L, N og Jord-tilkoblinger. I forhold til IEC 60446-

ledningsfargemerke-standarder er bare Nøytral, L og Jord tilstede mens L2 og 

L3 ikke eksisterer på din modell. N = Blå, L = Brun, GND= Gul-Grønn. 

 

6. Ledninger til bryteren. Hvis strømmen/lasten er mindre enn 32A, bruk AWG8-ledning 

eller tilsvarende. Hvis strømmen/lasten overstiger 32A og opp til 40A, bruk AWG10-

ledning. Koble hver strømførende ledning fra Air Break Bryter / Sikring til tilsvarende 

terminaler merket L1 og L2. Hvis det er en nøytral ledning og GND fra Air Brake 

Bryter, kobler du dem til terminalene merket med henholdsvis N og GND. Stram til 

skruene til ledningene, sørg for at alle sitter godt fast.  

 

 
 

7. Koble til last siden: identifiser L-ledningen på lasten siden, og løsne deretter last 

ledningene fra lysbryteren og koble lasten til bryteren. Hvis det er en nøytral linje og 

GND fra lasten, må du koble dem til terminaler merket henholdsvis N og GND. Stram 

til skruene til ledningene, sørg for at alle sitter godt fast. 

 



 
 

8. Slå på strømmen som ble koblet fra i trinn 3, ved å slå på sikringen igjen. 

9. Når Smart Bryter for Stor Last Gen5 har koblet seg til Z-Wave-nettverket, blinker 

LED-en ikke lenger. Skulle den fortsette å blinke, har den ikke kunnet koblet seg til Z-

Wave-nettverket. Gjenta ovenfor nevnte gateway-trinn og ta kontakt med oss for 

ytterligere støtte hvis nødvendig. 

10. Når den er koblet til Z-Wave-nettverket, sett dekslet tilbake på Smart Bryter for Stor 

Last Gen5 og fest dekslet ved hjelp av medfølgende skrue. 

 

 

 


