ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY
CAMELEO 1CF

DANE TECHNICZNE

Możliwośc podłączenia napędu rurowego
o mocy nieprzekraczającej 700W.

Napęd typu „S” lub „B”

Funkcja sterowania impulsowego.
Temperatura pracy : 0 C -(+) 50 C.
Kompatybilna ze wszystkimi nadajnikami YOODA.
Pamięć do 20 nadajników.
Wymiary 80x80x50 mm.
Napięcie zasilania 230V/50Hz.
Napięcie na wyjściu 230V/50Hz.

230V / 50Hz

ARTISTIC 1R

Wbudowany przycisk programowania.
IP 20

CAMELEO 1CF

ZASIĘG

Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków
panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają
takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez
inne urządzenia itp.
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MONTAŻ

Odległości montażowe w pomieszczeniach wyposażonych
w wannę lub/i basen natryskowy zgodnie
z PN IEC 60364 7 701:1999

Przewody łączące odbiorniki energii elektrycznej z źródłem zasilania powinny być
zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć przez urządzenia zabezpieczające,
samoczynnie wyłączające zasilanie w przypadku przeciążenia lub zwarcia.
Urządzenie powinno być zasilane za pośrednictwem osobnej linii, zabezpieczonej
bezpiecznikiem o zadziałaniu szybkim (np. WTS, S-kl.B) nigdy bezpiecznikiem o działaniu
zwłocznym (kl. C lub D), zabezpieczenie układu takim bezpiecznikiem może spowodować
utratę praw wynikających z gwarancji.
Przy podłączeniu urządzenia z źródłem zasilania oraz odbiornikiem należy zastosować
przewody o odpowiednim przekroju, przy doborze należy kierować się tabelami
obciążalności długotrwałej przewodów przy prądzie stałym lub przemiennym.
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Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby do tego uprawnione, czyli posiadające
odpowiednie uprawnienia (min. SEP do 1 kV).
Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczenia.
Urządznie powinno być zamontowane zgodnie ze sztuką oraz przepisami i normami
obowiązującymi w Polsce i na terenie UE.

Do urządzenia można podłaczyć tylko jednen napęd rurowy
(nie dotyczy serii B).
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