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civile şi terţiare

PE
NT

RU
 EL

EC
TR

ICI
AN



Finder SpA, din 1954 producatorul european de 
componente electromecanice cu cel mai mare  
număr de certificări.

Finder produce relee, temporizatoare și o gamă largă de 
produse electromecanice pentru instalații industriale și 
civile. Calitatea, inovația și dezvoltarea constantă a soluțiilor 
tehnologice de ultimă oră sunt motoarele care conduc 
compania către un succes global. Finder, datorită unei rețele 
de vânzări internaționale, formată din 26 de filiale directe și 
peste 80 de parteneriate comerciale, exportă tehnologiile 
sale în întreaga lume.
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Introducere în instalaţia cu releu pas cu pasIntroducere în instalaţia cu releu pas cu pas

Electricianul, care se ocupă de instalaţii electrice de tip  
civil sau rezidenţial, dispune astăzi de o alternativă  
valabilă la soluţiile tradiţionale.

Economie şi Flexibilitate
Realizarea unei instalaţii dotate cu mai multe puncte de 
comandă aflate la o distanţă destul de mare între ele, a fost 
întotdeauna o acţiune complicată şi scumpă. De exempu:
dacă ne gândim că pentru fiecare întrerupător cap-scară 
este nevoie de trei conductori, pentru întrerupătorul 
cruce sunt necesari patru.
În momentul de faţă cea mai avantajoasă soluţie, în 
realizarea unei instalaţii electrice, este oferită de utilizarea 
releelor pas cu pas, care:
• simplifică realizarea instalaţiei;
• o face să devină uşor expandabilă;
• reduce costul.

Simplitate
Electricianul, utilizând butoane şi relee în locul
întrerupătoarelor, cap-scară şi cruce, va observa fără
îndoială simplificarea muncii sale prin folosirea unui
circuit numit “de comandă”, separat fizic de cel legat de
sarcină, extensibil la mai multe puncte de comandă,
numai cu doi conductori care pot fi de secţiune mică
(până la 0,5 mm2, aşa cum prevede norma CEI 64-8),

pentru că va trebui să suporte doar sarcina aferentă 
bobinei releului (20÷600 mA).
În schimb, circuitul de putere va trebui să fie de secţiune 
corespunzătoare, dar în loc să urmeze traseul instalaţiei 
tradiţionale de dus-întors, va pleca de la bornele releului 
direct spre sarcină.

Siguranţă
Dacă sunt aplicaţii mai speciale, se poate folosi un 
transformator, ca circuitul de comandă să fie dotat cu 
diverse tensiuni de alimentare diferite de cele de la reţea, 
atât în C.A. cât şi în C.C..

Nu există nici un alt element la ora actuală, care dispune 
de urmatoarele caracteristici:
• diversitate în condiţii de lucru speciale;
• siguranţă rezultată prin separarea circuitului
  de comandă de cel de putere;
• economisire prin simplificarea instalaţiei.

Diversitate
Pe lângă avantajele tehnice descrise până în prezent, este 
necesar de subliniat diversitatea sistemelor de fixare, care 
pot fi de la o simplă introducere într-o cutie de derivaţie 
de perete, până la o fixare cu şuruburi sau clipsabilă pe 
şină de 35 mm (EN 60715).

În conformitate cu normele
Releele pas cu pas FINDER, sunt construite în 
conformitate cu normele CEI. Pe lângă acestea, au  
obţinut de la institutele pentru controlul calităţii, 
certificate de omologare eliberate după repetate probe 
de funcţionare.
În gama produselor FINDER sunt prezente atât relee pas 
cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) cât şi relee pas 
cu pas electronice (dotate cu contact de releu în sarcină 
Seria 13), care corespund calităţilor severe de siguranţă 
impuse de norme, garantând izolarea contactelor de 
circuitul de comandă.

NORME CEI:
EN 61810-1: Relee electronice “totul sau nimic”
 şi de măsură.
EN 60669-1: Aparate de comandă non automate
 (întrerupătoare pentru instalaţii fixe
 uz casnic sau asemănător).
64 - 8: Instalaţii electrice.

Diminuarea zgomotului
Prin continuitatea studiilor de dezvoltare tehnică, FINDER 
a obţinut rezultate pozitive în diminuarea micropoluării 
acustice, generată de comutarea mecanică a contactelor.
Astăzi, utilizatorul (electricianul), dispune de releele 
pas cu pas electromecanice (Seriile 20, 26 şi 27) care, în 
comparaţie cu versiunile precedente, produc un nivel de 
zgomot la fel cu întrerupătorul normal (în jur de 20 dB).
În schimb, nivelul de zgomot produs prin comutarea 
RELEULUI PAS CU PAS SILENŢIOS “13.81” şi “13.91”, este 
asemănător zgomotului produs de ambient.
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Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Funcţia ...1
Comparând cele două soluţii de instalaţii, se poate observa 
chiar și pentru funcţia cea mai simplă, că instalaţia cu releu 
este cea mai avantajoasă.
Întradevăr pentru circuitul de comandă al releului sunt 
suficienţi doar doi conductori care pot fi de o secţiune 
inferioară (până la 0,5 mm2). În schimb pentru instalaţia 

tradiţională, conductorii trebuie să fie neapărat de secţiune 
corespunzătoare cu sarcina și în număr mai mare.
Pe plan economic, în afară de reducerea costurilor 
materialelor, trebuie luată în consideraţie și economisirea 
timpului obţinut de electrician pentru realizarea instalaţiei 
cu releu, care ne permite și ulterioare intervenţii pentru 
modificări sau extinderi.

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie tradiţională

cruce cap-scarăcap-scară cruce

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Instalaţie cu releu de tipul: 20.21 - 26.01 - 27.01 - 27.21 - 13.81 - 13.91

Exemplu de instalaţie
cu releu tipul 27.01. Iluminare Pasul 1 Pasul 2

 OFF ON

buton buton butonbuton

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională
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Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Bec
(Sarcină)

Fază

Nul

Exemplu cu releu tipul 27.01.

Funcţia...1, întrerupător unipolar — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Cap-scară

Nul

Fază

Cruce Cruce Cap-scară

Bec

Butoane
de comandă

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională
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Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie cu releu de tipul: 20.26 - 26.06 - 27.06 - 27.26

Funcţia ...6
Pentru aplicaţii mai complicate ca aceea din figură, este 
suficient să urmărim schema pentru a putea întelege 
simplitatea. În mod special, avantajul instalaţiei cu releu este 
economia mai mare de 40% faţă de instalaţia tradiţională.

Principalul obiectiv al acestei instalaţii este că ne oferă o 
comandă de două circuite printr-un singur releu pas cu pas, 
având două contacte separate: acţionând un buton, circuitul 
se închide iar acţionând din nou butonul, se închide un alt 
circuit.

Exemplu de instalaţie
cu releu tipul 27.06.

Zona 1 Zona 2

Iluminare Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3
Zona 1 OFF OFF ON
Zona 2 OFF ON ON

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Instalaţie tradiţională

buton buton butonbuton

cruce cap-scarăcap-scară cruce

Zona 1 Zona 2

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională



10 11

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei cu releu

Fază

Nul

Exemplu cu releu tipul 27.06.

Bec
(Sarcină)

Butoane
de comandă

Funcţia...6, comutator cu 3 secvenţe — Schema de legătură a instalaţiei tradiţionale

Fază

Nul
Bec Bec

Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională Comparaţie între instalaţia cu releu şi instalaţia tradiţională

Cap-scară Cruce Cruce Cap-scară
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Conductori

Secţiunea minimă a conductorilor

Pentru alimentarea mai multor prize de
curent ≤ 16 A; sau pentru utilizatori ficși ex:
cuptor electric, sobă electrică, ...

Pentru alimentarea mai multor prize de
curent ≤ 10 A; sau pentru utilizatori ficși ex:
boiler, mașină de spălat, ...

Pentru alimentarea unor aparate de iluminat
și a unor prize de curent ≤ 10 A sau
pentru utilizatori ficși ex: televizor, mici
aparate electrice de uz casnic, ...

4 mm2

2,5 mm2

1,5 mm2

Culori

Pământare, protecţie.
Bicolor: galben - verde.

Nul
Albastru deschis

Fază
Maro

Fază
Negru

Fază
Gri

...

Seria 10 - Relee crepusculare ......................... ....pagină 14...19
Seria 11 - Relee crepusculare modulare  ........pagină 20...27
Seria 12 - Ceasuri programabile  .......................pagină 28...35
Seria 13 - Relee pas cu pas electronice  ..........pagină 36...47
Seria 14 - Automate de scară modulare  ........pagină 48...57
Seria 15 - Relee electronice pas cu pas 
                    şi Dimmer  ..............................................pagină 58...67
Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență ...... pagină 68...83
YESLY - Este timpul pentru confort ..................pagină 84...101
Seria 1C - Cronotermostate de perete  ...........pagină 102...107
Seria 1T - Termostate de perete  .......................pagină 108...111
Seria 20 - Relee pas cu pas 
                    electromecanice modulare  ............pagină 112...115
Seria 22 - Contactoare modulare  .....................pagină 116...119
Seria 26 - Relee pas cu pas electromecanice . ...pagină 120...123
Seria 27 - Relee pas cu pas electromecanice . ...pagină 124...127

Seria 4C - Interfaţă modulară cu releu  ...........pagină 128
Seria 48 - Interfaţă modulară cu releu  ............pagină 129
Seria 58 - Interfaţă modulară cu releu  ............pagină 130
Seria 70 - Relee de supravenghere
                    a tensiunii rețelei .................... ............pagină 131...135
Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide  
                    conductible  ..........................................pagină 136...143
Tipul 72.42 - Releu pentru sarcini alternante  ......pagină 144, 145
Tipul 72.A1/B1 - Plutitoare cu contact 
                                  comutator  ..............................pagină 146, 147
Seria 77 - Relee electronice modulare - SSR  ....pagină 148
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Seria 7E - Contoare de energie  .........................pagină 153...161
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Seria 81 - Relee de timp modulare  ..................pagină 185...187
Seria 84 - SMARTimer  ...........................................pagină 188...193

Cuprins
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Seria 10 - Relee crepusculare

Sarcină

F

N

Sensibilitate reglabilă 
prin selector iluminat 
cu LED

Conexiune internă

Sarcină

F

N

Sensibilitate reglabilă 
prin selector iluminat 
cu LED

Seria 10 - Relee crepusculare

Conexiune internă

Tipul 10.32
Ieşire dublă - 2 contacte normal deschise de 16A 
pentru comutarea bipolară a sarcinii (Fază şi Nul)
- 2 ND - contacte normal deschise, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Fixare pe stâlp sau pe perete

Brevet italian - Principiul inovator de „compensare  
a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”. 
Releele sunt compatibile cu lămpile cu descărcare  
în gaz cu aprindere lentă (până la 10 minute).

Tipul 10.41
Ieşire simplă - 1 contact normal deschis de 16A  
pentru comutare unipolară a sarcinii (Fază)
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Fixare pe stâlp sau pe perete

Brevet italian - Principiul inovator de „compensare  
a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”. 
Releele sunt compatibile cu lămpile cu descărcare  
în gaz cu aprindere lentă (până la 10 minute).
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Sarcină

F

N

Sensibilitate reglabilă 
prin selector iluminat 

cu LED

Sensibilitate reglabilă 
prin selector iluminat 
cu LED

Tipul 10.51
O singură ieşire - 1 ND 12A
- 1 ND - contact normal deschis, 12 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Fixare pe stâlp sau pe perete

Brevet italian - Principiul inovator de „compensare  
a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”.

F

N

Seria 10 - Relee crepusculare Seria 10 - Relee crepusculare

Conexiune internă
Conexiune internă

Sarcină

Tipul 10.42
Două ieşiri independente - 2 ND 16A
- 2 ND - contacte normal deschise, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Fixare pe stâlp sau pe perete
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Funcţionare corectă - asigurată prin  
montarea releului crepuscular într-o zonă 
unde lumina lămpilor comandate nu are 

efect asupra elementului fotosensibil

Releu crepuscular, la care intensitatea 
luminoasă a sarcinii comandate nu 

influenţează nivelul de iluminare sesizat 
de elementul fotosensibil

Funcţionare incorectă - manifestată prin 
cicluri repetate a lămpilor între stările  

Oprit şi Pornit (On şi Off ), deoarece  
lumina acestora este detectată  

de elementul fotosensibil

Releu crepuscular tradiţional, la care 
intensitatea luminoasă a sarcinii comandate 
influenţează nivelul de iluminare sesizat de 

elementul fotosensibil

Principiul inovator de „compensare a influenţei  
intensităţii luminoase a sarcinii” evită efectele 

neplăcute şi dăunătoare ale lămpilor care  
comută în cicluri repetate de On şi Off din  

cauza unei instalări neglijente

pragul setatpragul setat pragul setat

recalcularea 
pragului 
OFF

  Nivelul intensităţii luminoase ambientale măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular
  Nivelul intensităţii luminoase ambientale + al lămpilor comandate, măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular

Note:
1. O instalare executată corect se obţine dacă se încearcă realizarea montării releului crepuscular într-o zonă unde lumina emisă de lămpile comandate  
 nu are efect asupra nivelului luminii ambiante detectate de elementul fotosensibil, deși principiul ”compensării influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”  
 va ajuta atunci când acest lucru nu este realizabil în totalitate. În acest caz trebuie precizat ca principiul compensării poate întârzia ușor timpul de  
 declanșare – Off peste valoarea ideală.
2. Principiul compensării nu are efect dacă intensitatea luminoasă a mediului ambiant combinată cu aceea a lămpilor comandate depășește valoarea  
 de 120 lux.
3. Tipurile 10.32 și 10.41 sunt compatibile cu lămpile cu descărcare în gaz care ajung la întreaga capacitate în 10 minute, întrucât circuitul electronic  
 monitorizează lumina emisă de lămpi o perioadă de timp mai mare de 10 minute pentru a realiza o evaluare corectă a contribuţiei acestor lămpi  
 la nivelul de iluminare general.

Avantajul utilizării principiului de “compensare a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”

Tipurile 10.32, 10.41 şi 10.51 
sunt relee crepusculare cu 

„compensarea influenţei intensităţii 
luminoase a sarcinii”

Tipul 10.61
O singură ieşire - 1 ND 16 A
• Sensibilitate fixă 10 lux (± 20%)
• Echipare cu fire siliconate de 500 mm lungime
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Cu montare pe corpurile de iluminat stradal

F

N

Seria 10 - Relee crepusculare Seria 10 - Relee crepusculare

Sarcină

Conexiune internă
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Soluții pentru gestionarea iluminatului exterior.

Ideile strălucitoare
se aprind la amurg

Seria 11 - Relee crepusculare modulare

11.31.8.230.0000
Alimentare: 230 V C.A.

Tipo 11.31.0.024.0000
Alimentare: 12...24 V C.A./C.C.

- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 250 V C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

LED 

Sarcină

Reglarea sensibilităţii

Fotocelulă

F

N

Accesoriu
Senzor fotoelectric
(fotocelulă) 
Tipul 011.02

- Gradul de protecţie: IP 66/67

Senzor fotoelectric  
încastrabil (fotocelulă)
Tipul 011.03

- Gradul de protecţie: IP 54

- Fără cadmiu
- Nepolarizat
- Izolaţie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular
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Tipul 11.41
“Histereză zero”, selector cu 4 poziţii
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: 230 V C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Brevet european versiune cu „Histereză zero”  
pentru economia de energie.
Brevet italian - Principiul de „compensare a  
influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”.

Reglarea sensibilităţii

LED 

Fotocelulă

Sarcină

Selector scală

N

F

Tipul 11.42
• 2 ieşiri independente
• 2 setări individuale ale sensibilităţii
• Selector cu 4 poziţii
- 1 C + 1 ND (1 contact comutator + 
   1 contact normal deschis), 12 A 250 V C.A.
- Alimentare: 230 V C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

011.02

14 11 12 B1 B2

A1 A2 21 24

L

N

Sarcină

Fotocelulă

N

Sarcină

Reglarea sensibilităţii (contactul 2)

LED (contactul 2)

Selector scală

Reglarea sensibilităţii 
(contactul 1)

LED (contactul 1)

F

Seria 11 - Relee crepusculare modulareSeria 11 - Relee crepusculare modulare

Accesoriu
Senzor fotoelectric
(fotocelulă) 
Tipul 011.02

- Gradul de protecţie: IP 66/67

Senzor fotoelectric  
încastrabil (fotocelulă)
Tipul 011.03

- Gradul de protecţie: IP 54

- Fără cadmiu
- Nepolarizat
- Izolaţie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular

Accesoriu
Senzor fotoelectric
(fotocelulă) 
Tipul 011.02

- Gradul de protecţie: IP 66/67

Senzor fotoelectric  
încastrabil (fotocelulă)
Tipul 011.03

- Gradul de protecţie: IP 54

- Fără cadmiu
- Nepolarizat
- Izolaţie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular
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La terminalele Y1-Y2 este asigurată o ieșire pe semiconductor  
(cu valorile nominale 12 V C.C., 80 mA, 1 W max.): aceasta
poate fi utilizată cu modulul de putere 19.91.9.012.4000  
legat prin intermediul conectorului dedicat 011.19.

Pentru conexiunea directă a ieșirii auxiliare (Y1-Y2)
a releului cu alimentarea (A1-A2) a modulului de
putere 19.91.

Accesoriu
Conector bipolar Tipul 011.19

Tipul 19.91.9.012.4000 - Modulul de putere 16 A
17.5 mm lăţime
- 1 C - contact comutator 16/30 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 11 - Relee crepusculare modulareSeria 11 - Relee crepusculare modulare

Fotocelulă
Sarcină

F

N

Afișaj

Joystick pentru 
programare

ieşire auxiliară  
pentru alimentarea 
modulului de 
putere 19.91

Tipul 11.91
Releu crepuscular + programator orar.
Ieşire auxiliară (dependentă de intensitatea 
luminoasă) disponibilă cu modulul de putere 19.91
- 1 C - contact comutator  + 1 ieșire auxiliară, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: 230 V C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Brevet italian - Principiul de „compensare a 
influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”.

F
N

Accesoriu
Senzor fotoelectric
(fotocelulă) 
Tipul 011.02

- Gradul de protecţie: IP 66/67

Senzor fotoelectric  
încastrabil (fotocelulă)
Tipul 011.03

- Gradul de protecţie: IP 54

- Fără cadmiu
- Nepolarizat
- Izolaţie dublă în raport cu alimentarea releului crepuscular
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 Intensitatea luminii naturale

 Contactul ND al releului crepuscular este închis (lumina este aprinsă)

Seria 11 - Relee crepusculare modulareSeria 11 - Relee crepusculare modulare

Avantajul versiunii cu “Histereză Zero”: (Brevet European)
asigură fiabilitatea comutaţiei fără risipă de energie

Releul crepuscular cu Histereză 
ZERO garantează anclanșarea și
declanșarea la pragul selectat.

Un releu crepuscular normal, pentru a evita o  
funcţionare greșită, se declanșează la un prag  

superior de cel al anclanșării, având astfel o  
întârziere și un consum inutil de energie electrică. 

T = perioadă inutilă de iluminare; deoarece 
lumina solară este deja prezentă

TIPUL 11.41 RELEU CREPUSCULAR
CU “HISTEREZĂ ZERO”

RELEU CREPUSCULAR
STANDARD

Prag ON/OFF

Prag OFF

Prag ONPrag selectat

Funcţionare corectă - asiguartă prin  
montarea releului crepuscular într-o 

zonă unde lumina lămpilor comandate nu  
are efect asupra elementului fotosensibil

Releu crepuscular unde intensitatea 
luminoasă a sarcinii comandate nu  
influenţează nivelul de iluminare  
sesizat de elementul fotosensibil

Funcţionare incorectă - manifestată prin 
cicluri repetate a lămpilor între On și Off  
deoarece lumina acestora este detectată  

de elementul fotosensibil

Releu crepuscular tradiţional unde  
intensitatea luminoasă a sarcinii  

comandate influenţează nivelul de  
iluminare sesizat de elementul fotosensibil

Principiul novator de ”compensare a influenţei  
intensităţii luminoase a sarcinii” evită efectele  

neplăcute și dăunătoare ale lămpilor care 
comută în cicluri repetate între On și Off  

datorită unei instalări neglijente

Tipurile 11.41 şi 11.91 sunt relee  
crepusculare cu ”compensarea  
influenţei intensităţii luminoase  

a sarcinii”

pragul setat

recalcularea
pragului 
OFF

  Nivelul intensităţii luminoase ambientale măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular
  Nivelul intensităţii luminoase ambientale + al lămpilor comandate, măsurat de elementul fotosensibil al releului crepuscular
Note:
1. O instalare executată corect se obţine dacă se încearcă realizarea montării releului crepuscular într-o zonă unde lumina emisă de lămpile comandate  
 nu are efect asupra nivelului luminii ambiante detectate de senzorul fotoelectric, deși principiul „compensării influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”  
 va ajuta atunci când acest lucru nu este realizabil în totalitate. În acest caz trebuie precizat că principiul „compensării influenţei intensităţii luminoase a  
 sarcinii” poate întârzia ușor timpul de declanșare Off - peste valoarea ideală.
2. Principiul compensării nu are efect dacă intensitatea luminoasă a mediului ambiant combinată cu aceea a lămpilor comandate depășește valoarea  
 maximă (200 lux pentru tipul 11.91, respectiv 160/2000 lux pentru domeniul standard/larg al tipului 11.41).
3. Tipurile 11.41 și 11.91 sunt compatibile cu lămpile cu descărcare în gaz care ating capacitatea maximă în 10 minute, întrucât circuitul electronic  
 monitorizează lumina emisă de lămpi pe o perioadă de timp mai mare de 10 minute, pentru a realiza o evaluare corectă a contribuţiei acestor  
 lămpi la nivelul de iluminare general.

Avantajul utilizării principiului de “compensare a influenţei intensităţii luminoase a sarcinii”: (Brevet Italian)
evită efectele lămpilor care comută în cicluri repetate între On şi Off datorate unei instalări neglijente

pragul setat pragul setat
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Tipul 12.11
Ceas programabil, electromecanic 
cu orar zilnic, lăţime 17.6 mm
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Seria 12 - Ceasuri programabile Seria 12 - Ceasuri programabile

Tipul 12.01
Ceas programabil, electromecanic cu 
orar zilnic, lăţime 35.8 mm
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină
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F

N

Sarcină

Tipul 12.31
Ceas programabil, electromecanic cu 
orar zilnic/săptămânal, lăţime 72 mm
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe partea frontală a panoului

Seria 12 - Ceasuri programabile Seria 12 - Ceasuri programabile

Tipul 12.71
Ceas programabil, electronic cu orar  
săptămânal, lăţime 17.6 mm
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Accesoriu
Kit de programare pentru PC Tipul 012.00
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Seria 12 - Ceasuri programabile - cu tehnologie NFC

Tipul 12.51
Ceas programabil electronic (stil analogic),  
programare zilnică/săptămânală
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Tipul 12.81
Ceas programabil electronic cu comutaţie după
Astro-program
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină

Seria 12 - Ceasuri programabile - cu tehnologie NFC

Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul 
dumneavoastră iar după ce 
atingeți ceasul programabil, 
programul se transferă!

Noua aplicație App  
pentru o programare  
ghidată simplă

PLUS PLUS

Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul 
dumneavoastră iar după ce 
atingeți ceasul programabil, 
programul se transferă!

Noua aplicație App  
pentru o programare  
ghidată simplă

PLUS PLUS
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Seria 12 - Ceasuri programabile - cu tehnologie NFC Seria 12 - Ceasuri programabile - cu tehnologie NFC

Ceas programabil electronic cu programare  
săptămânală şi comutaţie după programul Astro
• Funcţii: Astro ON, Astro OFF , Comutație ON,  
 Comutație OFF, Impuls: 1s...59 min
• Setare uşoară a coordonatelor locaţiei pentru majoritatea  
 ţărilor Europene prin intermediul codurilor poştale

Tipul 12.61
Tipul 12.A1

Sarcină

Tipul 12.62 - Tipul 12.A2

Sarcină

Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul 
dumneavoastră iar după ce 
atingeți ceasul programabil, 
programul se transferă!

Noua aplicație App  
pentru o
programare  
ghidată simplă

PLUS PLUS

Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul dumneavoastră iar după ce 
atingeți ceasul programabil, programul se transferă!

Noua aplicație App pentru o 
programare ghidată simplă

PLUS PLUS

1 C contact comutator, 16 A
 

Tipul 12.61.8.230.0000
- Alimentare: 110...230 V C.A./C.C.

Tipul 12.61.0.024.0000
- Alimentare: 12...24 V C.A./C.C.

2 C contacte comutatoare 16 A
 

Tipul 12.62.8.230.0000
- Alimentare: 110...230 V C.A./C.C.

Ceasuri programabile electronice cu setare săptămânală.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F (+)

N (−)

F (+)

N (−)

1 C contact comutator 16 A
 

Tipul 12.A1.8.230.0000
- Alimentare: 110...230 V C.A./C.C.

2 C contacte comutatoare 16 A
 

Tipul 12.A2.8.230.0000
- Alimentare: 110...230 V C.A./C.C.

Tipul 12.A2.0.024.0000
- Alimentare: 12...24 V C.A./C.C.
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Tipul 13.01
- 1 C - contact comutator, 
  16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 
  35 mm (EN 60715)

F

N

Reset

Set

* Sonerie
* Atunci când folosiţi o sonerie şi doriţi ca alimentarea  
 acesteia să se facă doar pentru o anumită perioadă  
 de timp, este necesară utilizarea unui temporizator  
 adiţional. Altfel alimentarea soneriei se face  
 permanent până la primirea comenzii de reset.

Tipul 13.11
Releu de apel cu comandă de resetare
- 1 C - contact comutator, 12 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

LED roșu

Sarcină

Buton

F (+)

N (−)

Conectare releu pas cu pas (bistabil)

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice Seria 13 - Relee pas cu pas electronice

Întrerupător

Sarcină

LED roșu

Conectare releu pas cu pas (monostabil)

F (+)

N (−)

Releu pas cu pas (bistabil)
După fiecare impuls de comandă între terminalele B1-B2, 
starea contactului (11-14) se schimbă alternativ de la 
declanşare la anclanşare şi invers.

Monostabil
La apariţia impulsului de comandă între terminalele 
B2-B3, contactul releului (11-14) anclanşează şi rămâne în 
această stare până la dispariţia impulsului de comandă.
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Tipul 13.31
Releu electromecanic 
monostabil de intercalare
- 1 ND – contact normal deschis, 12 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare în cutii de conexiune rezidenţiale  
  (doze rezidențiale de comutație)

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice Seria 13 - Releu electromecanic monostabil

Tipul 13.12
Releu de apel cu comandă de resetare
- 1 C + 1 ND
  (1 contact comutator + 1 contact normal deschis), 
  8 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

* Atunci când folosiţi o sonerie şi doriţi ca alimentarea  
 acesteia să se facă doar pentru o anumită perioadă  
 de timp, este necesară utilizarea unui temporizator  
 adiţional. Altfel alimentarea soneriei se face  
 permanent până la primirea comenzii de reset.

Lumină

Set

Reset

*Sonerie

Sarcină

F (+)

N (−)

F (+)

N (−)
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Tipul 13.61.0.024.0000
Releu electronic multifuncțiune:
pas cu pas/monostabil cu comandă de reset
Caracteristică (funcție) de setare, pentru
comanda centralizată a conectării
12...24 V C.A./C.C.
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

(IT) Releu pas cu pas temporizat

(RM) Monostabil

(RI) Releu pas cu pas

Funcţii stabilite prin selectorul rotativ frontal:

F (+)

N (–)

Tipul 13.61.0.024.0000
Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

Lumină fixă

Reset

Set

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice

12...24V C.A./C.C.

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice
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Tipul 13.61.8.230.0000
Releu electronic multifuncțiune:
pas cu pas/monostabil cu comandă de reset
110...240 V C.A.
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

(IT) Releu pas cu pas temporizat

(RM) Monostabil

(RI) Releu pas cu pas

Funcţii stabilite prin selectorul rotativ frontal:

F

N

Tipul 13.61.8.230.0000
Conexiune cu butoane de comandă legate la nul

Tipul 13.61.8.230.0000
Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

Maxim 10 butoane
iluminate (≤ 1 mA)

Lumină fixă

Reset Reset

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice Seria 13 - Relee pas cu pas electronice

F

N
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N

Sarcină

Butoane

Conexiune cu butoane de comandă legate la nul Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

F

Maxim 15 
butoane
iluminate  
(≤ 1 mA)

Tipul 13.61.8.230.0000
Exemplu de conexiune multiplă cu butoane de comandă legate la fază şi buton 

pentru comanda centralizată a deconectării (resetării)

F

N

Tipul 13.81
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice Seria 13 - Relee pas cu pas electronice

N

Sarcină

Butoane

F

Reset
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F

N

Sarcină

Maxim 12
butoane
iluminate 
(≤ 1 mA)

Tipul 13.91
Conexiune cu butoane de comandă legate la nul

Tipul 13.91
Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

Tipul 13.91
Relee electronice pas cu pas şi pas 
cu pas temporizat (10 minute)
- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în cutii de conexiune rezidenţiale

Setarea modului de funcţionare

a) Întrerupeţi tensiunea de alimentare;
b) Apăsaţi butonul de comandă;
c) Alimentaţi releul și ţineţi apăsat butonul de comandă.
 După 3 secunde, lumina va clipii de două ori indicând
 selectarea funcţiei “IT”, sau va clipii o dată pentru funcţia “RI”.

RI → IT

IT → RI

Butoane

(IT) Releu pas cu pas temporizat

(RI) Releu pas cu pas

Funcţiile:

Seria 13 - Relee pas cu pas electronice Seria 13 - Relee pas cu pas electronice

F

N

Sarcină

Butoane
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Tipul 14.01
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Compatibil cu senzorii de mișcare din Seria 18
- 8 funcții
- Temporizarea setabilă între 30s și 20m
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 14 - Automate de scarā modulare Seria 14 - Automate de scarā modulare

(BE) Lumină rearmabilă (casa scării)

(BP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare înaintea stingerii

(IP) Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare

(RI) Releu pas cu pas  Lumină fixă

(IT)  Releu pas cu pas temporizat

BE

(MP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare înaintea stingerii +  
           Întreţinere casa scării

+

(ME) Lumină rearmabilă (casa scării) + Întreţinere casa scării

BP

+Funcţii stabilite prin selectorul rotativ frontal:
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1 = Selectare funcţii
2 = Reglare timp
3 = Indicator LED

Sarcină

Butoane

N

Tipul 14.01
Conexiune cu butoane de comandă legate la nul

1

2
3

F

Tipul 14.01
Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

Sarcină

Butoane

1

2
3

Seria 14 - Automate de scarā modulare Seria 14 - Automate de scarā modulare

Tipul 14.71
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Compatibile cu senzorii de mișcare Seria 18
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Luminaă rearmabilă (casa scării)

Lumină fixă

Întreţinere casa scării

Selectorul frontal cu 3 poziții (funcții):

Lumină rearmabilă (casa scării) +  
 
Întreținere casa scării

Lumină fixă (permanentă)

Lumină rearmabilă (casa scării) –  
selectarea acestei funcții oferă  
posibilitatea ca automatul de scară  
14.71 să fie comandat și de la senzorii  
de mișcare din seria 18

Funcţii stabilite prin selectorul frontal:

N

F
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Sarcină

Butoane

N

1

2
3

F

Tipul 14.71
Conexiune cu butoane de comandă legate la nul

Tipul 14.71
Conexiune cu butoane de comandă legate la fază

Seria 14 - Automate de scarā modulare Seria 14 - Automate de scarā modulare

Sarcină

Butoane

1

2
3

Schemele de conexiune
14.01 sau 14.71 fără funcția de întreținere casa scării, comandate de la senzori de mişcare din Seria 18.

Conexiune cu butoane de comandă legate la nul
(numai cu 18.21.8.230.0300 sau 18.31.8.230.0300)

Conexiune cu butoane de comandă legate la fază
(numai cu 18.21.8.230.0300 sau 18.31.8.230.0300)

N

F

N

F

1 = Selectare funcţii
2 = Reglare timp
3 = Indicator LED

N

F
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Conexiune cu butoane de comandă legate la fază
(numai cu 18.01.8.230.0000 sau 18.11.8.230.0000)

N

F

Seria 14 - Automate de scarā modulare Seria 14 - Automate de scarā modulare

Tipul 14.81
- 1 ND - contact normal  
   deschis, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm

Funcţii:

Lumină rearmabilă (casa scării) Funcţia de “întreţinere casa scării”

Sarcină

F

N

Sarcină

Conexiune cu butoane de comandă legate la nul Conexiune cu butoane de comandă legate la fază
F

N

Reglare 
timp

Reglare 
timp

(configurația cu buton de comandă necesară ca în manualul de instalare)

Schemele de conexiune
14.01 sau 14.71 fără funcția de întreținere casa scării, comandate de la senzori de mişcare din Seria 18.
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Tipul 14.91
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Temporizarea setabilă între 30s și 20m
- 3 terminale pe aceeași parte
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

(butoanele de comandă  
trebuie să suporte curentul  

nominal al sarcinii)

F

N

Sarcină

Butoane

Funcţii:

Anclanşare temporizată

Re
gl

ar
e 

tim
p

Seria 14 - Automate de scarā modulare
Finder ştie să-ți simplifice viața
Produse ușor de instalat pentru 
iluminat în clădiri rezidențiale
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F
N

Tipul 15.10 - Dimmer-ul Master
- 4 funcții
- Se pot utiliza până la 15 butoane de comandă iluminate
- Tensiunea nominală de alimentare 230 V C.A.
- Se pot controla de asemenea direct și lămpile 
  cu transformatoare electronice (balasturi) care 
  necesită un semnal de intrare de 0-10 V / 1-10 V 

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer

Tipul 15.11 - Dimmer-ul Slave 
- Poate fi controlat de un dispozitiv de comandă Master de tipul 15.10 sau alte  
  dispozitive cu interfaţă 0-10V ca Sistemul de Management al Clădirii (BMS)  
  sau elemente rotative de reglare
- Sarcinile maxime care pot fi comutate sunt:
   - Lămpi cu halogen: 400 W
   - Transformatoare toroidale pentru lămpi cu halogen de joasă tensiune: 400 W
   - Lămpi fluorescente compacte (CFL) dimabile: 100 W
   - Lămpi dimabile cu LED-uri de 230V: 100 W
   - Transformatoare electronice(balasturi) pentru lămpi cu LED-uri de joasă tensiune: 400 W
- Tensiunea nominală de alimentare 230 V C.A.

F
N

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer

Tipul 15.10 - Funcții setabile prin selectorul rotativ frontal:

Modul de funcţionare fără memorare: când se comută în starea Off (deconectare), nivelul 
intensităţii luminoase nu este memorat.
Impuls de comandă lung: nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade progresiv în mod 
liniar. Cea mai mică valoare depinde de „nivelul minim dimabil” reglat anterior (pe 15.11).
Impuls de comandă scurt: comutaţie alternativă între starea On (conectare) sau Off 
(deconectare), şi anume între intensitate luminoasă maximă şi zero.

Modul de funcţionare cu memorare: este memorat nivelul anterior al intensităţii 
luminoase.
Impuls de comandă lung: nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade progresiv în mod 
liniar. Cea mai mică valoare depinde de „nivelul minim dimabil” reglat anterior (pe 15.11).
Impuls de comandă scurt: comutaţie alternativă între starea On (conectare) şi Off 
(deconectare). Când se comută în starea On, se porneşte de la ultimul nivel al intensităţii 
luminoase reglat anterior în această stare.

Modul de funcţionare cu memorare: este memorat nivelul anterior al intensităţii 
luminoase, specific pentru lămpile CFL.
Impuls de comandă lung: nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade progresiv în mod 
liniar. Cea mai mică valoare depinde de „nivelul minim dimabil” reglat anterior (pe 15.11).
Impuls de comandă scurt: comutaţie alternativă între starea On (conectare) şi Off 
(deconectare). Când se comută în starea On, nivelul intensităţii luminoase creşte la valoarea 
maximă pentru un interval de timp foarte scurt (pentru a se garanta trecerea corectă în 
starea On), apoi preia imediat ultima valoare a intensităţii luminoase avută anterior în 
această stare.

Funcția casa scării cu preavertizare înaintea deconectării
Impulsul de comandă iniţial anclanşează instantaneu contactul releului, iar temporizarea 
începe de la valoarea presetată.
După expirarea perioadei de temporizare (T), la ieşire se reduce intensitatea luminoasă cu 
50% păstrată astfel pentru un interval de 10 secunde; apoi, în intervalul final de 30 secunde, 
intensitatea luminoasă este redusă în mod liniar până la deconectarea completă a sarcinii.
Primirea unui impuls de comandă pe durata desfăşurării procesului de temporizare sau 
a celor 40 secunde de preavertizare are ca efect prelungirea temporizării cu valoarea 
presetată.



60 61

M

Dimming speed
5”(10’)

(BP:T)

10”(20’)1”(0.5”)

+Yout

14    6A 230V

-Yout

15.10.8.230.0010
Master Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

3 14

0-10V

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

F
N

Master Dimmer-ul 15.10 şi transformatoare electronice  
sau balasturi cu intrare 0 - 10V / 1 -10V
Utilizând doar Master Dimmer-ul 15.10 este posibil 
controlul transformatoarelor sau balasturilor electronice cu 
intrare 0 -10V / 1 – 10V (cu respectarea polarității corecte).

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

ON/ALLARM
(  PROT.)

+−

+Yin -Yin

15.11.8.230.0400
Slave Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

44

0-10V

Minimum

400 W max
LED 100W max

3W min

Ieşiri 0 – 10V BMS + Dimmer-e Slave
În cazul sistemelor ”Home Automation” 
sau ”Building Automation” puteți folosi 
doar Dimmer-e Slave Tipul 15.11 controlate 
direct de către ieșirea 0 - 10V a sistemului 
de management al clădirii (BMS), sau prin 
elemente rotative de reglare 0 - 10V.

Master dimmer-ul 15.10 şi Dimmer-e slave Tipul 15.11
Configurația recomandată este aceea în care o unitate Master se 
folosește pentru controlul uneia până la maxim 32 de unități Slave.
Butoanele de comandă cu revenire (inclusiv cele iluminate în 
număr de Max. 15) servesc pentru aprinderea / stingerea lămpilor 
la o apăsare scurtă (impuls de comandă scurt), sau pentru reglarea 
nivelului de luminozitate al lămpilor la o apăsare lungă (impuls de 
comandă lung).
Fiecare unitate Slave poate comanda un tip de lampă diferit.

M

Dimming speed
5”(10’)

(BP:T)

10”(20’)1”(0.5”)

+Yout

14    6A 230V

-Yout

15.10.8.230.0010
Master Dimmer

UN 230V~(50-60Hz)

N L

3 14

0-10V

F
N

Sursă de alimentare
sau Ballast
0-10 V / 1-10 V

Sursă de alimentare
sau Ballast
0-10 V / 1-10 V

Sursă de alimentare
sau Ballast
0-10 V / 1-10 V

Control
0-10 V

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi DimmerSeria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer

F
N
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Când se comandă lămpile cu halogen 
în joasă tensiune, alimentate prin 
transformatoare electromagnetice sau 
electronice, nu conectaţi mai mult de un 
transformator la fiecare Dimmer 15.51.

N

Conexiune cu butoane de comandă legate la fazăConexiune cu butoane de comandă legate la nul

N

FF

Sarcină Sarcină

Setarea modului de funcţionare
Pentru tipul 15.51, este presetat din fabrică modul de funcţionare 1 sau 3 (cu  
memorare), însă este posibilă schimbarea acestuia realizând următorii paşi:
a) întrerupeţi alimentarea;
b) apăsaţi butonul de comandă;
c) alimentaţi releul şi ţineţi apăsat butonul de comandă pentru 3 secunde;
d) la eliberarea butonului de comandă, lumina va „clipi” de două ori, indicând  
 selectarea modului de funcţionare 2 sau 4, sau va „clipi” o dată, indicând  
 modul de funcţionare 1 sau 3. 
 Repetând paşii de mai sus se va realiza schimbarea alternativă a modurilor  
 de funcţionare.

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi DimmerSeria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer

Modul de funcţionare 2 (fără memorare): când se comută în starea 
Off, nivelul intensităţii luminoase nu este memorat.

Modul de funcţionare 1 (cu memorare): este memorat  
nivelul anterior al intensităţii luminoase.

Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în maxim 10 trepte.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea  
On (conectare) şi Off (deconectare).
Când se comută în starea On, se porneşte de la ultimul nivel al  
intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Impuls de comandă lung:  Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în maxim 10 trepte.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea 
On (conectare) sau Off (deconectare), şi anume între intensitate 
luminoasă maximă şi zero

Modul de funcţionare 3 (cu memorare): este memorat  
nivelul anterior al intensităţii luminoase.

Modurile de funcţionare (tipul 15.51.8.230.0400) Modurile de funcţionare (tipul 15.51.8.230.0404)

Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în mod liniar.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea  
On (conectare) şi Off (deconectare).
Când se comută în starea On, se porneşte de la ultimul nivel al  
intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Modul de funcţionare 4 (fără memorare): când se comută în starea 
Off, nivelul intensităţii luminoase nu este memorat.

Impuls de comandă lung:  Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în mod liniar.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea  
On (conectare) sau Off (deconectare), şi anume între intensitate 
luminoasă maximă şi zero.

Tipul 15.51
- Putere maximă nominală: 
  400 W 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Fixare în doză sau pe perete
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Tipul 15.81
- Putere maximă nominală:
             500 W 230 V C.A.
- Alimentare: 230 V C.A.
- Compatibil cu lămpile 
  economice dimabile
- Montare pe șină 
  35 mm (EN 60715)

N

Conexiune cu 
butoane de comandă legate la fază

Conexiune cu 
butoane de comandă legate la nul

N

FF

Sarcină

Butoane

Sarcină

Butoane

Modul de funcţionare cu memorare: este memorat nivelul anterior  
al intensităţii luminoase.

Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade  
progresiv în mod liniar. Cea mai mică valoare depinde de „nivelul minim  
dimabil” reglat anterior.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea On (conectare)  
şi Off (deconectare). Când se comută în starea On, se porneşte de la ultimul  
nivel al intensităţii luminoase reglat anterior în această stare.

Modul de funcţionare fără memorare: când se comută în starea Off  
(deconectare), nivelul intensităţii luminoase nu este memorat.

Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase creşte sau scade  
progresiv în mod liniar. Cea mai mică valoare depinde de „nivelul minim  
dimabil” reglat anterior.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea On (conectare)  
sau Off (deconectare), şi anume între intensitate luminoasă maximă şi zero.

Tipul sarcinii Setarea funcţiei

 Cu memorare (M) Fără memorare (M)

Reglarea nivelului minim dimabil

• Lămpi cu incandescenţă
• Lămpi cu halogen la 230V
• Lămpi cu halogen și cu 
 transformator electronic/balast
 la 12/24V

Se recomandă a seta „nivelul minim dimabil” la valoarea cea mai 
mică, pentru a avea disponibil domeniul complet de variaţie. 
Dar dacă este necesară evitarea unui nivel prea scăzut  
de iluminare, se poate seta o valoare mai mare. 

• Lămpi fluorescente compacte 
 (CFL) dimabile
• Lămpi dimabile cu LED-uri

Se recomandă a seta iniţial „nivelul minim dimabil” la o  
valoare intermediară și ulterior, dacă este necesar, reajustaţi 
pentru un nivel compatibil cu tipul de lampă folosit.

• Lămpi cu halogen și cu 
 transformator electromagnetic 
 toroidal sau lamelar (miez E) 
 la 12/24V

Se recomandă a seta „nivelul minim dimabil” la valoarea cea mai 
mică, pentru a avea disponibil domeniul complet de variaţie.  
Dar dacă este necesară evitarea unui nivel prea scăzut  
de iluminare, se poate seta o valoare mai mare. 

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi DimmerSeria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer
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Conexiune cu butoane de comandă legate la fazăConexiune cu butoane de comandă legate la nul

N

F

Sarcină Sarcină

Setarea modului de funcţionare
Pentru tipul 15.91 este presetat din fabrică modul de 
funcţionare 4 (fără memorare), însă este posibilă  
schimbarea acestuia realizând următorii paşi:
a) întrerupeţi alimentarea;
b) apăsaţi butonul de comandă;
c) alimentaţi releul şi ţineţi apăsat butonul  
 de comandă pentru 3 secunde;
d) la eliberarea butonului de comandă, lumina va „clipi” de  
 două ori, indicând selectarea modului de funcţionare 3,  
 sau va „clipi” o dată, indicând modul de funcţionare 4. 
 Repetând paşii de mai sus se va realiza schimbarea  
 alternativă a modurilor de funcţionare.

Modul de funcţionare 3 (cu memorare): este memorat  
nivelul anterior al intensităţii luminoase.

Impuls de comandă lung:  Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în mod liniar.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între starea  
On (conectare) şi Off (deconectare).
Când se comută în starea On, se porneşte de la ultimul nivel  
al intensităţii luminoase setat anterior în această stare.

Modul de funcţionare 4 (fără memorare): când se comută  
în starea Off, nivelul intensităţii luminoase nu este memorat.

Impuls de comandă lung: Nivelul intensităţii luminoase  
creşte sau scade progresiv în mod liniar.

Impuls de comandă scurt: Comutaţie alternativă între  
starea On (conectare) sau Off (deconectare), şi anume  
între intensitate luminoasă maximă şi zero.

Butoane Butoane

Seria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi DimmerSeria 15 -  Relee electronice pas cu pas şi Dimmer

Tipul 15.91
- Putere maximă nominală: 100 W 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Pentru montarea în dozele rezidențiale de comutație

N

F
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Seria 18 - Senzori de mişcare

F

N

Sarcină

- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 120...230 V C.A.
- Fixare pe perete sau pe tavan

Tipul 18.01
Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

Tipul 18.11
Pentru instalaţii de exterior
Gradul de protecţie IP 54

Reglarea pragului  
de intervenţie  
în funcţie de  
lumina ambiantă

Reglarea timpului  
de întârziere  
la deconectare

Intensitatea 
luminoasă măsurată Pragul setat

Detecţia mişcării

Contactul

Ieşirea releului rămâne anclanşată pe durata temporizării 
presetate T, de la ultima detecţie a mişcării:

Câmpul de acoperire / Aria de supraveghere (detecție)

Seria 18 - Senzori de mişcare

Vedere laterală Vedere 
în plan

18.01, 18.11 - Montarea pe perete 18.01, 18.11 - Montare pe tavan
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Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență

18.21, 18.31
Montare pe sau în tavan

18.31...0031
Instalaţie electrică de interior,
montare pe sau în tavan

18.31...0031
Montare pentru tavan înalt

Detector de mișcare și prezență

F

N

Sarcină

Tipul 18.21   Ieșire conectată la tensiunea de alimentare
Tipul 18.21.x.xxx.0300   Ieșire cu contact liber de potenţial
Indicat mai ales pentru montarea pe tavan

Tipul 18.31   Ieșire conectată la tensiunea de alimentare
Tipul 18.31.x.xxx.0300   Ieșire cu contact liber de potenţial
Montare în tavan
Tipul 18.31.x.xxx.0031   Recomandat pentru aplicaţii cu tavane înalte (până la 6 metri)
Temporizare după ultima detecţie a mișcării (30 s...35 min)

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40
- 1 ND - contact normal deschis 10 A 230 V c.a
- Alimentare: 120…230 V C.A. (pentru tipurile 18.21,18.31)
- Supply volt  24 V C.A./C.C. (numai pentru tipurile 18.21/31-0300)

F

N Sarcină

Tipul 18.21/31 Tipul 18.21/31-0300

1 = Reglarea timpului de întârziere  
  la deconectare

2 = Reglarea pragului de intervenţie  
  în funcţie de lumina ambiantă

1 2 1 2

Câmpul de acoperire / Aria de supraveghere (detecție)

Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență
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Conexiune în paralel Tipul 18.01/11

F

N

Conexiune în paralel Tipul 18.21/31

F

N

Sarcină

Notă: Respectaţi polaritatea indicată pentru Fază şi Nul

Conexiune în paralel Tipul 18.01/11 cu Tipul 18.21/31
F

N

Notă: Respectaţi polaritatea indicată pentru Fază şi Nul

Sarcină

Sarcină

Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență



74 75

Tipul 18.A1
Pentru instalaţii de exterior
Gradul de protecţie IP 54
- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.
- Fixare pe perete sau pe tavan

F

N

18.A1 - Montarea pe perete.

Orientare pe orizontală 180°.
Orientare pe verticală 30°.

180°

30°

Seria 18 - Senzori de mişcare Seria 18 - Senzori de mişcare

Tipul 18.41   
Senzor de mişcare pentru montare pe tavan
Specific pentru coridoare cu o lungime de până la 30m
Aplicații: coridoare de hotel și birouri, zone de tranzit

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

F

N
Sarcină

Versiune cu montare  
încastrată/îngropată

Versiune cu montare pe suprafață



76 77

Tipul 18.51   
Senzor de mişcare şi prezență 
pentru montare pe tavan
Detecție foarte sensibilă şi omogenă
Două zone de detecție: “prezență” potrivit 
zonelor cu activitate redusă și ”mișcare” 
potrivit zonelor de tranzit sau zonelor 
cu activitate intensă

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal deschis, 
  10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

F

N
Sarcină

Versiune cu montare încastrată/îngropată

Versiune cu montare pe suprafață

Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență cu Bluetooth

Tipul 18.51.8.230.B300
Senzori de mişcare şi  
prezență cu Bluetooth

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal  
   deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

Versiune cu montare  
încastrată/îngropată

Versiune cu montare  
pe suprafață

Cu ajutorul tehnologiei Bluetooth LE (Low Energy) programarea caracteristicilor  
senzorului de mișcare devine ușor și convenabil de realizat utilizând telefoanele  
inteligente cu sistem de operare Android sau iOS.

După instalarea senzorului 18.51, descărcați gratuit Aplicația ”Finder Toolbox” de 
pe site-urile magazinelor oficiale Google sau Apple și setați toți parametri necesari.

NFCPLUS

Finder Toolbox
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Tipul 18.5D
Senzor de mişcare şi prezență
cu interfață DALI.
Trei funcții selectabile

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal deschis, 
  10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

Versiune cu montare  
încastrată/îngropată

Versiune cu montare  
pe suprafață

Confort
Controlul luminozității constante
reglează și menține un nivel de luminozitate constantă în funcție de 
mișcarea detectată și lumina zilei, prin creșterea sau descreșterea  
cantității (nivelului) de lumină artificială comandată.
Potrivit pentru birouri mici, săli de clasă sau locuri de muncă.
Permite economii considerabile de energie și un confort substanțial.

Simplitate 
Aprindere, avertizare la stingere şi stingere
se comportă ca un detector simplu de mișcare,  
aprinzând lămpile la întreaga putere 100%.
Avertizarea la stingere se realizează prin reducerea  
luminozității până la 50%, timp de 20 de secunde.
Se evită astfel stingerea bruscă a lămpilor.

Curtoazie 
Aprindere, avertizare la stingere şi lumină de curtoazie
atunci când gradul de luminozitate este mai mic decât 
valoarea setată, se aprinde lumina artificială la nivelul de 
10%, asigurându-se astfel unui nivel minim de iluminare.
În cazul în care este detectată o mișcare, nivelul de  
iluminare al lămpilor este reglat la 100%.
Avertizarea la stingere se realizează prin reducerea  
luminozității până la 50%, timp de 20 de secunde.
Potrivit pentru spatiile comune, holuri, coridoare,  
zone de lifturi.

Max 8 alimentatori DALI

alimentatore DALI

alimentatore DALI

alimentatore DALI

alimentatore DALI

alimentatore DALI

F
N

Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență cu interfață DALI Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență cu interfață DALI

Max 8 alimentatoare DALI

Mișcare

Mișcare

Mișcare

alimentatoare DALI

alimentatoare DALI

alimentatoare DALI

alimentatoare DALI

alimentatoare DALI
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Funcție specială Tipul 18.51.8.230.0040
Buton de impuls extern

Mișcare

Un impuls de comandă furnizat prin intermediul butonului, inversează starea de ieșire a releului,  
până la momentul în care temporizarea, activată de ultima mișcare detectată, se va termina.

Compensarea dinamică a luminozității
Datorită principiului său brevetat de “compensare a influenței luminii controlate”, senzorul 18:51...0040 este în măsură să calculeze 
contribuția luminii artificiale de la ieșirea lămpilor aprinse și să monitorizeze în mod continuu nivelul de lumină ambientală naturală, 
chiar și atunci când ”ieșirea” este activă. În consecință, de fiecare dată când nivelul de lumină naturală depășește pragul stabilit, ieșirea 
este dezactivată, reducând semnificativ perioada de iluminare activă, cu economia de energie corespunzătoare, în special în cazul în 
care există un trafic mai mare (o circulație intensă) de oameni.
Acesta este un avantaj în comparație cu alte tipuri de senzori de mișcare, care nu sunt în măsură să controleze nivelul de lumină 
ambientală naturală când ieșirea este activă și care pot să stingă lumina doar după ce expiră temporizarea corespunzătoare ultimei 
mișcări detectate.
De fapt, în zonele cu trafic mare de oameni se poate întâmpla ca senzorul de mișcare să fie reactivat în mod continuu,  
chiar dacă nivelul de lumină naturală este mai mare decât valoarea pragului stabilit.

Tipul 18.51.8.230.0040
Senzor de mişcare şi prezență  
pentru montare pe tavan şi  
buton de impuls extern.
Compensare dinamică a luminozității.
Aplicații: birouri, școli și zone  
cu activitate redusă  
din partea ocupanților.

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal deschis, 
  10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

Versiune cu montare încastrată/îngropată

Versiune cu montare pe suprafață

Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență Seria 18 - Senzori de mişcare și prezență

F

N

Sarcină
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Tipul 18.61   
Senzor de mişcare pentru montare în perete
Unghi de supraveghere larg: 180°
Produs specific pentru montare în perete.
Montare în perete compatibilă cu dozele rotunde 
de 60mm și dreptunghiulare de tip 503 (3 module)

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 1 ND - contact normal deschis, 
  10 A 230 V C.A.
- Alimentare: 110...230 V C.A.

Versiune cu montare  
încastrată/îngropată

F

N
Sarcină

Seria 18 - Senzori de mişcare Seria 18 - Senzori de mişcare

Alb / Gri Antracit

Tipul 18.91   
Special pentru montarea în perete
Montare în perete în doze cu 3 
module, conține și adaptor pentru 
următoarele rame.  
AVE, Bticino, Gewiss, Simon Urmet, 
Vimar.

Sarcină

N
F

Detecția mişcării 
Mişcarea detectată închide, sau păstrează 
închis, contactul ieşirii.
Apăsarea butonului cu revenire închide, 
sau păstrează închis, contactul ieşirii 
pentru temporizarea setată T.

Pentru instalaţii de interior
Gradul de protecţie IP 40

- 200 W - 230 V C.A.
- Alimentare: 230 V C.A.



Seria 15 - Dimmer electronicSeria 13 - Releu multifuncțional

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

B U T O N 
BLUETOOTHAflați mai multe pe  findernet.com

Componentele sistemului

YESLY este sistemul conceput pentru a gestiona luminile și jaluzele din casă plus  
multe altele într-un mod inteligent și fără a fi nevoie de modificări semnificative.

O soluție care poate fi aplicată într-o cameră, precum și în toată casa, în funcție de nevoi.
Prin instalarea unuia sau mai multor relee multifuncționale sau a unui dimmer bluetooth, 
este posibil să controlați sursele de lumină sau să ridicați și să coborâți jaluzelele electrice 
direct cu smartphone-ul sau prin butoanele wireless adecvate.

Mai mult decât atât, datorită gateway-ului Finder YESLY, puteți controla dispozitivele  
de la distanță sau prin intermediul comenzilor vocale folosind Google Assistant și 
Amazon Alexa

Seria 1Y - Amplificator BluetoothGateway
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Tipul 13.22
- 2 contacte ND 6 A - 230 V C.A.;  
 independente și programabile
- Protocol de transmisie Bluetooth  
 4.2 Low Energy
- 21 funcții disponibile 
- Funcție implicită pe ambele canale
- Montare în doză rotundă de perete
- Programare prin aplicația pentru Smartphone  
 iOS sau Android: Finder Toolbox Plus

Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - 

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

Funcție specială: RIa – releu impuls (comandă comutator)
ideal pentru a face din SMART un sistem tradițional cu comutator, deviator sau invertor

Instalație tradițională

F

N

Instalație smart

13.22Sistemul inteligent poate  
fi controlat de: butoane  
wireless şi smartphone

F

N

Funcția VB
Lumină baie  
+ ventilator

L
N

13.22

N
F

Funcția CP
Sonerie + Lumini

L
N

13.22

N
F

Exemple de aplicații

Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - 

F

N

Sarcină
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Tipul 13.S2
Actuator Bluetooth specific pentru
jaluzele / rulouri electrice
- Potrivit pentru controlul jaluzelelor
- 2 contacte ND 6 A - 230 V C.A.
- Sarcină: 200 W 230 V C.A.
- Protocol de transmisie Bluetooth  
 4.2 Low Energy
- Montare în doză rotundă de perete 
- Programare prin aplicația pentru Smartphone  
 iOS sau Android: Finder Toolbox Plus

Ch1-P1: SUS
Ch2-P2: JOS

Funcția TP
Rolety

Tipul 13.S2 - Exemple de aplicații

L
NN
F

P2 P1 CH1CH2 L N

P2
P1

C
H

1
C

H
2

L
N

F

N

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - 
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Tipul 13.72.8.230.B000 - Alb 
Tipul 13.72.8.230.B002 - Antracit
- 2 contacte ND 6 A - 230 V C.A.;  
 independente și programabile
- Protocol de transmisie Bluetooth  
 4.2 Low Energy
- 21 funcții disponibile 
- Programare prin aplicația pentru Smartphone  
 iOS sau Android: Finder Toolbox Plus
- Montare în perete, compatibil cu cele mai  
 întâlnite sisteme de aparataj modular: AVE®,  
 BTicino®, Gewiss®, Simon-Urmet®, Vimar®

L
NN
F Ch1-P1: SUS

Ch2-P2: JOS

Funcția TP
Jaluzele

Tipul 13.72 - Exemple de aplicații

L
NN
F

Funcția VB
Lumină baie + ventilator

L
N N

F

Funcția CP
Sonerie + Lumin

F

N

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - 
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(RM) Releu monostabil

(RI) Releu pas cu pas

(LE) Intermitență asimetrică (-început ON) cu semnal de comandă

(DE) Interval instantaneu cu apariția semnalului de comandă

(BE) Întârziere la declanşare cu semnal de comandă

Funcţiile pentru tipurile 13.22, 13.S2, 13.72
Releul electronic multifuncțional poate fi configurat cu aplicația Finder TOOLBOX, disponibilă pe sistemele iOS sau Android.  
Acest produs vine presetat cu funcția: (RI) Releu pas cu pas, pe ambele canale.

(ME) Luminare armabilă +  
           Întreținere casa scării

(BP) Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare

(MP) Lumină rearmabilă (casa scării)  
 cu preavertizare +  
 Întreținere casa scării

(IT) Releu pas cu pas temporizat

(IP) Releu pas cu pas temporizat cu preavertizare

Funcţiile pentru tipurile 13.22, 13.S2, 13.72
Releul electronic multifuncțional poate fi configurat cu aplicația Finder TOOLBOX, disponibilă pe sistemele iOS sau Android.  
Acest produs vine presetat cu funcția: (RI) Releu pas cu pas, pe ambele canale.

Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - Seria 13 - Releu electronic multifuncțional - 
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(FZ) Monostabil 
         temporizat

Tipurile 13.22 şi 13.S2
(TP) Jaluzele

Ch1

Ch2

(VB) Lumină baie  
          + ventilator

(CP) Sonerie  
         + lumină

Secvențe
P1 (SET): continuați cu secvența
P2 (RESET): aduceți secvența  
                        la prima stare

Tipul Funcţiile
Secvențe

1 2 3 4

13.22
13.72

02

03

04

05

06

07

08

Releul multifuncțional Bluetooth reprezintă evoluția naturală a releului pas 
cu pas. Vă permite să porniți sau să stingeți lămpile de podea, candelabre, 
aplice și să controlați jaluzelele electrice ale casei, folosind smartphone-ul 
sau butoanele wireless.

Aflați mai multe pe  findernet.com

Funcţiile pentru tipurile 13.22, 13.S2, 13.72
Releul electronic multifuncțional poate fi configurat cu aplicația Finder TOOLBOX, disponibilă pe sistemele iOS sau Android.  
Acest produs vine presetat cu funcția: (RI) Releu pas cu pas, pe ambele canale.

Componentele sistemuluiSeria 13 - Releu electronic multifuncțional - 
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Tipul 15.71.8.230.B200 - Alb 
Tipul 15.71.8.230.B202 - Antracit
- 1 ieșire
- Sarcina lămpii: 100 W LED, halogen 200 W
- 7 funcții selectabile care modifică metoda și curba de dimare
- Funcția AUTO, setează automat cea mai corectă metodă pentru 
 controlul lămpii 
- Compatibil cu lămpi de economisire a energiei, lămpi fluorescente 
 compacte (CFL) sau LED-uri dimmabile și cu transformatoare 
 electronice și electromecanice
- Protokół transmisji Bluetooth 4.2 Low Energy
- Montaż w puszkę, kompatybilny z najpopularniejszymi włoskimi  
 przełącznikami: AVE®, BTicino®, Gewiss®, Simon-Urmet®, Vimar®

Seria 15 - Dimmer universale Bluetooth - 

Tipul 15.21
- 1 ieșire
- Sarcina lămpii: 150 W LED, halogen 300 W
- 7 funcții selectabile care modifică metoda și curba de dimare
- Funcția AUTO, setează automat cea mai corectă metodă 
 pentru controlul lămpii
- Compatibil cu lămpi de economisire a energiei, lămpi fluorescente 
 compacte (CFL) sau LED-uri dimmabile și cu transformatoare 
 electronice și electromecanice
- Protocol de transmisie Bluetooth
- Protokół transmisji Bluetooth 4.2 Low Energy
- Montare în doză de perete

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox

Seria 15 - Dimmer universale Bluetooth - 

F

N

F

N

SarcinăSarcină
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Tipo 1Y.P2 - Interfaccia input

F
N

Tipul 1Y.P2 - Interfață de intrare
Interfața YESLY 1Y.P2 cu 2 intrări a fost dezvoltată pentru a integra cu ușurință 
orice contact cu sistemul YESLY.
Cu interfața tipul 1Y.P2, este posibil să controlați dispozitivele individuale sau 
orice scenariu de lumini sau jaluzele

- 2 canale de intrare (P1 și P2)
- Potrivit pentru controlul dispozitivelor Yesly, cu butoane sau comutatoare 
 tradiționale, de exemplu, folosind componente deja instalate sau cu contacte 
 releu, ieșiri PLC etc.
- Programare prin smartphone cu Finder Toolbox Plus
- Compatibil cu butoane luminoase (maxim 5 butoane)
- Tensiunea de alimentare: 110...230 V AC
- Domeniu de transmisie: 10 metri, fără obstacole

ACCESORII - Butoane wireless

Tipul 013.B9 - Buton de perete wireless cu 2 sau 4 canale 
Buton wireless care permite controlul dispozitivelor din sistemul YESLY. Poate fi asociat cu 
dispozitivele Yesly prin aplicația Finder Toolbox Plus pentru a porni / opri sau regla luminile, 
controla jaluzelele electrice și alte tipuri de componente.  
Poate fi configurat pentru a controla și activa scenarii. 
Funcționează fără baterii şi fără a fi nevoie de reîncărcare.

ACCESORII - Butoane wireless

B U T O N 
BLUETOOTH

Tipul 1Y.13.B10 - 2 canale
Tipul 1Y.13.B20 - 4 canale 
alb

Tipul 1Y.13.B12 - 2 canale 
Tipul 1Y.13.B22 - 4 canale
negru

Finder BEYON este un buton wireless care permite controlul dispozitivelor sistemului 
YESLY
Poate fi asociat cu dispozitivele Yesly prin aplicația Finder Toolbox Plus pentru a  
porni / opri sau regla luminile, controla jaluzelele electrice și alte tipuri de componente.
Poate fi configurat pentru a controla și activa scenarii.
BEYON funcționează fără baterii şi fără a fi nevoie de reîncărcare.

Buton wireless cu 2 sau 4 canale

Finder TOOLBOX PLUS
Aplicația prin care se 
configurează sistemul 
YESLY

Finder YESLY
Interfața de control  
al sistemului YESLY

Finder Yesly

NFCPLUS

Finder Toolbox
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FINDER YESLY GATEWAY 
Pentru a vă gestiona 

sistemul Finder YESLY 
chiar şi de la distanță 
sau prin intermediul 

asistenților vocali 
Google Assistant şi 

Amazon Alexa.

Aflați mai multe pe  findernet.com

ACCESORII - Amplificator Bluetooth

Tipul 1Y.EU.005 - Amplificator Bluetooth cu intrare USB
- Sursă de alimentare: conector USB 5 V - minimum 0.5 A
- Frecvența de funcționare: 2.4 GHz
- Temperatura de funcționare: -10 °C...+50 °C
- Interval de transmisie: aproximativ 10 metri în absența obstacolelor.  
 Intervalul de transmisie poate varia în funcție de structura clădirii

Amplificatorul Bluetooth permite extinderea intervalului de transmisie și este utilizat atunci când butoanele wireless sau 
smartphone-urile nu pot comunica cu dispozitivele Yesly din cauza distanței. Amplificatoarele trebuie să fie instalate la 
o distanță maximă de 10 metri și pot fi utilizate până la 4 dispozitive în același sistem. Sunt dispozitive plug and play, 
deoarece nu au nevoie de configurare.

Tipul 1Y.E8.230 - Amplificator Bluetooth, montare încorporată (de ex. Cutie Ø 60 mm)
- Alimentare: 230 V C.A.
- Frecvența de funcționare: 2.4 GHz
- Temperatura de funcționare: -10 °C...+50 °C
- Interval de transmisie: aproximativ 10 metri în absența obstacolelor.  
 Intervalul de transmisie poate varia în funcție de structura clădirii

F

N

Componentele sistemului
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Seria 1C - Cronotermostate

Tipul 1C.51.9.003.2007
Negru

Tipul 1C.51.9.003.0007
Alb

Cronotermostat digital compact cu ecran tactil,
în versiune săptămânală
- Afișaj tactil cu lumină de fundal
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- Calendar cu actualizarea automată a orei legale
- 3 praguri de temperatură programabile
- 2 nivele de securitate – blocare simplă a afișajului (prin atingere)  
  sau blocare completă cu un cod PIN din 3 cifre 
- Comandă de la distanţă
- Compatibil cu doza de montare încastrată echivalentă cu 3 module
- Completat (livrat) cu adaptor pentru următoarele rame:  
 - ABB, Ave, BTicino, Gewiss, Vimar

F
N

Sarcină Comandă de
la distanță

Tipul 1C.61.9.003.0101
Alb

Cronotermostat digital cu ecran tactil
şi cursoare, în versiune săptămânală
- Afișaj tactil cu lumină de fundal
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- Calendar cu actualizarea automată a orei legale
- Comutaţie vară/iarnă
- 24 de cursoare pentru reglarea temperaturii
- Funcție săptămânală care permite setarea modului: automat, 
  manual sau OFF (deconectare) pentru fiecare zi a săptămânii
- Interval minim de setare 15 minute
- Intrare pentru comandă de la distanţă
- Montare pe suprafață peste doza echivalentă cu 3 module

Tipul 1C. 61.9.003.2    101
Antracit metalizat

Seria 1C - Cronotermostate

Util pentru a citi sau a regla temperatura în 
afara termostatului programabil, cum ar fi 
de exemplu diverse alte medii decât locul în 
care este instalat. Gradul de protecţie: IP 54

Accesorii
Senzor de temperatură pentru exterior Tipul 01C.61

Comandă de la distanță
(sau intrare pentru sonda de
temperatură exterioară de tipul 01C.61)

F
N

Sarcină
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Seria 1C - Cronotermostate - programabile cu tehnologie NFC

Tipul 1C.81.9.003.0107
Alb RAL  9010

Cronotermostat digital cu ecran tactil
în versiune săptămânală 
- Afișaj tactil cu lumină de fundal
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- Funcţii de economisire a energiei ECO1 și ECO2
- Intervalul minim de programare 30 de minute 
- Funcții de calibrare și de administrator
- 3 praguri de temperatură programabile 
- Montare pe suprafață peste doza echivalentă cu 3 module

Tipul 1C.81.9.003.2107
Antracit metalizat F

N

Sarcină

Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul dumneavoastră iar după ce  
atingeți cronotermostatul, programul se transferă!

Noua aplicație App pentru o
programare ghidată simplă

Seria 1C - Cronotermostate

Tipo 1C.71.9003.2007 
Negru

Tipo 1C.71.9003.0007
Alb

Cronotermostat digital cu ecran tactil
de bază, în versiune săptămânală
- Afișaj tactil (sensibil la atingere)
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- 3 praguri de temperatură programabile
- Programare gidată
- Funcții principale: - Program ”Party”
 - Calibrare
 - Temporizare manuală cu setarea calendarului
 - Taste multifuncționale tactile
- Domeniul de reglare 5...37 ° C

F

N

Sarcină
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Seria 1C - Cronotermostat - programare prin aplicație

F
N

Tipul 1C.91.9.003.0W07
Cronotermostat digital WiFi 
- Gestionare de la distanță prin aplicație (Android sau iOS)
- Programare manuală sau ghidată cu ajutorul aplicației
- Design minimalist
- Butoane cu touch pentru control
- 4 baterii 1.5 V tip AA
- Funcție de vară / iarnă
- Funcție de blocare cu PIN prin aplicație
- Interval de reglare a temperaturii 5...37°C
- Caracteristicile contactului 5 A/250 V C.A.

APLICAȚIE DISPONIBILĂ ÎN

Seria 1C - Cronotermostat - programare prin aplicație

Programarea prin WiFi
Control de la distanță
Aplicația Finder BLISS vă permite să gestionați cronotermostatul dvs. BLISS WiFi
oriunde v-ați afla. Având conectat BLISS WiFi la rețeaua de acasă, puteți să:
- decideți să schimbați temperatura setată în orice moment
- activați funcția AUTOAWAY pentru a economisi energie automat când plecați de acasă
- creați programele dvs. preferate săptămânale sau zilnice
- gestionați toate cronotermostatele din casa dvs. sau din case diferite
- distribuiți accesul la setările BLISS-ului dvs. către alți utilizatori

Porniți afișajul folosind
butonul „Finder”

Ajustare

Butoane cu touch 
pentru control

Statistici și Rapoarte
Gestionați istoricul 
consumului într-o 
perioadă selectată.
Optimizați sistemul 
prin monitorizarea 
numărului de 
porniri ale încălzirii 
pentru o economie 
mai mare de 
energie.

Sarcină

Finder BLISS
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Seria 1T - Termostate digitale

F
N

Tipul 1T.91.9.003.0000

Termostat digital
- Interfață simplă și intuitivă
- Design minimalist
- Butoane tactile iluminate
- 2 temperaturi selectabile zi / noapte
- Funcție de vară / iarnă
- Funcție de blocare a termostatului cu PIN
- Interval de reglare a temperaturii 5-37°C
- Curentul nominal al contactului 5 A/250 V C.A.

Porniți afișajul folosind
butonul „Finder”

Butoane cu touch pentru control

Sarcină Tipul 1T.51.9.003.2000
Negru

Seria 1T - Termostate digitale

Tipul 1T.51.9.003.0000
Alb

Termostat digital compact cu ecran tactil,
încastrabil în perete
- Afișaj tactil cu lumină de fundal
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- Posibilitate de programare cu două praguri de temperatură  
- Funcţii de economisire a energiei ECO1, 
- Funcție de administrator
- Comandă de la distanţă pentru modificarea  
  temperaturii sau pentru Pornire/Oprire
- Compatibil cu doza de montare încastrată echivalentă cu 3 module
- Completat (livrat) cu adaptor pentru următoarele rame:  
 - ABB, Ave, BTicino, Gewiss, Vimar

F
N

Sarcină Comandă de
la distanță
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Seria 1T - Termostate digitale

Tipul 1T.31.9.003.0000
Alb “basic”

Termostat digital cu tastatură
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- 2 nivele de temperatură reglabile (+5...+37)°C
- Funcţii: Antiîngheţ/Off/Vară/Iarnă
- Montare pe suprafață peste doza echivalentă cu 3 module

Tipul 1T.31.9.003.2000
Negru “basic”

F

N

Sarcină

Seria 1T - Termostate digitale

Tipul 1T.41.9.003.2000
Alb “basic”

Termostat digital cu reglare rapidă
- 1 contact comutator la ieșire 5 A/250 V C.A.
- Tensiune de alimentaree: 3 V C.C. (2 baterii 1.5 V C.C. AAA)
- Temperatură reglabilă (+5...+30)°C
- Funcţii: Antiîngheţ/Off/Vară/Iarnă
- Selector: Zi/Noapte (redusă cu - 3°C faţă de zi)
- Montare pe suprafață peste doza echivalentă cu 3 module

Tipul 1T.41.9.003.2000
Negru “basic”

F

N

Sarcină
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Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiunea reţelei

Tipul 20.21
- 1 ND - contact normal deschis, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F (+)

N (-)

Sarcină

Butoane

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

20.21

Conectare cu realizarea comenzii 
în joasă tensiune

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiunea 
reţelei folosind butoane iluminate

Co
nd

en
sa

to
r

Butoane iluminate

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi cu lungimea de 7.5cm.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V C.A.).

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

Sarcină

Butoane

F (+)

N (-)

F (+)

N (-)

Sarcină

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare
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Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiunea reţelei

Conectare cu realizarea comenzii 
în joasă tensiune

Conectare cu realizarea comenzii de la 
tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

Tipurile 20.22/23/24/26/27/28
- 2 ND - contacte normal deschise, 16 A 250 V C.A.
- 1 ND + 1 NÎ (1 normal deschis + 1 contact normal închis),
  16 A 250 V C.A. (numai pentru 20.23)
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină  
  35 mm (EN 60715)

Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare Seria 20 - Relee pas cu pas electromecanice modulare

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

20.22

20.23

20.24

20.26

20.27

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

20.28

F (+)

N (-)

Sarcină

Butoane

Sarcină

Butoane

F (+)

N (-)

Co
nd

en
sa

to
r

Butoane iluminate

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile şi cu lungimea de 7.5cm.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V C.A.).

F (+)

N (-)

Sarcină
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Tipul 22.32            Tipul 22.32 + Modul cu contacte auxiliare
Variante: - 2ND sau 1ND + 1NÎ sau 2NÎ, 25 A 250 V C.A.
 - 12; 24; 48; 60; 120; 230 V C.C./C.A.
 - fără selector
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

 2 ND 1 ND + 1 NÎ 2 NÎ
 (x3x0) (x5x0) (x4x0)

Accesorii
Module cu contacte auxiliare  Tipul 022.33                      Tipul 022.35

2 ND 6 A 1ND+1NÎ 6 A

Tipul 22.34               Tipul 22.34 + Modul cu contacte auxiliare
Variante: - 4ND sau 3ND + 1NÎ sau 2ND + 2NÎ, 
    25 A 250 V C.A.
 - 12; 24; 48; 60; 120; 230 V C.C./C.A.
 - fără selector
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

 4 ND 3 ND + 1 NÎ 2 ND + 2 NÎ
 (x3x0) (x7x0) (x6x0)

Comutația fazelor  
şi a neutrulu

Numai comutația fazelor

Seria 22 - Contactoare modulare Seria 22 - Contactoare modulare

Accesorii
Module cu contacte auxiliare  Tipul 022.33                      Tipul 022.35

2 ND 6 A 1ND+1NÎ 6 A
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Tipul 22.44
- 4 ND, ≥ 3 mm 
  (sau 3 ND + 1 NÎ, ori 2 ND + 2 NÎ), 40 A  400 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Comutația fazelor 
şi a neutrulu

Numai comutația fazelor

Tipul 22.64               
Destinate în mod special sarcinilor cu 
un vârf mare de curent la pornire 240 A
- 4 ND, ≥ 3 mm 
  (sau 3 ND + 1 NÎ, ori 2 ND + 2 NÎ), 63 A  400 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

 4 ND 3 ND + 1 NÎ 2 ND + 2 NÎ
 (4310) (4710) (4610)

Accesorii
Module cu contacte auxiliare 
            Tipul 022.63                Tipul 022.65

2 ND 6 A 1ND+1NÎ 6 A

33

34

022.63

 4 ND 3 ND + 1 NÎ 2 ND + 2 NÎ
 (4310) (4710) (4610)

Seria 22 - Contactoare modulare Seria 22 - Contactoare modulare

Comutația fazelor 
şi a neutrulu

Numai comutația fazelor

Accesorii
Module cu contacte auxiliare 
            Tipul 022.63                Tipul 022.65

2 ND 6 A 1ND+1NÎ 6 A

33

34

022.63
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Seria 26 -  Relee pas cu pas electromecanice

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuă

Sarcină

Butoane 
Adaptor c.c.

Accesoriu - Adaptor C.C.
Tipul 026.9.012 026.9.024
Tensiune nominală 12 V C.C. 24 V C.C.
Temperatura ambiantă maximă  + 40°C + 40°C
Plaja de funcţionare (0.9…1.1)UN

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile și cu lungimea de 7.5cm.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V C.A.).

Conectare cu realizarea comenzii de la
tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Condensator

Butoane iluminate

Conectare cu realizarea comenzii
de la tensiunea reţelei

Tipul 26.01
- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

Sarcină

Butoane

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

26.01

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

F

N

Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiune alternativă joasă

F

N

Sarcină

Butoane

Seria 26 -  Relee pas cu pas electromecanice

F

N
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Tipurile 26.02/03/04/06/08
- 2 ND - contacte normal deschise, 10 A 250 V C.A.
- 1 ND + 1 NÎ (1 normal deschis + 1 contact normal închis),
  10 A 250 V C.A. (26.03)
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

Conectare cu realizarea comenzii
de la tensiunea reţelei

Sarcina

Butoane

F

N

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

26.02

26.03

26.04

26.06

26.08

N

Sarcina

Butoane

Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiune alternativă joasă

F

Conectare cu realizarea comenzii de la
tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

Condensator

Sarcină

Butoane

F

N

Conectare cu realizarea comenzii de la tensiune continuă
F

N

Sarcină

Butoane
Adaptor c.c.

Seria 26 -  Relee pas cu pas electromecanice Seria 26 -  Relee pas cu pas electromecanice

Accesoriu - Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 026.00
Versiune ermetică cu terminale izolate, flexibile și cu lungimea de 7.5cm.
Este necesară conectarea modulului în paralel cu bobina releului
(până la 15 butoane iluminate de maxim 1.5 mA la 230 V C.A.).

Accesoriu - Adaptor C.C.
Tipul 026.9.012 026.9.024
Tensiune nominală 12 V C.C. 24 V C.C.
Temperatura ambiantă maximă  + 40°C + 40°C
Plaja de funcţionare (0.9…1.1)UN
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Tipurile 27.05/06
Se pot conecta până la 24 butoane de comandă
iluminate cu ajutorul modulului adiţional
- 2 ND - contacte normal deschise, 10 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

27.05

27.06

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

Tipul 27.01
Se pot conecta până la 24 butoane de comandă
iluminate cu ajutorul modulului adiţional
- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

N

Sarcină

Bu
to

an
e

Conectare cu realizarea comenzii de la 
tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N Condensator

Butoane iluminate

Sarcină

Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 027.00
Acest modul este necesar dacă utilizaţi până la 
24 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA 
la 230 V C.A.). Modulul trebuie inserat direct pe releu.

Accesoriu

Conectare cu realizarea comenzii de la 
tensiunea reţelei folosind butoane iluminate

F

N

Sarcină

Condensator

Butoane iluminate

N

Sarcină

Bu
to

an
e

Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiunea reţelei

F

Conectare cu realizarea comenzii 
de la tensiunea reţelei

F

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

Tipul Număr de 
impulsuri

27.01

Secvenţe

Seria 27 -  Relee pas cu pas electromecanice Seria 27 -  Relee pas cu pas electromecanice

Modul pentru butoane iluminate
Condensator - Tipul 027.00
Acest modul este necesar dacă utilizaţi până la 
24 butoane iluminate (fiecare de maxim 1 mA 
la 230 V C.A.). Modulul trebuie inserat direct pe releu.

Accesoriu
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Tipul 27.21 EVO
Se pot conecta până la 15 butoane
de comandă iluminate (fără ajutorul
modulului adiţional)
Include un limitator de putere pe
bobină care permite alimentarea
continuă a acesteia
- 1 ND - contact normal deschis, 10 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

27.21

N

Sarcină

Bu
to

an
e

F

20.21/26.01/27.01
20.22/23/24/26/27/28 26.02/03/04/06/08

27.25

27.26

Tipul SecvenţeNumăr de 
impulsuri

Tipul 27.25 EVO şi 27.26 EVO
Se pot conecta până la 15 butoane
de comandă iluminate (fără ajutorul
modulului adiţional)
Include un limitator de putere pe
bobină care permite alimentarea
continuă a acesteia
- 2 ND - contacte normal deschise,
  10 A 230 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare în doză sau pe panou

N

F

Sarcină

Butoane

Seria 27 -  Relee pas cu pas electromecanice Seria 27 -  Relee pas cu pas electromecanice
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Tipul 48.P5
- 2 C - contacte comutatoare, 8 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A. sau C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 4C - Interfaţă modulară cu releu

Tipul 4C.P2
- 2 C - contacte comutatoare, 8 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A. sau C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

48.52 / 72 48.52 / 72

Seria 48 - Interfaţă modulară cu releu

Accesorii

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.52

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.42

Suport de etichetă   Tipul 097.00

Set de etichete indicatoare (48 bucăți) 
pentru imprimare prin transfer termic   Tipul 060.48

Terminale tip ”push-in”

Baghetă de prindere cu 8 pini   Tipul 097.58

Baghetă de prindere cu 8 pini   Tipul 095.18

Accesorii

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.52

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.42

Suport de etichetă   Tipul 097.00

Set de etichete indicatoare (48 bucăți) 
pentru imprimare prin transfer termic   Tipul 060.48

Baghetă de prindere cu 8 pini   Tipul 097.58

Baghetă de prindere cu 8 pini   Tipul 095.18

Terminale tip ”push-in”
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Seria 58 - Interfaţă modulară cu releu

Tipul 70.11 - Releu de supraveghere a tensiunii monofazate (220...240 V):
 • Subtensiune (UV sau UVm)
 • Supratensiune (OV sau OVm)
 • Câmp de supraveghere (supratensiune + subtensiune) (W sau Wm)
 • Memorarea defectului este selectabilă
- 1 C - contact comutator, 10 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Vedere din faţă: selectorul funcţiei şi celelalte setări

Funcţiile:
OV, OVm, UV, 
UVm, W, Wm

Tîntârzierea la deconectare: 
(0.5...60) sec

UMax: 
(220...270) V

UMin: 
(170...230) V

N

F

Seria 70 - Relee de supraveghere a tensiunii rețelei

Tipul 58.P4
- 4 C - contacte comutatoare, 7 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A. sau C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Accesorii

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.52

Baghetă de prindere cu 2 pini   Tipul 097.42

Suport de etichetă   Tipul 097.00

Baghetă de prindere cu 8 pini   Tipul 097.58

Baghetă de prindere cu 6 pini   Tipul 094.56

Set de etichete indicatoare (48 bucăți) 
pentru imprimare prin transfer termic   Tipul 060.48

Terminale tip ”push-in”
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Funcţiile:
OV, OVm, UV, 
UVm, W, Wm

Tîntârzierea la deconectare: 
(0.5...60) sec

UMax: 
(380...480) V

UMin: 
(300...400) V

L1
L2
L3

Tipul 70.41 - Releu de supraveghere a tensiunii trifazate (380...415 V, cu sau fără neutru):
 • Câmp de supraveghere (supratensiune + subtensiune)
 • Lipsă fază
 • Succesiunea fazelor
 • Asimetrie
 • Lipsă neutru, selectabil
- 1 C - contact comutator, 6 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Tîntârzierea la deconectare: 
(0.5...60) sec

N = Cu supravegherea  
  Neutrului
N = Fără supravegherea  
  Neutrului

UMax: 
(380...480) V

UMin: 
(300...400) V

(4...25) % UN

L1

N

L2
L3

Seria 70 - Relee de supraveghere a tensiunii rețeleiSeria 70 - Relee de supraveghere a tensiunii rețelei

Tipul 70.31 - Releu de supraveghere a tensiunii trifazate (380...415 V):
 • Subtensiune (UV sau UVm)
 • Supratensiune (OV sau OVm)
 • Câmp de supraveghere (supratensiune + subtensiune) (W sau Wm)
 • Memorarea defectului este selectabilă
 • Succesiunea fazelor
 • Lipsă fază
- 1 C - contact comutator, 6 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Vedere din faţă: selectorul funcţiei şi celelalte setări Vedere din faţă: selectorul funcţiei şi celelalte setări
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Tipul 70.61
Releu de supraveghere a tensiunii 
trifazate (208...480 V):
 • Succesiunea fazelor
 • Lipsă fază
- 1 C - contact comutator, 6 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

L1
L2
L3

Tîntârzierea la deconectare:
(0.5...60) sec

Funcţiile:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

UMax: 
(380...480) V

UMin: 
(300...400) V

(5...25) % UN

Tipul 70.42 - Releu de supraveghere a tensiunii pentru reţele trifazate (380...415 V, cu neutru):
 • Subtensiune (UV sau UVm)
 • Supratensiune (OV sau OVm)
 • Câmp de supraveghere (supratensiune + subtensiune) (W sau Wm)
 • Memorarea defectului, selectabil
 • Lipsă fază
 • Succesiunea fazelor
 • Asimetrie
 • Lipsă neutru
- 2 C - contacte comutatoare, 8 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 70 - Relee de supraveghere a tensiunii rețeleiSeria 70 - Relee de supraveghere a tensiunii rețelei

L1

N

L2
L3

Vedere din faţă: selectorul funcţiei şi celelalte setări

L1
L2
L3

Tipul 70.62
Releu de supraveghere a tensiunii 
trifazate (208...480 V):
 • Succesiunea fazelor
 • Lipsă fază
- 2 C - contacte comutatoare, 8 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)
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Conectare cu 3 sonde
exemplu schemă de umplere

(vezi pagina 128)

Tipul 72.01 
Sensibilitate reglabilă
- 1 C - contact comutator, 
  16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm

FL = Supravegherea nivelului la
  umplere, întârziere (7 sec).
EL = Supravegherea nivelului la
  evacuare, întârziere (7 sec).
FS = Supravegherea nivelului la
  umplere, întârziere (0.5 sec).
ES = Supravegherea nivelului la
  evacuare, întârziere (0.5 sec).

Conectare cu 2 sonde
exemplu schemă de golire

(vezi pagina 129)

F = Supravegherea nivelului 
  la umplere, 
  Z1 - Z2 deconectate
  Întârziere fixă de 1 secundă.
E = Supravegherea nivelului 
  la evacuare, 
  Z1 - Z2 conectate
  Întârziere fixă de 1 secundă.

Conectare cu 3 sonde
exemplu schemă de umplere

(vezi pagina 128)

Conectare cu 2 sonde
exemplu schemă de golire

(vezi pagina 129)

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

1 = Selectarea funcţiilor               2 = LED roșu               3 = Reglarea sensibilităţii

1

Tipul 72.11
Sensibilitate fixă
- 1 C - contact comutator, 
  16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm

2

3

1

2

3

2 = LED roșu

2 2
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Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

nivel

Funcţia de umplere

Exemplu cu 3 sonde Exemplu cu 2 sonde

Funcţia de golire

Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile Seria 72 - Relee de nivel pentru lichide conductibile

nivel nivel nivel
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Tipul 072.51
Suport pentru electrod bipolar, un pol legat  
de electrod şi unul la masă, conectat  
direct la suportul filetat. Adaptat pentru  
rezervoare din metal cu racord filetat G3/8”.

Tipul 072.501

Racord pentru 
electrod

Tipul 072.500

Electrod
Lungimea de 500 mm.

Tipul 072.01.06 - Lungimea conductorului: 6 m (1.5 mm2) 
Tipul 072.01.15 - Lungimea conductorului: 15 m (1.5 mm2)
Sondă-conductor pentru lichide conductibile folosită la  
controlul lichidelor în puţuri şi rezervoare fără presiune.  
Electrod compatibil cu aplicaţiile de procesare a alimentelor.

Tipul 072.11
Senzor de apă pe podea, creat pentru a  
detecta şi raporta prezenţa apei pe podea.

Tipul 072.02.06 - Lungimea conductorului  
          (de culoare albastră): 6 m (1.5 mm2)
Electrod pentru bazine de înot cu nivel ridicat de clor,  
sau bazine cu apă sărată şi salinitate ridicată.

Tipul 072.503
Distanţor pentru sondele rigide

Seria 72 - Accesoriile releelor de nivel pentru lichide conductibile

Tipul 072.53
Suport electrod tripolar

Tipul 072.31
Sondă

Relee de control al nivelului și plutitoare cu funcție de golire / umplere,
destinate pentru gestionarea lichidelor conductibile și alimentare.

Dispozitive de control  
al nivelului lichidelor
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(MI) Exemplu funcţia

Aici se arată un releu pentru 
sarcini alternante 72.42 care 
lucrează împreună cu un releu 
de nivel de tipul 72.01. 
În condiții normale este de 
aşteptat ca nivelul lichidului 
să rămână în intervalul  
indicat, de la Min la Max. În 
acest caz funcţia îndeplinită 
de releul 72.42 va fi aceea de 
a alterna ciclul de funcţionare  
(datoria) între cele două 
pompe.
Nu există nici o prevedere 
pentru a rula simultan ambele 
pompe.

(ME) Exemplu funcţia

Aici se arată un releu pentru 
sarcini alternante 72.42 care  
lucrează împreună cu două 
relee de nivel de tipul 72.01.  
În condiții normale este de 
aşteptat ca nivelul lichidului  
să rămână în intervalul indicat, 
de la Min la Max. În acest caz 
funcţia îndeplinită de releul 
72.42 va fi aceea de a alterna 
ciclul de funcţionare (datoria) 
între cele două pompe.
În cazul în care nivelul lichidului 
creşte peste nivelul de Alarmă, 
atunci releul 72.42 va face apel 
la funcţionarea simultană a 
ambelor pompe, în virtutea 
semnalului de la terminalul B3  
Alarmă/controlul Nivelului 
scăzut.
Notă: din cauza nivelului scăzut 
a semnalelor de comandă 
pentru releul 72.42, este 
recomandat a se folosi pe post 
de controler de nivel modelul 
72.01.8.240.5002 din cauza 
capacităţii sale superioare de 
comutare a sarciniilor reduse.

Seria 72 - Exemplu de aplicație în controlul nivelului lichidelor Seria 72 - Exemplu de aplicație în controlul nivelului lichidelor



144 145

Tipul 72.42
- 2 ND - contacte normal deschise independente, 
  12 A 250 V C.A.
- Alimentare: (110...240)V și 24 V C.A./C.C. 
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

N
F

Funcţia

(ME) Ieşirile alternează în conformitate cu semnalul de comandă S
• Tensiunea de alimentare este permanent aplicată la bornele A1-A2.  
 Apariţia semnalului de control S1 forţează doar un contact de ieşire să închidă.  
 Contactul care se închide va alterna între 11-14 şi 21-24 la fiecare aplicare  
 succesivă a semnalului de comandă S1 – asigurând chiar şi uzura egală a  
 ambelor motoare. 
• Dacă apare semnalul de comandă S2 atunci ambele contacte de ieşire  
 se vor închide (indiferent de S1). Oricum, pentru a limita vârfurile mari  
 de curent, ambele motoare nu pot porni în intervalul de temporizare T  
 decât unul după celălalt.

(M2) Numai Ieşirea 2 (21-24)
• Alimentare aplicată permanent la bornele A1-A2.
• Apariţia oricărui semnal de comandă S1 sau S2 va  
 închide contactul de ieşire 2 (21-24).
 Funcţie utilă atunci când sarcina 1 (11-14) este scoasă din serviciu.

(M1) Numai Ieşirea 1 (11-14)
• Alimentare aplicată permanent la bornele A1-A2.
• Apariţia oricărui semnal de comandă S1 sau S2 va  
 închide contactul de ieşire 1 (11-14).
 Funcţie utilă atunci când sarcina 2 (21-24) este scoasă din serviciu.

(MI) Ieşirile alternează la aplicaţiile succesive a tensiunii de alimentare
• Aplicarea tensiunii de alimentare la bornele A1-A2 forţează doar  
 un contact de ieşire să închidă, dar contactul care se închide va  
 alterna între 11-14 şi 21-24 la fiecare aplicare succesivă a alimentării –  
 asigurând chiar şi uzura egală a ambelor motoare. 
• Celălalt contact de ieşire poate fi forţat să se închidă de apariţia  
 oricărui semnal de comandă S1 sau S2 – dar pentru a limita  
 vârfurile mari de curent, celălalt motor nu poate porni în intervalul  
 de temporizare T de după pornirea primului motor.

Seria 72 - Releu pentru sarcini alternante Seria 72 - Releu pentru sarcini alternante 
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Tipul 72.B1
• Plutitor cu contact comutator şi 3 camere etanşe, pentru sistemele cu apă murdară,
 instalații de drenaj şi stații de pompare
• Livrat cu kit de fixare
- 1 C - contact comutator 20A (8A) 250V C.A.
- Gradul de protecţie: IP 68

La utilizarea firelor negru și maro, circuitul se deschde atunci când 
plutitorul este jos și se închide atunci când plutitorul este sus.
În acest caz, firul albastru/gri trebuie să fie izolat.

La utilizarea firelor negru și albastru/gri, circuitul se deschde atunci 
când plutitorul este sus și se închide atunci când plutitorul este jos.
În acest caz, firul maro trebuie să fie izolat.

45˚ 45˚

20˚

45˚ 45˚

20˚

20˚ 20˚

45˚ 45˚

20˚

45˚ 45˚

20˚

20˚ 20˚

Tipul 72.A1
• Plutitor cu contact comutator şi 2 camere etanşe, pentru  
 instalațiile de pompare sanitare şi sistemele cu apă gri
• Contragreutate (300gr) cu cablu de prindere, incluse

Tipul 72.A1.0000.xx02
Plutitor cu contact comutator pentru apă potabilă şi lichide alimentare.
Realizat cu cablu şi plastic certificate ACS (Attestation de Conformitè Sanitaire).

Golire Umplere

La utilizarea firelor negru și maro, circuitul se deschde atunci când 
plutitorul este jos și se închide atunci când plutitorul este sus.
În acest caz, firul albastru/gri trebuie să fie izolat.

La utilizarea firelor negru și albastru/gri, circuitul se deschde atunci 
când plutitorul este sus și se închide atunci când plutitorul este jos.
În acest caz, firul maro trebuie să fie izolat.

45˚ 45˚

20˚

45˚ 45˚

20˚

20˚ 20˚

45˚ 45˚

20˚

45˚ 45˚

20˚

20˚ 20˚

- 1 C - contact comutator 
  20A (8A) 250V C.A.
- Gradul de protecţie: IP 68

Seria 72 - Plutitoare cu contact comutator Seria 72 - Plutitoare cu contact comutator

Golire Umplere
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Tipul 77.01
17.5 mm lăţime
- 1 ND - configurația 
  circuitului de ieșire, 5 A
- Alimentare: C.A. sau C.C.
- Montare pe șină 35 mm 
  (EN 60715)

Exemplu de conexiune
monofazată

Exemplu de conexiune trifazată
(cu 3 x 77.01.8.230.8051) 

F

N

Tipul 78.12...2400 Tipul 78.12...1200
Ieșire 24 V C.C., 12 W Ieșire 12 V C.C., 12 W

- Alimentare: (110...240)V C.A.
                            220 V C.C. nepolarizat 
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

N
F

Seria 77 - Relee electronice modulare - SSR

Sarcină 1

Seria 78 - Surse de alimentare în comutaţie

Sarcină



150 151

N
F

Tipul 78.36
- Ieșire 24 V C.C., 36 W
- Alimentare: (110...240)V C.A.,               
                            220 V C.C. nepolarizat
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Sarcină 1

Sarcină 2

Seria 78 - Surse de alimentare în comutaţieSeria 78 - Surse de alimentare în comutaţie

Tipul 78.25...2400 Tipul 78.25...1200
Ieșire 24 V C.C., 25 W Uscita 12 V C.C., 25 W

- Alimentaee: (110...240)V C.A., 
 220 V C.C. nepolarizat 
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

L(L1) N(L2)

N
F

Sarcină 1
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- Alimentare: (110...240)V C.A.
                           220 V C.C. nepolarizat
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

N
F

Tipul 78.50  

Tipul 78.50 1
Pretabilă la încărcarea
bateriilor

Ieșire 12 V C.C., 50 W

Tipul 78.60 

Tipul 78.61
Pretabilă la încărcarea
bateriilor

Ieșire 24 V C.C., 60 W

Sarcină 1

Sarcină 2

Seria 78 - Surse de alimentare în comutaţie

Tipul 7E.12.8.230.0002
- Curentul nominal 10 A (25 A maxim)
- 1-fază 230 V C.A.
- 35 mm lăţime
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Seria 7E - Contatoare de energie

Pentru închidere cu 
sigiliu folosiţi 2 capace.

Accesorii 
Capac Tipul 07E.16
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Tipul 7E.13.8.230.0000
- Curentul nominal 5 A (32 A maxim)
- 1-fază 230 V C.A.
- 17.5 mm lăţime
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N
Tipul 7E.16.8.230.0000
- Curentul nominal 10 A (65 A maxim)
- 1-fază 230 V C.A.
- 35 mm lăţime
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Seria 7E - Contatoare de energie Seria 7E - Contatoare de energie

Pentru închidere cu 
sigiliu folosiţi 2 capace.

Accesorii 
Capac Tipul 07E.16

Pentru închidere cu 
sigiliu folosiţi 2 capace.

Accesorii
Capac Tipul 07E.13
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Tipul 7E.36.8.400.0010
- Curentul nominal 10 A (65 A maxim)
- 3-faze
- 70 mm lăţime

Tipul 7E.36.8.400.0002
- Curentul nominal 10 A (65 A maxim)
- 3-faze
- Doua tarife (Zi și Noapte)
- 70 mm lăţime
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Seria 7E - Contatoare de energie Seria 7E - Contatoare de energie

Accesorii
Capac Tipul 07E.16
Pentru închidere cu  
sigiliu folosiţi 4 capace.

Monofazate bidirecționale
- Curent nominal 5 A (maxim 40 A)
- Monofazat 230 V C.A.
- Montare pe șină  
  de 35 mm (EN 60715)

+24V

F

N

Tipul 7E.64.8.230.0001
Tipul 7E.64.8.230.0010

Tipul 7E.64.8.230.0001 kWh + tensiune instantanee şi & kW, V 
Tipul 7E.64.8.230.0010 Multifuncție şi certificat MID
Tipul 7E.64.8.230.0210 Multifuncție şi certificat MID. Interfață Modbus RS485 integrată.
Tipul 7E.64.8.230.0310 Multifuncție şi certificat MID. interfață M-Bus integrată. 

SO
+24V

COM
_
+

Modbus

Tipul 7E.64.8.230.0210

N

+ 24V

M-Bus

SO

Tipul 7E.64.8.230.0310

N

F F
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Seria 7E - Contatoare de energie Seria 7E - Contatoare de energie

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO
M-Bus

+24V

Tipul 7E.78.8.400.0312 Tipul 7E.78.8.400.0410

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO

+24V

ETHERNET

Tipul 7E.78.8.400.0312 Interfață M-Bus integrată, sisteme trifazate cu 3 sau 4 fire, două tarifuri
Tipul 7E.78.8.400.0410 Interfață Modbus TCP Ethernet integrată, 4 fire

Multifuncție,  
bidirecționale,  
certificate MID
- Curent nominal 5 A  
  (maxim 80 A)
- Cu măsurare directă  
  până la 80 A
- Sisteme trifazate
- Două tarife

Multifuncție,  
bidirecționale,  
certificate MID
- Curent nominal 5 A  
  (maxim 80 A)
- Cu măsurare directă  
  până la 80 A
- Sisteme trifazate
- Două tarife

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO2

SO1

+24V

+24V

Tipul 7E.78.8.400.0112

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO

COM

+24V
Modbus

Tipul 7E.78.8.400.0212

Tipul 7E.78.8.400.0112 Sisteme trifazate cu 3 sau 4 fire 
Tipul 7E.78.8.400.0212 Interfață Modbus RS485 integrată, 4 fire

RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului
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3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

M-Bus SO

+24V

Tipul 7E.86.8.400.0312 Tipul 7E.86.8.400.0410

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

ETHERNET

SO

+24V

Tipul 7E.86.8.400.0312 Interfață M-Bus integrată, sisteme trifazate cu 3 sau 4 fire, două tarife
Tipul 7E.86.8.400.0410 Interfață Modbus TCP Ethernet integrată, 4 fire

RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului

Multifuncție,  
bidirecționale,  
certificate MID
- Curent nominal 1 A  
  (maxim 6 A)
- 6 A Cu măsurare  
  directă până la 6 A,  
  cu măsurare indirectă,  
  cu transformator de curent,  
  până la 50 000 A
- Sisteme trifazate
- Raport de transformare  
  setabil
- Două tarife

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO2

SO1

+24V

+24V

Tipul 7E.86.8.400.0112

COM

3 x 230/400 VAC 50/60 Hz

SO
+24V

Modbus

Tipul 7E.86.8.400.0212

Tipul 7E.86.8.400.0112 Sisteme trifazate cu 3 sau 4 fire
Tipul 7E.86.8.400.0212 Interfață Modbus RS485 integrată, 4 fire

Multifuncție,  
bidirecționale,  
certificate MID
- Curent nominal 1 A  
  (maxim 6 A)
- 6 A Cu măsurare  
  directă până la 6 A,  
  cu măsurare indirectă,  
  cu transformator de curent,  
  până la 50 000 A
- Sisteme trifazate
- Raport de transformare  
  setabil
- Două tarife

RT1,T2 = Dispozitiv de schimbare a tarifului

Seria 7E - Contatoare de energie Seria 7E - Contatoare de energie
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Exemplu de instalare

Tipul 7P.02.8.260.1025
Descărcător de Tipul 1+2, 
pentru aplicaţii monofazate.
Protecţie cu modul varistor + eclator-GDT L-N  
şi modul eclator cu gaz (GDT) N-PE.
În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Indicare vizuală și conector cu contact de 
  semnalizare la distanţă a stării 
  varistorului/eclatorului și a
  prezenței eclatorului-GDT între N-PE
- Posibilitate de ”montare răsturnată” (”upside down”)
- Module înlocuibile
- Posibilitate de conexiune în serie (V-shape) – în V
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Sistem monofazat TT - descărcător  
poziţionat înaintea diferenţialului

Sistem trifazat TN-C – descărcător 
poziţionat înaintea diferenţialului

Tipul 7P.03.8.260.1025
Descărcător de Tipul 1+2,
Pentru sisteme trifazate fără Neutru (conductor PEN).
Protecţie cu 3 module varistor + eclator-GDT
între L1, L2, L3, PEN.
În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Indicare vizuală și conector cu contact de semnalizare 
  la distanţă a stării varistorului/eclatorului
- Posibilitate de ”montare răsturnată” (”upside down”)
- Module înlocuibile
- Posibilitate de conexiune în serie (V-shape) – în V
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare
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Sistem trifazat TT – descărcător 
poziţionat înaintea diferenţialului

Tipul 7P.04.8.260.1025
Descărcător de Tipul 1+2,
pentru sisteme trifazate cu Neutru.
Protecţie cu 3 module varistor + eclator-GDT
între L1, L2, L3-N şi cu modul eclator cu gaz între N-PE.
În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Indicare vizuală și conector cu contact de semnalizare 
  la distanţă a stării varistorului/eclatorului 
  și a prezenței eclatorului-GDT între N-PE
- Posibilitate de ”montare răsturnată” (”upside down”)
- Module înlocuibile
- Posibilitate de conexiune în serie (V-shape) – în V
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Sistem trifazat TT – descărcător poziţionat înaintea  
diferenţialului conexiune în serie* (V-shape) – în V

*fuzibil 125 A

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare Exemplu de instalare
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Sistem trifazat TT - TN-S – descărcător 
poziţionat înaintea diferenţialului

Tipul 7P.05.8.260.1025
Descărcător de Tipul 1+2,
pentru sisteme trifazate cu Neutru.
Protecţie cu 4 module varistor + eclator-GDT
între L1, L2, L3-PE şi între N-PE.
În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Indicare vizuală și conector cu contact de 
  semnalizare la distanţă a stării varistorului/eclatorului
- Posibilitate de ”montare răsturnată” (”upside down”)
- Module înlocuibile
- Posibilitate de conexiune în serie (V-shape) – în V
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Tipul 7P.21.8.xxx.x0xx
Descărcător de Tipul 2 unipolar.
Varistor de protecţie +/– sau 
L/N (GND); –/+ sau GND (L/N).

Sistem monofazat TT - TN-S – 
descărcător poziţionat după diferenţial

Notă: Se sugerează utilizarea  
dispozitivelor de sesizare a
curentului rezidual (diferenţial) 
de tipul S (RCD type S)

Tipul 7P.27.8.275.x020
Descărcător de Tipul 2.
Pentru sisteme monoazate cu Neutru.
Varistor de protecţie L, N-PE.

În conformitate cu 
standardul EN 61 643-11.
- Descărcătoare 
  pretabile sistemelor 
  (aplicaţiilor) la 230V C.A. 
  pentru protecția 
  echipamentelor împotriva
  supratensiunilor tranzitorii 
  induse sau de comutație
- Module înlocuibile
- Semnalizare vizuală 
  și opțional la distanţă 
  (prin intermediul
  contactului comutator) 
  a stării varistorului
- Montare pe șină 
  35 mm (EN 60715)

Sistem monofazat TN-S – descărcător  
poziţionat după diferenţial

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare Exemplu de instalare
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În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Pentru sisteme trifazate fără Neutru
- Semnalizare vizuală și la distanţă 
  a stării varistorului
- Module cu varistor înlocuibile
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Sistem trifazat TN-C – descărcător poziţionat  
înaintea protecţiei la supracurent

Tipul 7P.13.8.275.1012
Descărcător de Tipul 1+2 cu “sistem 
performant de tensiune Up joasă”.
Protecţie prin varistoare L1, L2, L3-PEN.

Tipul 7P.12.8.275.1012
Descărcător de Tipul 1+2 cu “sistem performant  
de tensiune Up joasă”.
Protecţie prin varistor L–N + eclator cu gaz N–PE.

Tipul 7P.22.8.275.x020
Descărcător de Tipul 2.
Varistor de protecţie L-N + 
eclator de protecţie N-PE.

Sistem monofazat TT – descărcător  
poziţionat înaintea diferenţialului

Sistem monofazat TT sau TN-S – 
descărcător poziţionat după diferenţial

În conformitate cu  
standardul EN 61 643-11.
- Pentru sisteme 
  monofazate cu Neutru
- Semnalizare vizuală și 
  opțional la distanţă (prin 
  intermediul contactului
  comutator) a stării 
  varistorului
- Module cu varistor  
  înlocuibile
- Montare pe șină 35 mm
  (EN 60715)

Obligatoriu 
cu paratrăznet

Tipul 7P.23.8.275.1020
Descărcător de Tipul 2.
Varistor de protecţie L1, L2, L3-PEN.

în funcție de
condițiile de 
implantare /
de protecție

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare
Exemplu de instalare
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Sistem trifazat TT – descărcător  
poziţionat înaintea diferenţialului

Sistem trifazat TT sau TN-S – descărcător  
poziţionat după diferenţial

Obligatoriu cu 
paratrăznet

Notă: 
Se sugerează 
utilizarea unui 
diferenţial de 
tipul S (RCD 
type S)

Tipul 7P.14.8.275.1012
Descărcător de Tipul 1+2 cu “sistem 
performant de tensiune Up joasă”.
Protecţie prin varistoare L1, L2, L3 +  
eclator cu gaz N - PE.
Modulul eclator cu gaz și capacitate 
mare de descărcare nu este înlocuibil. Tipul 7P.15.8.275.1012

Descărcător de Tipul 1+2.
Protecţie prin varistoare L1, L2, L3, N - PE.

Tipul 7P.25.8.275.x020
Descărcător de Tipul 2.
Varistor de protecţie L1, L2, L3, N – PE.

Sistem trifazat TN-S – descărcător 
poziţionat după protecţia la supracurent

În conformitate cu standardul EN 61 643-11.
- Pentru sisteme trifazate cu Neutru
- Semnalizare vizuală și opțional la 
  distanţă (prin intermediul contactului 
  comutator) a stării varistorului
- Module cu varistor, înlocuibile
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

În conformitate cu  
standardul EN 61 643-11.
- Pentru sisteme trifazate 
  cu Neutru
- Semnalizare vizuală 
  și la distanţă a stării
  varistorului
- Montare pe șină  
  35 mm (EN 60715) 

Tipul 7P.24.8.275.x020
Descărcător de Tipul 2.
Varistor de protecţie L1, L2, L3 + 
eclator de protecţie N – PE.
Modulul cu eclator este înlocuibil.

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare
Exemplu de instalare
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Tipul 7P.23.9.750.x020*
pentru sistemele fotovoltaice 
UCPV = 750 V**

Tipul 7P.03.9.000.1012*
Descărcător de Tipul 1+2
pentru protecţia părţii de C.C. 
a sistemelor fotovoltaice
UCPV = 1000 V**
- Pentru sisteme cu paratrăznet
- Module înlocuibile
- Semnalizare vizuală și la
  distanţă a stării varistorului

Descărcătoare Tipul 2 
- Module înlocuibile
- Semnalizare vizuală şi la distanţă  
  a stării varistorului
- Montare pe şină 35 mm

Tipul 7P.23.9.000.x015*
pentru sistemele fotovoltaice
UCPV = 1020 V**

Tipul 7P.23.9.500.x015*
pentru sistemele fotovoltaice
UCPV = 1500 V**

Tipul 7P.26.9.420.1020
Descărcător de Tipul 2.
Pentru protecţia părţii de C.C. a  
sistemelor fotovoltaice de 420 V.
- Module înlocuibile
- Semnalizare vizuală și la
  distanţă a stării varistorului
- Montare pe șină 35 mm
  (EN 60715)

Exemplu de instalare - Sistem fotovoltaic

Tipul 7P.26.9.000.x015
Descărcător de Tipul 2.
Pentru protecţia părţii de C.C. a  
sistemelor fotovoltaice de 1020 V.
- Module înlocuibile
- Semnalizare vizuală și la
  distanţă a stării varistorului
- Montare pe șină 35 mm
  (EN 60715)

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare - Sistem fotovoltaic

în funcție de
condițiile de 
implantare /
de protecție

Exemplu de instalare

Exemplu de instalare
* În conformitate cu standardul EN 50539-11
** În conformitate cu standardul EN 50539-12
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Tipul 7P.32.8.275.2003
Descărcător de Tipul 3 pentru 
instalaţii încastrate în perete
- Potrivit pentru protecţia echipamentelor 
  electrice și electronice în aplicaţii la 230V 
  (exemplu: TV, Hi-Fi, PC ...)
- Semnalizare acustică a stării de avarie 
  a varistorului
- Asigură ușor o protecţie suplimentară 
  la supratensiuni pentru prizele de 230 V C.A.
- Gabarit minim
- Montare în cutia (doza) de conexiune a prizelor

Tipul 7P.37.8.275.1003 – Descărcător Tipul 3
Pentru sistemele monofazate TT şi TN-S (cu Neutru)
- Configurație ”Intrare-Ieșire”, curentul de sarcină maxim de 16A, pentru maximizarea protecției
- Contact comutator de releu integrat pentru semnalizarea stării varistorului
- 17.5 mm lățimea modulului de protecție L-N/N-PE
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Sistem monofazat TT sau TN-S – descărcător 
poziţionat după diferenţial

Conexiune în serie

Sistem monofazat TT sau TN-S –  
descărcător poziţionat după diferenţial

Conexiune în serie + linie BUS

Sistem monofazat TT, TN-S: 
conexiune în paralel

PE
Load

17.5 mm

LoadSarcină

Sarcină

Sarcină

PLC, 
Bus system, 
Remote monitoring 

12-24V DC

PE
Load

L N

N1L1

PE

Input

Output

Load

Sarcină

Sarcină

PLC,
Sistem Bus,
Monitorizare la distanță

Sistem monofazat TT sau TN-S - 
conexiune în perete

Seria 7P - Descărcătoare Seria 7P - Descărcătoare

Exemplu de instalare
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F

N

Sarcină

Întrerupător
Start

Schema de conexiune fără 
semnal de comandă

Descrierea funcţiilor fără semnal de comandă (fără Start extern)

(SW) Intermitenţă simetrică: început ON
Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare) cu 
temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

Tipul 80.01

(DI) Interval
Aplicaţi tensiunea de alimentare.
Anclanşarea se va produce imediat.
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

Tipurile 80.01, 80.21

(AI) Întârziere la anclanşare
Aplicaţi tensiunea de alimentare. 
Anclanşarea se va produce după terminarea timpului impus (T).
Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

Tipurile 80.01, 80.11

(BI) Întârziere la declanşare
Aplicaţi tensiunea de alimentare (Tmin=300ms). 
Anclanşarea se va produce imediat.
La întreruperea tensiunii de alimentare declanşarea 
are loc numai după terminarea timpului impus (T).

Tipul 80.61

Seria 80 - Relee de timp modulare

 U = Tensiune de alimentare      = Contactul ND al releului

Seria 80 - Relee de timp modulare

Tipul 80.01
1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.

Tipul 80.11
1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.

Tipul 80.21
1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.

Tipul 80.61
1 C - contact comutator, 8 A 250 V C.A.

- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)
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F

N

Sarcină

În
tr

er
up

ăt
or

St
ar

t

Descrierea funcţiilor cu semnal de comandă (cu START extern)

(BE) Întârziere la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent.
Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de START (S).
Dispariţia impulsului de START (S) determină realizarea declanşării  
după terminarea timpului presetat (T).

Tipurile 80.01, 80.41

(DE) Interval istantaneu cu apariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START (S) anclanşarea se produce instantaneu  
menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.

(CE) Întârziere atât la anclanşare cât şi la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent.
Apariţia impulsului de START (S) determină realizarea anclanşării după 
terminarea temporizării impuse (T). La dispariţia impulsului de START (S)  
declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

Tipul 80.01

Schema de conexiune cu semnal de comandă 
(cu Start extern)

Seria 80 - Relee de timp modulare Seria 80 - Relee de timp modulare

 U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern  = Contactul ND al releului

Tipul 80.01
1 C - contact comutator,
16 A 250 V C.A.

- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Tipul 80.41
1 C - contact comutator, 
16 A 250 V C.A.
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Schema de conexiune fără 
comandă de Start extern

Tipul 80.71
Releu de timp cu ieşire pe 
semiconductor (solid-state output)
- 1 ND - contact normal deschis, 
  1 A (24...240)V C.A./C.C.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Sarcină Sarcină

Schema de conexiune 
cu semnal de comandă

(cu Start extern)

(24...240)V C.A./C.C. (24...240)V C.A./C.C.

Start

Start

fără semnal 
de START

cu semnal
de START

(AI) Întârziere la anclanşare
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea timpului 
impus (T). Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

(DI) Interval
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce imediat.
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

(SW) Intermitenţă simetrică: început ON
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare) 
cu temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

(BE) Întârziere la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia 
impulsului de START (S). Dispariţia impulsului de START (S) determină 
realizarea declanşării după terminarea timpului presetat (T).

(DE) Interval istantaneu cu apariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START (S) anclanşarea se produce instantaneu 
menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.

(CE) Întârziere atât la anclanşare cât şi la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Apariţia impulsului de START (S)
determină realizarea anclanşării după terminarea temporizării impuse (T). 
La dispariţia impulsului de START (S) declanşarea are loc după terminarea  
timpului presetat (T).

Descrierea funcţiilor cu semnal de comandă (cu START extern)

Seria 80 - Relee de timp modulare Seria 80 - Relee de timp modulare

F

N

 U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern  = Contactul ND al releului



182 183

Tipul 80.91
- 1 C - contact comutator, 
  16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm  
  (EN 60715)

Seria 80 - Relee de timp modulare Seria 80 - Relee de timp modulare

Collegamento con Start coincidente
con l’alimentazione

F

N

Collegamento con Start esterno

F

N
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ar

t
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t

Sarcină Sarcină

(LI) Intermitenţă asimetrică (- început ON)
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF 
(declanşare). Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia 
alimentării. 
Temporizarea ciclurilor de anclanşare (ON) (T1) şi declanşare (OFF) (T2) poate fi 
reglată în mod independent.

(LE) Intermitenţă asimetrică (- început ON) cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent.
La apariţia impulsului de START (S) începe ciclul de anclanşare cu temporizări 
diferite [ON (T1) şi OFF (T2)], până la dispariţia semnalului de START.

Descrierea funcţiilor

 U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern  = Contactul ND al releului

fără semnal 
de comandă 

- Start

cu semnal  
de comandă 

- Start
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Schema de conexiune fără semnal 
de comandă (fără Start extern)

Tipul 80.82
- 2 ND - contacte normal deschise,
  6 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

F

N

Întrerupător
Start

∆

(SD) Comutaţie Stea-Triunghi
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Contactul stea (     ) se va
închide imediat. La terminarea timpului impus (T), contactul (     )
se deschide. După o pauză de Tu= (0.05....1) secunde,
contactul triunghi (∆) se închide permanent. 

Descrierea funcţiilor

U = Tensiune de alimentare                          = Contactul ND al releului

Tipul 81.01
Releu de timp multi-funcţiune 
şi multi-tensiune
- 1 C - contact comutator, 16 A 250 V C.A.
- Alimentare: C.A./C.C.
- Montare pe șină 35 mm (EN 60715)

Schema de conexiune
(fara semnal de START)

Schema de conexiune
(cu semnal de START)

Setarea  
domeniului 
de
temporizare

(0.1...1)s (1...10)s (1...10)min (10...60)min (1...10)h(10...60)s

NOTĂ: setarea temporizării și a funcţiei se face înaintea alimentării releului de timp.

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

1
2 
3 
4
5
6

Funcţia de Reset (R)

Resetarea funcţiei interval.
La apariţia impulsului de Reset, releul declanşează  
imediat. Pentru reluarea ciclului de funcţionare  
întrerupt este necesară dispariţia impulsului de  
Reset inaintea apariţiei semnalului de Start.

Resetarea funcţiei de întârziere la anclanşare.
La apariţia impulsului de Reset, releul declanşează 
imediat. La dispariţia impulsului de Reset se  
reactivează ciclul de funcţionare întrerupt.

Seria 81 - Relee de timp modulareSeria 80 - Relee de timp modulare
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Schema de conexiune fără semnal 
de comandă (fără Start extern)
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Schema de conexiune cu semnal  
de comandă (cu Start extern)
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Seria 81 - Relee de timp modulare Seria 81 - Relee de timp modulare

(DI) Interval
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce imediat. 
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T).

(SW) Intermitenţă simetrică - început ON
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF  
(declanşare) cu temporizările (T) ON şi OFF egale între ele ca valoare stabilită.  
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

(BE) Întârziere la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia impulsului  
de START (S). Dispariţia impulsului de START (S) determină realizarea declanşării după  
terminarea timpului presetat (T).

(SP) Intermitenţă simetrică: început OFF
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între OFF (declanşare) şi ON  
(anclanşare) cu temporizările (T) OFF şi ON egale între ele ca valoare stabilită.  
Ciclul de comutaţie între OFF şi ON se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării.

(DE) Interval istantaneu cu apariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La apariţia impulsului de START (S) anclanşarea se 
produce instantaneu menţinându-se pe toată durata temporizării (T), presetată anterior.

(EEb) Interval istantaneu cu dispariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La dispariţia impulsului de START (S) 
anclanşarea se produce instantaneu menţinându-se pe toată durata temporizării (T), 
setată anterior, după care are loc declanşarea.

(AI) Întârziere la anclanşare
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea timpului  
impus (T). Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

Descrierea funcţiilor

 U = Tensiune de alimentare      = Contactul ND al releului

 U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern  = Contactul ND al releului
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Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC

2 in 1

Temporizator digital „Doi în unu”: două canale programabile  
total independente într-un singur produs
2 contacte de ieșire de 16 A

Tipul 84.02.0.230.0000
- tensiune nominală: 110...240 V C.A./C.C. nepolarizat

Tipul 84.02.0.024.0000
- tensiune nominală: 12...24 V C.A./C.C. nepolarizat

18 16 15 28 26 25Programabil de la un smartphone utilizând
tehnologia NFC (Near Field Communication).

Salvați-l în smartphone-ul dumneavoastră  
iar după ce atingeți temporizatorul,  
programul se transferă!

Noua aplicație App  
pentru o programare  
ghidată simplă

PLUS PLUS

U

Funcțiile  U = Tensiune de alimentare     = Contactul ND al releului

Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC

(OPRIT) Releu OPRIT
Contactul de ieşire rămâne deschis în mod permanent.

(PORNIT) Releu PORNIT
Contactul de ieşire rămâne închis în mod permanent.

(AI) Întârziere la anclanşare
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea timpului impus (T). 
Declanşarea are loc numai atunci când tensiunea de alimentare dispare.

(DI) Interval
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se produce imediat.  
Declanşarea are loc după terminarea timpului presetat (T)

(GI) Impuls întârziat
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Anclanşarea se va produce după terminarea timpului T1. 
Declanşarea are loc după expirarea duratei de timp T2.

(LI) Intermitenţă asimetrică (- început ON)
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare).  
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării. 
Temporizarea ciclurilor de anclanşare (ON) şi declanşare (OFF) poate fi reglată în mod independent.
(PI) Intermitenţă asimetrică (- început OFF)
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul după terminarea timpului T1. Ciclul de comutaţie 
între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării. Temporizarea ciclurilor de anclanşare 
(ON) şi declanşare (OFF) poate fi reglată în mod independent.
(SW) Intermitenţă simetrică (- început ON)
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Va începe ciclul între ON (anclanşare) şi OFF (declanşare).  
Ciclul de comutaţie între ON şi OFF se opreşte instantaneu la dispariţia alimentării. 
Raportul este 1:1 (timp anclanşare = timp declanşare = T).
(SP) Intermitenţă simetrică (- început OFF)
Aplicaţi tensiunea de alimentare. Prima anclanşare se produce după terminarea timpului presetat. 
Temporizatorul oscilează acum între OFF (declanşare) şi ON (anclanşare) şi se opreşte instantaneu  
la dispariţia alimentării. Raportul este 1:1 (timp anclanşare = timp declanşare = T).
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Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC

Funcțiile      U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern        = Contactul ND al releuluiFuncțiile      U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern        = Contactul ND al releului

(BE) Întârziere la declanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de 
START (S). Dispariția impulsului de START determină realizarea declanşării după terminarea 
timpului presetat.

U

S

(AE) Întârziere la anclanşare cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Apariţia impulsului de START (S) determină 
realizarea anclanşării după terminarea timpului presetat şi rămâne astfel până când 
tensiunea de alimentare dispare.

(DE) Interval instantaneu cu apariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La apariţia impulsului de START (S), are loc 
anclanşarea, care se menţine pe toată durata timpului presetat (T), urmată de declanşare.

(AC) Întârziere la anclanşare cu menținerea semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Apariția impulsului deSTART (S) inițiază 
întârzierea presetată, după care se închidecontactul de ieşire şi rămâne închis, până când 
semnalul deSTART (S) dispare. Dacă semnalul de comandă (S) dispare pedurata întârzierii, 
funcția se va reseta

(DC) Interval cu semnal de comandă
Releul este alimentat permanent. La apariția semnalului decomandă (S), contactul ieşirii 
se închide şi rămâne aşa pe toatădurata timpului presetat (T). Dacă semnalul de comandă 
dispareînainte de terminarea timpului presetat (T), atunci contactulieşirii se resetează imediat.

(EE) Interval instantaneu cu dispariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La dispariția impulsului de START (S), are loc 
anclanşarea, care se menţine pe toată durata timpului presetat, urmată de declanşare.

(FE) Interval cu apariţia şi dispariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Atât apariţia, cât şi dispariţia impulsului de 
START (S) determină anclanşarea (sau prelungesc intervalul de timp). În ambele situaţii, 
la terminarea timpului presetat, are loc declanşarea.

(EEa) Interval instantaneu cu dispariţia semnalului de comandă (redeclanşabil)
Releul de timp este alimentat permanent. La dispariția impulsului de START (S), are loc 
anclanşarea, care se menţine pe toată durata timpului presetat, urmată de declanşare.

(EEb) Interval instantaneu cu dispariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La dispariția impulsului de START (S), are loc 
anclanşarea, care se menţine pe toată durata timpului presetat, urmată de declanşare.

(WD) Program de supraveghere (interval redeclanşabil la apariţia semnalului de comandă)
Releul de timp este alimentat permanent. La apariţia impulsului de START (S), are loc 
anclanşarea, care se menţine pe toată durata timpului presetat (T), urmată de declanşare; 
apariția ulterioară a impulsului de START în timpul temporizării va prelungi timpul. Dacă apariţia 
impulsului de START (S) durează mai mult decât timpul presetat (T), are loc declanşarea.

(GE) Impuls întârziat la apariţia semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Apariția impulsului de START (S) determină 
temporizarea T1, după care are loc anclanşarea. Declanşarea are loc după expirarea 
duratei de timp T2.
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Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC Seria 84 - SMARTimer - Temporizator digital programabil cu tehnologie NFC

Funcțiile      U = Tensiune de alimentare S = semnalul de comandă – Start extern        = Contactul ND al releului Funcțiile   U = Tensiune de alimentare       S = semnalul de comandă – Start extern   P = Pauză                       = Contactul ND al releului

(LE) Intermitenţă asimetrică (- început ON) cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La apariția impulsului de START (S) începe ciclul 
de anclanşare cu temporizări diferite între ON şi OFF, până la dispariţia impulsului de 
START

(PE) Intermitenţă asimetrică (- început OFF) cu semnal de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. Apariția impulsului de START (S) determină 
temporizarea T1 după care are loc anclanşarea, cu temporizări diferite între ON şi OFF, 
până la apariţia impulsului de START.

(IT) Releu pas cu pas temporizat
La apariția impulsului de START (S), are loc anclanşarea, care se menţine pe toată durata 
timpului presetat după dispariția impulsului de START, urmată de declanşare. La expirarea 
temporizării are loc declanşarea contactelor. În timpul procesului de temporizare, dacă 
se doreşte, se pot declanşa imediat contactele releului cu ajutorul unui nou impuls de 
comandă (S).

(SS) Releu monostabil controlat prin impulsul de START
Contactul de ieşire urmează starea impulsului de START (S).

(PS) Releu monostabil controlat prin impulsul de PAUZĂ
Contactul de ieşire urmează starea impulsului de PAUZĂ (P).

(SHp) Releu de tip „Shower” 
            (temporizare la anclanşare cu semnal de comandă şi de pauză)
Releul de timp este alimentat permanent. Anclanşarea are loc la apariţia impulsului de 
START (S). Dispariția impulsului de START determină realizarea declanşării după terminarea 
timpului presetat. Apariția impulsului de PAUZĂ (P) va opri imediat procesul de temporizare, 
dar timpul trecut va fi reţinut. În timpul pauzei, contactul de ieşire va fi deschis. La apariţia 
impulsului de PAUZĂ, temporizarea este reluată de la valoarea reţinută şi contactul de ieşire 
va avea starea anterioară.

(GC) Impuls întârziat cu menținerea semnalului de comandă
Releul este alimentat permanent. La apariția semnalului decomandă (S), contactul de ieşire 
se închide dupa cetemporizarea T1 se termină. Resetarea are loc dupătemporizarea T2. Dacă 
semnalul de comandă (S) dipare întimpul temporizărilor T1 /T2, contactul ieşirii se va reseta.

(LC) Intermitență asimetrică (- început ON) cu menținerea semnalului de comandă
Releul de timp este alimentat permanent. La apariția semnalului de comandă (S), contactul 
ieşirii se închide şi urmează ciclurile ON şi OFF atâta timp cât semnalul de comandă este 
menținut.Temporizările ON şi OFF sunt reglabile independent. După cesemnalul de 
comandă (S) dispare, contactul ieşirii se resetează.

(PC) Intermitență asimentrică (- început OFF) cu menținerea semnalului de comandă
Releul este alimentat permanent. La apariția semnalului de comandă (S), contactul de ieşire 
se închide după terminarea temporizării T1 şi începe ciclurile între OFF şi ON atâta timp cât 
semnalul de comandă este menținut. Temporizările ON şi OFF sunt reglabile independent. 
După ce semnalul de comandă (S)dispare, contactul ieşirii se resetează.

(CEb)  Intervale independente cu semnal de comandă
Releul este alimentat permanent. Apariția semnalului decomandă (S) inițiază 
temporizarea T1, după care se închidecontactul ieşirii. Dispariția semnalului de comandă 
determinăînceperea temporizării T2, după care, contactul de ieşire seresetează.
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ABB - Chiara, Mylos
AVE - S44
Bticino - Axolute, Light, Light tech, Living,  
                 Livinglight, Matix, Livinglight Air
Gewiss - Chorus
Simon-Urmet
Vimar - Eikon, Eikon Evo, Idea, Plana, Arkè
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