RAPORT
Seria 13

Elektroniczny przekaźnik
impulsowy/ monostabilny z
centralną kontrolą ON i OFF
Typ 13.61.0.024.0000

Typ 13.61.0.024.0000

Elektroniczny przekaźnik
impulsowy/ monostabilny
z centralną kontrolą OFF
Typ 13.61.8.230.0000

Typ 13.61.8.230.0000

Certyfikaty i dopuszczenia (wg typu)

Kiedy pojawia się potrzeba centralnego systemu
wyłączania poprzez pojedyńczy przycisk
montowany zazwyczaj w wejściu do budynku 13.61 jest najprostszym rozwiązaniem
w montażu i podłączeniu.

Cechy
• Wielofunkcyjny: - Przekaźnik impulsowy
		
- Czasowy przekaźnik impulsowy (20 sekund do 30 minut)
		
- Przekaźnik monostabilny
		
- Światło ciągłe
• Typ 13.61.0.024.0000 - Funkcja centralnego załączenia i wyłączenia (ON i OFF)
Typ 13.61.8.230.0000 - Funkcja centralnego wyłączenia (OFF)
• 17.5 mm szerokości, 35 mm (EN 60715) montaż na szynę
• 1 zestyk 16 A 250 V AC
• Napięcie znamionowe 12...24 V AC/DC lub 110…230 V AC (50/60Hz)

TYP 13.61
Elektroniczny przekaźnik impulsowy

FINDER zastrzega prawo do zmiany danych zawartych w katalogu w dowolnym terminie bez podania przyczyny. FINDER nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób, rzeczy, wynikajàcych z nieprawidłowego użytkowania lub montażu produktów.

Operacja 13.61 za pomocą obrotowego przełącznika można nastawić jedną z czterech funkcji: przkaźnik impulsowy,
czasowy przekaźnik impulsowy, przekaźnik monostabilny, stałe załączenie.
W każdej funkcji “impulsowej” wyjście przekaźnikowe może zostać wyłączone impulsem centralnym,
powodującym przejście wszystkich załączonych obwodów (np. oświetlenia lub zasilania) w stan wyłączenia
z jednego lub wielu punktów centralnych, instalowanych zazwyczaj przy głównych drzwiach lub w sypialni.
Wyłączenie następuje po 3-sekundowym przytrzymaniu przycisku - zapobiega to przypadkowemu
wyłączeniu na skutek pomyłki.
13.61.0.024.0000 posiada dodatkowe udogodnienie w postaci centralnego załączania.

Typ 13.61.0.024.0000

Centalne wyłączenie OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF

Przykład:
System centralnego załączania i
wyłączania z użyciem 13.61.0.024.0000.

Centralne załączenie ON

(RI) Przekaźnik impulsowy
Każdy impuls powoduje zmianę stanu styku - z
włączonego na wyłączony i vice versa.

Typ 13.61.8.230.0000

(IT) Czasowy przekaźnik impulsowy
Inicjujący impuls powoduje zwarcie wyjściowego
styku i rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu
T; po upłynięciu czasu styki się rozwierają.
W trakcie odliczania można natychmiastowo
rozłączyć styk kolejnym impulsem.

(RI) Przekaźnik impulsowy
Każdy impuls powoduje zmianę stanu styku - z
włączonego na wyłączony i vice versa.
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Inicjujący impuls powoduje zwarcie wyjściowego
styku i rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu
T; po upłynięciu czasu styki się rozwierają.
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