R2-U-E-230

nr

wyrobu 11005301

Zalety :
230 V AC z obsług pojedyncz

−

Zwarta budowa

−

Kompatybilne i przystosowane do współpracy z

(sterowanie lokalne),

innymi typami przeka ników R1... .

urz dzenie podtynkowe.

−

Z blokad zabezpieczaj c przed równoczesnym
uruchomieniem (centralnie i indywidualnie).

−

Z mo liwo ci modułowego rozszerzenia

−

Ł czenie priorytetowe sterowania centralnego.

Opis
Przeka nik R2-U-E-230 jest urz dzeniem słu

cym do

sterowania silnikami nap dów elektrycznych rolet, aluzji
i instalacji chroni cych przed sło cem. Ka dorazowo
obsługa przył czonego nap du przeprowadzana jest
napi ciem

sterowania

230

indywidualnego mo na stosowa

V.

Dla

sterowania

zarówno mechaniczne

ł czniki aluzjowe zwierne jak równie ł czniki aluzjowe
z zegarem steruj cym.

Motorklemme: = zaciski na przewody silnika
Einzelbetrieb: = Sterowanie lokalne (pojedynczym nap dem)

Dane techniczne

Auf = góra, Ab = dół,

Napi cie nominalne : 230V / 50Hz +/-10%
Napi cie sterowania : 230 V (napi cie zmienne) +/-10%
Pobór pr du

: praca przeka nika 10 mA

Napi cie ł czeniowe : maksimum 250 V (napi cie zmienne)
Zdolno

ł czeniowa : maksimum 10 A (obci

Zakres temperatury : 0 do 60°°C
Zaciski
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: maksimum 2.5 mm2

enie omowe)

R2-U-E-230

nr

wyrobu 11005301
!"

Sterowanie centralne np. :
Ł cznik ‘inteligentny” z pami ci
Duomatic
Lumina
Ł czniki aluzjowe pokr tne 1-biegunowe
Ł czniki aluzjowe klawiszowe zwierne

!"

Sterowanie lokalne lub grup nap dów np. :
Ł cznik ‘inteligentny” z pami ci
Duomatic
Lumina
Ł czniki aluzjowe pokr tne 1-biegunowe zwierne
Ł czniki aluzjowe klawiszowe zwierne ( jednopozycyjne)

Wskazówki monta owe
Projektowanie i przył czanie mo e by przeprowadzane wył cznie przez upowa nione osoby z wymaganymi
kwalifikacjami! Prosimy o przestrzeganie lokalnych i aktualnych przepisów dotycz cych przył czy.
Przekrój przył cza 230V :
1.5 mm2
(zalecenie)
Zasilanie L (230V) mo liwe jest w dowolnym miejscu wewn trz grupy. Zaleca si aby szeregowo zasilanych było nie
wi cej jak 10 typowych silników, jednak e ich zsumowana moc nie mo e by wi ksza jak 2 kW. W grupach wi kszych
ka dorazowo po 10 silniku lub 2 kW zsumowanej mocy nale y doprowadzi zasilanie z zewn trz.
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