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Udskiftningsvejledning til
transmitters slutmuffe
sætskruen) sidder stramt
og tæt. Denne sætskrue
må ikke fjernes og er ikke
Transmitterhus
Transmitters
inkluderet i sættet.
slutmuffe
6. Genindsæt eller udskift
nylonindsatsen og 2-106O-ringen på den nye
strømførende ledning, og
indsæt ledningen i soklen.
(Sørg for, kun at fjerne
Huller med gevind
Rundhovedskrue
7,9 mm af ledningens
til udtagnings-/
(2 steder)
indsætningsværktøj
isolering fra enden af den
(2 steder)
fortinnede strømførende
tråd.)
Kabeltransmitter set fra ledningsenden
7. Genindsæt eller udskift
Sådan adskilles og samles kabeltransmitterens slutmuffe:
sætskruen ved hjælp af 3/32" unbrakonøglen. Skub
1. Fjern de to rundhovedskruer og spændeskiverne ved
den strømførende ledning ind, mens du strammer
hjælp af 5/64" unbrakonøglen.
sætskruen for at sikre, at der opnås god forbindelse.
2. Træk slutmuffen af transmittersoklen.
8. Udskift de to 2-021-O-ringe, hvis de er slidte eller
3. Fjern den sætskrue i siden af transmittersoklen, der
beskadigede.
holder den strømførende ledning til soklen ved hjælp
9. Påfør soklens top og sider et tyndt lag NOALOX for
af 3/32" unbrakonøglen.
at forhindre elektrisk korrosion (brug ikke
4. Fjern den gamle ledning, 2-106-O-ringen og
standardfedt i stedet).
nylonindsatsen. Du skal muligvis hive hårdt i den
10. Sæt muffen tilbage på plads, og placer skruehulgamle ledning for at fjerne den fra soklen.
lerne i soklen ud for slutmuffens huller uden gevind.
5. Kontroller, at den anden indvendige sætskrue (der
11. Genindsæt eller udskift de to rundhovedskruer og
sidder på den anden side af soklen i forhold til 3/32"
spændeskiverne ved hjælp af 5/64" unbrakonøglen.
Du skal udskifte den strømførende ledning
eller andre slutmuffekomponenter i kabeltransmitteren, når ledningen udviser tegn
på slitage, afskalning eller snoning. Det
betyder, at transmitterens slutmuffe skal
tages af, så du kan komme til forbindelsespunktet mellem ledningen og transmittersoklen. De nye dele leveres i sættet
til ledningsudskiftning, der indeholder to
strømførende ledninger, to 2-106-O-ringe,
to nylonindsatser, to sætskruer, to 2-021O-ringe, en tube NOALOX, fire spændeskiver, fire rundhovedskruer, en 5/64"
unbrakonøgle og en 3/32" unbrakonøgle.

Sætskrue (brug 3/32"
unbrakonøgle)
2-106-O-ring

Rundhovedskruer
(brug 5/64"
unbrakonøgle)

2-021-O-ringe

Strømførende
ledning
7,9 mm afisoleret
ledning
Spændeskiver

Nylonindsats
Transmittersokkel

BEMÆRK : Vær
forsigtig, når du skruer
rundhovedskruerne i
soklen, så de ikke
ødelægges.

Slutmuffe

DIGITAL
CONTROL
INCORPORATED

Sprængbillede af
kabeltransmitters
sokkel og slutmuffe

19625 62nd Ave. S., Suite B-103
Kent, Washington 98032 USA
Tel +1 425 251 0559 • Fax +1 253 395 2800
E-mail dci@digital-control.com • www.digitrak.com

Digital Control GmbH, Kurmainzer Strasse 56, D-97836 Bischbrunn, Germany • Tel +49(0) 9394 990 990 • Fax +49(0) 9394 990 999 • info@digitrak.de • www.digitrak.de
Digital Control Australia, Unit 5, 19 Tonga Place, Parkwood, QLD 4214, Australia • Tel +61(0) 7 5574 5963 • Fax +61(0) 7 5574 5974 • E-mail kiwidci@aol.com
Digital Control China, 8/F Jin Ling Building, 28 Jin Ling Road West, Shanghai 200021, China • Tel +86 13916663641 • Fax +86 21 6475 6486 • E-mail jzdci@aol.com
© March 2004 Digital Control Incorporated 2-2006-10-B (Danish)

