
TRAPPENLICHTAUTOMAAT TLZ61NP-230V+UC

TLZ61NP-230V+UC
1 NO contact niet potentiaalvrij  10 A/250V AC, 230 V LED lampen tot 600 W, spaarlampen (ESL) tot 

200 W, gloeilampen tot 2000 W, uitschakelverwittiging en drukknop 'continu-licht' inschakel baar. 

Slechts 0,7 Watt stand-by verlies. Met spaarlamp optimalisatie.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm en diepte 18 mm.
Contactschakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de contacten en de lampen ten goede 

komt.

Dankzij  het gebruik van een bistabiel relais ontstaat er geen spoelvermogenverlies noch opwarming 

zelfs bij  ingeschakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische korte synchronisatie. Gelieve een wachttij d te respecteren 
alvorens de aangesloten verbruiker aan het net aangesloten is.
Stuur-, voeding- en schakelspanning 230 V. Daarnaast met een galvanisch gescheiden universele stuur-
ingang van 8..230 V UC. Tij dsinstelling van 1 tot 12 minuten. 
Glimlampenstroom tot 50 mA, afhankelij k van de ontstekingsspanning.
Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herinschakelbaar, met plafondverlichting bij  de 4-draads-aansluiting. 
Automatische herkenning van de aard van de schakeling.
Na een netuitval wordt de verlichting opnieuw ingeschakeld zolang de ingestelde tij d niet afgelopen is.
Bij  ingeschakelde uitschakelverwittiging  knippert de verlichting ca. 30 seconden voor de tij dsafl oop 
en in totaal 3 keer met een steeds kortere interval.
Bij  ingeschakelde drukknop 'continu-licht'  kan men de verlichting continu inschakelen door langer 
dan 1 seconde op de drukknop te duwen. De verlichting zal dan na 60 minuten automatisch uitschakelen; 
indien men opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop duwt, zal de continu verlichting onmiddellij k 
uitgeschakeld worden.
Zij n de drukknop 'continu-licht' en de uitschakelverwittiging   ingeschakeld, dan zal men een 
uitschakelverwittiging krij gen vóór het 'continu-licht' wegvalt.
Worden er enkel of gedeeltelij k spaarlampen ESL geschakeld, dan de uitschakel verwittiging met de 

drukknop 'continu-licht' ESL op de onderste draaiknop instellen.

Indien de draaischakelaar in de TLZ functie staat, kan men de ingestelde tij d tot 3 keer  verlengen door, 
binnen de 1 seconde na het inschakelen of herinschakelen, meermaals kort op de drukknop te duwen 
(pompen). Telkens men op de drukknop duwt, zal de ingestelde tij d met 1 × verlengd worden.
In de functie ESV, impulsschakelaar met afschakelvertraging, is de tij d instelbaar tot 120 minuten. Na 
verloop van de ingestelde tij d wordt automatisch uitgeschakeld, indien men geen manueel uitschakelbe-
vel gegeven heeft.
Wordt in de functie ESV de tij d op minimaal ingesteld, dan bekomt men de normale impulsschakelaar-
functie ES.

 = uitschakelverwittiging
 = 'continu-licht' drukknop
  = 'continu-licht' drukknop + uitschakelverwittiging

Voorstelling is de 
fabrieksinstelling.

Functie draaischakelaars
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Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens blz. 15-10. 

4-draadsschakeling met plafond-
verlichting, herinschakelbaar.

3-draads-schakeling, 
herinschakelbaar.


