Automat schodowy ze œciemnianiem
sciemnianiem DIM-2
t inteligentne sterowanie urz¹dzeniami oœwietleniowymi (¿arówkowymi) , funkcja stopniowego rozœwietlania
i œciemniania
t klawisz albo w³¹cznik dla sterowania wejœcia
t nastawianie wartoœci obs³ugiwane s¹ za pomoc¹ potencjometru
t potencjometrami mo¿na nastawiaæ:
- szybkoœæ (p³ynnoœæ) czasu rozœwietlania
- natê¿enie, na poziom którego ma siê rozœwietliæ urz¹dzenie oœwietleniowe
- czas, na który urz¹dzenie oœwietleniowe ma œwieciæ z nastawionym blaskiem
- szybkoœæ (p³ynnoœæ) czasu dobiegu (œciemnianie) urz¹dzenia oœwietleniowego
t napiêcie zasilania: AC 230 V
t wyjœcie bezkontaktowe: 1x triak
t obci¹¿enie AC 5b (¿arówki) 500 W
t wykonanie 1-MODU£, mocowanie do szyn DIN

Dane techniczne
Zaciski zasilania:
Napiêcie zasilania:
Znamionowy pobór mocy:
Tolerancja napiêcia zasilania:
Sygnalizacja zasilania:
Nastawienie czsowych zakresów:
Dok³adnoœæ czasowa:
Rozbie¿noœæ powtórzeñ:
Wspó³czynnik temperatury:

A1 - A2
AC 230 V / 50 Hz
AC maks. 17 VA / 1.7 W
-15 %; +10 %
zielona LED dioda
potencjometrami
10 % - przy nastawianiu mechanicznym

Pobór mocy steruj¹cego wejœcia:
D³ugoœæ impulsu sterowania:
Pod³¹czenie lamp jarzeniowych:
Sterowanie T2 (³¹cznik)
Zaciski sterowania:
Napiêcie sterowania:
Pobór mocy steruj¹cego wejœcia:
D³ugoœæ impulsu sterowania:
Pod³¹czenie lamp jarzeniowych:
Wyjœcie

Un
max.
10mA

T2

AC 230 V
AC 0.5 - 1 VA
min. 20 ms / maks. nieograniczona
Tak, maks. iloœæ 10 sz. po 1 mA

T1

V

T2

A2

T 2.5 A

zalecana ochrona
przedniego panelu
aparatu

Opis aparatu
Zaciski napiêcia zasilania

T2 - A1
AC 230 V
AC 0.5 - 1 VA
min. 20 ms / maks. nieograniczona
Nie

Mocowanie:
Stopieñ ochony obudowy:
Kategoria przepiêæ:
Stopieñ nieczystoœci:
Przekrój pod³¹czanych przewodów:

szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czo³owego

Sygnalizacja napiêcia zasilania

2A
0 - 500 VA
0 - 250 VA

Sygnalizacja wyjœcia

DIM-2
Un

- nastawianie blasku
min

t1 - nastawianie czasu rozbiegu

max

t1
min

o

-20 .. +55 C

max

t3 - nastawianie czasu dobiegu

o

-30 .. +70 C
dowolna

t3
min

t2 - nastawianie czasu przed³u¿enia

Wymiar:
Waga:
Normy:

EN 60669-2-1, EN 61010-1

t1

V

Klawiszem w³¹cza siê cykl start - przed³u¿enie - opóŸnienie.
Ponownym naciœniêciem klawisza (podczas cyklu) mo¿na przed³u¿yæ cykl.

max

T2

Wejœcie dla sterowania ³¹cznikiem

Sterowanie wejœciem T2 (w³¹cznik)

t3
t2

max

t2
min

Wyjœcie

Sterowanie wejœciem T1 (klawisz)

T1

Wejœcie dla sterowania klawiszem

A1 T1 A2

III.
2
2.5 mm2/ z tulejk¹ 1.5 mm 2
90x17.6x64 mm, wymiary detaliczne - str. 86-88
77 g

38

A1
V

A2

bezkontaktowe (triak)

Legenda do grafów:
Wyjœcie / Blask: 10-100%
t1 Czas staru: 1-40 s
t2 Czas przed³u¿enia: 16s-16min
t3 Czas opóŸnienia: 1-40s
T1/T2 Wejœcie steruj¹ce

DIMMER

T1

T1 - A1

Iloœæ zestyków:
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a styku:
Obci¹¿enie oporowe:
Obci¹¿enie idukcyjne:
Inne dane:
Temperatura robocza:
Temperatura sk³adowania:
Pozycja pracy:

Funkcje

lampy
jarzeniowe

A1

5 % - stabilnoœæ wartoœci nastawionej
o
o
0.01 % / C, wartoœæ bazowa = 20 C

Sterowanie T1 (klawisz)
Zaciski sterowania:
Napiêcie sterowania:

Uk³ad po³¹czeñ

DIM-2

t1
T2

t3
t2

£¹cznikiem uruchamia siê cykl i zatrzymuje na maks. nastawieniu
poziomu blasku. Po wy³¹czeniu ³¹cznika siê cykl dokoñczy.

