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Typ ZT                       Objednací číslo: 1277
Termoelektrický doběhový spínač s 
variabilní doběhovou dobou, 
závislou na době spuštění. Podle 
varianty kabeláže s nebo bez zpoždění 
spuštění. Při paralelním provozu se 
světlem může být ventilátor dočasně 
vypnut pomocí sériového spínače. 

Doběh variabilní, závislý na době 
spuštění. Min. ca. 2 min.; max. ca. 12 
min. S/bez zpomaleného spouštění 
(ca. 45 sek.)

Typ ZNE                    Objednací číslo 0342
Elektronický doběhový spínač s 
plynule nastavitelnými doběhovými 
časy
Aktivace přes spínač/vypínač, např. 
společně se světlem. Minimální 
rozměry umožňují téměř 
neomezenou vestavbu.

Typ ZNI                     Objednací číslo 0343
Elektronický intervalový spínač s 
nastavitelnými intervaly a 
doběhovými časy
Automaticky spouští větrání v 
nastavitelných časových intervalech, 
pokud nenastalo v těchto časových 
fázích větrání díky manuálnímu 
spuštění. Při manuálním ovládání, 
např. aktivací přes světelný spínač, 
dojde k doběhu v nastavené době 
trvání.

Typ ZV                       Objednací číslo 1279
Elektronický doběhový spínač s 
plynule nastavitelnými časy a 
provozním spínačem s možností 
nastavení časového doběhu a 
provozní doby. Paralelní spínač světla 
a ventilátoru možný přes spínač/
vypínač nebo tlačítko.

Typ WSUP                Objednací číslo 9990
Týdenní časové spínací hodiny
Digitální spínací hodiny s LCD 
obrazovkou k automatickému 
ovládání druhu provozu jakýchkoliv 
přístrojů odpovídajících technickým 
datům. Vhodné pro spínání malého 
napětí, resp. malých proudů díky 
sériovému, pozlacenému kontaktu. 
Montáž v suchém prostředí.

� Doběhový spínač k vestavbě do 
rozvodných skříní 

� Týdenní časové spínací 
hodiny Montáž na omítku 
nebo do podomítkové 
krabičky 

Vestavba do skříňového rozvaděče

� Doběhový spínač uložený pod 
omítkou k montáži do 
podomítkových krabiček za každým 
spínačem
Speciálně vyvinutý s ideálními 
vlastnostmi pro doběh ventilátoru 
např. v koupelně/na WC. Malé 
rozměry umožňují montáž do 
podomítkových krabiček za každým 
spínačem. Aktivace přes spínač/
vypínač v místnosti bez oken spojená 
se světlem. Díky rozmanitým 
časovým variantám individuálně 
nastavitelný. 
Odolnost a vyzařování
Časový doběhový spínač má 
termoelektrickou konstrukci, je odolný vůči 
přípustným proudovým špičkám a není 
rušičem rádiového vlnění. Odolnost a 
vyzařování spínače ZNE/ZNI odpovídají 
aktuálním EN předpisům. ZV je prověřen 
následujícím způsobem: Vyzařování podle 
DIN EN 550014/VDE 0875-14-1; DIN EN 
50370/VDE 0875-1; DIN EN 61000-3-3/
VDE 0838-3.

Typ WSUP-S            Objednací číslo 9577
Týdenní časové spínací hodiny pro 
vestavbu do skříňového rozvaděče 
Digitální, s LCD obrazovkou k 
automatickému řízení způsobu 
provozu jakýchkoliv přístrojů podle 
technických dat. Vhodné pro spínání 
malého napětí, resp. malých proudů 
díky sériovému pozlacenému 
kontaktu. Montáž v suchém 
prostředí, resp. v prostředí s 
příležitostným výskytem vlhkosti.

Časový doběhový spínač

Napětí               230 v, 1˷, 50/60 Hz
Zatížitelnost              4 A (ind.)
Krytí   IP 20
Rozměry mm             Š 32 x V 40 x H 14
Vestavba  podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č.                  SS-174

- při řídícím impulzu 
ze dvou místností/spínačů        SS-174.3

Doběhový čas plynule nastavitelný   0-21 min.
Zpomalené spouštění, vypnutelný -45 sek.
Napětí  230 V, 1
Zatížitelnost min. 0,05 A, max. 0,8 A        (ind.)
Krytí   IP 40
Rozměry mm Š 17 x V 37 x H13
Vestavba  podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č.                 SS-477.1

- při řídícím impulzu 
ze dvou místností/spínačů        SS-174.3

Nastavitelný intervalový čas    -0,4,8,12,24 hod.
Doběh při manuálním ovládání,
plynule nastavitelný               0-21 min.
Zpomalené spouštění, vypnutelný  45 sek.
Napětí                 230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost  min 0,05 A, max. 0,8 A  (ind.)
Krytí   IP 40
Rozměry mm Š 17 x V 37 x H13
Vestavba          podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č.                 SS-477.1

- při řídícím impulzu 
ze dvou místností/spínačů        SS-174.3

Doběhový čas plynule nastavitelný 4-15 min.
Napětí                   230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost             2,1 A (ind.)
Krytí  IP 20
Rozměry mm  Š 18 x V 93 x H67
Vestavba  rozvodné skříně,
             35 profilová kolejnice
Schéma zapojení č.               SS-236.1

Napětí  230 V, 1, 50 Hz
Zatížitelnost                    1 mA/20 mV DC
Spínací kontakt  bezpotenciální měnič,
  250 V, 1,8 A cos ϕ ≈ 1, µ-kontakt
Krytí/třída                  IP20/II
Rozměry mm             Š 85 x V 85 x H52
Vestavba  kryt na omítce, podomítková krabička
Tepelné rozpětí - 10°C až + 35°C
Úložiště (spínací čas)      42
Schéma zapojení č.                 SS-862

Napětí                   230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost                  1 mA/ 20 mV DC
Spínací kontakt   bezpotenciální měnič,
                  250 V, 1,16 A cos ϕ ≈ 1
     2 A cos ϕ ≈ 0,6,  µ-kontakt
Krytí/třída                  IP 20/ II
Rozměry mm               Š 36 x V 90 x H 69
Vestavba    montáž DIN lišty
   spínací skříň
Tepelné rozpětí - 30°C až + 55°C
Úložná místa (spínací čas)      56
Schéma zapojení č.                 SS-1038




