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Toepassing

Uitbreidingsmodule serie EM-LIGHT voor het EASYLAB systeem
Eenvoudige aansluiting van een lichtarmatuur (230 V) op een geschakelde connector in de regelaarbehuizing
Bediening van de zuurkastverlichting op de bedieningsterminal
Voor de zuurkastregelaar EASYLAB TCU3 met uitbreidingsmodule EM-TRF of EM-TRF-USV
Toepassing op zuurkasten

Speciale kenmerken

Bediening van de zuurkastverlichting op de bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
Eenvoudige directe aansluiting van de verlichting op een geschakelde connector
Connector op buitenzijde behuizing; voor aansluiten hoeft behuizing niet geopend te worden
Geconfectioneerde aansluitkabel van de zuurkastverlichting wordt in connector gestoken
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EM-LIGHT

VOOR EENVOUDIGE AANSLUITING VAN VERLICHTING
OP EEN EASYLAB ZUURKASTREGELAAR

Uitbreidingsmodule met connector voor verlichting, schakelbaar op de
bedienterminal

Bediening van de verlichting op een EASYLAB bedienterminal
Stekkeraansluiting van een zuurkast- of ruimteverlichting (230 V)
Alleen in combinatie met uitbreidingsmodule EM-TRF of EM-TRF-USV
Connector aan de buitenzijde van de regelaarbehuizing
Stekkerklare aansluiting met een kabel van verlichtingsarmatuur, bijv.
zuurkast
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Bediening van de zuurkastverlichting op de bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
Eenvoudige directe aansluiting van de verlichting op een geschakelde connector
Connector op buitenzijde behuizing; voor aansluiten hoeft behuizing niet geopend te worden
Geconfectioneerde aansluitkabel van de zuurkastverlichting wordt in connector gestoken

Beschrijving

Onderdelen en eigenschappen

Connector type WAGO WINSTA Midi Serie 770
Connector met geconfectioneerde aansluitkabels voor 230 V

Aanvullende producten

EasyConnect: configuratie-software voor inbedrijfname en diagnose van de serie EASYLAB
Constructieve kenmerken

Connector afgestemd op inbouwopening in behuizing
Inbouw connector zonder gereedschap door inschuiven
Kabels passen voor aansluiten aan TCU3 met EM-TRF of EM-TRF-USV
Kabels met kabelhuls en tekstlabel voor juiste aansluiting op klemmen
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TECHNISCHE INFORMATIE

De uitbreidingsmodule EM-LIGHT heeft een connector (WAGO WINSTA Midi Serie 770) voor aansluiting van een verlichtingsarmatuur met stekker.
Daarvoor wordt de uitbreidingsmodule aan de klemmen van de EM-TRF of EM-TRF-USV voor 230 V AC en aan een digitale uitgang van de regelaar TCU3
aangesloten. Het schakelen van de verlichting gebeurt dan op de bedienterminal van de regelaar.
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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



Voedingsspanning 230 V AC, aansluiting op EM-TRF of EM-TRF-USV

Maximaler schakelstroom 12 A; max. inschakelstroom 25 A

Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C

Beschermingsklasse I (beschermaarding)

Beschermingsgraad IP 20

EG-conformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG

 

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB zuurkastregelaar TCU3 (aangesloten aan 230 V), voor eenvoudige aansluiting van verlichting (230 V) aan een geschakelde
aansluiting.

Bediening van de verlichting (zuurkastverlichting) op de bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
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Connector op buitenzijde behuizing; voor aansluiten hoeft behuizing niet geopend te worden
Geconfectioneerde aansluitkabel van de zuurkastverlichting wordt in connector gestoken

Technische gegevens
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Beschermingsgraad IP 20

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB zuurkastregelaar TCU3 (aangesloten aan 230 V), voor eenvoudige aansluiting van verlichting (230 V) aan een geschakelde
aansluiting.

Bediening van de verlichting (zuurkastverlichting) op de bedieningsterminal van de zuurkastregeling.

Speciale kenmerken

Bediening van de zuurkastverlichting op de bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
Eenvoudige directe aansluiting van de verlichting op een geschakelde connector
Connector op buitenzijde behuizing; voor aansluiten hoeft behuizing niet geopend te worden
Geconfectioneerde aansluitkabel van de zuurkastverlichting wordt in connector gestoken

Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V AC, aansluiting aan EM-TRF of EM-TRF-USV
Max. schakelstroom 12 A
Bedrijfstemperatuur 0 ... +50 °C
Beschermingsgraad IP 20

Homepage > PRODUCTEN > Regelsystemen > Regelsysteem EASYLAB - LABCONTROL > Uitbreidingsmodules >  EM-LIGHT

https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/regelsystemen-59ab936b8e2acbaf
https://www.trox.be/nl/regelsystemen/regelsysteem-easylab---labcontrol-2260e340c626fca6
https://www.trox.be/nl/regelsysteem-easylab---labcontrol/uitbreidingsmodules-04e77fa865ebb10c
https://www.trox.be/nl/uitbreidingsmodules/em-light-cabca3afd5e80a95
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94

	EM-LIGHT
	VOOR EENVOUDIGE AANSLUITING VAN VERLICHTING OP EEN EASYLAB ZUURKASTREGELAAR
	Toepassing
	Beschrijving

	TECHNISCHE INFORMATIE

