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EGENSKAPER

TEKNISKA DATABESKRIVNING

UTSEENDE

EIRT116230

Matningsklämmor: L, N
Märkspänning matning: 230 V

Tolerans för matningsspänning: -15 ÷ +10 %
Märkfrekvens: 50 / 60 Hz

Märkströmförbrukning: 24 mA
Inställningsområde för tid t: 0,1 s ÷ 10 dni

Noggrannhet för tidmätning: 0,2 %
Tidsinställning: 2x potentiometer (vrid + steg)

Indikator för matningsspänning: LED-diod grön
Klämmor triggsystem: IN, IN, IN

Styrström för triggsystem: 510 µA
Reläindikator: LED-diod röd

Parametrar för reläkontakter: 1NO-16 A / 250 V AC1 4000 VA
Antal anslutningsklämmor: 8

Anslutningsarea: 0,2 ÷ 2,50 mm2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +45 oC
Arbetsläge: valfritt

Kapslingsinfästning: skena TH35 (EN 60715)
Kapslingsskyddsklass: IP20 (PN-EN 60529)

Skyddsklass: II
Överspänningskategori: II

Föroreningsgrad: 2
Mått: enmodulskapsling (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Vikt: 75 g

Överensstämmelse med standarder: EN 60669-1, EN 60669-2-1,
EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

● Bbistabil (tvåläges) styrning av be-
lysning,

● funktion för tidsbegränsning,
● indikator för matningsspänning –

LED-diod, grön,
● indikator för relästatus – LED-diod,

röd,
● triggning av systemet från ledning L 

eller N,
● arbete med många enpoliga, belysta

tryckknappar,
● funktion för tidsbegränsning,
● styrinstallation med 2 ledningar,
● reläutgång med maximal belastning

16 A,
● enmodulskapsling.

Impulsrelä EIRT116230 används för 
styrning av belysning eller en annan valfri 
anordning med hjälp av enpoliga, paral-
lellt anslutna tryckknappar. Varje nästföl-
jande tryck på någon av tryckknapparna 
leder till aktivering eller avstängning av 
anordningar anslutna till utgångskläm-
mor. Styrimpuls kan vara en signal från 
linje L eller N. Efter att en impuls tillma-
tas som aktiverar mottagaren och efter 
att den inställda tiden „t” löper ut stängs 
mottagaren av automatiskt. Användning 
av reläet gör det möjligt att skapa ”intelli-
genta” system för styrning av belysning.

Anordningen ska an-
slutas till enfasnät en-
ligt gällande standarder. 
Anslutningssätt finns 
angivet i denna bruksa-
nvisning. Installation, 

anslutning och justering ska utföras av 
kvalificerade elektriker som tagit del 
av bruksanvisningen och känner till 
anordningens funktioner. Demontering 
av kapsling medför att garantin upphör 
att gälla samt medför risk för elektrisk 
stöt. Före installationen ska man se till 
att anslutningsledningarna är spänning-
slösa. För installering ska man använ-
da stjärnmejsel med diameter upp till 
3,5 mm. Rätt fungerande påverkas av 
transportsätt, förvaring och användning 
av anordningen. Installation av anord-
ningen rekommenderas inte i följande 
fall: beståndsdelar saknas, anordningen 
är skadad eller deformerad. Vid felaktig 
funktion ska man kontakta tillverkaren.
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ANVÄNDNING

MONTERING, FUNKTION

MÅTT PÅ KAPSLING

1. Koppla bort matningskretsen med en 
säkring, överströmbrytare eller isole-
ringsbrytare som ansluts till respekti-
ve krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt verk-
tyg att matningsledningar är spän-
ningslösa.

3. Montera anordningen EIRT116230 
på skena TH 35.

4. Anslut ledningar till klämmor enligt 
kopplingsschema.

5. Aktivera spänningskrets.

Efter en korrekt montering och an-
slutning är anordningen färdig för arbete. 
Triggning av systemet med en enpolig 
tryckknapp gör att belysning aktiveras för 
den tid som inställts av användaren. Efter 
att den inställda tiden har löpt ut avstängs 
belysningen automatiskt och blir avstängd 
till nästa triggning. 

ANSLUTNING

TIDSINSTÄLLNING

BELASTNING

INRE SCHEMA

S

t t
t

L N

T

14

IN
IN
IN

11

Bistabilt relä för 
belysningsstyrning i 
trappuppgångar. Arbe-
tar i konfiguration för 
3-ledigt nät. Enpoliga 
tryckknappar (utru-
stade med t ex bak-
grundsbelysning) kan 
kopplas parallellt


