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CJAU-01/03
Hodnocení:
Prodejní
Cena
cena2031,59
Nehodnoceno
Kč
Prodejní cena bez DPH1679,00 Kč
Sleva
Hodnota DPH352,59 Kč
Zeptejte se na tento produkt
VýrobceEATON

Popis
Roletový
aktor s tlačítkovou funkcí - Použití
Aktory se používají pro ovládání elektrických pohonů 230 V, rolet, žaluzií, markýz,
příjezdových bran a garážových vrat, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou vybaveny
koncovým spínačem.
Roletový aktor s tlačítkovou funcí – Základní informace
Roletový aktor s tlačítkovou funkcí 6A / 230VAC - typ CJAU-01/03
Obousměrná komunikace na frekvenci 868,3 MHz. Aktory se používají tam, kde je vyžadován chod
závislý pouze stisku - stlačení a jeho délce (sepnutí a následné rozepnutí po dobu která je
závislá na délce stlačení) pro chod, například pro ovládání elektrických pohonů 230 V, rolet,
žaluzií, markýz, příjezdových bran a garážových vrat, které jsou řízeny ve dvou směrech a jsou
vybaveny koncovým spínačem. Přes oddělovací relé lze rovněž spínat stejnosměrné motory a
pohony na malé napětí, nejčastěji motorové pohony vnitřních žaluzií, ovládání střešních oken,
světelných kastlíků apod. V kombinaci s povětrnostní automatikou větru a deště lze využít
rovněž bezpečnostní funkci, tzn. při dešti nebo silném větru se automaticky zatáhnou rolety do
bezpečné pozice a zablokuje se místní ovládání tlačítek pro ruční ovládání po dobu nepřízně
počasí (pouze v komfortním režimu, stejně jako nastavení doby chodu motoru). Výstupy: 2
reléové kontakty 6 A / 230 VAC - odporová zátěž, kontakty s elektrickým blokováním. K
roletovému aktoru se připojuje vždy pouze jeden motorický pohon. Elektronická ochrana při
tepelném přetížení aktoru 50-55 °C odpojí motorický pohon - funkce s automatickým návratem.

obdobné použití jako CJAU-01/02
v základním režimu při krátkém stisku RF tlačítka je pohon v chodu pouze po dobu
stlačení
funkce je aktivní rovněž po resetu v základním režimu
v komfortním režimu lze nastavit další funkce, rovněž bezpečnostní funkci
Montážní návod
Přístupová práva: Certifikovaní partneři Eaton xComfort, Registrovaní odběratelé, Registrovaní
zájemci
CJAU-01/02 RF Roletový aktor
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