ETAP Easydim2
Komponenter
Anvisningar för montering och anslutning

SVENSKA

Styrenhet, ytmonterad C1C30
Dimensioner
Styrenheten för ytmontering har följande mått:

Anslutning kan göras ovanifrån. Även om det finns tillräckligt med anslutningar för kabeldragning bör
man använda en separat kopplingsdosa vid genomströmning (speciellt om 2,5 mm² används) eller där
sidoingång är det enda alternativet. Använd i så fall en fast ytmonterad kopplingsdosa eller kabelsystem
att montera i C1C30-B.
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Tekniska uppgifter C1C30-B
Driftspänning
Isolering av ledningar
Strömtillförsel till DALI-ledning
Material i styrenhetens hölje

230 V AC 50 Hz
Alla ledningar måste isoleras för nätspänning eftersom DALI
INTE är SELV!
Se installationshandbok på webbplatsen kapitel
'1 system gränser
ASA

i en pulverlackerad aluminiumcylinder
monterat på ett zinkpläterat järnfäste.
Se installationsguide på webbplatskapitel
'Ansökningar'
0 °C … +50 °C (för pålitlig PIR-rörelsedetektering ska
temperaturskillnaden mellan rörliga föremål och bakgrunden
vara minst 5 °C)
och Kontakterna accepterar följande ledningstyper:
Entrådig ledare:
0,5 … 2,5 mm²
Fintrådig ledare:
0,5 … 2,5 mm²
Fintrådig ledare:
1,5 … 2,5 mm²

Kopplingsscheman
Arbetstemperatur
Ledningens
avslutning

diameter

9 ± 1 mm
För Easydim2 bör 1,5 mm² användas
Material i kontaktens hölje: PC White,
Inlagor: Rostfritt stål och tinnad koppartråd
Ledare måste ställas in med appen i starten.
Diam. 100 x 100 mm
Se måttskissen ovan för mer ingående information.

Standarddrift
Mått (D x H)

Rörelsedetekteringsområdet är rektangulärt med den bredaste vyn inriktad med fjädrarna och axeln längs
ETAP-logotypen och sensoröppningarna. Sensorn ska monteras i ett område med mycket dagsljus (i
förekommande fall) och eftersom det är Bluetooth-anslutningspunkten som också är nära området där
det är mest sannolikt att någon placeras för att styra armaturer via appen.

Rörelsedetekteringsområdet för små rörelser vid en
monteringshöjd på 2,8 m är cirka 4x6 m, för stora rörelser är det
cirka 6x8 m. Max. höjd för detektering av små rörelser är 3,5 m
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Överensstämmelse med gällande EU-direktiv bekräftas av CE-symbolen.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande

