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elektroniczny wyłącznik prądu classic T

1. Charakterystyka produktu 
Elektroniczny wyłącznik prądu na kartę zbliżeniową TEMIC służy do zarządzania energią w

pomieszczeniach, w których jest zainstalowany. Dedykowany do sterowania obwodami oświetlenia,

gniazd wtyczkowych 230V, urządzeniami elektrycznymi, sprzętem TV-SAT i audio. W  przypadku 

sterowania  obwodami  zawierającymi  elementy  indukcyjne  należy  stosować  dodatkowy 

przekaźnik lub stycznik w odpowiedniej kategorii AC. 

Napięcie znamionowe:    230V, 50Hz 

Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1: 16A, 250V AC 

Obciążalność prądowa trwała ze styku:  16A 

Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1: 4000 VA 

Typ karty zbliżeniowej:    Temic T5557

Dioda LED w kolorze niebieskim:   sygnalizuje stan czuwania 

Opóźnienie wyłączenia prądu:   10-15 s po wyjęciu karty 

Materiał:      tworzywo  ABS

Kolor:       biały, czarny (na zamówienie)

2. Dane techniczne

3. Sposób montażu i działania
1 - wyłączyć zasilanie instalacji elektrycznej,

2 - zdjąć ramkę maskującą podważając płaskim śrubokrętem na dole wyłącznika i zdemontować

     kieszeń na kartę,

3 - odizolować przewody zasilające i odbiorcze instalacji elektrycznej i posługując się schematem

     podłączyć przewody pod zaciski montażowe,

4 - zamontować  elektroniczny wyłącznik prądu w puszce instalacyjnej o średnicy 60 mm,

5 - zamontować kieszeń na kartę, 

5 - zamontować ramkę maskującą, 

7 - załączyć zasilanie instalacji elektrycznej, w zainstalowanym elektronicznym wyłączniku prądu

     zaświeci się niebieska dioda LED, 

8 - włożyć  kartę  do  kieszeni elektronicznego wyłącznika prądu, co spowoduje załączenie prądu

     w pomieszczeniu i zgaśnięcie niebieskiej diody LED,

9 - wyjąć kartę z kieszeni elektronicznego wyłącznika prądu, po 15 s od wyjęcia karty nastąpi

     odłączenie zasilania pomieszczenia w energię elektryczną. Jednocześnie zaświeci się 

     niebieska dioda LED.



4. Schemat podłączenia

5. Warunki gwarancji
Gwarancja udzielana jest na okres 12 m-cy od daty zakupu. Uszkodzony elektroniczny wyłącznik

prądu wraz z dowodem zakupu należy dostarczyć do producenta lub sprzedawcy. Gwarancja nie

obejmuje wymiany bezpiecznika, uszkodzeń mechanicznych, usterek wynikających z samodzielnych

napraw oraz niewłaściwego użytkowania produktu. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas

trwania naprawy. 
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