Stmívací dvoukanálová jednotka DA-02M

PRODUKTY INELS

Stmívací dvoukanálová jednotka DA-02M je určena pro spínání
a stmívání žárovkových a halogenových svítidel.
DA-02M řídí výstupní napětí pomocí triaků (fázové řízení
s řízením úhlu vypnutí), každý kanál lze nastavovat a řídit
samostatně.
Maximální možné zatížení je 500 VA pro každý kanál.
DA-02M je dále vybavena 2 ovládacími vstupy, které se spínají
potenciálem L a ovládají odpovídající výstupy této jednotky
(nemůžou být využity pro ovládání jiných aktorů v systému).
Sepnutí či stmívání výstupu (výstup aktivní) je indikováno trvalým
svitem odpovídající LED diody pro každý kanál na předním panelu
jednotky.
Tlačítky na předním panelu lze manuálně sepnou či vypnout
odpovídající výstup jednotky.
Potenciál L na svorce přístroje je nutno chránit jistícím prvkem
odpovídající zátěži připojené k přistoji.
DA-02M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do
rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

Popis přístroje
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Technické parametry:
Napájecí napětí/jm. proud:
Datová sběrnice:
Počet zařízení na sběrnici:
Měření teploty:
Vstup:
Výstup:
Funkce výstupů:
Indikace nájecího napětí:
Indika výstupů:
Minimální výkon:
Jmenovitá zátěž:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Stupeň krytí:
Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Rozměry:
Hmotnost:

12 V DC/45 mA
sběrnice CAN
max. 3
ANO, vstup na externí teplotní senzor
viz. příslušenství str. 55
2x spínané potenciálem L
2x triak spínající fázový vodič
regulace jasu
zelená LED
2x žlutá LED
10 VA
max. 500 VA pro každý kanál
-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
dle EN 60669-2-1
libovolná
do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
3-MODUL
IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
III.
2
svorkovnice
max. 2.5 mm2/1,5 mm2 s dutinkou
90 x 52 x 65 mm
136 g

D A -02M

SW 1

SW 2

Typy připojitelných zátěží:

230 V
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