
Trappenlichtautomaat

TLZ12G-230V+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!

Geruisloze solid-state relais niet potenti-

aalvrij 400 W, ook spaarlampen (ESL) en 

LED-lampen.  

Uitschakelverwittiging en drukknop 'con-

tinu-licht' inschakelbaar. Slechts 0,4 Watt 

stand-by verlies. Met spaarlampoptimali-

satie en multifunctie.

Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35.  
1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.
Contactschakeling in de nuldoorgang wat 
de levensduur van de lampen, en dan meer 
in het bijzonder de spaarlampen, ten goede 
komt.
De modernste hybridetechnologie com-
bineert de voordelen van slijtagevrije elek-
tronische aansturing met een bijna slijtage-
vrij schakelend Solid-State relais.
Stuur-, voeding- en schakelspanning 230 V. 
Met bijkomende galvanisch gescheiden uni-
versele stuurspanning 8..230 V UC. 
Glimlampenstroom tot 50 mA, afhankelijk 
van de ontstekingsspanning.
Nauwkeurige tijdsinstelling van 1 tot 30 mi-
nuten met een minutenschaal.
'Continu-licht' schakelaar  met de grote 
draaischakelaar.
Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herin-
schakelbaar, met plafondverlichting bij de 
4-draadsaansluiting.
Automatische detectie van de aard van de 

aansluiting.

Indien de functieinstelling op TLZ staat, en 
er is een netuitval, dan wordt de verlichting 

opnieuw ingeschakeld zolang de ingestelde 
tijd niet afgelopen is.
Met een dubbele aansluiting voor de druk-
knoppen en lampen wat toelaat om ofwel 
vanboven en vanonder ofwel alleen vanon-
der aan te sluiten.

Functie draaischakelaars

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

verwittiging
 = permanent AAN (in alle klikstanden)

TLZ/ESV/ES/ER = de ingestelde functie is  actief
Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging 

 knippert de verlichting ca. 30 seconden 
voor de tijdsafloop en in totaal 3 keer met 
een steeds kortere interval.
Bij ingeschakelde drukknop 'continu-licht' 

 kan men de verlichting continu inschake-
len door langer dan 1 seconde op de druk-
knop 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 
 onmiddellijk uitgeschakeld worden.
Zijn de drukknop 'continu-licht' en de uitscha-
kelverwittiging   ingeschakeld, dan zal 
men een uitschakelverwittiging krijgen vóór 
het 'continu-licht' wegvalt.
Worden er enkel, of deels spaarlampen 

ESL geschakeld, dan moet de uitschakel-

verwittiging en de drukknop 'continu-

licht' op de rechter ESL zijde van de draai-

schakelaar staan.

Indien de draaischakelaar in de TLZ functie 
staat, kan men de ingestelde tijd tot 3 keer 

verlengen door, binnen de 1 seconde na 
4-draadsschakeling met plafondverlichting, 
herinschakelbaar.

Aansluitvoorbeeld

3-draads-schakeling, herinschakelbaar.

het inschakelen of herinschakelen, meer-

maals kort op de drukknop te duwen (pom-
pen). Telkens men op de drukknop duwt, zal 
de ingestelde tijd met 1 × verlengd worden.

Met multifunctie: omschakelbaar in de 
functie ES (impulsschakelaar), ER (relais) en 
ESV (impulsschakelaar met afschakelvertra-
ging).
In de functie ESV komen de volgende waar-
den overeen met de tijden (t) die men met de 
middelste draaischakelaar kan kiezen:  
1 = 2 min, 2 = 5 min, 3 = 10 min, 4 = 15 min,  
6 = 25 min, 8 = 35 min, 10 = 45 min, 12 = 60 min, 
20 = 90 min, 30 = 120 min.
Na verloop van de ingestelde tijd wordt auto-
matisch uitgeschakeld, indien men geen ma-
nueel uitschakelbevel gegeven heeft. Uit-
schakelverwittiging en drukknop 
'continu-licht' zijn ook inschakelbaar bij ESV. 
Vergeten 'continu-licht' wordt na 2 uur uitge-
schakeld.

!

Technische specificaties 

 bedieningsknop 230 V 
 met glimlampenstroom  
 tot 50mA

Stuurspanning C1/C2  8..230 V UC

Nominaal schakelvermogen tot 400 W

Vermogen gloeilampen en  tot 400 W 
halogeenlampen1) 230V. 
I in ≤ 70A/10ms

Vermogen TL-lampen met KVG tot 400 VA 
gecompenseerd in parallel  
of met EVG 

Compacte TL-lampen  tot 400 W2) 

met EVG en energiespaarlampen

230V LED lampen tot 400 W2)

Stand-by verlies (werkvermogen) 0,4 W
1)  Bij lampen met max. 150 W.
2)  Meestal geldig voor spaarlampen en 230 V-LED  

lampen. Afhankelijk van de fabrikant kan het  
gebeuren dat er een beperking is van het maximum 
aantal lampen, dit ten gevolge van de verschillende 
lampenelektronica; in het bijzonder wanneer de aan-
gesloten belasting heel gering is (bv. bij 5 W LED’s).  

  Alle klemmen moeten goed 
 aangedraaid zijn alvorens het 
 apparaat te testen. Vanaf  
fabriek worden de klemmen  
open geleverd.

Bewaar dit document voor later gebruik! 

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