
GERUISLOZE IMPULSSCHAKELAAR-SCHAKELRELAIS ESR61SSR-230V 
MET SOLID-STATE RELAIS

ESR61SSR-230V
Geruisloze solid-state relais, niet potentiaalvrij , 230 V LED lampen tot 400 W, gloeilampen 400 Watt, 
vertraagd afvallend met uitschakelverwittiging en inschakelbare continuverlichting. 
Slechts 0,3 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.
Voedingsspanning en lokale stuurspanning van 230 V.
Contactschakeling in de nuldoorgang.
Bij  het wegvallen van de voedingsspanning wordt defi nitief uitgeschakeld.
In de functie ER (relais) schakelt het relais bij  het terugkeren van de voedingsspanning en bij  actieve 
stuuringang opnieuw in.
Een verklikkerlamp aan de stuuringang is niet toegelaten.
Met automatische afschakeling bij  oververhitting.
Bij  een belasting < 1 W moet er een GLE parallel op de belasting geplaatst worden.
Met de bovenste draaischakelaar wordt de gewenste functie gekozen:
ER = schakelrelais
ESV = impulsschakelaar/teleruptor. Eventueel met afvalvertraging, dan
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting
  +  = ESV met uitschakelverwittiging
  +  = ESV met ingeschakelde drukknop-continu verlichting en met uitschakelverwittiging
Het oplichten van de LED helpt om de gewenste positie gemakkelij k te vinden van zodra de draaischake-
laar van positie verandert.
De LED blij ft branden wanneer het relais ingeschakeld is.
Bij  ingeschakelde drukknop-continu verlichting  schakelt de impulsschakelaar op continu verlichting 
indien een stuurdrukknop langer dan 1 seconde ingedrukt wordt. Deze wordt automatisch uitgeschakeld na 
2 uur. Dit kan weerom uitgeschakeld worden door opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop te duwen.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  fl ikkert de verlichting ca. 30  seconden voor het  uitschake-
len en in totaal 3 keer in korter wordende tij dsafstanden.
Tij dens de uitschakelverwittiging kan men door opnieuw op de drukknop te duwen de cyclus opnieuw 
starten.
Zij n de drukknop-continu verlichting en de uitschakelverwittiging  ingeschakeld, dan heeft men een 
uitschakelverwittiging voor het uitschakelen van de continu verlichting.
Met de onderste draaischakelaar kan in de functie ESV de afvalvertraging ingesteld worden tussen 2 
en 120 minuten.
In de positie  heeft men een normale impulsschakelaar functie ES, zonder uitschakelvertraging, zonder 
drukknop-continu verlichting en zonder uitschakelverwittiging.
In de functie ER kan een inschakelwistij d ingesteld worden van 2 tot 120 seconden.
Na afl oop van de wistij d schakelt het relais automatisch uit.
In de positie  is het een normale relaisfunctie ER, zonder wistij d. 

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars
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