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System 2000 
Presensmelder sidestasjonsinnsats Art. Nr.: 0335 00 
 
 
 

Funksjon 
Presencemelder sidestasjonsinnsats som 3-tråders sidestasjon (aktiv sidestasjon) for presensmelder 
eller automatisk bryter. 
 
Sidestasjonsinnsatsen kan kun brukes i kombinasjon med presenspåsatsen eller den automatiske 
bryterpåsatsen. Andre påsatser vil ikke gi en hensiktsmessig funksjon. 
 
Den 3-tråders sidestasjonen med presenspåsats eller automatisk bryterpåsats gir et lysstyrkeuav-
hengig koplingssignal til hovedstasjonen når det registreres en bevegelse. 
Forriglingstiden for den 3-tråders sidestasjonen er på ca. 3 sekunder. 
Analyseringen skjer inne i hovedstasjonens påsats (presenspåsats eller automatisk bryterpåsats). 
 
Mulige innsatser for hovedstasjonen: 
Universal-tastedimbryter, standard-tastedimbryter 
Lavspennings-Triac-koplingsinnsats, Tronic-koplingsinnsats 
reléinnsats 
 
Sidestasjonen er ikke egnet for direkte kopling av laster. 
Sidestasjonen må ikke tilordnes til flere hovedstasjoner. 
 
A 

 

Installasjonsveiledning 
 
Sidestasjonsinnsatsen  skal monteres i en 
apparatstikkontakt som er i samsvar med DIN 
49073 (se figur A). 
 
Innsatsens tilkoplingsklemmer må ligge nede (ved 
veggmontasje). 
 
Påsatsen  skal settes på innsatsen sammen med 
rammen . 
 
Den elektriske kontakten opprettes ved hjelp av 
støpselet . 
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Tilkopling se figur B. 
 
Hovedstasjon . 
Sidestasjon . 
Andre sidestasjoner . 
Last . 
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Informasjon om farer 
 
OBS ! Innbygging og montasje av elektriske apparater må kun utføres av en elektriker. 
Ved ignorering av installasjonsveiledningen kan det oppstå brann eller en annen faresituasjon. 
 
 
 
Tekniske data 
 
Merkespenning:          AC 230 V ~, 50 / 60 Hz 

Nøytraltilkopling nødvendig 
 

Tilkopling:             Til hovedstasjon (med presenseller automatisk bryterpåsats) 
 
Antall parallelle sidestasjoner 
ved aktivering av 

universal-tastedimbryter:     maks. 5 
andere innsatser:        maks. 10 
 

Ledningslengde:          maks. 100 m 
 
 
 
 
 
 

Garanti 
Vi gir garanti innenfor de rammer lovens bestemmelser setter. 

Vennligst send apparatet portofritt og med en feilbeskrivelse til vår sentrale 
kundeserviceavdeling. 
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