
Taimeri moodul 
1s kuni 20h 

Lülitab ventilaatori sisse määratud aja jooksul peale 
valgustuse sisselülitamist (30s kuni 10min). Lülitab 

ventilaatori välja määratud aja jooksul peale 
valgustuse väljalülitamist (1s kuni 20h).

MADE IN CZECH REPUBLIC

•Ühendus neutraalse 
juhtmeta

•Paigaldatakse lüliti      
alla

•Ventilaatori sisse/
välja lülitamiseks 
viitega peale 
valgustuse 
lülitamist

CS3-4BCS3-4B



Ventilaator lülitub sisse 30s kuni 10min 
jooksul peale valgustuse sisselülitamist. 
Intervalli saab määrata "delay" (viivitus) 
trimmeriga, kasutades väikest kruvikeerajat.
Venitlaator lülitub välja 1s kuni 20 tunni 
jooksul peale valgustuse väljalülitamist. 
Intervalli saab määrata väikese lüliti ja 
"timing" (ajastus) trimmeri abil.
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ts  = valgustuse tööaeg
tc  ="delay" trimmeriga määratud aeg
tx  = "timing" trimmeriga määratud aeg 
tcs= ts+tc-tx
tcs= ventilaatori tööaeg

TUTVUSTUS

CS3-4B abil saab sõltuvalt valgustusest 
ventilaatorit viitega sisse/välja lülitada, ühendus 
ilma neutraalse juhtmeta



aktiveerib ventilaatori peale valgustuse  
lülitamist
Lülitab ventilaatorit valgustuse sisse/välja 
lülitamisel
taimerlüliti valgustusele

lülitub automaatselt peale lülitamist 
sisse, kuid taimer hakkab tööle ainult 
peale lahtiühendamist - ühendus 
neutraalse juhtmeta

CS3-4M  multifunktsionaalne taimerlüliti  
neutraalse juhtmeta

CS3-16   multifunktsionaalne taimerlüliti suurtele
koormustele (relee 16A)

Paigalduse, hoolduse ning seadistamise ajaks 
peab peakaitse olema välja lülitatud! 

Paigalduse, hoolduse ning seadistamise tohib 
läbi viia vaid sertifitseeritud elektrik.

Toodete tutvustus
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CS3-4B

1 s – 20 s

1 h – 20 h

30 s –10 min.

10 min. –200 min.

Väljalülitusaeg

Taimer
30 s – 10 min.
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TEHNILISED ANDMED
Toide 230 V/ 50 Hz 
Lülituselement triac
Sisend < 0,5 W
Resistiivne koormus 15 kuni 200 W
Induktiivne koormus 15 kuni 100 VA
EI OLE SOBILIK HALOGEENIDELE,
SÄÄSTULAMPIDELE JA LEDIDELE

FU 2 A/ H 5*20 mmKaitse
Juhtme ristlõige 
Kaitseklass 
Töötemperatuur

0,5 mm2

0°C kuni +50°C

Lülitab ventilaatori sisse määratud aja jooksul peale valgustuse 
sisselülitamist (30s kuni 10min). Lülitab ventilaatori välja määratud 

aja jooksul peale valgustuse väljalülitamist (1s kuni 20h).

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216 
Tehniline tugi (14h)
Mobiil: +420 724 001 633
           +420 725 027 685/6
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LEAD FREE

v souladu s RoHS

VALMISTATUD TŠEHHIS

www.elbock.cz

LED

IP20 ja kõrgem olenevalt paigaldusest 




