
S-ET 10 - new

Technické parametry

Nominální data

Napětí (jmenovité) 230 V

Frekvence 50; 60 Hz

Fáze 1~

Proud 0,4 až 10 A

Ochrana/Klasifikace

Třída krytí IP55

Regulátory a čidla

Přípustná teplota okolí -25 až 40 °C

Ochrana motoru, 230 V
Číslo výrobku: 161199
Varianta: 230V 1~ 50/60Hz

Ochranné tepelné relé 230V
• S-ET 10E (montáž na DIN lištu)
• S-ET 10 (v krabici IP55, montáž na stěnu)
Relé odpojí přívod napětí do ventilátoru ze sítě v případě rozepnutí
tepelného kontaktu TK ve vinutí motoru. Relé tepelné ochrany je
připojené na přívodní napětí 230V a vyvedené tepelné kontakty TK z
vinutí motoru. Relé neplní funkci ochrany proti zkratu, musí mít
předřazené jištění. Relé neplní funkci automatického restartu. Síťové
napájení ventilátoru je možné znovu zapnout stlačením černého
tlačítka po dostatečném ochladnutí motoru. Zařízení lze použít pro
manuální vypnutí a zapnutí ventilátoru. Relé tepelné ochrany S-ET
10(E) je možné použít v kombinaci s napěťovým transformátorem RE
nebo tyristorem REE.
Jako příslušenství je dostupný alarmový konktakt s integrovaným
beznapěťovým kontaktem pro signalizaci poruchy.
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Rozměry a hmotnosti

Hloubka 97 mm

Výška 135 mm

Šířka 80 mm

Hmotnost 0,45 kg

Rozměry
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Příslušenství

Dokumenty

L-BAL-E308-D-GB-F-S.PDF

Specifikace

Motor protection switch for motors with lead out thermal contacts. Automatic cut out of motor when thermal contact trips (motor overheating). Reset by
pressing the black button as soon as the motor windings have cooled sufficiently.
Automatic restart after power failure. Can also be used in conjunction with a transformer. An alarm contact is available as an accessory. The alarm
contact has an integral potential-free contact producing an external signal when the relay has been tripped.
For wall installation.

Alarmový kontakt S-ET/S-DT (161221)
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https://shop.systemair.com/cs-CZ/alarmovy--kontakt--s--ets--dt/p414003
https://shop.systemair.com/upload/assets/L-BAL-E308-D-GB-F-S.PDF
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