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Technické údaje
Inteligentný jednoduchý spínač , rozperkami.
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• Farba LED: white
• Komunikačný protokol: Easywave
• Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 5 dBm
• Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
• Stupeň ochrany: IP20
• Montážny rám
– 1 mm hrubý kov
– zo všetkých strán pozinkovaný po orezaní, dokonca aj na rezných hranách
– so 4 drážkami, 7 mm otvor pro skrutku
– so 4 otvormi (označené symbolom skrutky) s priemerom 3 mm pre montáž na panel
• Požadovaný typ zapustenej montážnej krabice
– hĺbka: min. 40 mm (vrátane priestoru na kábel)
– upevnenie rozperkou/skrutkou: 60 mm
– vnútorný priemer krabice: 60 mm
– horizontálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
– vertikálna vzdialenosť stredu viacerých krabíc: 71 mm
• Spôsob pripevnenia
– jednoduchá montáž do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
– rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (P2Z lebo plochý 1 x 5,5 mm),
pre montáž do zápustnej montážnej krabice s upevňovacími plochami
– hĺbka uchytenia 23,5 mm
– rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
• Stredová vzdialenosť
– Jednoduchá a rýchla montáž jedného alebo viacerých mechanizmov pomocou označenia (čiara kriedou,
laser atď.) stredu zapusteného rámu
– tieto prístrojové spodky sa dajú vertikálne spojiť tak, že sa vsunú jeden do druhého so stredovou vzdialenosťou 60 mm. Automaticky do seba zapadnú
– zvislá stredová vzdialenosť 71 mm s použitím vopred vytvorených pier na spodnej strane, sklopením pier
smerom dole po dĺžke 1 mm sa podpery navzájom podopierajú a je zaručená vzdialenosť medzi stredmi
– na horizontálne spojenie prístrojových spodkov sú na spodnej strane dva predformované výstupky.
Zložením týchto výstupiek smerom nadol sa spojenie zaistí
– extra robustnosť vďaka prehnutým okrajom na vonkajšej strane základne a pokračovaniu do vnútra
základne
• Okrajová hrana: ak zapustená inštalačná krabica prečnieva z omietky, na odstránenie 1 až 1,2 mm vôle je
možné použiť 4 obdĺžnikové otvory (7 x 2,5 mm), ktoré sa nachádzajú na montážnom ráme. Aj v prípade
takejto vôle môže rámček stále dokonale lícovať so stenou.
• Rozmery (V x Š x H): 70 x 44.5 x 42 mm
• Certifikácia: CE

Schéma zapojenia
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