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QUICKLUX: více než tvar
Bez odklonu od jednoduchosti a kvality se rozšiřuje řada soumrakových spínačů Vemer o přístroj,
který se prezentuje v novém kabátě: Quicklux.

QUICKLUX 3F
Odstraňte vnější izolaci kabelu

NEJVIDITELNĚJŠÍ VLASTNOSTI

.
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INSTALACE

KOMPAKTNÍ TVAR KRYTU (jako alternativa “lampičky” u tradičních modelů)
ZPŮSOB NASTAVENÍ PRAHU SEPNUTÍ

Protáhněte kabel maticí a vložte jednotlivé vodiče do očíslovaných
otvorů svorkovnice

(nastavuje se trimmerem bez nutnosti otvírat přístroj)

INOVOVANÁ ČÁST

.

INOVOVANÝ SYSTÉM KABELÁŽE speciální konektor na soumrakovém spínači Quicklux překračuje omezení tradičních

Vložte svorkovnici do otvoru v přístroji

připojení šroubem a zasunutím a má proto několik výhod.

Zašroubujte matici. Vnitřní mechanismus odstraní izolace z vodičů
a zaručí tak kontakt se svorkami

Dramatické snížení času pro připojení kablů
Odpadá nutnost odstraňovat izolaci vodičů
Možnost několikrát zopakovat připojení
Přítomnost integrovaných kabelových kleští
Zvýšený stupeň krytí IP
Zapojení vodičů bez nutnosti otvírat přístroj

K DISPOZICI JSOU 2 VERZE:

3F

VE503900 Quicklux 3F

4F

VE504700 Quicklux 4F

Čtyřvodičový soumrakový spínač vhodný k ovládání zařízení napájených 230V~

Čtyřvodičový soumrakový spínač vhodný k ovládání zařízení s různými typy napájení.

Odpojení přístroje jednoduchým odšroubováním matice

SYSTÉM
UCHYCENÍ
Jednoduchý je také
bajonetový systém
uchycení, který je
k dispozici jak pro
montáž na stěnu tak
na sloup

Na stěnu
Na sloup

• Napájení: 230 V~ (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
• Příkon: 6VA (1W)
• Montáž: stěna/sloup (příslušenství je součástí balení)
• Zatížení relé: 10 A /250 V~
• Citlivost: 3÷70 lux (nastavitelné trimmerem)
• Doba sepnutí: 10 vteřin
• Hysterese citlivosti: 4 lux

• Vlastnosti vodičů pro připojení:
- průřez jednotlivých vodičů: 0,75 ÷ 1,5 mm2
- maximální průměr vodiče s izolací: 3 mm
- průměr kabelu s vnější izolací: 5,6÷9 mm (Quicklux 3F)
7÷10 mm (Quicklux 4F)
• Stupeň krytí: IP54
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