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Soumrakové spínače

Spínače se senzorem intenzity osvětlení. V nabídce buďto varianty 
v provedení na omítku (povrchová montáž a senzor je součástí 
spínače) nebo v provedení na nosnou lištu 35 mm a externím 
čidlem na povrch či do panelu. Pro řízení osvětlení s možností 
nastavení požadované intenzity.
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Soumrakové spínače PALADIN - montáž na panel 

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Hystereze Montáž Pracovní 
teplota Krytí Bal./ks  

8148 Paladin 922000 230 V, 50 Hz 16 A 1 VA 3 - 300 lux 1 min. 50% na stěnu -50 až 50°C IP54 1

Osvětlení

Žárovky 3000 W

Halogenové lampy 3000 W

Nekompenzované zářivky 3000 VA

LED (230 V~) 400 W

Popis
	 Rozsah	nastavení	3	až	300	lux
	 LED-signalizace	stavu
	 Pro	vysoké	proudové	zatížení

Použití
	 spínání	venkovního	osvětlení
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Bedienungsanleitung / Instruction Manual / Návod k obsluze       D  / GB  / CZ  
Dämmerungsschalter / Twilight switch / Šerosvitný spínač 

Sicherheitshinweise / Safety notes / Bezpečnostní pokyny Fig. 1  
D  

 
!  Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht 

Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages! 
!  Nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz anschließen! 
!  Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie! 

GB  
 
!  The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! 

Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists! 
!  Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label! 
!  Warranty void if housing opened by unauthorised person! 

 

CZ  
 
!  Zabudování a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborník. V ostatních případech hrozí 

nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem. 
!   Přístroj smí být uveden do provozu pouze pod napětím, které je uvedno na výrobním štítku výrobku. 
!   Zásahy a změny v přístroji vedou ke zrušení záruky.  

Fig. 2 Fig. 3 Positionierung / Positioning / Umístění 
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Einstellungen / Adjustments / Nastavení Anwendungsbeispiel  / Example of application / Příklad zapojení 

                                                    

D  

 Über den Lichtempfindlichkeitsregler (LUX-Regler) können Sie die Einschaltempfindlichkeit (LUX-Wert) regeln  
 Erst nach Ablauf der “Verzögerungszeit” (1 min.) schaltet das Gerät EIN bzw. AUS 
 EMPFOHLENE FEINEINSTELLUNG: Drehen Sie den LUX-Regler bis die rote LED aufleuchtet.  
ERGEBNIS: Der Dämmerungsschalter schaltet bei den aktuellen Lichtverhältnissen (Nach der Verzögerungszeit) 

 
GB  

 

 The switching-sensitivity (LUX-value) can be adjusted by the photosensitivity-controller (LUX-controller)  
 The LUX-value must be above or below the adjusted threshold for at least 1 min. (delay time) before the device switches OFF or ON respectively 
 RECOMMENDED FINE ADJUSTMENT: Rotate the LUX-controller until the red LED lights up.  
RESULT: The LUX-threshold is the current ambient light (The switching takes place after delay time) 

CZ  

 Pomocí světelné citlivosti regulátoru (LUX-regulátor) můžete ovládat (řídit) citlivost zapnutí (LUX – hodnota). 
 Po uplynutí časového zpoždění ( 1 min) se přístroj zapne, popř. vypne. 
 Doporučené přesné nastavení: otáčejte LUX – regulátorem dokud se nerozsvítí LED červeně. 
Výsledek: Šerosvitný spínač se zapne v závislosti na intenzitě světla (po časové prodlevě). 

 

 

Technische Daten / Technical data / Technické údaje 
D  GB  CZ   Technische Daten / Technical data / Technické údaje 

Anschlussspannung Supply voltage Provozní  napětí 230V AC ±10%, 50 Hz 
Kanal Channel Proudové zatížení kontaktu NO, 16A 250VAC 
Anzahl der max. Schaltungen bei 16A Number of max. switching times by 16A Celkový počet spínání při 16 A 6000 
Maximale Glühlampenlast Incandescent lamp Maximální žárovkové osvětlení 3000 W 
Einschaltstrom Starting current Startovací napětí 165A / 20 msek. 
Eigenverbrauch Power consumption Vlastní spotřeba Ca. 1 W 
Lux-Bereich Lux-range Rozsah nastavení 3…300 Lux 
Schalthysterese Hysteresis Hystereze Ca. 50% 
Schaltverzögerung Switching delay Časové zpoždění zapnutí Ca. 1 min. 
Schutzart Type of protection Druh krytí IP 54 
Zulässige Umgebungstemperatur  Permitted ambient temperature Teplotní rozsah -50°... +50°C 
Abmessungen Dimensions Rozměry 95 x 68 x 38 mm 
Zulassungen: CE gemäß  Conformity Dle normy EN 60669-2-1 
Belastung / Load / zatížení 

D  GB  CZ  Belastung / Load / zatížení 
Glühlampen Incandescent lamps Žárovka 3000 W 
Leuchtröhren unkompensiert Fluorescent tubes, not compensated Svítící trubice nekompenzovaná 3000 VA 
Halogenglühlampen Halogen incandescent lamps Halogenová žárovka 3000 W 
Max. Kompensationskapazität Max. compensation capacity Max. kompenzační kapacita 140 μF 
Quecksilberdampflampe Mercury-vapor lamp Trubková výbojka 1000 W 
Halogenmetalldampflampe Metal halide lamps Halogenová výbojka s kovovými párami 1000 W 
Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) HF ballast (fluorescent tube) Elektronický předřadník 65 pcs. x 34 W 
Konventionelles Vorschaltgerät (KVG) Traditional coil (fluorescent tube) Běžný předřadník 25 pcs  x 58 W 
Energiesparlampe Energy-saving bulbs Úsporná žárovka 65 pcs. x 18 W 
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Bedienungsanleitung / Instruction Manual / Návod k obsluze       D  / GB  / CZ  
Dämmerungsschalter / Twilight switch / Šerosvitný spínač 

Sicherheitshinweise / Safety notes / Bezpečnostní pokyny Fig. 1  
D  

 
!  Einbau und Montage dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden! Anderenfalls besteht 

Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages! 
!  Nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz anschließen! 
!  Bei Eingriffen oder Änderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie! 

GB  
 
!  The installation and assembly of electrical equipment must be only carried out only by a skilled Person! 

Otherwise fire danger or danger of an electric shock exists! 
!  Connect the supply voltage/frequency as stated on the product label! 
!  Warranty void if housing opened by unauthorised person! 

 

CZ  
 
!  Zabudování a montáž elektrických přístrojů smí provádět pouze odborník. V ostatních případech hrozí 

nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem. 
!   Přístroj smí být uveden do provozu pouze pod napětím, které je uvedno na výrobním štítku výrobku. 
!   Zásahy a změny v přístroji vedou ke zrušení záruky.  

Fig. 2 Fig. 3 Positionierung / Positioning / Umístění 

 

 
  

 

Rozměry

Schéma zapojení
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Soumrakové spínače PALADIN - montáž na nosnou lištu - DIN

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Hystereze Montáž Pracovní 
teplota Krytí Bal./ks  

8149 Paladin 923500 230 V, 50 Hz 16 A 1 VA 1–100 / 50-1000 8s zap / 40s vyp. s exter. čidlem TS 35 mm -10 až 40°C IP20 1

Osvětlení

Žárovky 3000 W

Halogenové lampy 3000 W

Zářivky 1300 W

Popis
	 Rozsah	nastavení	1	až	100	lux	nebo	50	-	1000	lux	(lze	manuálně	nastavit)
	 LED-signalizace	stavu

Montáž externího čidla na stěnu
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Rozměry

Schéma zapojení
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Externí čidlo
	 krytí	IP54
	 použití	při	teplotách	-35	až	+50°C
	 je	součástí	dodávky
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Soumrakové spínače PALADIN - montáž na nosnou lištu - DIN

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Hystereze Montáž Pracovní 
teplota Krytí Bal./ks  

8163 Paladin 923501 230 V, 50 Hz 16 A 1 VA 1–100 / 50-1000 8s zap / 40s vyp. s exter. čidlem TS 35 mm -10 až 40°C IP20 1

Osvětlení

Žárovky 3000 W

Halogenové lampy 3000 W

Zářivky 1300 W

Popis
	 Rozsah	nastavení	1	až	100	lux	nebo	50	-	1000	lux	(lze	manuálně	nastavit)
	 LED-signalizace	stavu

Montáž externího čidla do panelu
 (montáž	do	otvoru	Ø	16	mm)
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Rozměry

Schéma zapojení
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=
=
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Seite 1 von 2                                                                                                                 BA 92350X N  MULTI - 22693 - 2012.05-V08 

 
 

D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Externí čidlo
	 krytí	IP65
	 použití	při	teplotách	-35	až	+50°C
	 montáž	do	otvoru	Ø	16	mm
	 je	součástí	dodávky
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Soumrakové spínače PALADIN - montáž na nosnou lištu - DIN

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Hystereze Montáž Pracovní 
teplota Krytí Bal./ks  

81640 Paladin 972413 pro 230 V, 50 Hz 16 A 0,8 - 1,8 W 1–50000 00:01   /   59:59 s exter. čidlem TS 35 mm -30 až 55°C IP20 1

Osvětlení

Žárovky 2000 W

Halogenové lampy 2000 W

Zářivky 750 W

LED (230 V~) 400 W

Popis
 Soumrakový	spínač	s	externím	čidlem	a	spínacími	hodinami
	 Denní	program	-	24h
	 1	kanálové
	 2	modulové
	 30	paměťových	míst

Montáž externího čidla na stěnu
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 
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Externí čidlo
	 krytí	IP54
	 použití	při	teplotách	-35	až	+50°C
	 je	součástí	dodávky
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Soumrakové spínače PALADIN - montáž na nosnou lištu - DIN

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Hystereze Montáž Pracovní 
teplota Krytí Bal./ks  

81641 Paladin 972414 pro 230 V, 50 Hz 16 A 0,8 - 1,8 W 1–50000 00:01   /   59:59 s exter. čidlem TS 35 mm -30 až 55°C IP20 1

Osvětlení

Žárovky 2000 W

Halogenové lampy 2000 W

Zářivky 750 W

LED (230 V~) 400 W

Popis
 Soumrakový	spínač	s	externím	čidlem	a	spínacími	hodinami
	 Možnost	naprogramovat	v	PC
	 Externí	ovládání
	 Roční	program
	 1	kanálové
	 2	modulové
	 60	paměťových	míst

Montáž externího čidla na stěnu
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Rozměry

Schéma zapojení
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 

Externí čidlo
	 krytí	IP54
	 použití	při	teplotách	-35	až	+50°C
	 je	součástí	dodávky

roční
prog

Programovací balíček PP 50 pro / PP 60 pro
	 není	součástí	dodávky
	 (k	dostání	jako	volitelné	příslušenství)

Datový klíč DK pro
	 Programovatelný	s	programovacím	balíčkem
	 PP	50	pro	a	PP	60	pro
	 není	součástí	dodávky
	 (k	dostání	jako	volitelné	příslušenství)
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Programovací balíček PP 50 pro / PP 60 pro
	 není	součástí	dodávky
	 (k	dostání	jako	volitelné	příslušenství)

Datový klíč DK pro
	 Programovatelný	s	programovacím	balíčkem
	 PP	50	pro	a	PP	60	pro
	 není	součástí	dodávky
	 (k	dostání	jako	volitelné	příslušenství)

Soumrakové spínače F&F - montáž na nosnou lištu - DIN

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Montáž Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

912 AZ - 112 230 V, 50 Hz 16 A 0,8 W 2 - 1000 lux 5s zap / 10s vyp. TS 35 mm -25 až 50°C IP20 1

Rozměry

Schéma zapojení

Externí čidlo
	 krytí	IP65
	 použití	při	teplotách	-25	až	+50°C
	 montáž	do	otvoru	Ø	10	mm
	 je	součástí	dodávky

Externí čidlo
 (montáž	do	otvoru	Ø	10	mm)

38 mm 1000 mm

20

906745

35
60	
65	

18 
17	
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D  Bedienungsanleitung Dämmerungsschalter CZ   Návod k použití Soumrakový stmívač  RO   Manual de utilizare Întrerupător automat pentru amurg H   Kezelési utasítás Alkonykapcsoló   
Sicherheitshinweise Bezpečnostní pokyny Instrucţiuni de siguranţă Biztonsági tanácsok 

 !!WARNUNG!!   Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag oder 
Brandgefahr!! Einbau, Anschluss und Montage dürfen ausschließlich von einer 
Elektrofachkraft durchgeführt werden! 

 Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.  

 Die Hochintegrierte Elektronik dieser Steuerung ist gegen Störeinflüsse weitgehend 
geschützt. Bei außergewöhnlich hoher Störstrahlung lässt sich eine Beeinflussung 
jedoch nicht völlig ausschließen. 

 Inbetriebnahme: Anschluss der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und 
Frequenz, entsprechend dem Anschlussbild für diesen Dämmerungsschalter und die zu 
schaltenden Geräte. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Zabudování a montáž elektrického přístroje smí provádět jen 
kvalifikovaná osoba, jinak může nastat nebezpečí požáru nebo úrazu el.proudem. 

 Veškeré zásahy na přístroji vedou k zániku záruky. 

 Vysoko integrovaná elektronika tohoto ovládání je dalekosáhle chráněná proti 
rušivým vlivům. Při neobvykle vysoce rušivém záření není možné ovlivnění 
kompletně vyloučit. 

 Uvedení do chodu: Udané napětí a frekvence připojení jsou uvedeny na typovém 
štítku příslušného schématu soumrakového spínače. 

 !!AVERTIZARE!!  Pozarea şi montarea aparatelor electrice se poate efectua doar de către un 
electrician  specializat, în caz contrar existând pericol de incendiu sau de electrocutare. 

 Efectuarea de intervenţii sau modificări la aparat duce la pierderea garanţiei. 

 Sistemul electronic superintegrat al acestui sistem de comandă este amplu protejat contra 
influenţelor perturbatoare.Totuşi influenţarea nu se poate exclude la radiaţii perturbatoare 
deosebit de puternice. 

 Punere în funcţiune: Se va lega la tensiunea şi frecvenţa indicată pe plăcuţa aparatului, 
conf. schemei pentru acest aparat şi a echipamentelor care urmează să fie conectate. 

 !!FIGYELEM!!  Az elektromos rész beszerelését cask villanyszerelő szakember 
végezheti, máskülönben tűz- és áramütés veszélye állhat fenn. 

 A készüléken való változtatás vagy beavatkozás a garancia elvesztését vonja maga 
után. 

 A készülék elektronikája zavaró tényezőktől védve van, különösen erős zavaró 
sugárzás azonban befolyásolhatja a működést. 

 Használatba vétel: Csatlakoztassa a készüléket a típusjelzésen megadott 
feszültségre és frekvenciára, az adott alkonykapcsoló csatlakozási rajzának és a 
hozzá tartozó készüléknek megfelelően. 

Technische Daten Technická data Date tehnice Technikai adatok 
Spannung: 230V, 50Hz Napětí: 230V, 50Hz Tensiunea nominală: 230V, 50Hz Feszültség: 230V, 50Hz 
Schaltleistung: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Spínací výkon: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Capacitate de conectare: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 Kapcs.telj.: 16 A cosφ=1; 4 A cosφ=0,6 
Glühlampenlast: 3000 W Zárovek: 3000 W Sarcină de lămpi cu incandescenţă: 3000 W Izzóterhelés: 3000 W 
Leuchtstofflampen: 1300 W (130µF) parallel compensated Zářivek: 1300 W (130µF) parallel compensated La lămpi fluorescente: 1300 W (130µF) parallel compensated Fénycsőterhelés: 1300 W (130µF) parallel compensated 
Halogenlampen: 3000 W Halogenek: 3000 W La lămpi cu halogen: 3000 W Halogénlámpaterh.: 3000 W 
Einstellbereich: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Nastavitelnost: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Domeniu de reglaj: 1-100 Lux / 50-1000 Lux Beállítási tartomány: 1-100 Lux / 50-1000 Lux 
Zeitverzögerung: ca. 8 Sek. bei Ein;  

ca. 40 Sek. bei AUS 
Časové zpoždění: ca.   8 Sek. Při ZAP  

ca. 40 Sek. Při VYP 
Temporizare: aproximativ 8 sec. la cuplare. 

aproximativ 40 sec. la decuplare. 
Késleltetés: ca.   8 mp bekapcsolásnál  

ca. 40 mp kikapcsolásnál 
Ausschaltung: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  Vypnutí: Při ca. 1,3 násobné spínací hodnotě Decuplare: la aprox. de 1,3 ori valoarea de cuplare. Kikapcsolás: bei ca. 1,3-fachem Einschaltwert  
Temperaturbereich: Elektronikeinheit:–10°C bis +40°C 

Lichtfühler: -35°C bis +50°C 
Teplota: Elektronika –10°C bis +40°C 

Svět.čidlo -35°C bis +50°C 
Domeniul de temperatură: pt. partea electronică -10 ْ C până la +40 ْ C  

pt. senzor - 35 ْC până la +50 ْC 
Üzemi hőmérséklet: Kapcsoló rész :–10°C bis +40°C 

Érzékelő egység : -35°C bis +50°C 
Schutzart: Elektronikeinheit: IP 20  

Lichtfühler Standard: IP 54 // Lichtfühler Alternative: IP 65   
Ochrana: Elektronika IP 20  

Svět.čidlo standard IP 54 // Svět.čidlo alternative IP 65 
Gradul de protecţie: pt. partea electronică, IP 20 

pt. sensor standard IP 54 // alternative IP 65 
Védelem: Kapcs.rész: IP 20  

Érzékelő egység standard IP 54 // alternative IP 65 
Montageort des Lichtfühlers Montážní místo světelného čidla Locul montaj al senzorului de lumină A fényérzékelő felszerelési helye 
Dort, wo das Licht gemessen werden soll, in Innenräumen oder im Freien. Achten Sie 
bitte darauf, dass keine Beeinflussung durch die zu schaltenden Leuchten erfolgt. Bei 
der Montage im Freien: Ausrichtung vorzugsweise nach Norden, Höhe 2,5m bis 3m. 

Tam, kde má být světlo měřeno, uvnitř nebo venku, dávejte prosím pozor, aby 
nedošlo k ovlivnění zapínanými světly. Doporučujeme umístění severním směrem 
2,5-3 m vysoko. 

Se montează în locul unde trebuie măsurată lumina , interior sau exterior.Ţineti seama că 
senzorul să nu fie influenţat de sursa de lumină pe care o conectează. La montajul ţn 
exterior: se va direcţiona de preferinţă, spre nord, şi se va monta la o înălţime de 2,5 – 3m. 

Ott, ahol a fényerőt kívánjuk mérni, beltérben vagy a szabadban. Ügyeljen arra, 
hogy a bekapcsolandó lámpák ne zavarják az érzékelőt! Szabadban történő 
felszereléskor az ajánlás: 2,5-3m magasságban északi oldalon. 

(LUX) Einstellungen (LUX) Nastavení (LUX) Reglaje (LUX) Beállítások 
 Lux-Bereich 1-100 oder 50-1000 über den Handschalter vorwählen 
 Vorzugsweise während der Dämmerung Einstellknopf nach rechts drehen 
 Bei Erreichen der Außenlichtverhältnisse leuchtet die rote LED 
 Ca. 8 Sek. später erfolgt das Einschalten der  Leuchten  
 Eine Ausschaltung würde mit ca. 40 Sek. Verzögerung erfolgen 

 Lux-rozmezí 1- 100 nebo 50- 1000 předvolit na ručním ovladači 
 Nastavovacím knoflíkem otáčet doprava, zejména během stmívání 
 Při dosažení venkovního světla, se rozsvítí červená LED 
 Po ca. 8 Sek. následuje zapnutí světel 
 Vypnutí by mělo následovat s ca.40 Sek.zpožděním 

 Domeniul 1 – 100 sau 50 – 1000 Lux se stabileşte prin comutatorul manual. 
 De preferinţă în perioada amurguluise roteşte butonul de reglaj spre dreapta. 
 La atingerea condiţiilor de de lumină exterioară reglate se aprinde  LED-ul roşu. 
 Aprox. 8 sec. mai târziu urmează aprinderea luminilor. 
 Decuplarea ar urma cu o temporizare de aproximativ 40 sec. 

 Lux- tartomány 1- 100 vagy 50- 1000-ig a kézi vezérlővel beállítható 
 Szürkület előtt a beállító gombot ajánlott jobbra forgatni. 
 A külső fényviszonyok beálltakor világít a piros LED. 
 Ca. 8 mp-cel később a fények bekapcsolnak. 
 A kikapcsolás 40 mp késleltetéssel történik. 

Montagehinweis Montážní pokyny Indicaţii de montaj Szerelési útmutató 
 !!WARNUNG!!  Es besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag! Bei Montage am 
Lichtfühler Netzspannung ausschalten! 

 Kein Kleinspannungsschutz! 

 Keine elektrisch sichere Trennung zwischen Netz und Lichtfühler! 

 Als Verbindungsleitung ist eine für Netzspannung zugelassene, doppelt isolierte Leitung 
mit max.100m (0,5 mm²) zu verwenden.  

 Die Verbindungsleitung darf nicht in einem mehradrigen Starkstromkabel geführt 
werden. 

 !!UPOZORNĚNÍ!!  Při montáži světelného čidla vypněte přívod sítě, jinak hrozí 
nebezpečí úrezu el. proudem. 

 Žádná ochrana před nízkým napětím! 

 Neodděleno elektricky bezpečně mezi sítí a světelným sensorem!  Světelné čidlo 
není bezpečně elektricky odděleno od sítě! 

 Jako spojovací vedení použijte silnoproudé vedení, které není delší než 100m  
(0,5 mm²). 

 Spojovací vedení nesmí být vedeno ve vícežilovém silnoproudém kabelu. 

 !!AVERTIZARE!!   În timpul lucrărilor la senzor, se va întrerupe tensiunea de alimentare , în 
caz contrar poate apare, în condiţii  deosebite , pericol de electrocutare. 

 Nici o protecţie de joasă tensiune!  

 Nici o izolaţie electrică sigură între reţeaua de alimentare şi senzorul de lumină!  

 Pentru alimentare se va utiliza un cablu de forţă de cel mult 100 m lungime (0,5mm²). 

 Alimentarea nu se va executa împreună cu alte circuite, întrun cablu multifilar. 

 !!FIGYELEM!!  A fényérzékelő szerelésénél kapcsolja ki a hálózati feszültséget, 
máskülönben bizonyos körülmények között fennáll az áramütés veszélye. 

 Nem törpefeszültségű védelem! 

 Nincs biztonsági leválasztás a hálózati tápfeszültség és a fényérzékelő között! 

 A két egység közötti kábel hossza nem haladhatja meg a 100m-t (0,5 mm²) 

 Az összekötő vezetéket nem lehet többerű erősáramú kábelban vezetni. 

   

 

 

    Montage des Lichtfühlers / Montáž světelného čidla / Montarea sesizorului de lumină / A fényérzékelő egység szerelése 
 Siehe Montagehinweis / viz Montážní pokyny / A se vedea Indicaţii de montaj / lásd Szerelési útmutató 

  
Standard                                    Alternative 
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Soumrakové spínače F&F - montáž na nosnou lištu - DIN

Externí čidlo

 Snímač	intenzity	světla	ve	speciální	
	 malorozměrné	plastové	krabici,	připojený
	 přes	přechodku	PG7,	libovolně	dlouhým
	 kruhovým	vodičem	s	Ø	max.	7mm	
	 (2x0,5mm2).	Krabice	se	upevňuje	na
	 povrch	pomocí	dvou	vrutů	přes	speciálně	
	 utěsněné	otvory.	Víkem	se	silikonovým	
	 těsněním	se	krabice	pomocí	čtyř	vrutů	
	 uzavírá.

Rozměry

Schéma zapojení

Externí čidlo
	 krytí	IP65
	 použití	při	teplotách	-35	až	+50°C
	 montáž	na	stěnu
	 je	součástí	dodávky

906745

35
60	
65	

18 
17	

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Montáž Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

913 AZ - 112 plus 230 V, 50 Hz 16 A 0,8 W 2 - 1000 lux 5s zap / 10s vyp. TS 35 mm -25 až 50°C IP20 1

Obj. 
číslo Název (typ) Dodávané ke spínači Bal./ks  

914 Čidlo plus AZ-112 plus nebo také samostatně 1
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Soumrakové spínače F&F - montáž na stěnu

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Montáž Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

904 AZH - 106 230 V, 50 Hz 16 A 0,56 W 2 - 1000 lux 5s zap / 10s vyp. na stěnu -25 až 50°C IP65 1

Rozměry (mm)

Schéma zapojení

50	

67
	

26	

33 

Ø
4

 

Ø
8

 

Hnědý

Černý

Modrý

Čer
ný

Modrý

Hnědý

Osvětlení

Žárovky 2300 W

Halogenové lampy 1500 W

Zářivky 750 W

LED 450 W



S
ou

m
ra

ko
vé

 s
pí

na
če

220

Soumrakové spínače F&F - montáž na stěnu

Rozměry AWZ

Schéma zapojení

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění spínání Hystereze Montáž Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

906 AWZ 230 V, 50 Hz 16 A 0,8 W 2 - 1000 lux 5s zap / 10s vyp. cca 15 Lux TS 35 mm -25 až 50°C IP65 1
907 AWZ-30 230 V, 50 Hz 30 A 0,8 W 2 - 1000 lux 5s zap / 10s vyp. cca 15 Lux TS 35 mm -25 až 50°C IP65 1

Otevřený kryt

Osvětlení

Žárovky 2300 W

Halogenové lampy 1500 W

Zářivky 750 W

LED 450 W

60 35

85

76 35

85

Rozměry AWZ-30
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Soumrakové spínače ORBIS - montáž na stěnu

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání
Úroveň
vypnutí Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

856 ORBILUX 230 V, 50 Hz 10 A 0,7 W 5 - 200 lux 30s zap / 30s vyp. 1,3x úr. zap. -25 až 45°C IP55 1

Popis
	 Soumrakový	spínač	ORBILUX	slouží	k	automatickému	zapínání	osvětlení	ulic,
	 vitrín	obchodů,	náměstí	atd,	za	soumraku	a	vypínání	tohoto	osvětlení	za	svítání.

Rozměry

Schéma zapojení

Osvětlení

Žárovky 3000 W

Halogenové lampy 3000 W

Zářivky 1000 W

LED 500 W
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ESP 
INTERRUPTOR CREPUSCULAR 

ORBILUX 
 
INSTRUCCIONES DE EMPLEO 
 
FIG. 1:  

1.- Lente.  4.- Pasa-cables. 
2.- Led indicador.      5.- Potenciómetro de ajuste de  
3.- Pulsador de test.       luminosidad. 

 
DESCRIPCIÓN:  
El interruptor crepuscular ORBILUX permite el control de una 
instalación en función de la luminosidad. 
El ORBILUX compara la luminosidad ambiente con el nivel ajustado, si 
es inferior a dicho nivel se activa. Cuando aumente la luminosidad 
hasta alcanzar el nivel de apagado se desactiva. Ambas maniobras 
tienen un tiempo de retardo. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos 
debe ser realizada por un instalador autorizado. 
El aparato esta internamente protegido contra las interferencias por un 
circuito de seguridad. No obstante, algunos campos magnéticos 
especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento, por 
tanto no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, 
transformadores, etc,…). 
Si la instalación requiere circuito de tierra es necesario colocar un 
terminal flotante debidamente aislado dentro del dispositivo para 
garantizar la continuidad del circuito. 
 
MONTAJE: 
Sobre pared evitando la exposición directa al sol y a la luz de 
alumbrado. 
Para asegurar la protección contra la humedad, en el caso de 
montajes en el exterior o montajes con posibles salpicaduras de agua, 
es necesario que los hilos de conexión pasen a través de los 
pasamuros de silicona situados en la parte inferior. Al cerrar el 
interruptor crepuscular apriete fuertemente los dos tornillos, de forma 
que la base y la tapa queden bien unidas. 
La célula está preparada para poder ser instalada en farola, báculo o 
poste, mediante fijación por brida metálica, como se aprecia en la 
FIG.2, se debe tener especial precaución en que la célula no este en 
el campo de acción de la luz a controlar, ya que provocaría un mal 
funcionamiento. 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
Presionar el pulsador de TEST, sea cual sea el nivel de luminosidad 
ajustado la carga se activará durante unos 30 segundos. Si la carga no 
se activa compruebe la conexión o el estado de la lámpara. 
 
AJUSTE: 
Cuando la luminosidad ambiental sea la deseada para activar el 
interruptor crepuscular, girar el potenciómetro de ajuste de 
luminosidad hasta el tope izquierdo. A continuación girar lentamente 
hacia la derecha hasta que se encienda el LED indicador. El nivel de 
encendido queda automáticamente ajustado, y la carga se activará 
tras un tiempo de retardo de unos 30 segundos. 
La finalidad de los tiempos de retardo es evitar que se active/desactive 
a causa de variaciones bruscas de luminosidad (Relámpagos, faros de 
automóvil, etc.).  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Alimentación: 230 V~ 50-60 Hz 
Poder de Ruptura: µ 16 A  230 V~  cosϕ = 1 
Cargas máximas recomendadas: FIG.3 
Consumo propio: 3,4 VA cap. (0,7 W aprox.) 
Sensibilidad 5 - 200 Lux. 
Nivel de apagado (Histéresis): 1,3 x Nivel de Encendido. 
Retardo de encendido y apagado 30 segundos aprox. 
Temperatura de funcionamiento -25 ºC a +60 ºC  
Tipo de Protección IP 55 según EN 60529 
Clase de protección II según EN 60335 en condiciones 

de montaje correctas. 
 
 
 
 
 
 

ITA 
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

ORBILUX 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
FIG. 1 

1.- Lente.  4.- Passacavi. 
2.- Diodo.      5.- Potenziometro regolazione  
3.- Pulsante test.             luminosa. 

 
DESCRIZIONE:  
L’interruttore crepuscolare ORBILUX consente di controllare un 
impianto in funzione della luminosità. 
Il dispositivo ORBILUX compara la luminosità ambiente con il livello 
impostato; se è inferiore a quest’ultimo, si accenderà. Quando la 
luminosità aumenterà tanto da raggiungere il livello di spegnimento, si 
disattiverà. Entrambe tali operazioni prevedono un tempo di ritardo. 
 
IMPIANTO: 
ATTENZIONE. L’impianto e il montaggio dei dispositivi elettrici devono 
essere eseguiti da un installatore qualificato. 
Un circuito di sicurezza protegge internamente il dispositivo da 
eventuali interferenze. Ciò nonostante, dato che alcuni campi 
magnetici particolarmente forti, possono modificarne il funzionamento, 
non va installato nei pressi di cariche induttive (motori, trasformatori, 
ecc.). 
Se l'installazione richiede circuito di massa è necessario porre un 
terminale galleggiante nel dispositivo opportunamente isolate per 
assicurare la continuità del circuito. 
 
MONTAGGIO: 
A muro evitandone l’esposizione diretta alla luce del sole e alla luce 
artificiale. 
Per proteggerlo dall’umidità, nel caso di montaggi all’esterno oppure 
montaggi con eventuali spruzzi d’acqua, i cavi di collegamento devono 
essere inseriti nell’isolatore passante in silicone posto in basso. Nel 
chiudere l’interruttore crepuscolare, stringere a fondo entrambe le viti 
per garantire l’unione perfetta tra la base e il coperchio.  
La cellula è stata predisposta per relativo montaggio su lampioni o pali 
di illuminazione mediante fissaggio con flangia metallica, come da 
FIG.2. Fare attenzione a non sistemare la cellula nel campo di azione 
della luce da controllare, onde evitarne un cattivo funzionamento. 
 
TEST DI FUNZIONAMENTO:  
Premere il pulsante TEST. A prescindere del livello di luminosità 
impostato, la carica si attiverà per ca. 30 secondi. In caso di mancata 
attivazione della carica, verificare il collegamento oppure lo stato della 
lampada. 
 
REGOLAZIONE: 
Quando la luminosità ambientale è quella voluta, per attivare 
l’interruttore crepuscolare, ruotare il potenziometro di regolazione della 
luminosità fino al fermo sinistro. 
Quindi, ruotare lentamente verso destra fino ad accensione avvenuta 
del DIODO. Il livello di accensione rimarrà impostato automaticamente 
e la carica si attiverà dopo un ritardo di ca. 30 secondi. 
I tempi di ritardo ne evitano l’attivazione/la riattivazione a causa di 
variazioni brusche della luminosità (lampi, fari di auto, ecc.). 
 
DATI TECNICI: 
Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz 
Potere di interruzione: µ 16 A  230 V~  cosϕ = 1 
Cariche massime raccomandate: FIG.3 
Consumo proprio: 3,4 VA cap. (0,7 W appross.) 
Sensibilità 5 - 200 Lux. 
Livello spegnimento (Isteresi): 1,3 x livello di accensione. 
Ritardo accensione e spegnimento 30 secondi appross. 
Temperatura di funzionamento -25 ºC a +60 ºC  
Tipo di protezione IP 55 secondo EN 60529 
Categoria di protezione II secondo EN 60335 a 

condizioni di montaggio 
corrette. 
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ENG 
TWILIGHT SWITCH 

ORBILUX 
 
INSTRUCTIONS ON USE 
 
FIG. 1 

1.- Lens.  4.- Cable gland. 
2.- Led indicator.      5.- Light-level adjustment  
3.- Test button.             potentiometer. 

 
DESCRIPTION:  
The ORBILUX twilight switch provides control of an installation in 
function of ambient light levels. 
The ORBILUX compares the ambient light level with the adjusted level 
and if it is less than this level it activates and will deactivate when the 
ambient light reaches the switch-off level. Both operations incorporate 
delay times. 
 
INSTALLATION: 
WARNING: installation and mounting of electric apparatus shall be 
carried out by an authorised installer. 
The unit is internally protected against interference by a safety circuit. 
However, certain, especially strong magnetic circuits may alter its 
operation and thus, it should not be installed close to inductive loads, 
such as motors and transformers etc. 
If the installation needs circuit of ground it is necessary to place a 
floating terminal properly isolated inside the device to guarantee the 
continuity of the circuit. 
 
MOUNTING: 
On a wall, avoiding direct exposure to sunlight and lighting sources. 
To ensure moisture protection in outside installation or where it might 
be splashed with water, the connection wires must pass through the 
silicone wall bushings in the lower section. When the twilight switch is 
closed, the two screws must be firmly tightened so that the base and 
cover are correctly joined together.  
The cell is ready for installation on a lamppost, support or other post 
using a metal clamp as shown in FIG.2. Special precautions must be 
taken not to position the cell within the field of action of the light to be 
controlled since this would cause incorrect operation. 
 
OPERATIONAL TEST:  
Press the TEST pushbutton and no matter what light level is adjusted, 
the load will be activated for thirty seconds. If it does not activate, 
check the connection or lamp condition. 
 
ADJUSTMENT: 
When the ambient light level is that required to activate the twilight 
switch, rotate the light-level potentiometer fully anticlockwise. 
Then slowly turn it clockwise until the LED indicator comes on. The 
switch-on level is now automatically adjusted and the load will be 
activated after a delay time of approximately thirty seconds. 
The purpose of the delay times is to prevent activation/deactivation due 
to sudden changes in light level (lightning and vehicle headlights etc).  
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS: 
Power supply:  230 Vac, 50-60 Hz 
Breaking power:  µ 16 A  230 Vac  cosϕ = 1 
Maximum recommended loads: FIG.3 
Own consumption:  3.4 VA cap. (0.7 W aprox.) 
Sensitivity:  5 - 200 Lux. 
Switch-off level (Hysteresis):  1.3 x Switch-on level. 
Switch On/Off delay:  Approximately 30 seconds. 
Operating temperature:  -25 ºC to +60 ºC 
Protection type:  IP 55 in accordance with EN 

60529 
Protection class: II in accordance with EN 60335 

under correct installation 
conditions. 
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ESP 
INTERRUPTOR CREPUSCULAR 

ORBILUX 
 
INSTRUCCIONES DE EMPLEO 
 
FIG. 1:  

1.- Lente.  4.- Pasa-cables. 
2.- Led indicador.      5.- Potenciómetro de ajuste de  
3.- Pulsador de test.       luminosidad. 

 
DESCRIPCIÓN:  
El interruptor crepuscular ORBILUX permite el control de una 
instalación en función de la luminosidad. 
El ORBILUX compara la luminosidad ambiente con el nivel ajustado, si 
es inferior a dicho nivel se activa. Cuando aumente la luminosidad 
hasta alcanzar el nivel de apagado se desactiva. Ambas maniobras 
tienen un tiempo de retardo. 
 
INSTALACIÓN: 
ATENCIÓN: La instalación y el montaje de los aparatos eléctricos 
debe ser realizada por un instalador autorizado. 
El aparato esta internamente protegido contra las interferencias por un 
circuito de seguridad. No obstante, algunos campos magnéticos 
especialmente fuertes pueden llegar a alterar su funcionamiento, por 
tanto no debe instalarse próximo a cargas inductivas (motores, 
transformadores, etc,…). 
Si la instalación requiere circuito de tierra es necesario colocar un 
terminal flotante debidamente aislado dentro del dispositivo para 
garantizar la continuidad del circuito. 
 
MONTAJE: 
Sobre pared evitando la exposición directa al sol y a la luz de 
alumbrado. 
Para asegurar la protección contra la humedad, en el caso de 
montajes en el exterior o montajes con posibles salpicaduras de agua, 
es necesario que los hilos de conexión pasen a través de los 
pasamuros de silicona situados en la parte inferior. Al cerrar el 
interruptor crepuscular apriete fuertemente los dos tornillos, de forma 
que la base y la tapa queden bien unidas. 
La célula está preparada para poder ser instalada en farola, báculo o 
poste, mediante fijación por brida metálica, como se aprecia en la 
FIG.2, se debe tener especial precaución en que la célula no este en 
el campo de acción de la luz a controlar, ya que provocaría un mal 
funcionamiento. 
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO:  
Presionar el pulsador de TEST, sea cual sea el nivel de luminosidad 
ajustado la carga se activará durante unos 30 segundos. Si la carga no 
se activa compruebe la conexión o el estado de la lámpara. 
 
AJUSTE: 
Cuando la luminosidad ambiental sea la deseada para activar el 
interruptor crepuscular, girar el potenciómetro de ajuste de 
luminosidad hasta el tope izquierdo. A continuación girar lentamente 
hacia la derecha hasta que se encienda el LED indicador. El nivel de 
encendido queda automáticamente ajustado, y la carga se activará 
tras un tiempo de retardo de unos 30 segundos. 
La finalidad de los tiempos de retardo es evitar que se active/desactive 
a causa de variaciones bruscas de luminosidad (Relámpagos, faros de 
automóvil, etc.).  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Alimentación: 230 V~ 50-60 Hz 
Poder de Ruptura: µ 16 A  230 V~  cosϕ = 1 
Cargas máximas recomendadas: FIG.3 
Consumo propio: 3,4 VA cap. (0,7 W aprox.) 
Sensibilidad 5 - 200 Lux. 
Nivel de apagado (Histéresis): 1,3 x Nivel de Encendido. 
Retardo de encendido y apagado 30 segundos aprox. 
Temperatura de funcionamiento -25 ºC a +60 ºC  
Tipo de Protección IP 55 según EN 60529 
Clase de protección II según EN 60335 en condiciones 

de montaje correctas. 
 
 
 
 
 
 

ITA 
INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 

ORBILUX 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
FIG. 1 

1.- Lente.  4.- Passacavi. 
2.- Diodo.      5.- Potenziometro regolazione  
3.- Pulsante test.             luminosa. 

 
DESCRIZIONE:  
L’interruttore crepuscolare ORBILUX consente di controllare un 
impianto in funzione della luminosità. 
Il dispositivo ORBILUX compara la luminosità ambiente con il livello 
impostato; se è inferiore a quest’ultimo, si accenderà. Quando la 
luminosità aumenterà tanto da raggiungere il livello di spegnimento, si 
disattiverà. Entrambe tali operazioni prevedono un tempo di ritardo. 
 
IMPIANTO: 
ATTENZIONE. L’impianto e il montaggio dei dispositivi elettrici devono 
essere eseguiti da un installatore qualificato. 
Un circuito di sicurezza protegge internamente il dispositivo da 
eventuali interferenze. Ciò nonostante, dato che alcuni campi 
magnetici particolarmente forti, possono modificarne il funzionamento, 
non va installato nei pressi di cariche induttive (motori, trasformatori, 
ecc.). 
Se l'installazione richiede circuito di massa è necessario porre un 
terminale galleggiante nel dispositivo opportunamente isolate per 
assicurare la continuità del circuito. 
 
MONTAGGIO: 
A muro evitandone l’esposizione diretta alla luce del sole e alla luce 
artificiale. 
Per proteggerlo dall’umidità, nel caso di montaggi all’esterno oppure 
montaggi con eventuali spruzzi d’acqua, i cavi di collegamento devono 
essere inseriti nell’isolatore passante in silicone posto in basso. Nel 
chiudere l’interruttore crepuscolare, stringere a fondo entrambe le viti 
per garantire l’unione perfetta tra la base e il coperchio.  
La cellula è stata predisposta per relativo montaggio su lampioni o pali 
di illuminazione mediante fissaggio con flangia metallica, come da 
FIG.2. Fare attenzione a non sistemare la cellula nel campo di azione 
della luce da controllare, onde evitarne un cattivo funzionamento. 
 
TEST DI FUNZIONAMENTO:  
Premere il pulsante TEST. A prescindere del livello di luminosità 
impostato, la carica si attiverà per ca. 30 secondi. In caso di mancata 
attivazione della carica, verificare il collegamento oppure lo stato della 
lampada. 
 
REGOLAZIONE: 
Quando la luminosità ambientale è quella voluta, per attivare 
l’interruttore crepuscolare, ruotare il potenziometro di regolazione della 
luminosità fino al fermo sinistro. 
Quindi, ruotare lentamente verso destra fino ad accensione avvenuta 
del DIODO. Il livello di accensione rimarrà impostato automaticamente 
e la carica si attiverà dopo un ritardo di ca. 30 secondi. 
I tempi di ritardo ne evitano l’attivazione/la riattivazione a causa di 
variazioni brusche della luminosità (lampi, fari di auto, ecc.). 
 
DATI TECNICI: 
Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz 
Potere di interruzione: µ 16 A  230 V~  cosϕ = 1 
Cariche massime raccomandate: FIG.3 
Consumo proprio: 3,4 VA cap. (0,7 W appross.) 
Sensibilità 5 - 200 Lux. 
Livello spegnimento (Isteresi): 1,3 x livello di accensione. 
Ritardo accensione e spegnimento 30 secondi appross. 
Temperatura di funzionamento -25 ºC a +60 ºC  
Tipo di protezione IP 55 secondo EN 60529 
Categoria di protezione II secondo EN 60335 a 

condizioni di montaggio 
corrette. 
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ENG 
TWILIGHT SWITCH 

ORBILUX 
 
INSTRUCTIONS ON USE 
 
FIG. 1 

1.- Lens.  4.- Cable gland. 
2.- Led indicator.      5.- Light-level adjustment  
3.- Test button.             potentiometer. 

 
DESCRIPTION:  
The ORBILUX twilight switch provides control of an installation in 
function of ambient light levels. 
The ORBILUX compares the ambient light level with the adjusted level 
and if it is less than this level it activates and will deactivate when the 
ambient light reaches the switch-off level. Both operations incorporate 
delay times. 
 
INSTALLATION: 
WARNING: installation and mounting of electric apparatus shall be 
carried out by an authorised installer. 
The unit is internally protected against interference by a safety circuit. 
However, certain, especially strong magnetic circuits may alter its 
operation and thus, it should not be installed close to inductive loads, 
such as motors and transformers etc. 
If the installation needs circuit of ground it is necessary to place a 
floating terminal properly isolated inside the device to guarantee the 
continuity of the circuit. 
 
MOUNTING: 
On a wall, avoiding direct exposure to sunlight and lighting sources. 
To ensure moisture protection in outside installation or where it might 
be splashed with water, the connection wires must pass through the 
silicone wall bushings in the lower section. When the twilight switch is 
closed, the two screws must be firmly tightened so that the base and 
cover are correctly joined together.  
The cell is ready for installation on a lamppost, support or other post 
using a metal clamp as shown in FIG.2. Special precautions must be 
taken not to position the cell within the field of action of the light to be 
controlled since this would cause incorrect operation. 
 
OPERATIONAL TEST:  
Press the TEST pushbutton and no matter what light level is adjusted, 
the load will be activated for thirty seconds. If it does not activate, 
check the connection or lamp condition. 
 
ADJUSTMENT: 
When the ambient light level is that required to activate the twilight 
switch, rotate the light-level potentiometer fully anticlockwise. 
Then slowly turn it clockwise until the LED indicator comes on. The 
switch-on level is now automatically adjusted and the load will be 
activated after a delay time of approximately thirty seconds. 
The purpose of the delay times is to prevent activation/deactivation due 
to sudden changes in light level (lightning and vehicle headlights etc).  
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS: 
Power supply:  230 Vac, 50-60 Hz 
Breaking power:  µ 16 A  230 Vac  cosϕ = 1 
Maximum recommended loads: FIG.3 
Own consumption:  3.4 VA cap. (0.7 W aprox.) 
Sensitivity:  5 - 200 Lux. 
Switch-off level (Hysteresis):  1.3 x Switch-on level. 
Switch On/Off delay:  Approximately 30 seconds. 
Operating temperature:  -25 ºC to +60 ºC 
Protection type:  IP 55 in accordance with EN 

60529 
Protection class: II in accordance with EN 60335 

under correct installation 
conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 VA
3000 W
2000 VA
1000 VA
3000 W

500 VA
400 VA

Popis čidla
 1.	snímač
	 2.	LED	indikátor
	 3.	testovací	tlačítko
	 4.	průchodková	membrána	pro	kabely
	 5.	nastavení	hladiny	osvětlení

Montáž čidla také na stožár
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Soumrakové spínače ORBIS - montáž na stěnu

Obj. 
číslo Název (typ) Napětí Proud Příkon Rozsah Zpoždění 

spínání Kontakt Pracovní teplota Krytí Bal./ks  

803 VEGA 230 V, 50 Hz 10 A 1 W 5 - 300 lux 60s zap / 30s vyp. zapínací -30 až 50°C IP54 1

Popis
	 Soumrakový	spínač	VEGA	slouží	k	automatickému	zapínání	osvětlení	ulic,	vitrín
	 obchodů,	náměstí	atd,	za	soumraku	a	vypínání	tohoto	osvětlení	za	svítání.

Rozměry

Schéma zapojení

Osvětlení

Žárovky 2000 W

Halogenové lampy 1000 W

Zářivky 100 VA

LED 50 VA

Popis čidla

CZE 
 

VEGA 
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ 
Soumrakový spínač je určen na automatické zapínání osvětlení ulic, náměstí, vitrín 
obchodů, reklam atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání.Spínač 
umísťujeme na místo so stálým přístupem přirozeného denního světla, které 
změnami svojí intenzity bude vyvolávat zapínání a vypínání osvětlení. Doba 
zapnutí osvětlení může být nastavená potenciometrem umístěným na povrchu 
spínače. Otočení ve směru „maximum “ - zapne dřív , otočení ve směru „minimum “ 
zapne později. Spínač je vybaven obvodem zpoždění zapínání a vypínání  
osvětlení, zabraňuje nežádoucímu spínání při náhlých změnách intenzity osvětlení. 

MONTÁŽ 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikací v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude soumrakový spínač připojený! 
Přístroj obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům ale přesto při obzvlášť 
silném magnetickém poli může být provoz narušen. Proto soumrakový spínač 
neumísťujeme v blízkosti indukčních zařízení ( motory, transformátory, stykače 
atd.). 
1. Odšroubováním dvou šroubků ze spodní části soumrakového spínače, uvolníte 
horní kryt se spínačem od spodního upevňovacího držáku. 
2. Upevňovací držák přišroubovat (napájením dolů) na povrch dvěma šroubky na 
místo neosvětlované spínaným (nebo jiným) zdrojem světla. 
3. Vypnout napájení. 
4. Vodiče provést přes průchodky a zapojit je do svorkovnice podle schématu 
zapojení.  Svorkovnici zasunout do držáků na upevňovacím držáku a vodiče 
zajistit. 
5. Horní kryt se spínačem nasadit na upevňovací držák tak, aby značky byly u 
sebe. Dva šroubky   ze spodní části spínače zašroubovat.  
6. Zapnout napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVENÍ 
Z výroby je spínání spínače nastavené na intenzitu osvětlení cca. 7 Lux. 
Neshoduje-li se nastavení z výroby  s Vašimi požadavky, můžete ho změnit .  
Při požadované intenzitě osvětlení pro zapnutí spínače, pomalu a jemně otáčejte 
potenciometrem od „minima“ k „maximu“ až se rozsvítí LED, nyní jste dosáhli 
nastavení spínání soumrakového spínače pro  požadovanou intenzitu osvětlení. Za 
šedesát vteřin od rozsvícení LED se zapne osvětlení. LED signalizuje zapnutí 
soumrakového spínače bez zpoždění. 

ZAPNUTÍ VYPNUTÍ

cca. 5 LUX cca. 25 LUX

cca. 300 LUX cca. 500 LUX

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájení    230 V~ 50 Hz 
Proudové zatížení   10 (3) A / 250 V~ 
Maximální povolené zatížení 

 W 0002 ykvoráŽ
Zář  AV 001 ykvi

Nízkonapěťové halogenové žárovky (12V) 1000 VA 

Halogenové žárovky (230V) 1000 W 
Úsporné žárovky (CFL) 100 VA 
Úsporné žárovky (Downlights) 100 VA 

 AV 05 apmal DEL
 
Příkon    8 VA 
Nastavení intenzity světla  5 - 300 Lux. Logaritmický 
Zpoždění zapnutí   60 s 
Zpoždění vypnutí   60 s 
Pracovní teplota   -30 ÷ 50 °C 
Stupeň krytí   IP 55 (EN 60529) 
Třída krytí    II (EN 60335) 
 
ROZMĚRY 
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CZE 
 

VEGA 
SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUŽITÍ 
Soumrakový spínač je určen na automatické zapínání osvětlení ulic, náměstí, vitrín 
obchodů, reklam atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání.Spínač 
umísťujeme na místo so stálým přístupem přirozeného denního světla, které 
změnami svojí intenzity bude vyvolávat zapínání a vypínání osvětlení. Doba 
zapnutí osvětlení může být nastavená potenciometrem umístěným na povrchu 
spínače. Otočení ve směru „maximum “ - zapne dřív , otočení ve směru „minimum “ 
zapne později. Spínač je vybaven obvodem zpoždění zapínání a vypínání  
osvětlení, zabraňuje nežádoucímu spínání při náhlých změnách intenzity osvětlení. 

MONTÁŽ 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikací v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude soumrakový spínač připojený! 
Přístroj obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům ale přesto při obzvlášť 
silném magnetickém poli může být provoz narušen. Proto soumrakový spínač 
neumísťujeme v blízkosti indukčních zařízení ( motory, transformátory, stykače 
atd.). 
1. Odšroubováním dvou šroubků ze spodní části soumrakového spínače, uvolníte 
horní kryt se spínačem od spodního upevňovacího držáku. 
2. Upevňovací držák přišroubovat (napájením dolů) na povrch dvěma šroubky na 
místo neosvětlované spínaným (nebo jiným) zdrojem světla. 
3. Vypnout napájení. 
4. Vodiče provést přes průchodky a zapojit je do svorkovnice podle schématu 
zapojení.  Svorkovnici zasunout do držáků na upevňovacím držáku a vodiče 
zajistit. 
5. Horní kryt se spínačem nasadit na upevňovací držák tak, aby značky byly u 
sebe. Dva šroubky   ze spodní části spínače zašroubovat.  
6. Zapnout napájení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NASTAVENÍ 
Z výroby je spínání spínače nastavené na intenzitu osvětlení cca. 7 Lux. 
Neshoduje-li se nastavení z výroby  s Vašimi požadavky, můžete ho změnit .  
Při požadované intenzitě osvětlení pro zapnutí spínače, pomalu a jemně otáčejte 
potenciometrem od „minima“ k „maximu“ až se rozsvítí LED, nyní jste dosáhli 
nastavení spínání soumrakového spínače pro  požadovanou intenzitu osvětlení. Za 
šedesát vteřin od rozsvícení LED se zapne osvětlení. LED signalizuje zapnutí 
soumrakového spínače bez zpoždění. 

ZAPNUTÍ VYPNUTÍ

cca. 5 LUX cca. 25 LUX

cca. 300 LUX cca. 500 LUX

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Napájení    230 V~ 50 Hz 
Proudové zatížení   10 (3) A / 250 V~ 
Maximální povolené zatížení 

 W 0002 ykvoráŽ
Zář  AV 001 ykvi

Nízkonapěťové halogenové žárovky (12V) 1000 VA 

Halogenové žárovky (230V) 1000 W 
Úsporné žárovky (CFL) 100 VA 
Úsporné žárovky (Downlights) 100 VA 

 AV 05 apmal DEL
 
Příkon    8 VA 
Nastavení intenzity světla  5 - 300 Lux. Logaritmický 
Zpoždění zapnutí   60 s 
Zpoždění vypnutí   60 s 
Pracovní teplota   -30 ÷ 50 °C 
Stupeň krytí   IP 55 (EN 60529) 
Třída krytí    II (EN 60335) 
 
ROZMĚRY 
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POUŽITÍ 
Soumrakový spínač je určen na automatické zapínání osvětlení ulic, náměstí, vitrín 
obchodů, reklam atd. za soumraku a vypínání tohoto osvětlení za svítání.Spínač 
umísťujeme na místo so stálým přístupem přirozeného denního světla, které 
změnami svojí intenzity bude vyvolávat zapínání a vypínání osvětlení. Doba 
zapnutí osvětlení může být nastavená potenciometrem umístěným na povrchu 
spínače. Otočení ve směru „maximum “ - zapne dřív , otočení ve směru „minimum “ 
zapne později. Spínač je vybaven obvodem zpoždění zapínání a vypínání  
osvětlení, zabraňuje nežádoucímu spínání při náhlých změnách intenzity osvětlení. 

MONTÁŽ 
Připojení a montáž může provést pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou 
kvalifikací v souladu s platnými předpisy a normami. Před zahájením instalace 
vypněte napájecí napětí obvodu do kterého bude soumrakový spínač připojený! 
Přístroj obsahuje ochranu proti vnějším rušivým vlivům ale přesto při obzvlášť 
silném magnetickém poli může být provoz narušen. Proto soumrakový spínač 
neumísťujeme v blízkosti indukčních zařízení ( motory, transformátory, stykače 
atd.). 
1. Odšroubováním dvou šroubků ze spodní části soumrakového spínače, uvolníte 
horní kryt se spínačem od spodního upevňovacího držáku. 
2. Upevňovací držák přišroubovat (napájením dolů) na povrch dvěma šroubky na 
místo neosvětlované spínaným (nebo jiným) zdrojem světla. 
3. Vypnout napájení. 
4. Vodiče provést přes průchodky a zapojit je do svorkovnice podle schématu 
zapojení.  Svorkovnici zasunout do držáků na upevňovacím držáku a vodiče 
zajistit. 
5. Horní kryt se spínačem nasadit na upevňovací držák tak, aby značky byly u 
sebe. Dva šroubky   ze spodní části spínače zašroubovat.  
6. Zapnout napájení. 
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