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Analoog instelbare 
2 stappen afvalvertraging 
A2Z12-UC

1+1 NO potentiaalvrij contact
10A/250V AC, gloeilampen 1000W. 
Slechts 0,4W stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op 
Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18mm breed en 
58mm diep.

De modernste hybridetechniek verenigt
de voordelen van een onverslijtbare 
electronische aansturing met een hoog
schakelvermogen van speciale relais.

Universele stuurspanning 8..230V UC.
Voedingsspanning gelijk aan de stuur-
spanning.

Aanduiding van de schakelstand door
middel van twee LED's. 

Zeer gering schakelgeluid.

Dankzij het gebruik van bistabiele relais
ontstaat er geen spoelvermogenverlies
noch opwarming zelfs bij ingeschakelde
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
korte synchronisatie. Gelieve een wacht-
tijd te  respecteren alvorens de aangesloten
verbruiker aan het net aangesloten is.

Bij stroomuitval wordt definitief uitge-
schakeld.

Bij het aanleggen van de stuurspanning
begint de ingestelde tijd T1, instelbaar
tussen 0 en 60 seconden, te lopen.
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Deze toestellen mogen enkel en
 alleen geïnstalleerd worden door
een gediplomeerde electro-vakman,
zo niet bestaat het gevaar van
brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde <75%.
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tussen 0 en 60 seconden, te lopen.
Na afloop van T1 sluit het contact 1-2 en
begint de ingestelde tijd T2, instelbaar
tussen 0 en 60 seconden, te lopen. Na
afloop van T2 sluit het contact 3-4. Na
een onderbreking begint de tijd T1 op-
nieuw.

Functie omschrijving
2 stappen afvalvertraging

Functie draaischakelaars

A1 - A2

t1

t2

1-2

3-4

De kooiklemmen van de
aansluitpunten moeten gesloten 
zijn en de schroeven moeten
vastgedraaid worden opdat
men de opstelling zou kunnen
testen. Bij levering zijn de klem-
men geopend.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com

10/2012 Wijzigingen voorbehouden.                       

Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor
handleidingen GBA12 te gebruiken.
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Aansluitvoorbeeld

Technische gegevens
Voedingsspanning en 
schakelspanning AC                 8..253V
Voedingsspanning en 
schakelspanning DC               10..230V
Nominaal schakelvermogen10A/250V AC


