
Besleme
Voltaj              24V - 30Vdc   Konnektör �le 
Güç                 5 W max. 
Akım               300 mA
Vn                   24 Vdc
In                    200 mA

Bağlantılar     
Besleme         Standart 7,62 mm konnektör  (2 l�) X1
Input               Standart 5,02 mm konnektör  (2 l�) X4
Güç                 Standart 7,62 mm konnektör  (2 l�) X1

 Işıklar ve �nd�kasyon
LED Kırmızı   

Kutu   IP 20 to DIN EN 60529 U:70 X G: 90 X Y:58 mm

Kullanım şartları 

Maks�mum nem %93  yoğunlaşmaya uygun değ�ld�r.

Montaj   

35 mm montaj rayı üzer�nde DIN EN 60715            

Programlanab�l�r Cam Kontrol Modülü 

Cam kontrol modülü

Özell�kle yüksek b�nalarda yer alan çok ağır 

motor kontrollu camların açma kapamaları sıra

sında cam �le çerçeve arasında kalan herhang�

b�r c�sm�n ez�lmes�n� engellemek amacı �le 

kullanılır 

Input1: Kontrol S�stem�nden gelen sürekl� kuru 

kontak                 .

Input2: Kontrol S�stem�nden gelen sürekl� kuru  

kontak

Input3: Otomasyondan gelen açma kumanda 

s�nyal�

Input4: Otomasyondan gelen kapama kumanda 

s�nyal�

Output 1 -2 : Camın açılma kumandasını 

göndermek �ç�n kullanılır.                                                      .

Output 3-4 : Camın kapanma  kumandasını 

göndermek �ç�n kullanılır.                             .
  



Co�l data Rated voltage 6 – 48 VDC
Rated power 3.0 W
Operat�ng power to set 2.0 W
Pulse to set 20 ms
Act�on t�me < 15 ms
Contact data Max. contact arrangement 1 a
Contact mater�al AgSnO2

Max. sw�tch�ng power 10,000 VA / 15,000 VA
Max. sw�tch�ng voltage 440 VAC
Max. sw�tch�ng current 20 A
Mechan�cal l�fe 106

Insulat�on Creepage and clearance d�stance
co�l – contact
8 mm
Test voltage
co�l – contact
4,000 V eff.
Test voltage
contact – contact
–
Test voltage
open contact
1,000 V eff.
D�electr�c strength
co�l – contact
12 kV / 1.2 / 50 μs
General data Amb�ent temperature -40 … +70 °C
We�ght 36 g
Conform to VDE, UL, CSA, SEV, SEMKO

Sayfa2

Röle Datası

Cam kontrol modülünün programlanması üzer�ndek� ekrandan ve ekran altında yer alan 
butonlardan yapılır. Burada camın kapanma süres� , ve sıkışma sırasında ortaya çıkan 
motor akımının artışı �le �lg�l� parametreler düzenlen�r. Böylece modül gerek açılma sıra-
sında  gerekse  kapanma  sırasında  motroun  zorlanmasını  sezerek  akım  eğr�s�n� 10
bölgede �nceler ve her bölüm �ç�n ver�len akım sev�yeler�ne göre motorun açılma ya da 
kapanma yönünde çalışmasını kontrol eder. 
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