




Použití

Použití

Rozšiřující modul typu EM-LIGHT pro systém EASYLAB
Jednoduché zapojení osvětlení (230 V) do zásuvky na skříni regulátoru
Ovládání osvětlení digestoře pomocí ovládacího panelu
Pro regulátory odvodu z digestoře EASYLAB TCU3 s rozšiřujícím modulem EM-TRF nebo EM-TRF-USV
Použití pro digestoře

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Ovládání osvětlení digestoře pomocí ovládacího panelu
Jednoduché zapojení osvětlení do zásuvky na skříni regulátoru
Zásuvka se nachází na vnější straně skříně; skříň není nutné otvírat
Propojovací kabel osvětlení digestoře, se zástrčkou, se jednoduše zapojí do zásuvky

Popis

EXPANSION MODULE EM-
LIGHT

CONNECTION SOCKET
FOR LIGHTING

BUTTONS ON THE
CONTROL PANEL TO
SWITCH THE LIGHTING
ON/OFF

① Fume cupboard lighting

EM-LIGHT

PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ OSVĚTLENÍ K REGULÁTORU
ODVODU Z DIGESTOŘE EASYLAB

Rozšiřující modul se zapojenou zásuvkou pro připojení osvětlení a pro
zapínání/vypínání světel pomocí ovládacího panelu

Osvětlení lze zapnout/vypnout pomocí ovládacího panelu EASYLAB
Zásuvka pro připojení osvětlení digestoře nebo místnosti (230 V)
Pouze ve spojení s rozšiřujícím modulem EM-TRF nebo EM-TRF-USV
Zdířka na vnější straně skříně regulátoru
Konektor pro osvětlení, např. osvětlení digestoře
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Součásti a vlastnosti

Zásuvka WAGO WINSTA Midi, řada 770
Zásuvka s propojovacími kabely, 230 V

Užitečné doplňky

EasyConnect: Konfigurační software pro uvedení do provozu a diagnostiku součástí EASYLAB

Charakteristické konstrukční znaky

Zásuvka vhodná pro specializovaný prostup ve skříni regulátoru
Nasouvací zásuvka, není třeba nářadí
Kabely vhodné pro připojení k TCU3 v kombinaci s EM-TRF nebo EM-TRF-USV
Kabely s koncovkami a textovými štítky pro označení, které svorky se použijí

TECHNICKÉ ÚDAJE

EM-LIGHT

① Mounting socket
② Text label with ID of the terminal on the board of the EASYLAB TCU3 and the EM-TRF or EM-TRF-USV
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