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220-240V AC/50-60Hz
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2 Relay 230V/16A

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας

Μέγιστη κατανάλωση

Εγγύηση

Έξοδος για φωτισµό και κλιµατισµό

GR-47 /A
Συσκευή για τον έλεγχο του φωτισµού και του
κλιµατισµού δωµατίου µε χρονική καθυστέρηση

930047003_23_003

 Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ
 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α΄΄.
 ΓΕΝΙΚΑ
Χρησιµοποιούνται σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόµενα δωµάτια για τον έλεγχο της παροχής  
ρεύµατος και του κλιµατισµού στα δωµάτια. Λειτουργούν  σε  συνδυασµό  µε µια  συσκευή GR-
43  και µια µαγνητική επαφή BS-429 στην  πόρτα του µπαλκονιού. Όταν η πόρτα του µπαλκονιού 
ανοίξει και παραµείνει ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, η έξοδος του 
κλιµατισµού απενεργοποιείται. Άν η πόρτα κλείσει ο κλιµατισµός ενεργοποιείται ξανά άµεσα. 
Όταν ο ένοικος φύγει από το δωµάτιο και πάρει το ειδικό µαγνητικό κλειδί από την υποδοχή του 
GR-43, µετά από 60 δευτερόλεπτα, κλείνει  η  παροχή  ρεύµατος στο δωµάτιο και ο κλιµατισµός. 
Αν το κλειδί µπεί στην υποδοχή η παροχή ρεύµατος στο δωµάτιο και ο κλιµατισµός 
ενεργοποιούνται  άµεσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την σωστή επιλογή της 
ασφάλειας ανάλογα µε το φορτίο που έχει κάθε γραµµή.
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Ακολουθήστε µας...
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Μαγνητικός
διακόπτης
GR-43
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Kύκλωµα
φωτισµού
δωµατίου

Συσκευή
κλιµατισµού
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Αν απαιτηθεί,  µπορεί να 
συνδεθεί ο 
καρτοδιακόπτης GR-43, 
σύµφωνα µε το 
παρακάτω διάγραµµα ή 
οποιοσδήποτε άλλος 
καρτοδιακόπτης 
ανοιχτής επαφής στα 
σηµεία 2 και 3.

Σχεδιάγραµµα 
συνδεσµολογίας 
GR-47/Α.
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Μαγνητική επαφή
πόρτας βεράντας ή παραθύρου

BS-429

Αν απαιτούνται περισσότερες από 1 
µαγνητικές επαφές θα πρέπει να 
συνδεθούν όπως στο παρακάτω 
διάγραµµα.
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http://www.facebook.com/OlympiaElectronics
http://twitter.com/olympiaelectro
https://www.linkedin.com/company/olympia-electronics
https://www.youtube.com/channel/UCIINc4DGSYH_0loHJqwsgoQ
https://plus.google.com/105672704483774116420/posts
http://www.olympia-electronics.gr

