Návod k obsluze

MultiControl

Použití
MultiControl představuje všestranně použitelné reléové řízení. Slouží pro ovládání trubkového pohonu
s mechanickým nebo elektronickým koncovým vypínačem (bez rádiového přijímače), jakož i pro regulaci
dalšího sekvenčního řízení. Díky možnosti vypnout potenciál výstupů může být MultiControl použit také pro
řízení v malém napěťovém rozsahu.
Montáž
Typickou montáž provedete do krabice rozdělovače vedle pohonu. Namontovat jej můžete také do hluboké
krabice spínače rozdělovače (s minimálně 60 mm hloubkou po celé ploše) za spínačem nahoru/dolů.
Zapojte podle připojovacího schématu.
Funkce
Jednotlivý příkaz provedete ťuknutím na tlačítko (trvání příkazu < 1 sek.) anebo jako samodržný příkaz
(trvání příkazu > 1 sek.).
Ve spojení se žaluziemi jsou příkazy prostřednictvím ťuknutí na tlačítko provedeny jako reverzní. Jednotlivý
příkaz je vyvolán běžným sériovým tlačítkem. Jednotlivý příkaz vyvolá činnost v délce maximálně 3 minuty.
Centrální příkaz je proveden v samočinném režimu. Ovládání probíhá přes předřazená řízení jako jsou
časové spínače, automaty reagující na slunce, vítr atd. Nadřazením další jednotky MultiControl může být
centrální příkaz proveden v samodržném režimu. Také vytváření různých skupinových příkazů je libovolně
možné pomocí nadřazení dalších jednotek MultiControl.
Příchozí příkazy jsou vykonávány v následujícím pořadí:
1. centrální příkaz NAHORU
3.
jednotlivý příkaz NAHORU
2. centrální příkaz DOLŮ
4.
jednotlivý příkaz DOLŮ
Pozor
Nikdy nezapojujte pohon paralelně ke vstupním kontaktům MultiControl!
Instalaci spouštění může provést pouze odborný personál. Při nedodržení neručí výrobce
ani dodavatel za způsobené škody na zdraví osob nebo majetku ani za následné škody.

Číslo výrobku:
Napájecí napětí:
Napájecí proud:
Rozsah použitelnosti:
Rozměry pláště (Š x V x H):
Druh ochrany:
Příkon:
Spínací výkon:

Technické údaje
MultiControl 230V
4000 000 500 0
230 V / 50 Hz
20 mA

MultiControl 115V
4000 000 501 0
115 V / 60 Hz
10 mA
-40 °C … +70 °C
49 x 47 x 22 mm
IP30

4,6 VA

1,1 VA
5A / 230VAC; 5A / 30VDC

Záruka
BECKER-Antriebe GmbH je zbaven záruky a ručení za výrobek, pokud bez našeho předchozího souhlasu
provedete, vykonáte nebo zařídíte vlastní konstrukční změny a/anebo neodbornou instalaci v rozporu s
našimi platnými montážními směrnicemi.
Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny platné zákonné předpisy a vyhlášky, obzvlášť
předpisy EMV v oblasti výroby a zákaznických konzultací.
Tento produkt podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, informujte se v aktuálních prodejních
podkladech o přesných specifikacích produktu.
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