RM 16 T KNX
N.º de artigo: 4940205

KNX
REG-Aktoren und Gateways

Descrição de função
- Atuador de comutação 16x ou de estores 8x FIX2
- Seleção flexível da função do canal como atuador de comutação ou
atuador de estores para controlar acionamentos de estores, dispositivos
de proteção solar e de privacidade, lucarnas e válvulas de ventilação (na
função de estores, são combinados dois canais adjacentes)
- Indicador de estado de comutação LED para cada canal
- Operação manual no aparelho (também sem tensão de barramento)
- Características ajustáveis: por ex., comutar, comutação com atraso,
função de impulso
- Ligações, tipo de contacto (de abertura/de fecho) e participação em
comandos centrais, tais como PERM ON, PERM OFF, comutação central
e abrir/guardar cenários
- Funções de comutação: por ex. ON/OFF, impulso, atraso ON/OFF, luz de
escadas com pré-aviso
- Ligações lógicas, por ex., bloquear, E, desbloquear, OU

Dados técnicos
RM 16 T KNX
Tensão de serviço KNX
Tensão de modo de operação
Frequência
Consumo em stand-by
Tipo de montagem
Largura
Tipo de ligação
Máx. secção transversal do condutor

Tensão de barramento, <4 mA
110 – 240 V AC 50 – 60 Hz
50 – 60 Hz
~0,5 W
Calha DIN
8 TE
Terminais de parafuso | Ligação do
bus: terminal de bus KNX
Maciço: 0,5 mm² (Ø 0,8) a 6 mm² |
Cordão com isolador de terminal: 0,5
mm² a 4 mm²

Número de canais

16

Tipo de contacto

Contacto de fecho, 16 A, 3 A

Amplitude de abertura

< 3 mm

Carga das lâmpadas incandescentes/
de halogéneo

2000 W

Carga de lâmpada fluorescente
(balastro convencional) compensada
em paralelo

1300 W (140 µF)

RM 16 T KNX
Carga de lâmpada fluorescente
(balastro convencional) não
compensada

2000 VA

Carga de lâmpada fluorescente
(balastro eletrónico)

1200 W

Lâmpadas fluorescentes compactas

300 W

Lâmpada LED < 2 W

55 W

Lâmpada LED 2-8 W

600 W

Lâmpada LED > 8 W

600 W

Corrente de arranque

max. 800 A / 200 µs

Tensão saída
Saída de comutação
Comutar diferentes condutores
externos
Indicado para SELV
Carga C

240 V AC
Sem potencial
Possível
Sim, se todos os canais SELV
comutarem
−

Tipo

Módulo FIX2

Temperatura ambiente

-5°C ... 45°C

Tipo de proteção
Classe de proteção

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/4940205
Os dados de carga são determinados com iluminantes seleccionados de forma exemplar e são, portanto, dados
típicos devido ao grande número de produtos disponíveis.

IP 20
II conforme a EN 60 669
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Esquemas de ligação

Diagramas dimensionais

Reservado o direito a alterações técnicas e erros de impressão
mais informações em: www.theben.pt/produto/4940205
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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