
14.01 14.71Funkcje
Automat do klatek schodowych

• SzerokoÊç 17.5mm
• Zakres czasowy od 30 s do 20 min
• Rozłàczanie przy przejÊciu sinusoidy napi´cia

przez zero
• Ostrzeganie przed koƒcem upływu czasu 

typ 14.01
• Do systemów 3 i 4 przewodowych z

automatycznym rozpoznawaniem systemu 
(14.01 i 14.71) lub “konfiguracja za pomoca 
włàczników" (14.81)

• Wskaêniki pracy LED (14.01 i 14.71)
• Styki wolne od kadmu
• Mogà byç stosowane z podÊwietlanymi

przyciskami
• Rozwiàzanie pozwalajàce na wybór funkcji

czasowej, zakresu czasowego oraz monta˝u 
na szynie DIN zarówno wkr´takiem płaskim 
jak i krzy˝owym

• Europejski patent
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Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napí cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obcià˝enie: ˝arowe (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

Lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle

Nastawialny czas min

Maks. liczba podÊwietlanych przycisków (≤ 1 mA)

Maksymalny czas trwania impulsu

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

• Wielofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm

(EN 60715)

• Jednofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm

(EN 60715)

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A
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14.81 14.91Funkcje
Automat do klatek schodowych

• SzerokoÊç 17.5mm
• Zakres czasowy od 30 s do 20 min
• Rozłàczanie przy przejÊciu sinusoidy napi´cia

przez zero
• Typ 14.81 i 14.91: wszystkie zaciski 

znajdujà si´ po jednej stronie, kompatybilne 
ze starego typu nisko emisyjne podÊwietlanymi
przyciskami 

• Do systemów 3 i 4 przewodowych z
automatycznym rozpoznawaniem systemu 
(14.01 i 14.71) lub “konfiguracja za pomoca 
włàczników” (14.81)

• Styki wolne od kadmu
• Mogà byç stosowane z podÊwietlanymi

przyciskami
• Rozwiàzanie pozwalajàce na wybór funkcji

czasowej, zakresu czasowego oraz monta˝u 
na szynie DIN zarówno wkr´takiem płaskim 
jak i krzy˝owym

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd załàczenia A

Napí cie znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obcià˝enie: ˝arowe (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

Lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC1 cykle

Nastawialny czas min

Maks. liczba podÊwietlanych przycisków (≤ 1 mA)

Maksymalny czas trwania impulsu

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A

• Jednofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm
• Wszystkie zaciski znajdujà

si´ po jednej stronie
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(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN
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• Jednofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Monta˝ na szyn´ DIN 35mm
• 3 zaciski po tej samej stronie
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060.72

020.01

Kod zamówienia
Przykład: Seria 14, wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, szerokoÊc modułowa (17.5 mm), 1 zestyk zwierny, 16 A, zasilanie 230 V AC.

Zasilanie
230 = 230 V

Rodzaj napi´cia cewki
8 = AC (50/60 Hz)

Seria

Typ
0 = Wielofunkcyjny, do monta˝u na szynie DIN
7 = Jednofunkcyjny, do monta˝u na szynie DIN
8 = Jednofunkcyjny, do monta˝u na szynie DIN,

zaciski po jednej stronie
9 = Jednofunkcyjny, do monta˝u na szynie DIN,

3 zaciski

IloÊç zestyków
1 = 1 zestyk 16 A

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 4

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A

Dane ogólne
WłaÊciwoÊci izolacji

Napi´cie znamionowe izolacji pomi´dzy otwartymi zestykami V AC 1,000

Pozostałe dane

Straty mocy

bez obcià˝onych zestyków W 1.2

przy pràdzie znamionowym W 2

Maks. długoÊç przewodu do łàczników m 200

Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków Nm 0.8

Maks. przekrój przewodu Drut Linka

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Płytki do opisu wielofunkcyjnego automatu, z tworzywa sztucznego, 72 płytki, 6 x 12 mm 060.72

Akcesoria
Adapter do monta˝u na panel 17.5 mm szeroki 020.01

Załàczanie obcià˝eƒ w “zerze napi´cia”

1. Ograniczenie pràdów udarowych chroni i zwi´ksza ˝ywotnoÊç lamp
2. Ograniczenie pràdów udarowych zmniejsza prawdopodobieƒstwo zespolenia si´

zestyków
3. Nat´˝enie pràdu podczas wyłàczania jest ni˝sze, co redukuje obcià˝enie i zu˝ycie 

zestyków

Uwaga
W typie 14.91 lampy sà załàczane bezpoÊrednio przyciskiem
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Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A

Schematy połàczeƒ

do sieci 3 - przewodowej do sieci 4 - przewodowej

Typ 14.01
14.71

Czerwony wskaênik LED:
praca ciàgła = przekaênik włàczony
pulsowanie = przekaênik wyłàczony

do sieci 3 - przewodowej do sieci 4 - przewodowej

Typ 14.81 (konfiguracja włàczników impulsowych wymagana według instrukcji monta˝u)

N

L

N

L

N

L

N

L

Typ 14.91 (włàcznik musi byç dostosowany do przenoszenia obcià˝enia obwodu roboczego)

N

L
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5

(ON) Âwiatło cały czas włàczone
Po załàczeniu tej funkcji zestyki wyjÊciowe przekaênika sà cały czas zwarte
niezale˝nie od sygnału sterujàcego.

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A

Funkcje

(BE) Impulsowy przekaênik czasowy
Zestyki wyjÊciowe zwierajà si´ po podaniu impulsu sterujàcego. Regulowany
czas zwarcia zestyków naliczany jest od zbocza opadajàcego impulsu 
sterujàcego. Ka˝dy nast´pny podany impuls powoduje ponowne naliczanie 
czasu zwarcia zestyków.

(BP) Impulsowy przekaênik czasowy z funkcjà ostrzegania
Przekaênik pracuje analogicznie jak w przypadku funkcji BE z tym wyjàtkiem, ˝e
zastosowano rozwiàzanie ostrzegajàce przed koƒcem czasu po którym zostanà
otwarte zestyki wyjÊciowe. Polega ono na tym, ˝e styki wyjÊciowe otwierajà si´
na chwil´ 20s oraz dwukrotnie 10s przed koƒcem ustawionego czasu powodujàc
miganie oÊwietlenia.

(RI) Przekaênik krokowy
Po ka˝dorazowym podaniu impulsu sterujàcego zestyki wyjÊciowe zmieniajà
swój stan - z otwartego na zwarty i na odwrót.

(IT) Krokowy przekaênik czasowy
Zestyki wyjÊciowe zwierajà si´ po podaniu impulsu sterujàcego. Regulowany
czas zwarcia zestyków naliczany jest od zbocza opadajàcego impulsu 
sterujàcego. Nast´pny podany impuls powoduje rozwarcie zwarcie zestyków
wyjÊciowych.

(IP) Krokowy przekaênik czasowy z funkcjà ostrzegania
Przekaênik pracuje analogicznie jak w przypadku funkcji IT z tym wyjàtkiem, ˝e
zastosowano rozwiàzanie ostrzegajàce przed koƒcem czasu po którym zostanà
otwarte zestyki wyjÊciowe. Polega ono na tym, ˝e styki wyjÊciowe otwierajà si´
na chwil´ 20s oraz dwukrotnie 10s przed koƒcem ustawionego czasu powodujàc
miganie oÊwietlenia.

Typ 14.01   Funkcje wybierane za pomocà pokr´tła umieszczonego na czole przekaênika

Uwaga: Chwilowe rozwieranie zestyków w funkcjach z ostrzeganiem przed koƒcem upływajàcego czasu, mogà powodowaç problemy z 
ponownym załàczeniem w przypadku zastosowania Êwietlówek (zarówno tradycyjnych jak i kompaktowych). Zaleca si´ nie stosowanie 
tego typu lamp z tymi funkcjami.

Schematy połàczeƒ Mołiwe jest połàczenie 14.01 z czujnikiem ruchu PIR (seria 18).

do sieci 3 - przewodowej (tylko z 18.21.8.230.0300 lub 18.31.8.230.0300) do sieci 4 - przewodowej (z 18.01.8.230.0000, 18.11.8.230.0000,
18.21.8.230.0300 lub 18.31.8.230.0300)

N

L

N

L

N

L

14.01 14.01

14.01

18.21/18.31

18.01/18.11

18.21/18.31
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Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych 16 A

Funkcje

Typ 14.81

Impulsowy przekaênik czasowy
Zestyki wyjÊciowe zwierajà si´ po podaniu impulsu sterujàcego. Regulowany
czas zwarcia zestyków naliczany jest od zbocza opadajàcego impulsu 
sterujàcego. Ka˝dy nast´pny podany impuls powoduje ponowne naliczanie 
czasu zwarcia zestyków.

Funkcja “Długi czas załàczenia”
Impuls o długoÊci powy˝ej ≥ 5s spowoduje zwarcie zestyków wyjÊciowych na
okres 60 min. Funkcja ta idealnie sprawdza si´ w przypadku czynnoÊci 
konserwacyjnych lub sprzàtania. Ponowne podanie impulsu powy˝ej ≥ 5s 
spowoduje skrócenie czasu zadziałania.

Impulsowy przekaênik czasowy
Podanie impulsu sterujàcego na cewk´ przekaênika powoduje zamkni´cie
zestyku wyjÊciowego, podtrzymujàc zestyk na okreÊlony czas nastawy
wyłàczenia.  Po zakoƒczeniu odliczania czasu zestyk wyjÊciowy zostaje 
rozłàczony. 

Typ 14.91

6

Typ 14.71   Funkcje wybierane za pomocà pokr´tła umieszczonego na czole przekaênika

Impulsowy przekaênik czasowy
Zestyki wyjÊciowe zwierajà si´ po podaniu impulsu sterujàcego. Regulowany
czas zwarcia zestyków naliczany jest od zbocza opadajàcego impulsu 
sterujàcego. Ka˝dy nast´pny podany impuls powoduje ponowne naliczanie 
czasu zwarcia zestyków.

Funkcja “Długi czas załàczenia”
Impuls o długoÊci powy˝ej ≥ 5s spowoduje zwarcie zestyków wyjÊciowych na
okres 60 min. Funkcja ta idealnie sprawdza si´ w przypadku czynnoÊci 
konserwacyjnych lub sprzàtania. Ponowne podanie impulsu powy˝ej ≥ 5s 
spowoduje skrócenie czasu zadziałania.

(ON) Âwiatło cały czas włàczone
Po załàczeniu tej funkcji zestyki wyjÊciowe przekaênika sà cały czas zwarte
niezale˝nie od sygnału sterujàcego.
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