




Alkalmazás

Alkalmazás

EM-LIGHT-típusú bővítőmodul az EASYLAB-rendszerhez
A világítás (230 V) egyszerűen csatlakoztatható a szabályozó házán található vezetékelt foglalathoz
Vegyifülke világítás vezérlése a vezérlőpanelről
EASYLAB TCU3 vegyifülke elszívás-szabályozókhoz, EM-TRF vagy EM-TRF-USV bővítőmodullal
Vegyifülkékhez használható

Különleges ismérvek

Vegyifülke világítás vezérlése a vezérlőpanelről
A világítás egyszerűen csatlakozatható a szabályozó házán található vezetékezett foglalathoz
A foglalat a ház külsején van, a házat nem szükséges felnyitni
A vegyifülke belső világítás csatlakozókábele egyszerűen csatlakoztatható a foglalathoz

Leírás

EXPANSION MODULE EM-
LIGHT

CONNECTION SOCKET
FOR LIGHTING

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

① Fume cupboard lighting

EM-LIGHT

KÖNNYEDÉN CSATLAKOZTATHAT VILÁGÍTÁST AZ
EASYLAB VEGYIFÜLKEELSZÍVÁS-SZABÁLYOZÓHOZ

Bővítőmodul, vezetékezett foglalattal világítás csatlakoztatásához és a világítás
kapcsolásához a vezérlőpanelről

A világítás az EASYLAB vezérlőpanellel kapcsolható ki/be
Csatlakozófoglalat a vegyifülke vagy a helyiségvilágítás csatlakoztatásához
(230 V)
Csak EM-TRF vagy EM-TRF-USV bővítőmodul csatlakoztatásával
Csatlakozófoglalat a szabályozó házának külsején
Csatlakozódugós csatlakozás a világításhoz pl. vegyifülke világítás

KEZDŐLAP > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer – LABCONTROL > Bővítő modulok

> Típus EM-LIGHT
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Alkatrészek és tulajdonságok

WAGO WINSTA Midi foglalat, 770-es sorozat
Csatlakozófoglalat csatlakozódugós vezetékekkel, 230 V

Hasznos tartozékok

EasyConnect: Konfiguráló szoftver az EASYLAB komponensek üzembe helyezéséhez és diagnosztikájához

Szerkezeti ismérvek

A szabályozó ház erre kialakított nyílásába illeszkedő foglalat
Benyomós foglalat, nincs szükség szerszámra
Vezetékek csatlakoztatáshoz, EM-TRF-fel vagy EM-TRF-USV-vel kombinált TCU3-hoz
Vezetékek kábelvég hüvelyekkel és címkékkel, a használt csatlakozók megjelöléséhez

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

EM-LIGHT

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