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Placering:   Datum:   
Installerad:  Objekt nr:  
 Plintnr: Benämning Område: Övrigt: 

 

Matning 12 V in -    
Matning 12 V in +    
Databuss - Från   
Databuss B    
Databuss A Till   
Databuss +  

 
 
 
 
 

  
    
-    
Ingång i6    
Ingång i5    
Det. matning +P    
-    
Ingång i4    
    
Ingång i3    
Det. matning +P    
-    
Ingång i2    
Ingång i1    
Det.matning +P    
    

 

Plintnr Benämning Område Övriga inställ. 
Relä brytande +    
Relä slutande +    
Relä NO    
Relä C    
Relä NC    
Jord    
    
-    
M4    
M3    
Matning +P1    
-    
M2    
M1    
Matning +P1    
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