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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. Demon-
tering av kapsling medför att garantin 
upphör att gälla samt medför risk för 
elektrisk stöt. Före installationen ska 
man se till att anslutningsledningarna 
är spänningslösa. För installering ska 
man använda stjärnmejsel med dia-
meter upp till 3,5 mm. Rätt fungerande 
påverkas av transportsätt, förvaring 
och användning av anordningen. Instal-
lation av anordningen rekommenderas 
inte i följande fall: beståndsdelar sak-
nas, anordningen är skadad eller de-
formerad. Vid felaktig funktion ska man 
kontakta tillverkaren.

OBS

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER

BESKRIVNING

● Maximal utgångsström 600 mA

● montering på skena TH 35.

Switchande nätaggregat 
ETDC2406 används för matning av 
andra kretsar och elektroniska (ele-
ktriska) anordningar med perma-
nent spänning. De kännetecknas 
av små mått, låg vikt i jämförelse 
med transformatoraggregat med 
samma effekt samt bra stabilitet 
hos utgångsspänning i strömförbru-

Strömområde: 0 ÷ 600 mA

Märkström: 600 mA

Märkeffekt: 15 W

Utgångsspänning: 24 V DC

Rippel och brus (max.): 135 mVpp

Spänningstolerans: 3 %

Spänningstolerans vid matningsväxling: 1 %

Spänningstolerans vid belastningsväxling: 1 %
Inställningstid, stighastighet: 100 ms, 30 ms

Back up-tid: 100 ms

Spänningsområde: 190 ÷ 260 V~

Frekvensområde: 50/60 Hz

Verkningsgrad: 81 %

Ingångsström: 0,25 A

Skyddsklass: II

Överspänningskategori: II

Föroreningsgrad: 2

Arbetstemperatur: -20 ÷ +85 oC

Fuktighet: 10 ÷ 95 %

Märktemperatur omgivning: +40 oC

Isolationsspänning: 3 kV AC

Isoleringsresistans: 100 MΩ / 500 V DC

EMI – ledad och utstrålad: enligt EN 55022

Strömöverton: enligt EN 61000-3-2-3

Mått: tvåmodulskapsling 90x35x66 mm

Vikt: 130 g
Överensstämmelse med standarder: EN 60950:2002,

EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

OBS! Minimalt avstånd från andra anordningar – 10 mm

● två modulskapsling,

kningsfunktion. ETDC behöver ej 
avsäkras på sekundärsidan. 

● kortslutningssäker sek. utgång

Startström: kallstart max. 25 A (säkras 6A/10A)
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MÅTT PÅ KAPSLING

UTSEENDE

ANDRA PRODUKTER I SERIEN

TECKENFÖRKLARING

Säkerhetstransformator med 
skydd för kortslutning (indirekt 
eller direkt).

Konstruktionen utförd enligt 
skyddsklass II.

MONTERING

1. Koppla bort matningskretsen med 
en säkring, överströmbrytare eller 
isoleringsbrytare som ansluts till re-
spektive krets.

2. Kontrollera med ett lämpligt verk-

tyg att matningsledningar är spän-

ningslösa.

4. Anslut ledningar till klämmor enligt 
kopplingsschema.

5. Aktivera spänningskrets.

Utgångsklämmor (-, +)

Matningsklämmor (L, N)

 Impulsrelä Trappautomat Ljusrelä Elektromagnetiska reläer
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3. Montera apparaten på  

DIN-skena TH 35.




