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EGENSKAPER

TEKNISKA DATABESKRIVNING

UTSEENDE

● Används i styrsystem,
● möjlighet att styra mot byggna-

dens automatiksystem,
● möjlighet att direkt styra motta-

gare,
● omkopplare med mittläge,
● belastning 16 A,
● enmodulskapsling,
● montering på skena TH 35.

Strömställare ESW1102 används 
i styrsystem. Tack vare en omkop-

plare med 3 lägen I-0-II möjliggör 
anordningen att man kan välja sty-

rning av en av två utgångskretsar 
eller en fullständig avstängning av 
dessa. Den möjliggör samordning 
och styrning av andra produkter 
inom byggnadens automatik eller 
direkt av mottagare med tillåten 
ström 16 A.

Anordningen ska an-

slutas till enfasnät enligt 
gällande standarder. 
Anslutningssätt finns 
angivet i denna bruk-

sanvisning. Installation, 
anslutning och justering ska utföras 
av kvalificerade elektriker som tagit 
del av bruksanvisningen och känner 
till anordningens funktioner. Demon-

tering av kapsling medför att garantin 
upphör att gälla samt medför risk för 
elektrisk stöt. Före installationen ska 
man se till att anslutningsledningarna 
är spänningslösa. För installering ska 
man använda stjärnmejsel med dia-

meter upp till 3,5 mm. Rätt fungerande 
påverkas av transportsätt, förvaring 
och användning av anordningen. Instal-
lation av anordningen rekommenderas 
inte i följande fall: beståndsdelar sak-

nas, anordningen är skadad eller de-

formerad. Vid felaktig funktion ska man 
kontakta tillverkaren.

OBS

ESW1102

Ingångsklämmor: IN, IN (internt anslutna)
Utgångsklämmor: 1, 2

Antal lägen på omkopplaren: 3 (I, 0, II)

Maximal arbetsspänning: 250 V~

Tillåten ström: 16 A

Kontaktresistans: < 100 mΩ (dla 12 V)
Antal anslutningsklämmor: 4

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 90x17,5x66 mm
Vikt: g

Överensstämmelse med standarder: EN 60669-1; EN 60669-2-1 

EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Ingångsklämmor IN, IN

Utgångsklämma 1 Utgångsklämma 2

Omkopplare
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FUNKTION

MONTERING

MÅTT PÅ KAPSLING

1. Koppla bort matningskretsen 
med en säkring, överströmbry-

tare eller isoleringsbrytare som 
ansluts till respektive krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt 
verktyg att matningsledningar 
är spänningslösa.

3. Montera anordningen ESW1102  
på skena TH 35.

4. Anslut ledningar till klämmor en-

ligt kopplingsschema.

5. Aktivera spänningskrets.

Omkoppling av omkopplaren i 
läge I gör att kontakter IN-1 sluts och 
omkoppling i läge II gör att kontakter 
IN-2 sluts. Inställning av omkoppla-

ren i läge 0 gör att utgångsklämmor 
1 och 2 kopplas bort från IN-
ingången.

ANSLUTNING

INRE SCHEMA

L

N

KRETS 1 KRETS 2

 Impulsrelä Trappautomat Ljusrelä Elektromagnetiska reläer
 EIR116230 EST330 ELSM20 ER28230


