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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 46×46×24
0 °C ... +40 °C 45×42×12

Ta L × W × H 
(mm)

-10 °C ... +40 °C 80×80×45
-10 °C ... +40 °C 82×104×72
0 °C ... +55 °C 55×53×34
0 °C ... +40 °C 45×40×13

REPLELE0 200 W
REPLELE1 350 W
REPLALE2 8 A
AMPLALE2 8 A

DMSENR01 –
DMSENR03 –
EMMIN001 –
MIPLAR01 400 W

Informaţii suplimentare se găsesc la distribuitorii noştri!

Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7 • Tel./Fax: 00-40-273376, 273117 
www.traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com • tracon@traconelectric.com

Numărul butoanelor

Triac LED ∞ (neiluminate)
Triac LED ∞ (3 buc iluminate)

Bandă LED monocromă ∞ (neiluminate)
Bandă LED monocromă –

Module de comandă a fluxului luminos 
care pot fi montate în doza de aparataj 

Unități de comandă fără fir pentru circuite de iluminat

Cu ajutorul acestor module, comanda poate fi realizată în mod simplu cu ajutorul unui buton în cazul surselor de lumină, a corpurilor de iluminat şi a 
benzilor cu  LED la care poate fi reglat fluxul luminos. Modulele pot fi amplasate în spatele butonului în doza de aparataj. Pornirea şi oprirea se poate 
realiza prin apăsarea scurtă a butonului , comanda poate fi realizată prin apăsarea continuă a butonului.  Prin conectarea în paralel a butoanelor 
comanda iluminării coridoarelor şi modificarea fluxului luminos  poate fi realizată din mai multe locuri ! La utilizarea butoanelor iluminate, curenţii 
de scurgere nedoriţi pot fi eliminaţi prin utilizarea compensatorului ACDM003. Modulul de comandă recomandat pentru benzile LED poate fi utilizat 
exclusiv la cele monocrome cu tensiunea de 12-48 Vc.c. Cu ajutorul amplificatorului de semnal lungimea benzilor LED care pot fi comandate într-un 
grup poate fi mărită.

Sistemul este alcătuit dintr-un receptor şi una sau mai multe emiţătoare. Emiţătorul poate fi montat  în spatele unui detector de mişcare sau a unui buton. 
Semnalul emiţătorului pe frecvența radio (868,4 MHz) ajunge la receptor care controlează corpul (corpurile) de iluminat  în mod temporizator sau ca releu.

Natura unităţii de comandă Caracteristici

Detector de mişcare (cu baterie) 3-100 lx, 360°
Detector de mişcare (cu baterie) 3-100 lx, 180°

Modul emiţător –
Unitatea de recepţie 30 s – 10 min

Fișele tehnice detaliate sunt 
disponibile în magazinul virtual și 

aplicația noastră mobilă!

Fișele tehnice detaliate sunt  
disponibile în magazinul virtual și  

aplicația noastră mobilă!
A fost lansată 
aplicaţia Tracon!
A fost lansată 
aplicaţia Tracon!
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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 90×60×17,5
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5
0 °C ... +55 °C 90×65×35
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5

REEL1LE1 350 W
REEL5LE3 1000 W
REEL2LE2 20 A
REEL5002 16 A

Informaţii suplimentare se găsesc la distribuitorii noştri!

Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 7 • Tel./Fax: 00-40-273376, 273117 
www.traconelectric.com • comenzi@traconelectric.com • tracon@traconelectric.com

Compensator

Module de comandă a fluxului luminos care 
pot fi montate pe șină DIN

 La utilizarea butoanelor iluminate, curenţii de scurgere nedoriţi pot fi eliminaţi prin utilizarea compensatorului ACDM003. 

Aceste module sunt concepute pentru a fi montate într-o cutie de distribuție. Controlul acestora se realizează, de asemenea prin butoane. Dimensi-
unile  fizice mai mari reprezintă şi o capacitate de încărcare mai mare.

Numărul butoanelor

Triac LED ∞ (3 buc iluminate)
Triac / 0-10 V LED ∞ (neiluminate)

Bandă LED monocromă ∞ (neiluminate)
0-10 V LED (max. 250 mA) ∞ (neiluminate)

Fișele tehnice detaliate sunt 
disponibile în magazinul virtual și 

aplicația noastră mobilă!

Fișele tehnice detaliate sunt  
disponibile în magazinul virtual și  

aplicația noastră mobilă!
A fost lansată 
aplicaţia Tracon!
A fost lansată 
aplicaţia Tracon!


