PONUKA ČASOVÝCH SPÍNAČOV KEP 04
Napätie: 230V 50Hz

Max. zaťaženie: 350W

Rozmery: 46 x 48 x 12 mm.

Rozmery spínača umožňujú montáž do bežnej rozvodnej krabice, alebo priamo do krabice pod vypínač.

KEP 04 - Spínač vypne spotrebič po uplynutí nastaveného času - vhodný pre bežné použitie, na osvetlenie
schodíšť a chodieb, alebo na spínanie ventilátorov. Čas pre 3 druhy spínačov je plynule nastaviteľný od 3s
do 4min., od 3s do 12min., alebo od 3s do 30min.
KEP 04w - Spínač spustí ventilátor po zhasnutí svetla - vhodný na spúšťanie ventilátorov na WC a v kúpeľniach.
Čas odvetrávania po zhasnutí svetla možno nastaviť v intervale od 3s do 3min.
KEP 04c - spustí ventilátor po rozsvietení svetla a vypne v nastavenom čase po zhasnutí. Čas odvetrávania po
zhasnutí je plynule nastaviteľný od 3s do 3 min.
KEP 04c2 - spustí ventilátor v nastavenom čase po rozsvietení a vypne v nastavenom čase po zhasnutí svetla.
Je vhodný tam, kde sa pri krátkom rozsvietení (napríklad umytie rúk na WC) ventilátor nezapne. Čas
oneskoreného zapnutia ventilátora, ako aj čas odvetrávania je nastaviteľný od 3s do 3min.
KEP 04s - opakovane zapína a vypína ventilátor v intervaloch nastaviteľných od 1 do 30min. Je vhodný
predovšetkým na ovládanie ventilátorov v spoločenských miestnostiach, reštauráciách, kluboch a podobne.
KEP 04z -oneskorí zapnutie o nastavený čas od 3 do 100s. Je vhodný napr. ako náhrada záťažového relé.
Použitím niekoľkých spínačov a prípadne kombináciou s typom KEP 04s, možno vytvoriť lacnú riadiacu
jednotku, napríklad na ovládanie svetelných reklám.
KEP 04r – schodišťový spínač - rozmery 58x135x13 mm - oneskoruje vypnutie ohm. záťaže od 25 do 1000 W
(náhrada SA–10). Záťaž je postupná od 40W do plného výkonu, životnosť žiaroviek zvýšená min. o 65 %.
Doba zapnutia je závislá na dĺžke stlačenia tlačidla. Zákl. čas možno znížiť až na 10 % (3s až 2 min.).
LS 01 – vypínač s postupným rozsvietením a zhášaním s diaľkovým ovládaním, bielej farby. Montáž – ako
náhrada miesto bežného vypínača
LS 02 – pohybový vypínač, bielej farby, do krabice miesto bežného vypínača. 3 druhy s časmi 2,4 a 10 min.

Cenník časových spínačov v € bez DPH platný od 1. 1. 2019
Typ
počet kusov:
1–9
KEP 04 – do 6, 12 a 30 min.
6,99
KEP 04w, KEP 04c
8,38
KEP 04s, KEP 04 c2
9,11
KEP 04z (20,100s,6min.)
7,65
KEP 04r
12,64
LS 01 stmievač s diaľkovým ovládaním
9,96
LS 02 pohybový vypínač
9,96
Tovar zasielame na dobierku ihneď - pri väčších množstvách max. do 10 dní.

10 - 49
6,29
7,54
8,19
6,88
11,38
8,30
8,30

50 a viac
5,60
6,71
7,28
6,12
10,11
6,64
6,64

