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Wskazówki:

Prêdkoœæ uruchomienia przycisków ma wp³yw na 
rozpoznanie polecenia: za bardzo grubymi i silnie t³umi¹cymi 
materia³ami (np. czêœciowo wilgotne drewno) maksymaln¹ 
czu³oœæ uzyskuje siê poprzez szybkie uruchomienie 
przycisku. 

Zastosowania:

LCN-TU4C przetwarza cztery sygna³y czujników na 
przy³¹cze T (wejœcie przycisków) w modu³ach LCN. 
Przyciski s¹ samoprzylepne i mo¿na je umieszczaæ na 
odwrocie dowolnych materia³ów nieprzewodz¹cych 
pr¹du elektrycznego. 

Konwerter ten otwiera nowe mo¿liwoœci aran¿acji 
szlachetnych ok³adzin œciennych oraz wyposa¿enia 
mebli, mebli kuchennych itd. Jeœli szafa zas³ania np. 
zaœlepkê w³¹cznika, to teraz mo¿na po prostu wkleiæ 
przycisk do szafy.

Przycisk pojemnoœciowy dla 4 przyc.

Hardware:

4 powierzchnie przycisków

Kabel z wtyczk¹ do przy³¹cza T

Zaciski bezœrubowe

Opis:

Konwerter przycisków LCN-TU4C stwarza zupe³nie 
nowe mo¿liwoœci realizacji przycisków w sposób 
niewidoczny. Umo¿liwia regulacjê pojemnoœciow¹ 
maksymalnie czterech przycisków.
Ka¿dy z 4 przycisków sk³ada siê z folii, któr¹ mo¿na 
nakleiæ z ty³u powierzchni drewnianych, kamiennych, 
z terakoty itd. Przyciski czujników obs³uguje siê 
dotykaj¹c po prostu dan¹ powierzchniê. 
LCN-TU4C jest przewidziany do pracy z modu³em 
LCN-UPP lub modu³em UPS, ale mo¿e pracowaæ 
równie¿ z modu³em LCN-HU, LCN-SH i LCN-LD. 

Oczywiœcie ka¿dy przycisk dysponuje wszystkimi 
funkcjami LCN na bazie trzech poleceñ (KRÓTKO, 
D£UGO, PuŒÆ).
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Poprzez modu³

pojemnoœciowe, 
KRÓTKO/D£UGO/PUŒÆ,  

wtykowe

500 mm (nie przed³u¿aæ)

o o
10 C do +40 C

IP 20, 

tabela A, 
do 4 obwodów w³¹czników, 4 
diody kontrolne LED sygnalizuj¹ 
stan na wejœciach 

max. œrednica 0,8 mm 
(przestrzegaæ biegunowoœci)

ok. 20-30mm, w zale¿noœci od 
materia³u noœnego i ¿¹danej 
czu³oœci.

max. 80% wzgl. wilgotnoœci, nie 
ulega obroszeniu
do stosowania w sta³ej instalacji 
zgodnie z VDE 632, VDE 637

Przy³¹cze:
Zasilanie:

przyciski:

Zaciski:
Typ przewodu:

:

:

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Wilgotnoœc powietrza

Warunki u¿ytkowania

Stopieñ ochrony

Maksymalna d³ugoœæ 
przy³¹cza a¿ do 
powierzchni czujnika

Przenikalnoœæ

Wymiary:

wymiary (Ø x W):
d³ugoœæ przy³¹cza powierzchni
powierzchnia czujnika(Sz x W):

50 mm x 20 mm
500 mm
60 mm x 60 mm

50 mm 
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   Tasteneingänge

LCN-TU4C

Kapazitiver Tasten-Umsetzer
Pushbutton Converter

1       2       3       4

Sensor
(bia³y)

Masa
(czarny)

ISSENDORFF  KG

Przycisk pojemnoœciowy dla 4 przyc.

Dane techniczne:
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Monta¿: Decentralna instalacja w 
g³êbokich puszkach p./t

Schemat po³¹czeñ

Wejœcia przycisków
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