
8 mm  > 15 mm

A2 - B2 A1 - B1

(1x6/2x4) mm2

(1x10/2x12) AWG

(1x6/2x2.5) mm2

(1x10/2x14) AWG

9mm

0.8 Nm

EN 60669-1 / EN 60669-2-1

10.42.8.120.0000
120 V AC (50/60 Hz)
Umin 96 V AC
Umax 132 V AC

10.42.8.230.0000
230 V AC (50/60 Hz)
Umin 184 V AC
Umax 253 V AC

2 NO (DPST-NO)
16 A 120 V AC µ

2 NO (DPST-NO)
16 A 230 V AC µ

 1000 W
 400 W

 2000 W
 750 W

IP54

(1…80)lx

(–30…+70)°C

TON = 15s
TOFF = 30s

0.8 Nm
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10.42
ALKONYKAPCSOLÓ

Tanácsos úgy beszerelni az alkonykapcsolót, hogy a bekapcsolt
fényforrás által kibocsátott fény ne befolyásolja az érzékelőt.

Oszlopra történő szerelés

Falra történő szerelés

SZERELÉSI PÉLDÁK
Az L1 és L2 kimeneti kapcsokra két különböző áramkört lehet kötni,
melyek bekapcsolási/kikapcsolási küszöbét a Lux és Lux2 szabályozók
segítségével egymástól függetlenül lehet beállítani.
Az ábra szerint végezze el az elektromos csatlakoztatásokat, eközben
győződjön meg arról, hogy a kábelszorító jól rögzíti a kábelt.
Javasolt kábel típus: (2x1 mm2...2x2,5 mm2) vagy hasonló típusok.
Fontos figyelmeztetés
Ha a lámpához tartozik földelő kapocs, csatlakoztatni kell azt a földelő
rendszerhez.
3a Érintkezők a készüléken belül

BEÁLLÍTÁS
A1 bekapcsolási/kikapcsolási küszöb (1…80)lx
B1 LED - lassú villogás: tápellátás bekapcsolva (ON),
   L-L1 érintkezők kikapcsolva (OFF)
  - gyors villogás: tápellátás bekapcsolva, késleltetés,
   L-L1 érintkezők kikapcsolva
  - tartósan világít: tápellátás bekapcsolva,
   L-L1 érintkezés bekapcsolva
A2 bekapcsolási/kikapcsolási küszöb (1...80)lx 
B2 LED - lassú villogás: tápellátás bekapcsolva (ON),
   L-L2 érintkezők kikapcsolva (OFF)
  - gyors villogás: tápellátás bekapcsolva, késleltetés,
   L-L2 érintkezők kikapcsolva
  - tartósan világít: tápellátás bekapcsolva,
   L-L2 érintkezők bekapcsolva

TESZT
Az alkonykapcsoló elsõ hat mûködési ciklusa a bekapcsolási/kikapcsolási
késleltetési idõ nélkül megy végbe azért, hogy könnyebbé váljon a
beszerelés.
A kipróbálás során felhasználható a csomagolóburkolat az alkonykapcsoló
körüli elsötétítéshez.
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