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UTSEENDEAnordningen 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.

OBS

EGENSKAPER

TEKNISKA DATABESKRIVNING

Matningsklämmor: L, N
Märkspänning matning: 230 V~

Tolerans för matningsspänning: -15 ÷ +10 %
Indikator för matningsspänning: LED-diod grön

Märkfrekvens: 50 / 60 Hz
Märkströmförbrukning: 35 mA

Inställningsområde för aktiveringstid: 3 ÷ 30 min (vridpotentiometer)
Arbetsläge: ON, AUTO, OFF

Inställningsnoggrannhet för aktiveringstid: ±10 %
Repeterbarhet för inställning av aktiveringstid: ±5 %

Reläindikator: LED-diod röd

Antal anslutningsklämmor: 8
2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +45 oC
Arbetsläge: valfritt

Kapslingsskyddsklass: IP20 (EN 60529)
Skyddsklass: II

Överspänningskategori: II
Föroreningsgrad: 2

Stötspänning: 1 kV (EN 61000-4-5)

Vikt: 76 g
Överensstämmelse med standarder: EN 60669-1; EN 60669-2-1

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

● Styrning av belysning på
trappuppgångar,

● flytande justering av aktiveringstid i
området från 3 min till 30 min,

● indikator för relästatus – LED-diod, röd,
● indikator för matningsspänning – LED-

diod, grön,
● möjlighet att påtvinga med lägesom-

kopplare: permanent aktiverad, perma-
nent avstängd.

● samarbete med enpoliga, belysta
tryckknappar,

● funktion för blockeringsskydd,

● reläutgång – en slutande kontakt med
maximal belastning 16 A,

● enmodulskapsling,

Trappautomat EST330 används för 
styrning av belysning i korridorer och 
trappuppgångar. Efter att systemet aktive-
ras tänds belysningen under den tid som 
användaren ställt in och släcks sedan au-
tomatiskt. Belysningstiden kan justeras 
flytande i området mellan 3 och 30 min 
med hjälp av en potentiometer som finns 
på anordningens frontpanel. Automaten 
är utrustad med funktion för blocke-
ringsskydd.

Utgångsklämmor 

Inställning av aktiveringstid

Indikator för matningsspänning

Matningsklämma (L) Matningsklämma (N)

Indikator för relästatus

Funktionsval

K  l  ä  m  m  o  r    t  r  i  g  g  s  y  s  t  e  m 
 (IN, IN, IN)

ON/AUTO/OFF

relä (11, 11, 14)

● För 3- och 4-ledningsnät,

● montering på DIN skena TH - 35.

Max glimlamps last:   40 mA ( = 7st Eljo 1830147 )
Klämmor triggsystem: IN, IN, IN ( 3 st parallell kopplade anslutningar)

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

Montage:   DIN skena  TH35 (EN 60715)

Anslutningsarea: 0,5 ÷ 2,50 mm

EST330            E. 19 054 24

Material:   Självslocknande enligt UL94V-0. Halogenfritt mtrl.
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ANSLUTNINGMONTERING, FUNKTION
1. Koppla bort matningskretsen med en 

säkring, överströmbrytare eller isole-
ringsbrytare som ansluts till respektive 
krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt verktyg 
att matningsledningar är spänning-
slösa.

5. Aktivera spänningskrets.

Efter en korrekt montering och anslut-
ning är anordningen färdig för arbete. Trig-
gning av systemet med en enpolig tryckk-
napp gör att belysning aktiveras för den tid 
som inställts av användaren. Efter att den 
inställda tiden har löpt ut avstängs belysnin-
gen automatiskt och blir avstängd till nästa 

den inställda tiden då triggningsknappen 
blockeras. Systemet, förutom det vanliga 
AUTO-läget, kan med hjälp av en omkop-
plare kopplas om till ON-läge – perma-
nent aktiverat (detta läge är bekvämt t.ex. 
vid städning) eller OFF-läge – permanent 
avstängt (t.ex. vid byte av glödlampor).

ANVÄNDNING

Typisk användning:
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t
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Enpoliga trycknappar med inbyggd glimlampa kan kopplas parallellt. ( max. 40mA) 
Trappautomat för styrning av belysning i trappuppgångar som arbetar i 3- eller 4-ledningsnät. 

3. Montera EST330 på DIN skena

kopplingsschema.
4. Anslut ledningar till klämmor enligt

potentiometern
6. Ställ in önskad aktiveringstid med

triggning. EST330 kan användas i både 3-  
4 lednings installation. Trappautomaten
EST330 har ett system för blockerings-
skydd, dvs. belysning avstängs efter 
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