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Automatul de scarã pentru iluminat este destinat utilizãrii în spatii unde se
doreþte ac þionarea aprinderii luminii þi menþinearea automatã a acesteia
pe o duratã scurtã de timp. În cazul în care în timpul funcþionãrii se apasã
butonul din nou, temporizarea va porni de la zero (rearmare). Automatul se
preteazã montãrii pe casa sc ãrilor în blocuri, vile, sedii de firmã sau spaþ ii
industriale, având urmãtoarele avantaje: nu perturbã alþi consumatori
electrici (comutarea se efectueazã sincron cu trecerea prin zero a reþelei),
este compatibil cu toate tipurile de instalaþii (cu 3 sau 4 terminale electrice,
nul comun sau fazã comunã), asigurã semnalizarea întreruperii
temporizãrii în ultima 1/16 perioadã a ciclului de temporizare, este fiabil þi
uþor de montat. Dispozitivul este destinat utilizãrii doar cu sarcinã rezistivã
(becuri cu incandescenþã).

Interconectarea în instalaþiile cu 3 respectiv 4 fire se face conform celor
douã figuri de mai jos. Butoanele vor fi dotate opþional cu neon de
semnalizare þi indica poziþia comutatorului în lipsa iluminãrii ambientale.
Blocarea butoanelor va fi semnalizatã prin aprinderea unui LED roþu pe
panoul automatului. LED-ul verde semnalizeazã funcþionarea în regim
normal – stare “ON”. Siguranþa protejeazã dispozitivul în cazul unui scurt în
circuitul becurilor. Dimensionarea siguran þei se face in funcþie de consumul
coloanei de becuri.

Siguranta

Descriere

Schema de interconectare

conexiune 4 fire

Manual de utilizare. Garanþie.
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Caracteristici generale (conform standardului de firmã NM24/196)
Tensiune de alimentare
Putere maximã comandatã
Durata temporizãrii reglãbilã (T)
Timp de semnalizare (semnalizare sfârþit
temporizare prin aprinderea intermitenta a becurilor
la o fracþiune din timpul de temporizare rãmas)
Semnalizare scurtcircuitare buton

220 Vac ±10%
1 KW
24 – 730s ±10%
T/16
da

Protecþie la scurtcircuit buton

da

Rearmarea temporizãrii la reapasarea butonului

da

Domeniul temperaturilor de funcþionare

-20ºC ÷ +60ºC

Dimensiuni mecanice

68x57x21 mm

Greutate

50 gr ± 10%

220 V

220 V

Garanþie. Termen þi condiþii.
Termenul de garanþie este de 12 luni, începând cu data de achiziþie.
Folosirea în orice alt mod decât cel prevãzut în manual duce la pierderea
garanþiei. Scurtcircuitarea bornelor 1- 3 duce la defectarea ireversibilã a
automatului.
Data achiziþiei

_______________
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