
1 NO contact niet potentiaalvrij 10 A/250 V 

AC. Slechts 0,7 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. Lengte 45 mm, breedte 45 mm 
en diepte 18 mm.
Contactschakeling in de nuldoorgang  

wat de levensduur van de contacten en 
 verbruikers ten goede komt.
De modernste hybridetechniek verenigt 
de voordelen van een onverslijtbare electro-
nische  aansturing met een hoog schakel-
vermogen van speciale relais.
Universele stuurspanning 8..230 V UC, 

 galvanisch gescheiden van de 230 V voe-
ding- en schakelspanning.
Dankzij het gebruik van een bistabiel 

 relais ontstaat er geen spoelvermogen-

verlies noch opwarming zelfs bij inge-

schakelde toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
korte synchronisatie. Gelieve een korte 
wachttijd te  respecteren alvorens de 
 aangesloten verbruiker aan het net 
 aangesloten wordt.
Afvalvertraging instelbaar van 1 tot 12 minu-
ten d.m.v. de bovenste potentiometer.
Inschakelvertraging instelbaar van 0 tot 12 
minuten d.m.v. de onderste potentiometer.

Nalooprelais

NLZ61NP-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!

Functie draaischakelaars
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Functie: Bij het sluiten van het stuurcontact 
(lichtschakelaar) begint de inschakelvertra-
ging AV (voor zover er niet op O is ingesteld) 
te lopen, na afloop van deze tijd wordt de 
ventilator  ingeschakeld. Bij het openen van 
het stuurcontact, en voor zover de ingestelde 
inschakelvertraging al verlopen was, loopt de 
ingestelde afvalvertraging RV (nalooptijd). Na 
deze afvalvertragingstijd wordt de ventilator 
uitgeschakeld.
Deze nalooprelais kan zelfs op de laagste 

dimstand door alle dimmers EUD12 en 

EUD61 aangestuurd worden.

Aansluitvoorbeelden

Ventilatorsturing via lichtschakelaar

Ventilatorsturing via een laagspanningsdeur-
contact, licht wordt afzonderlijk geschakeld

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en  

technische ondersteuning: 

  Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec.be

eltako.com

25/2021 Wijzigingen voorbehouden.

Ventilatorsturing via lichtschakelaar  
en verschillend potentiaal aan  schakelaar en 
ventilator


