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EGENSKAPER

TEKNISKA DATABESKRIVNING

UTSEENDE

ER11624
Matningsklämmor: A1, A2

Märkspänning matning: 24 V AC/DC
Tolerans för matningsspänning: -15 ÷ +10 %

Märkfrekvens: 50 / 60 Hz
Märkströmförbrukning: 15 mA AC

Reläindikator: LED-diod röd
Matningsklämmor mottagare: 11, 12, 14

Parametrar för reläkontakter: 1 NO/NC - 16 A / 250 V AC
Antal anslutningsklämmor: 5

Anslutningsarea: 0,2 ÷ 2,5 mm2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +45 oC
Arbetsläge: valfritt

Kapslingsinfästning: skena TH35 (EN 60715)
Kapslingsskyddsklass: IP20

Skyddsklass: II
Överspänningskategori: II

Föroreningsgrad: 2
Mått: enmodulskapsling 90x17,5x66 mm
Vikt: 58 g

Överensstämmelse med standarder: EN 60669-1; EN 60669-2-1 
EN 61000-4-2,3,4,5,6,11; EN 61095:2004

● Ökning av belastningsström hos

elektriska mottagare,
● samarbete med styranordningar

med typiska spänningsnivåer:
24 V AC/DC,

● maximal belastning 1x16 A,

● indikator för relästatus.

Elektromagnetiska reläer ER11624 
kan användas då man behöver öka 
belastningsströmmen hos elektriska 
mottagare.  De säkerställer en gal-
vanisk isolering mellan styrsystemet 
och belastningen. På utgången har 
de spänningslösa kontakter NO/NC, 
vilket möjliggör anslutning av spän-
ning inom området 0 ÷ 250 V AC.

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.
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MONTERING, FUNKTION

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 ER11624 på 
skena TH 35.

4. Anslut ledningar till klämmor enligt 
kopplingsschema.

5. Aktivera spänningskrets.

Anordningen, efter att ha tillkop-
plat matningsspänning till klämmor 
A1, A2 via styrsystemet, sluter reläets 
utgångskontakter 11-14. Efter att ha 
avstängt spänning hos klämmor A1, A2 
avstänger anordningen reläet genom att 
sluta utgångskontakter 11-12.
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