
1 ej potentialfri NO-kontakt 600VA och 1-10V-styrutgång 40mA.  
'Standby' förbrukning endast 0,9 watt.
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.
OBS kontaktorer för att öka brytnings effekten skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat.
Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från elektroniska och  högpresterande 
elektromekniska reläer.
Styrenheten SUD12 kan användas för två olika funktioner.

SUD12/1-10V                 

1-10V-utgång 1-10V-ingång

I denna funktion kan en styrenhet med 1-10V signal 
omvandlas på terminalerna A1/0 till en standard-
 dimningssignal när den ansluts till terminalerna X1/X2 på 
en effektutökare LUD12. Brytningsfunktionen utförs externt 
på L-anslutningen på SUD12

Inställningsratten på LUD12 måste stå i läge  
(flera belysningsledare). 

Flera effektutökare LUD12 kan anslutas till SUD12 enligt 
bruksanvisningen för LUD12 i läget "effektutökning för flera 
belysningsledare".

En 100K ohms potentiometer för ljusreglering, kan även 
anslutas till signalingången A1/0. Om ingången A1/0 bryts 
dimrar LUD12 upp till max. ljusstyrka.

I denna funktion kan HF-don och transformatorer med n  
1-10V-ingång på upp till 40mA styras via en universal-dimmer: 
EUD12Z eller EUD12D. Dessa dimrar styrs via en återfjädrande 
tryckknapp in på universal-spänningsingången lokalt eller 
centralt. SUD12 omvandlar dimmersignalen från terminalerna 
Y1/Y2 till en analog signal på 1-10V-utgången 0/Q1.

Den bryter det elektroniska HF-donet alternativt  transformatorn 
på EVG-utgången med hjälp av ett bistabilt relä. Koppling i 
nollgenomgångsläge för att spara lasten. Brytförmågan 
för  lysrörslast samt lågvoltshalogenlast med elektroniskt 
 förkopplingsdon är upp till 600VA. 

Genom användning av bistabil reläfunktion undviks problem 
vid spänningsbortfall samt värmeutveckling även i PÅ-läge. 

Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har 
 slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna 
ansluts till nätet. 

Det går även att ansluta en sekundärt dimrad last direkt 
på dimmerenheten EUD12. Dimmerenheten kan i sin tur 
även expanderas med effektutökare LUD12 för sekundärt 
dimrade lampor och ljus enligt bruksanvisningen till LUD12. 

Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais* ESR12M1-10V styrenhet SUD12 för universella dimrar

Teknisk data sida B18. Kapsling för bruksanvisningar och manualer GBA12 sida Z2.

1 slutkontakt 600VASUD12/1-10V E1377059

1 st eller 10 st = 1fp   

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/specefikationer/eltako_B_teknisk_data_universala_tryckknappsdimmrar_sw.pdf
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/databladen/Z_datablad_PK18_PK36_RC12_GBA12.pdf
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