
E 19 052 25 Trappautomat RTZ F
-	Märkström	16A/250V	AC
- Styrspänning 230V
- Belastning:  AC,resistiv: 16A/250V AC 
 glödljus: 2000 W
 HF-don: Istart≤80A/ 20 ms
- Inställbar frånslagsförvarning.
- Steglös tidsinställning 0,5-12 minuter, tidsadderande.
- Med korta knapptryckningar kan tiden adderas upp
   till 60 minuter. Varje tryck adderar inställd tid 1 gång.
- Vid långt knapptryck, över 2 sek, avaktiveras funktion. 
- Glimlampström 100mA oberoende av tändspänning.
- Möjlighet att ställa in fast ljus
- Ingång för centralstyring
- För 3- och 4-ledarinkoppling med automatisk detektering
   av inkopplingssätt.

Beskrivning av symboler på front och anslutningar
 TW: Trappfunktion med förvarning

 T: Trappfunktion

 1: Konstant TILL

 0: Konstant FRÅN
 P: Impulsfunktion, startar i avstängt läge efter strömavbrott
 PN: Impulsfunktion, startar i senaste kontaktläge efter 

     strömavbrott

Varning! Montage och inkoppling av denna elektriska 
apparat får endast göras av behörig elektriker!
12/2007	Rätt	till	ändringar	utan	tidigare	meddelande	förbehålls.

AB	NOVUM,	254	66	HELSINGBORG
Tel:	042	-	25	77	00,	Fax	042	-	16	16	66
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