SYN 151 h
N.º de artigo: 1510011

Controlo da hora e da luz
Relógios temporizadores analógicos

Descrição de função
- Relógio temporizador analógico
- 1 canal
- Programa de 60 minutos
- Sem reserva
- 96 Segmentos de comutação
- Sincronia de rede
- Tempo de comutação mais curto: 37,5 segundos
- Grampos de encaixe DuoFix com molas
- Para 2 condutores respetivamente
- Fio ou cordão (com ou sem isolador de terminal)
- Diâmetro do fio: 0,5 - 2,5 mm²
- Botão de acionamento para soltar a ligação de encaixe
- Pré-seleção de comutação
- Interruptor manual com 3 posições: Perm ON/AUTO/Perm OFF
- Indicação do estado de comutação

Dados técnicos
SYN 151 h
Tensão de modo de operação
Frequência
Número de canais
Largura
Tipo de montagem
Tipo de ligação
Acionamento
Programa
Potência de comutação de 250 V CA,
cos φ = 1

230 V AC
50 Hz
1
3 TE
Calha DIN
Terminais de encaixe DuoFix
Motor síncrono
Programa de 60 minutos
10 A

SYN 151 h
Potência de comutação de 250 V CA,
cos φ = 0,6

4A

Carga das lâmpadas incandescentes/
de halogéneo

1100 W

Lâmpada LED < 2 W

20 W

Lâmpada LED 2-8 W

180 W

Lâmpada LED > 8 W

180 W

Tempo de comutação mais curto

37,5 s

Todos programáveis

37,5 s

Precisão a 25 °C

Sincronia de rede

Tipo de contacto

Inversor

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/1510011
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.
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Dados técnicos
SYN 151 h
Saída de comutação
Número de segmentos de comutação

Sem potencial e independente da
fase
96

SYN 151 h
Material da caixa e do isolamento
Tipo de proteção

Consumo em stand-by

~0,9 W

Classe de proteção

Dissipação de potência máx.

0,4 W

Temperatura ambiente

Símbolos de verificação

Termoplásticos resistentes a altas
temperaturas auto-extintores
IP 20
II conforme EN 60 730-1
-20°C ... 55°C

VDE

Esquemas de ligação

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/1510011
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.
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Diagramas dimensionais

Acessórios
Caixa de montagem saliente 52,5
mm
N.º de artigo: 9070050

Kit para montagem encastrada
N.º de artigo: 9070001

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/1510011
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.
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