
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

10.42
RELEU CREPUSCULAR

Releul crepuscular trebuie instalat vertical într-o poziţie de unde poate
fi activat numai de lumina solară - poziţie în care senzorul să nu poată
fi influenţat de lumina lămpilor comandate chiar de releu.

Montare pe stâlp

Montare pe perete

SCHEMA DE CONEXIUNE
Două sarcini independente pot fi legate la terminalele de ieşire L1 şi L2.
Setarea independentă a sensibilităţii pentru cele două canale se face
prin intermediul selectoarelor Lux şi Lux2.
Realizaţi conexiunile în concordanţă cu schema electrică asigurându-vă
că presgarniturile sunt strânse în jurul cablului pentru a obţine gradul
de protecţie IP54.
Tipul cablului recomandat este: H07RN–F, (2x1 mm2…2x2,5 mm2)
sau similar.
SFAT DE SIGURANŢĂ IMPORTANT
Dacă lampa are fir de pământare, este necesar să-l conectaţi la sistemul
de pământare de protecţie înainte de activare.
3a Conexiuni interne

SETĂRILE
A1 reglarea sensibilităţii (1...80)lx 
B1 LED (în spatele selectorului transparent):
  - licărire lentă: alimentare ON, contact OFF (L-L1)
  - licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă, 
   contact OFF (L-L1)
  - iluminare permanentă: alimentare ON, contact ON (L-L1)
A2 reglarea sensibilităţii (1...80)lx
B2 LED (în spatele selectorului transparent):
  - licărire lentă: alimentare ON, contact OFF (L-L2)
  - licărire rapidă: alimentare ON, temporizare activă,
   contact OFF (L-L2)
  - iluminare permanentă: alimentare ON, contact ON (L-L2)

PROBAREA FUNCŢIONĂRII
În primele 6 cicluri de funcţionare timpii de întârziere la Anclanşare –
On şi Declanşare – Off sunt reduşi la zero pentru a fi de ajutor la instalare.
Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei
pentru a testa sau regla funcţionarea releului.
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