
Impulsschakelaar voor  

armatuurinbouw

ES75-12..24V UC

B

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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Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplo-

meerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

1 NO contact niet potentiaalvrij 10 A/250 V 

AC. Slechts 1 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 85 mm lang, 40 mm breed, 
28 mm diep.
Met geïntegreerde transformator als galvani-
sche scheiding tussen de stuurkring en de 
schakelkring, om te voldoen aan de norm  
van veiligheid bij laagspanning SELV volgens 
EN 60669-2-2. Vanaf productieweek  
18/18 voldoet het toestel ook aan de veilig-
heidsnorm 2x MOPP volgens EN60601-1. 
 Aansturing met een interne spanning of met 
een externe stuurspanning van 12 tot 24 V UC, 
stuurstroom 10 mA bij 24 V.  
Permanente voedingsspanning 230 V.
Een afzekering met maximaal 10 A is 
 gewenst.
230 V-LED-lampen tot 200 W. 
Voor gloeilampen en halogeenlampen tot 
500 W1) en TL-lampen met KVG in parallel in 
DUO schakeling tot 1000 VA. TL-lampen met 
KVG gecompenseerd in parallel 300 VA.
Voor omgevingstemperaturen tussen  
-20°C en +50°C. 
De minimale duur van de bedieningspuls 
20 ms en een minimale pauze van 300 ms.
Aansluiting aan de zwakstroomkant d.m.v. 
4-polige STOCKO MKF 13264-6-0-404 
 stekkers.  
Aan de 230 V kant een 6-polige klemmen-
strook voor een maximale doorsnede van 
2,5 mm².  
Bij elk toestel wordt een Stocko-stekker 
meegeleverd.

Bewaar dit document voor later gebruik! 

Wij raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.
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Technische gegevens 

Afstand stuuraansluitingen/ 8 mm 
contact                                                                  

Testspanning  4000 V 
stuuraansluitingen/contact                                                     

Stuurspanning 12..24 V UC

Nominaal schakelvermogen 10 A/250V AC

230V LED-lampen   tot 200 W2) 
 I in ≤ 30 A/20 ms

Vermogen gloeilampen en 500 W 
halogeenlampen1) 230 V 

Vermogen TL-lampen met   1000 VA 
KVG in DUO schakeling

Vermogen TL-lampen met  300 VA 
KVG gecompenseerd in parallel                         

Min./max.                             -20/+50 °C 
omgevingstemperatuur

Min. impulsduur/pause            20/300 ms

Stand-by verlies (werkvermogen)  1 W
1)  Bij lampen met max. 150 W.
2)  Wegens verschillen in de lampenelektronica kunnen 

er zich, afhankelijk van de fabrikant, beperkingen 
voordoen betreffende het maximaal aantal lampen; 
zeker als de aangesloten belasting klein is (bv. bij 
LED van 2 W).


