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Typy připojitelných zátěží:

2x spínané potenciálem L
ANO, vstup na externí teplotní senzor
viz. příslušenství str. 85 
+15 .. +35°C; 0.3°C
2 na předním panelu

2x polovodičový výstup 230V AC
regulace intenzity osvětlení
odporová (žárovková), indukční a kapacitní

SELV dle EN 60950
 
max. 500 V AC 
10 VA
500 VA pro každý kanál
2x žlutá LED

sběrnice CIB

27 V DC/30 mA, ze sběrnice CIB
zelená LED

svorkovnice
max. 2,5 mm2/1,5 mm2 s dutinkou

-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči
provozní řídící zařízení
samostané řídící zařízení
1.B.E
FR-0
třída 2
2,5 kV
III.
2
libovolná
do rozvaděče na DIN lištu EN 60715
3-MODUL

90 x 52 x 65 mm
136 g

Zapojení

Stmívací dvoukanálová jednotka DA2-22M je určena pro spínání a stmívání 
RLC zátěží.
DA2-22M v sobě sdružuje 2 vstupy 230V AC a 2 polovodičové řízené výstupy 230V AC.
Maximální možné zatížení je 500 VA pro každý kanál. 
Sepnutí či stmívání výstupu (výstup aktivní) je indikováno trvalým svitem 
odpovídající LED diody pro každý kanál na předním panelu jednotky.
Tlačítky na předním panelu lze manuálně sepnou či vypnout odpovídající 
výstup jednotky.
Potenciál L na svorce přístroje je nutné chránit jistícím prvkem odpovídající 
zátěži připojené k přistroji.
Předřadná pojistka musí být dimenzována dle připojené zátěže.
DA2-22M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, 
na DIN lištu EN60715. 
Jednotka podporuje autodetekci typu zátěže.

Stmívací dvoukanálová jednotka DA2-22M

Technické parametry:

Záložka výstupy (analogové) software IDM

*Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního a  
kapacitního charakteru
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Vstupy
Vstup:
Měření teploty:
 
Rozsah a přesnost:
Počet ovládacích tlačítek:
Výstupy
Výstup:
Funkce výstupů:
Typ zátěže:
Izolační napětí mezi výstupy 
a vnitřními obvody: 
Izolační napětí mezi jednotl. 
silovými výstupy:
Minimální stmívaný výkon:
Maximální stmívaný výkon: 
Indikace výstupů:
Komunikace
Typ sběrnice:
Napájení
Napájecí napětí/jm. proud:
Indikace stavu jednotky:
Připojení
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Provozní podmínky
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň krytí:
Účel řídícího zařízení:
Konstrukce řídícího zařízení:
Charakteristika automat působení:
Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:
Kategorie (imunita) protirázům:
Jmenovité impulsní napětí:
 Kategorie přepětí:
Stupeň znečištění:
Pracovní poloha:
Instalace:
Provedení:
Rozměry a hmotnost
Rozměry:
Hmotnost:




