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UTSEENDEAnordningen ska an-
slutas till enfasnät en-
ligt gällande standarder. 
Anslutningssätt finns 
angivet i denna bruksa-
nvisning. 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.
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ELSV2
Anslutning: L, N

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

Märkfrekvens: 50 / 60 Hz

Märkströmförbrukning: 24 mA

Anslutning - Last: P, N
Inställningsområde för aktiveringsläge: 0 ÷ 200 lx (vridpotentiometer)

Ljusavkännare: inre
Parametrar för reläkontakter: 1NO-16 A /250 V AC1 4000 VA

Antal anslutningsklämmor: 4
Anslutningsarea: 0,2 ÷ 2,50 mm2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +45 oC
Arbetsläge: vertikalt, potentiometern nedåt

Kapslingsinfästning: 2x fästplugg 6x(3,5x35) 
Kapslingsskyddsklass: IP54 (EN 60529)

Skyddsklass: II
Överspänningskategori: II

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

Mått: 84x68x43 mm
Vikt: 92 g

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

● Styrning av mottagare beroende av
belysningsstyrka,

● steglös justering av aktiveringsläge,
● brett område för inställning av aktive-

ringsläge (från 0 till 200 lx),
● inre belysningsavkännare,
● beständig mot kortvariga förändrin-

gar i belysningsstyrka,
● hysteres för omkopplingsgränsläge,
● vattentät kapsling IP54,
● reläutgång - spänningsutgång med

maximal belastning 16 A.

Skymningsrelä ELSV2 används för 
att styra belysningsanordningar eller 
andra mottagare beroende på ljusstyr-
ka. Anordningen tänder belysning vid 
skymning och släcker den vid gryning. 
Aktiveringsläget kan flytande ställas in av 
användaren och görs utan att behöva öp-
pna inkapslingen. Systemet är beständig 
mot kortvariga förändringar i ljusstyrka 
vilket säkerställer hög pålitlighet. Syste-
met är utrustat med en inbyggd avkänna-
re för ljusstyrka.

Ljusavkännare
Anslutningsklämmor 
inkommande (L, N)

Anslutningsklämmor
last (N, P)

Inställning av 
ljuskänslighet
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MONTERING

FUNKTION

BELASTNING

Vridning av potentiometer i riktning 
mot tecken „ ” gör att systemet aktiveras 
vid svagare belysning, medan inställnin-
gen närmare symbol „☼” gör att systemet 
aktiveras vid större belysningsstyrka. Om 
belysningsstyrka hos den inre avkännaren 
blir mindre än det inställda gränsläget ak-
tiverar systemet utgångsreläet och motta-
gare som är anslutna till detta. Reläet blir 
aktiverat tills belysningsstyrka överskrider 
det inställda gränsläget. Om man vid mät-
ning använder hysteres för belysningsstyr-
ka (Δ) samt fördröjning av avstängning 
(T) gör det att systemet blir beständig mot 
kortvarig och tillfällig belysning av avkän-
naren. Vi montering av brytaren ska man 
se till att den belysning som aktiveras inte 
stör den inre avkännarens funktion.

1. Koppla bort matningskretsen med en 
säkring, överströmbrytare eller isole-
ringsbrytare som ansluts till respekti-
ve krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt verk-
tyg att matningsledningar är spän-
ningslösa.

3. Skruva ur skruvar som fäster locket. 
4 Fäst anordningen ELSV2 i underla-

get med skruvar. 
5. Anslut ledningar till klämmor enligt 

kopplingsschemat. 
6. Skruva till skruvar som fäster locket. 
7. Aktivera matningskrets.
8. Ställ in önskat aktiveringsläge för be-

lysning.
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ANSLUTNING

ANVÄNDNING

Typisk användning:

Skymningsrelä (ljusrelä) med en funktion för belysningsstyrning (t ex 
trädgårdsbelysning). Anordningen ska monteras på ett ställe som inte är direkt be-
lyst av lampor som aktiveras med anordningen.

Belysnings-
styrka

200 lx 35 lx 20 lx 2 lx

Inställning av 
potentiometer 0 lx 200 lx

☼
0 lx 200 lx

☼
0 lx 200 lx

☼
0 lx 200 lx

☼


