
3x ON/OFF s mikropoèítaèem
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›

Jedná se o elektronickou øídicí jednotku, osazenou mikropoèítaèem urèenou
pro øízení jiných jednotek. Napø.: spínání relé, stykaèù apod. Je umístìna
v plastovém, pochromovaném panelu kruhového provedení.
Tlaèítka jsou pøekryta potištìným štítkem z PE fólie. V okénku displeje
jsou umístìny indikaèní LED. Celá jednotka je ze strany souèástek zalita
hmotou. Pøívodní kabel je vyveden spodní stranou a zakonèen dutinkami.
Pou�ití mikropoèítaèe s pøeprogramovatelnou pamìtí FLASH umo�òuje
universální vyu�ití tohoto zaøízení. Funkce tlaèítek a spínaèù jsou dány
softwarem a je zde mo�nost provedení dodateèné

Konstrukce a provedení jednotky ji pøedurèuje pro pou�ití v nebezpeèných
a mokrých  prostorech, jakou jsou bazény, víøivé vany, koupelny apod.
Montá� lze provádìt umístìním do kruhového otvoru v panelu
(plast, kov, sádrokarton) nebo jako souèást jiného celku.

konfigurace v libovolné
variantì.
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PoznámkaBarva

5-20 V

40 V, 1 A
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Produced by:

Varianty provedení

1) - základní provedení3 tlaèítka

2) 3x spínaè ON/OFF - s opakováním
- bez opakování

3) 3x Timer (èasovaè) - sepne výstup na urèitou dobu*

Mo�nost programování speciálních funkcí: - zpo�dìní zapnutí
- zpo�dìní vypnutí

Elektronická øídicí jednotka

Technické parametry:

Napájecí napìtí - 5 a� 20 V DC
Spínaný výkon: 3x 1 A

max. 45 V
Typ spínaèe: tranzistor

otevøený kolektror (OK)

Krytí: IP67

Timer: volitelný SW 0,1s ÷ 999 hod. (pro jiné èasy dohoda pøedem)

*Po�adované èasy je nutné uvádìt v objednávce pøedem.

4) Libovolná kombinace na objednávku


