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LK FUGA® statusstryk til
IHC Control® Alarm
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+
NV

Indsatsen løsnes fra
rammen med en skruetrækker.

ØH
+

+

På bagsiden af kontakten
indsættes forsigtigt en
skruetrækker og frigør de
to låsetappe.

Fortrådning
A: 5=grå, 6=hvid, 8=koksgrå

For din sikkerhed
FARE
Livsfare - Risiko for elektrisk stød.
Arbejde på elnettet må kun udføres af autoriseret
elinstallatør, se venligst de landespecifikke regler.
Arbejde på elnettet er f.eks. nødvendig hvis:
• du monterer enheden i en planmonteret dåse
med 230 V kabler.
• en eksisterende afbryder/stikkontakt kombination
skal demonteres.

Indsatsen kan monteres med træskruer direkte på
væg, direkte på gerikt, i dåse eller på underlag.
Ledningsterminalerne, tryk og lysdioder er mærket.
Denne mærkning svarer til
dokumentationen i IHC Visual.
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Anvendelse
Anvendes som statustryk for til og fra kobling af
IHC Control® Alarm anlæg.

Konstruktion
De 4 lysdioder, 2 røde/2 grønne fungerer som
indikator for alarmanlægets tilstand, som f.eks.
kan benyttes til tyverialarm, ventilation, røgalarm,
garageport, gasalarm, udvendigt lys, lokalalarm,
cirkulationspumpe etc.

Montage
2

1
For at løsne dækpladen indsættes
en skruetrækker
under låsetappen
i den ene side.

Tekniske data
Mærkespændning
brydestrøm
Kontaktmodstand
Prell-tid
Effektforbrug
Forventet levetid
Temperaturområde
Fugtighedsområde

5-24 V DC
1 til 50 mA
Max. 100 mΩ @ 5 V DC/1mA
Max. 5 ms
Max. 24 mW pr. diode @ 24 V DC
> 300.000 operationer
- 20 °C til + 45 °C
35-85% RH (5-95% RH med
forringet levetid)
Ledningsdimension Ø0,3-0,6 mm (28-22 AWG) enkelt
koret Ø0,4-0,8 mm, multikoret.
Yderdiameter på isolation: max.
1,4 mm
Sløjfekapacitet
Max. 2 ledninger af samme
størrelse og type
Modulstørrelse
1½ M
Kapslingsklasse
IP20

Tangent Designer
Remove the
screws.
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På vores hjemmeside kan du designe dine
egne tangenter med tekst og symboler.
Adressen er bestil.lk.dk.

