
Frånslagsfördröjare

NLZ12NP-230V+UC

S

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20°C upp till +50°C. 
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C. 
Relativ fuktighet: <75%.
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Montage och inkoppling av denna 

 elektriska apparat får endast göras av 

behörig elektriker! Annars finns risk för 

brand eller elektrisk stöt!

1 ej potentialfri NO-kontakt 16A/250V AC. 

Endast 0,5W effektförbrukning i standby-

läge.

Modulär enhet för skenmontering enligt 
DIN-EN 60715 TH35.  
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup. 
Nollgenomgångsbrytning för att skydda 
och spara utgångskontakter samt lasten.
Modern hybridteknik som kombinerar de 
bästa fördelarna från slitagefri elektronisk 
styrning och högpresterande specialreläer.
230 V styrspänning alternativt 8 till 230 V 
AC/DC via galvaniskt isolerad styringång. 
230 V manöver- och brytspänning.  Väldigt 
låg ljudnivå.
Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min 
med den övre inställningsratten. Gångtid 
 inställbar från 0 till 12 minuter på den mel-
lersta inställningsratten. Konstant På och 
AV väljs med den nedre inställningsratten.

Funktionsinställning

Funktion: När belysningen tänds startar 
tillslagsfördröjningstiden AV (om den inte är 
ställd till 0), efter det startar badrumsfläkten, 
när lyset släcks startar frånslagsfördröj-
ningstiden RV och efter det stannar bad-
rumsfläkten.
Till- och frånslagsfördröjningsreläet kan 

också styras av utgången (tändtråden) 

från en dimmer i EUD12 eller EUD61- 

serierna, även om dimmern är nerdimrad 

till lägsta nivå.

Inkopplingsexempel

Fläktstyrning via strömställare

Fläktsyrning via extra lågspänningsbrytare i 
dörr, ljuset styrs separat

!

i dörr, ljuset styrs separat 
Fläktstyrning när fläkt och brytare 
har olika potentialer

  Vid testning av funktionerna på 
enheten, måste de anslutnings-
klämmorna som används vara 
 åtdragna. Anslutningarna är öppna 
vid leverans från fabrik.
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25/2021 Rätt till ändringar förbehålls.

Spara alltid manualen! 

Vi rekommenderar kapsling för förvaring 
av bruksanvisningar GBA14.


