Spínací prvky řady TILE

Katalogový list

HDL-MP1(2-3)-S-SR(DR-TR)/TILE.48 a
HDL-MP1(2-3)-P-SD(DD-TD)/TILE.48

Obecný přehled

Varianty
Popis přístroje Funkce

Název

Spínací prvek
s kolébkou
ovládanými
vypínači

1 kolébka – 1 kontakt

MP1-S-SR/TILE.48

2 kolébka – 2 kontakty

MP2-S-DR/TILE.48

3 kolébka – 3 kontakty

MP3-S-TR/TILE.48

Spínací prvek
s kolébkou
ovládanými
tlačítky

1 kolébka – 1 kontakt

MP1-P-SD/TILE.48

2 kolébka – 2 kontakty

MP2-P-DD/TILE.48

3 kolébka – 3 kontakty

MP3-P-TD/TILE.48

rámeček (pro verze
tlačítko i vypínač)

HDL-MP1-EC/TILE.48
Pozn. uvedený typ
odpovídá samostatnému
rámečku. Více-násobné
rámečky viz strana 2.

Parametry
Elektrické parametry (vztaženo ke sběrnicové spojce):
Komunikační rozhraní

není

Maximální napětí

250 VAC

Maximální proud

16 A při střídavém napětí

Schváleno
CE
RoHS
Informace o produktu:
Rozměry
Hmotnost
(s plastovým rámečkem)
Materiál pouzdra
Instalace

Bezpečnostní
upozornění
◼
◼
◼

Plastová verze 86 x 86 x 33 mm
Kovová verze 90 x 90 x 33 mm
Jednonásobný přístroj 102 g
Dvojnásobný přístroj 120 g
Trojnásobný přístroj
135 g
Plastová verze:
PC se zpomalovačem hoření
Kovová verze: hliníková slitina
do instalační krabice, prostředí vnitřní

UPOZORNĚNÍ

Panely jsou určeny k instalaci na zeď do instalační krabice
v prostředí vnitřním.
Jmenovité i maximální efektivní napětí přístroje je 240 VAC.
Přístroj vyžaduje odbornou montáž prováděnou osobou
s kvalifikací podle místních zákonů a nařízení (v ČR vyhl. 50 /
1978 sb.).
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Vícenásobné spínací přístroje na zeď řady TILE k použití jako
klasický nástěnný vypínač nebo tlačítko podle verze, viz tabulka
Varianty. Přístroj je vybaven spínacím(i) kontaktem (kontakty), které
jsou ovládány tzv. kolébkou se dvěma polohami – vyp a zap. Přístroj,
který nemá připojení na sběrnici, doplňuje řadu nástěnných panelů
TILE, které jsou dostupné ve verzi pro KNX a Buspro. Dodává se
v barvách bílá slonovina (plastové čelo), popelavě šedá (plastové
čelo), zlatá Champagne (kovové čelo) nebo kosmická šedá (kovové
čelo).

Důležité poznámky
◼
◼

Pokyny k instalaci jsou v odstavci Instalace na straně 2.
Pozor, přístroj se dodává bez rámečku. Rámeček je třeba
objednat zvlášť. Dostupné jsou rámečky pro jednotlivou
instalaci i vícenásobnou, svisle anebo vodorovně, viz obrázek
na straně 2.
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Spínací prvky řady TILE
HDL-MP1(2-3)-S-SR(DR-TR)/TILE.48 a
HDL-MP1(2-3)-P-SD(DD-TD)/TILE.48

Rozměry, produktové informace

Řada TILE nabízí vícenásobné rámečky pro instalaci několika panelů
v řadě. Dostupné jsou dvoj, troj. a čtyřnásobné, viz možné kombinace na
obrázku vpravo.
Kovové rámečky mohou být instalovány vodorovně i svisle, plastové
rámečky mohou být instalovány jen vodorovně.
Rozměry vícenásobných kombinací (mm)
2x

3x

4x

Kov

176 x 90 x 10,5

262 x 90 x 10,5

348 x 90 x 10,5

Plast

172 x 86 x 10,5

258 x 86 x 10,5

344 x 86 x 10,5

Instalace
Instalace: (na příkladu je jednonásobná kolébka)
Krok 1. Ve zdi je připravena instalační krabice přístrojová o
průměru 68 mm.
Krok 2. Strojek přístroje upevněte k instalační krabici pomocí
šroubů.
Krok 3. Vsuňte díl kolébky na strojek tak, aby do sebe zapadly
zámky.
Krok 4. Následně přiložte na panel rámeček a zatlačte, aby
rámeček zapadl.

Obsah balení
◼
◼
◼

Katalogový list
Panel řady Tile
Šrouby M4 x 28 mm

1x
1x
2x
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