
Контрол и комутация

Стълбищен автомат с предупреждение за изключване и стоп функция TLK 

• Автоматичен електронен стълбищен автомат
• Предупреждението за изключване може да бъде изключено (тип TLK)
• Възможно е последващо включване, функция за дългосрочно 

програмиране
• Функция за икономия на енергия, слаб шум при превключването
• Автоматично разпознаване на 3-/4-проводна верига
• Безопасност с нулево напрежение благодарение на функцията за памет

(тип TLK)
• Функция за централно управление (тип TLK)

• Външен контрол на входящото напрежение (тип TLK)

Технически данни

Електрически
Захранващо напрежение 230 V АС
Толеранс на номиналното напреж. -15%, +10%
Консумация на електроенергия 6 VA (0.8 W)
Номинална честота 48-63 Hz
Работен режим 100%
Време за връщане в изх. състояние 500 ms
Обхват на регулиране 0,5 - 15 min.
Категория пренапрежение III (в съответствие с IEC 

60654-1)
Номинално пренапрежение 4kV
Изход
Контакт 1 NO (Клеми L-18)
Номинално напрежение 250 V AC
Продължителен ток 16 A
Пиков ток при включване(20 ms) 80 A
Комутационна способност 4000VA/АС1, 384W/DC
Максимален ток 30 A / < 3s
Напрежение при превключването 250V AC/24V DC
Минимална комутац. способност
при постоянен ток 500 mW
Индикация за изходящата мощност Жълт светодиод
Механична издръжливост 30 x 106 превкл. операции
Електрически издръжливост (AC1) 10 x 105 превкл. операции

16A/250V

Управляващ вход B1
Свързване (носещо напрежение) Бутон T-N (3-проводна 

верига) 
Бутон T-L (4-проводна верига) 
Осветяващи лампи в паралел с 
ключовете за управление макс. 100 mA 
Защита от претоварване електронна 
Управляващ вход C1-C2 (Тип TLK) 8-230 V AC/DC

Механични
Височина на отвора в предп. панел 45 mm
Височина на устройствата 87 mm
Широчина на устройствата 17.5 mm(1TE)
Начин на монтаж бързо захващане върху  DIN

шина съгл. EN50022
Клас на защита / Категория замърсяване IP20/2
Тип на свързване хомотни клеми съгласно 

изискванията по VBG4 
(изисква се PZ1)

Капацитет на клемите 1 x 0.5-4 mm2

2 x 0.5-2,5 mm2

Въртящ момент за затягане макс. 1 Nm
Температурен диапазон -25°C до +55°C
Работна позиция Всякаква

Схеми на свързване
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Автоматично отчитане на времето  :
Автоматично отчитане на времето
След натискането на бутона, изходящото реле се затваря (клеми L-18) и
зададеното време започва да тече. В случай, че бутонът бъде натиснат
повторно преди изтичането на зададеното време, това време започва да
се отчита наново от нула (функция за последващо включване в
съответствие с EN 60669-2-3). Бързото повторно натискане на бутона
("помпане") води до добавяне на 2, 3 или повече времеви интервали до 60
мин. Натискането на бутона веднъж за дълго време (> 2 секунди) спира
текущия времеви период и релето се изключва (функция за пестене на
енергия). При включена функция за предупреждение за изключването,
устройството генерира къси импулси (мигане) като предупреждение за
изключването (съгласно изискванията по DIN 180-15-2), 15, 10 и 5 секунди
преди изключването.

По-дълъг напреженов импулс (> 2 секунди) води до изключването на релето
R (централно ИЗКЛЮЧВАНЕ).

Допълнителния управляващ вход позволява задействането на стълбищния ключ, например, чрез интерком системата посредством напрежение от 8 до
230 V AC/DC в двата различни режима. Този входящ канал позволява задействането на времето за светене, както и последващото превключване.
Изключването (функцията за икономия на енергия) и програмирането на по-дълги периоди на светене ("помпане") не е възможно по този входящ канал.
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Импулсен режим: :
При импулсния режим всяко натискане на бутона кара изхода на релето
да превключва. При функцията “импулсно реле”релето е постоянно
отворено след като веднъж му е било подадено захранващо напрежение.
При функцията “Имп. реле защитено с нулево напрежение” релето
незабавно се включва, когато му се подаде захранващо напрежение при
условие, че то е било затворено преди отпадането на захранването. При
подаване на къс напреженов импулс (< 2 секунди) към допълнителния
управляващ вход C1-C2, релето R се включва (централно ВКЛЮЧВАНЕ). 

Режими
Автоматично отчитане на времето

Автом. с предупреждение за изключване

Постоянна светлина

Изключено

Импулсно реле

Имп. реле защитено с нулево напр.
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