
ES12Z-200-:  

2 Maakcontacten potentiaalvrij 16 A/250 V 

AC.

De maximale schakelstroom van de som 

van de twee contacten is 16A bij 230V.

ES12Z-110-: 

1 Maakcontact + 1 Verbreekcontact 

 potentiaalvrij 16A/250V AC.

230 V LED lampen max. 200 W, Gloeilampen 
2000 W. 
Stand-by verlies slechts 0,03-0,4 Watt.
Prioriteit v.d. centrale besturing instelbaar. 
Lokale universele stuurspanning van 8 tot 230 V 
UC. Met extra 8 tot 230 V UC stuuringangen voor 
centraal-aan en centraal-uit, galvanisch 
 gescheiden van de lokale stuuringangen. 
 Voedingspanning gelijk aan de lokale stuur-
spanning.
Glimlampenstroom vanaf 110 V stuurspanning 
tot 50mA in de schakelstanden 1 t/m 3 en  
5 t/m 7.  
Door het toepassen van een bi-stabiele 

 relais is er in bekrachtigde toestand geen 

spoelverlies en daardoor geen warmteont-

wikkeling.  Na de installatie de automatische 
korte synchronisatie afwachten alvorens de  
verbruiker aan het net te leggen.
Een knipperende LED waarschuwt na  
15 sec. als een stuursignaal constant 
 aanwezig is, echter niet in de draaischake-
laar standen 4+8. 

Elektronische impulsrelais voor centrale 

besturing potentiaalvrije contacten 

ES12Z-200/110-UC

NL

Omgevingstemperatuur van de  
montageplaats: -20°C tot +50°C. 
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C. 
Relative luchtvochtigheid:  
Gemiddeld van het jaar <75%.

21 200 601 - 2, 21 110 601 - 2

Inbouw en montage van deze producten 

mag enkel door vakbek wame personen 

verricht worden!

Draaischakelaars

Met de bovenste draaischakelaar kan  
de dimmer gedeeltelijk of geheel van de 
centrale besturing losgekoppeld worden:
ZE+ZA = ingangen centraal-aan en centraal- 
uit zijn actief, waarbij voor centraal-aan een 
opkomvertraging van 0, 1, 2 of 3 seconden 
ingesteld kan worden. 
ZE = Enkel ingang centraal-aan is actief, 
een opkomvertraging van 0, 1, 2 of 3 secon-
den kan ingesteld worden. 
ZA = Enkel ingang centraal-uit is actief.
ZE+ZA  = ingangen centraal-aan en centraal-
uit zijn niet actief.
Met de onderste draaischakelaar zijn 
 verschillende prioriteiten in te stellen.  
Deze bepalen welke andere stuuringangen 
gesperd zijn als een stuuringang langdurig 
aangestuurd wordt.
Tevens wordt met de draaischakelaar be-
paald hoe de ES12Z zich moet gedragen bij 
een stroomuitval: In de posities 1 t/m 4 blijft 
de schakelstand onveranderd. In de posities 
5 t/m 8 wordt bij een stroomuitval uitge-
schakeld, de aanwezige centrale bevelen 
worden na hernieuwd inschakelen uitge-
voerd.
OFF = Continu uit, ON = Continu aan.
1 en 5 = Geen prioriteit. Ook bij een langdurig 
stuursignaal vanuit de centrale besturing 
kan men lokaal ook schakelen. Het laatste 
bevel van de centrale besturing wordt uit-
gevoerd. Dit is de fabrieksstand.
2 en 6 = Prioriteit voor centraal-aan en -uit. 
Lokaal schakelen is niet mogelijk zolang een 
centraal stuursignaal aanwezig is. Centraal-
uit heeft een hogere prioriteit dan centraal-
aan. 
3 en 7 = Prioriteit voor centraal-aan en -uit. 
Lokaal schakelen is niet mogelijk zolang een 
centraal stuursignaal aanwezig is. Centraal-
aan heeft een hogere prioriteit dan cen-
traal-uit.
4 en 8 = Prioriteit voor lokale besturing. 
 Bevelen vanuit de centrale besturing worden, 

zolang een lokaal stuursignaal aanwezig is, 
niet uitgevoerd. Een glimlampenstroom is in 
deze stand niet toegestaan.
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Technische gegevens

230V LED lamps max. 200 W 5)  
 I in ≤ 120 A/5 ms

Voedingspanning en  8..253 V 
stuurspanning AC

Voedingspanning en 10..230 V 3) 

stuurspanning DC

Nominaal schakelvermogen 16 A/250 V AC

Gloeilampen en  2000 W 
halogeenlampen1 1) 230 V

TL-lampen met VSA in  1000 VA 
DUO-schakeling of niet  
gecompenseerd 

TL-lampen met VSA parallel 500 VA 
gecompenseerd of met EVSA 

Compact-TL-lampen met   I in ≤ 70 A/  
EVSA en energiespaarlampen  10 ms 2)

Stand-by verlies 0,03-0,4 W 
(werkelijk vermogen)

Totale verlies bij constante 1 W 
bekrachtiging/aansturing

Inschakelduur 100% 4)

1) Bij Lampen met max. 150 W.
2)  Bij elektronische voorschakelapparaten moet men 

met een 40-voudige inschakelstroom rekening 
houden. Bij een constante belasting van 1200 W 
de stroombegrenzing-relais SBR12 toepassen.

3)  Bij een voedingspanning van >110V DC, bijv. 
 noodstroom, bedraagt de maximale bedrijfstijd 
 60 minuten.

4)  Bij constante bekrachtiging/aansturing van meer- 
 dere producten moet u een ventilatieruimte van  
 minimaal een ½ moduul-9mm in acht nemen. 27/2021 Wijzigingen voorbehouden.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Product informatie en technisch advies:

Niederlande (Noord) 

 Hans Oving 06 21816115 
 oving@eltako.com

Niederlande (Zuid) 

 Dennis Schellenberg 06 50419067 
 schellenberg@eltako.com

eltako.com

Voor later gebruik bewaren! 

Wij adviseren onze GBA14 moduul om de 
bedieningshandleidingen in te bewaren.

5)  Mede door verschillende lampelektronica en 
 afhankelijk van de fabrikant kan het maximale aantal 
lampen beperkt zijn, vooral als het wattage van de 
afzonderlijke lampen erg laag is (bijv. bij 2 W LED 
 lampen).

   Alle klemmen moeten goed 
 aangedraaid zijn alvorens  
het apparaat te testen. Vanaf  
fabriek worden de klemmen open 
geleverd.

!


