REPORT
Serie 13

Multifunctie impulsrelais/
monostabiel relais met
centraal aan en uit
Type 13.61.0.024.0000

Type 13.61.0.024.0000

Multifunctie impulsrelais/
monostabiel relais met
centraal uit
Type 13.61.8.230.0000

EG-richtlijn/keurmerken
Details op aanvraag)

Type 13.61.8.230.0000

Wanneer er behoefte is voor een gecentraliseerd
systeem waarbij met een druk op de knop, die vaak
bij de ingang te vinden is alles wordt uitgeschakeld,
is de 13.61 de meest eenvoudige oplossing om te
installeren en door te verbinden.

Kenmerken
• Multifunctie: - monostabiel relais
		
- impulsrelais
		
- impulsrelais met tijdfunctie, instelbaar (0,5...20 min)
		
- licht AAN
• Type 13.61.0.024.0000 - Set en resetfunctie voor centraal aan en uit commando
Type 13.61.8.230.0000 - Resetfunctie voor centraal uit commando
• 17,5 mm breed, voor 35 mm rail (EN 60715)
• 1-polig 16 A 250 V AC
• Nominale spanning: 12...24 V AC/DC of 110…230 V AC (50/60Hz)

TYPE 13.61
Multifunctie impulsrelais
Werking Door een functieschakelaar kunnen er bij de type 13.61 4 functies gekozen worden:
Impulsrelais, impulsrelais met tijdfunctie, monostabiel relais en licht AAN.
Met de impuls functie kan de uitgang van de serie 13.61 vanaf 1 of meerdere centrale punten bediend
worden, bijvoorbeeld bij de ingang van een huis of bij een slaapkamer, zodat alle verlichting of alle
stroomkringen met 1 druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden.
Hou de drukknop langer dan 3 sec. ingedrukt om uit te schakelen.
De serie 13.61.0.024.0000 heeft als extra ook de functie centraal aan.
Type 13.61.0.024.0000

Centraal UIT
AAN/UIT
AAN/UIT
AAN/UIT

Centraal AAN

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie
Bij de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en
de tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T
(0,5...20 min). Na afloop van de tijdvertraging opent
het uitgangscontact zich. Gedurende de tijdperiode is
het mogelijk om het uitgangscontact direct te openen
door nog een puls te geven. Door het bedienen van
de Reset drukknop (OFF / >3 s) kan voortijdig worden
uitgeschakeld. Door het bedienen van de set knop (ON
/ >1 s) kan centraal ingeschakeld worden.

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het
uitgangscontact, afwisselend van geopend naar
gesloten en andersom.
Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF /
>3 s) kan voortijdig worden
uitgeschakeld.

Type 13.61.8.230.0000

(IT) Impulsrelais met tijdfunctie
Bij de beginpuls sluit het uitgangscontact zich en de
tijdfunctie start gedurende de ingestelde tijd T (0,5...20 min).
Na afloop van de tijdvertraging opent het uitgangscontact
zich. Gedurende de tijdperiode is het mogelijk om het
uitgangscontact direct te openen door nog een puls te
geven. Door het bedienen van de Reset drukknop (OFF /
>3 s) kan voortijdig worden uitgeschakeld.

(RI) Impulsrelais
Na iedere puls verandert de status van het
uitgangscontact, afwisselend van geopend
naar gesloten en andersom. Door het
bedienen van de Reset drukknop (OFF / >3 s)
kan voortijdig worden uitgeschakeld.
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Voorbeeld:
Centraal AAN en UIT met behulp
van de 13.61.0.024.0000.

Alle gegevens uit deze flyer zijn uitsluitend als beschrijving van de producten bedoeld en niet als vaststaande eigenschappen te gebruiken waar rechten aan kunnen worden ontleend. Technische veranderingen behouden wij ons voor.

AAN/UIT

