Local Control Network

LCN-R2U
PrzekaŸnik dwuwyjœciowy dla modu³u LCN-UPP
Opis
PrzekaŸnik LCN-R2U to blok przekaŸników odseparowuj¹cych
do monta¿u w puszce podtynkowej,dla modu³u LCN-UPP.
Wyposa¿ony jest w dwa indywidualnie sterowane wolne od
potencja³ów zestyki prze³¹czne 8A.
Napiêcie pobudzaj¹ce wynosi 230V ~. Wewnêtrznie
przekaŸnik LCN-R2U pracuje na napiêciu sta³ym, co wyklucza
powstawanie przydŸwiêków.

Zastosowanie
Wyjœcia

Aby odseparowaæ galwanicznie od modu³u UP obci¹¿enia
indukcyjne i pojemnoœciowe przekaŸnik LCN-R2U w³¹cza siê
pomiêdzy modu³em i odbiorami. Nadaje siê on szczególnie do
regulacji rolet i silników ¿aluzji.
LCN-R2U stosuje siê do regulacji du¿ych obci¹¿eñ lub silników.
LCN-R2U mo¿e byæ zastosowany niezale¿nie do systemu LCN
jako podwójny przekaŸnik, nie wytwarzaj¹cy przydŸwiêków.

Hardware:
2 zestyki prze³¹czne 8A /Ac1
LED statusowy
Opcjonalnie na zapytanie dostêpne s¹ 2 zmienne styki
8A/AC1

Wskazówki
Zestyki przekaŸnikowe przekaŸnika LCN-R2U obliczone
zosta³y dla du¿ych pr¹dów rozruchowych. (AgSnO2)).
Wymagaj¹ min. obci¹¿enia (przynajmniej 12V/100mA), aby nie
tworzy³y siê warstwy tlenku = b³¹d zestyku.
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Wyjœcia

Wyjœcia
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Dane techniczne:

Wymiary:

Przy³¹cze
Napiêcie zasilaj¹ce
Pobór mocy

Wymiary obudowy (Ø x wys.): 50 mm x 20 mm

230V~ ±15%, 50Hz
<0,4W
bezœrubowe, max. 16A
2
drut lub linka max. 2,5mm
lub z koñcówk¹ kablow¹
max.1,5mm2

Zaciski
Typ przewodu

PrzekaŸniki
Pr¹d znamionowy
Max. pr¹d w³¹czania
Pr¹d roboczy
Napiêcie dotykowe
Materia³ zestyku

50 mm

Ogólne dane:
Temperatura pracy
Wilgotnoœæ powietrza

43 mm

8A/AC1(obci¹¿enie czynne)
70A
100mA - 8A
>12V
AgSnO2

Warunki otoczenia

Wyjœcia

-10oC do +40oC
max. 80% wzgl. wilgotnoœci,
nie ulega obroszeniu
do stosowania w sta³ej
instalacji zgodnie z VDE 632,
VDE 637
IP 20

Stopieñ ochrony

Monta¿:

instalacja w g³êbokich
puszkach pod w³¹czniki
w dowolnym miejscu.

Schemat po³¹czeñ
(przyk³ad: regulacja silnika ¿aluzji )

LCN-R2U
ISSENDORFF KG
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