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Typy připojitelných zátěží:

1x spínaný potenciálem L
ANO, vstup na externí teplotní senzor
viz. příslušenství str. 85
-20 - +100°C; 0.5°C 

1x polovodičový výstup 230V AC
regulace intenzity osvětlení
odporová (žárovková), indukční a kapacitní

SELV dle EN 60950
230 V AC
10 VA
max. 250 VA
vnitřní elektronická vratná pojistka
ANO

sběrnice CIB

27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB
zelená LED

svorkovnice
0.5 mm2 - 1 mm2

4x kabel CY, průřez 0.5 mm2, délka 90 mm

-20 .. +55 °C
-30 .. +70 °C
IP 30
provozní řídící zařízení
samostané řídící zařízení
1.B.E
FR-0
třída 2
2,5 kV
III.
2
libovolná
do instalační krabice

49 x 49 x 21 mm 
45 g

Vstupy
Vstup:
Měření teploty:
 
Rozsah a přesnost:
Výstupy
Výstup:
Funkce výstupů:
Typ zátěže:
Izolační napětí mezi výstupem
a vnitřními obvody:
Spínané napětí:
Minimální spínaný výkon: 
Maximální spínaný výkon:
Jištění:
Galvanické oddělení:
Komunikace
Typ sběrnice:
Napájení
Napájecí napětí/jm. proud:
Indikace stavu jednotky:
Připojení
Připojení:
Průřez připojovacích vodičů:
Silové vstupy/výstupy:
Provozní podmínky
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
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:
Rozměry a hmotnost 
Rozměry: 
Hmotnost:

Stmívací jednokanálová jednotka LM2-11B je určena pro spínání 
a stmívání RLC zátěží.
LM2-11B v sobě sdružuje 1 vstup 230V AC a 1 polovodičový řízený výstup 230 V AC.
Umožňuje vytváření světelných scén ovládáním intenzity osvětlení.
Maximální výstupní výkon je 250 VA.
V aplikaci INELS Designer and Manager lze přednastavit několik parametrů jako 
jsou nastavitelná doba svitu svítidla, úroveň svitu svítidla, doba svitu svítidla po 
stisku tlačítka a jiné. 
Ovládanému kanálu lze přiřadit různé funkce jako jsou schodišťový automat, 
časové relé, inteligentní stmívač a jiné.
LM2-11B je v provedení MINI je určena pro montáž do instalační krabice.
Jednotka podporuje autodetekci typu zátěže na výstupu.
Vnitřní elektronická nadproudová vratná pojistka.

Stmívací jednokanálová jednotka LM2-11B

Technické parametry:Zapojení

Záložka výstupy (analogové) software IDM

PR
O

D
U

K
TY

 IN
EL

S 




