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Productoverzicht

De relaiskast Sun Blinds Controller is geschikt voor het besturen van buismotoren van zonweringen en

rolluiken in combinatie met het Climatics-platform.
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Technische specificaties

Algemeen

Afmeting: 220x170x96

Gewicht: 720gr

IP klasse: IP55

Geschikt voor medische toepassingen Nee

Explosiebestendig Nee

Halogeenvrij Ja

Aansluitspanning primair 230V

Aansluitspanning secundair 24V

Max. aantal motoren 4

Aantal kanalen 2

Max. belasting per motor 230V/0.5 kW

Aantal zekeringen 4

Zekering max. 2.5A

Zekeringhouder max. 3.5A

Aansluitklemmen (klemverbinding) max. 2.5mm2

Max. belasting klemmen Max 300V/15A

Relais 24VDC/230V Weidmuller continue 8A/230V piek 15A 4s.
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Aansluitschema
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Veiligheid

Dit gedeelte bevat belangrijke informatie over de werking en veiligheid van uw apparaat. Lees deze

instructies zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt.

- Gebruik dit product alleen voor de doeleinden waarvoor dit product bedoeld is.

- Koppel de voeding los voordat u een apparaat op de externe IO aansluit;

- Het product mag alleen worden geïnstalleerd door voldoende opgeleid personeel. Alle wettelijke

voorschriften of voorschriften van autoriteiten moeten tijdens de installatie in acht worden

genomen;

- Het apparaat mag alleen op de locatie van de fabrikant worden geopend. Het bevat geen

onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of gerepareerd;

- Product heeft geen explosieveilige classificatie en is niet bewezen voor gebruik in medische

ruimtes;

- Gebruik dit product nooit bezijden de door de leverancier aangegeven maximale specificaties,

zie technische specificaties.

Gooi het product na gebruik niet in de prullenbak. U kunt het product inleveren bij een
gecertificeerd innamepunt voor electronica of het product naar ons retour zenden bij einde
levensduur (zie adresgegevens in dit document), of volg geldende richtlijnen.

EU Richtlijnen en bepalingen

Alle producten van ACS voldoen aan de door de EU gestelde kwaliteitseisen.

De hiervoor geldende documenten kunt u rechtstreeks bij ons opvragen ter inzage.

Service en contact

Voor opmerkingen en/of vragen kunt  u contact opnemen met:

Sylviuslaan 5

9728 NS Groningen

085 200 3989

info@acs-buildings.com
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