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UTSEENDE

EGENSKAPER

TEKNISKA DATABESKRIVNING

EIRC116230
Matningsklämmor: L, N

Märkspänning matning: 230 V~
Tolerans för matningsspänning: -15 ÷ +10 %

Märkfrekvens: 50 / 60 Hz
Märkströmförbrukning: 24 mA

Indikator för matningsspänning: LED-diod grön
Klämmor triggsystem: IN, IN, IN

Styrström för triggsystem: 930 µA
Klämmor för centralstyrning: Set, Reset

Reläindikator: LED-diod röd
Indikator för reläfunktion: TEST-knapp

Parametrar för reläkontakter: 1NO - 16 A / 250 V AC1 4000 VA
Antal anslutningsklämmor: 10

Anslutningsarea: 0,2 ÷ 2,50 mm2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +45 oC
Arbetsläge: valfritt

Kapslingsinfästning: skena TH35 (EN 60715)
Kapslingsskyddsklass: IP20 (PN-EN 60529)

Skyddsklass: II
Överspänningskategori: II

Föroreningsgrad: 2
Stötspänning: 1 kV (EN 61000-4-5)

Mått: enmodulskapsling (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
Vikt: 80 g

Överensstämmelse med standarder: EN 60669-1; EN 60669-2-1
EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

Impulsrelä EIRC116230 används för 
styrning av belysning eller en annan valfri 
anordning med hjälp av enpoliga, parallellt 
anslutna tryckknappar. Varje nästföljande 
tryck på någon av tryckknapparna leder till 
aktivering eller avstängning av anordningar 
anslutna till utgångsklämmor. Styringångar 
Set och Reset möjliggör central styrning 
av en relägrupp. Styrimpuls för IN-ingång 
kan vara en signal från linje L eller N, me-
dan det för ingångarna S och R endast 
kan vara från linje L. Det bistabila reläet är 
utrustat med ett inbyggt minne som gör att 
dess aktuella status sparas vid spännings-
bortfall.

Anordningen ska an-
slutas till enfasnät enligt 
gällande standarder. 
Anslutningssätt finns 
angivet i denna bruk-
sanvisning. Installation, 

anslutning och justering ska utföras av 
kvalificerade elektriker som tagit del 
av bruksanvisningen och känner till 
anordningens funktioner. Demontering 
av kapsling medför att garantin upphör 
att gälla samt medför risk för elektrisk 
stöt. Före installationen ska man se till 
att anslutningsledningarna är spänning-
slösa. För installering ska man använ-
da stjärnmejsel med diameter upp till 
3,5 mm. Rätt fungerande påverkas av 
transportsätt, förvaring och användning 
av anordningen. Installation av anord-
ningen rekommenderas inte i följande 
fall: beståndsdelar saknas, anordningen 
är skadad eller deformerad. Vid felaktig 
funktion ska man kontakta tillverkaren.

OBS

● Bistabil (tvåläges) styrning av belysning,
● indikator för matningsspänning – LED-

diod, grön,
● indikator för relästatus – LED-diod, röd,
● funktioner för centralstyrning,
● minne för relästatus,
● triggning av systemet från ledning L eller

N,
● arbete med många enpoliga tryckknap-

par,
● TEST-funktion,
● styrinstallation med 2 ledningar,
● reläutgång - en slutande kontakt med

maximal belastning 16 A.
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MONTERING, FUNKTION

ANVÄNDNING

ANSLUTNING

MÅTT PÅ KAPSLING

Typisk användning:

Bistabilt relä för belysningsstyrning (t.ex. belysning i trappuppgångar). Styrs med hjälp av enpoliga tryckknappar anslutna parallellt. 
Tryckknapparna kan placeras på många ställen vilket gör det möjligt att skapa en universalstyrning av belysningssystem.

TIDSINSTÄLLNING BELASTNING

INRE SCHEMA

1. Koppla bort matningskretsen med en 
säkring, överströmbrytare eller isolerings-
brytare som ansluts till respektive krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt verktyg att 
matningsledningar är spänningslösa.

3. Montera anordningen EIRC116230 på 
skena TH 35.

4. Anslut ledningar till klämmor enligt kop-
plingsschema.

5. Aktivera spänningskrets..
6. Tryck in TEST-knappen flera gånger för 

att kontrollera att reläet fungerar på rätt 
sätt.
Efter att ha tillmatat spänning är anord-

ningen färdig för arbete. Det att reläet fun-
gerar på rätt sätt kan kontrolleras genom att 
trycka flera gånger på TEST-knappen – sys-
temet bör aktivera och stänga av belastning 
ansluten till dess utgångsklämmor. Enpoliga 
tryckknappar som ansluts parallellt kan även 
utföras i version med bakgrundsbelysning. 
Genom användning av funktionen Set-Re-
set kan man styra centralt en relägrupp. Man 
ska komma ihåg att Set-Reset-ingångar kan 
styras med hjälp av potential L. Vid spän-
ningsbortfall sparas relästatus.
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Samarbete med signalseparator EISMOD4:
I system för bistabil styrning kan man använda 

signalseparator (EISMOD4) ilket ger nya möjligheter för 
fördelning av styrsignaler för respektive relägrupper.
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