
 

 

      LÉPCSİHÁZI AUTOMATA, VOWA 
         
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          BZ 327 350 
          BZ 327 360 
 
 

• Lekapcsolás-figyelmeztetés 
• Többfunkciós készülék 
• 3 vagy 4 vezetékes csatlakozós 
• Halk mőködés 
• Bekapcsoló képesség 80A 
• Glimmlámpaállóság max 100mA 
• 1 KE (17,5mm) széles kivitel 
• Egy záróérintkezı 

 
        FUNKCIÓK 
 
Elektronikus lépcsıházi automata lekapcsolás-figyelmeztetéssel (háromszori pillanatnyi 
lekapcsolás után). A vezérlı bemenet biztosítja egy nyomógomb csatlakoztatását összesen 
max. 100mA áramerısségig (izzólámpa) és lehetıvé teszi a 3 vagy 4 vezetékes kapcsolást. A 
csatlakoztatott nyomógombot hosszan megnyomva a készülék lekapcsol (energiatakarékos 
funkció): 

• BZ 327 350 típusnál: a lekapcsolás-figyelmeztetés után 
• BZ 327 360 típusnál: közvetlenül a nyomógomb megnyomása után 

A különbözı funkciók a készülék elılapján forgókapcsolóval választhatók ki: 
P Impulzusvezérlés, idıprogram nélkül 
0 Állandó kikapcsolt állapot 
1 Állandó bekapcsolt állapot 
TW Idıprogram lekapcsolás-figyelmeztetéssel 
 
Csak a BZ 327 360 típusnál: 
T Idıprogram lekapcsolás-figyelmeztetés nélkül 
PN Impulzusvezérlés, null-feszültség biztos 
 
 



 

 

        IDİPROGRAM FUNKCIÓ (T, TW) 
  
A nyomógomb megnyomása (B1 kapocs) után az R relé zár (L-18 kapocs) és az idızítés t ideje 
elindul. Amennyiben a nyomógombot a t idı letelte elıtt újból megnyomjuk, a t idızítési idı 
újraindul. A nyomógomb többszöri gyors megnyomása 2, 3 vagy több t idıintervallum 
összegzéséhez (max. 60 percig) vezet. A nyomógomb egyszeri hosszan tartó (>2s) 
megnyomása megszakítja a t idı futását és relé kikapcsol (energiatakarékos funkció). TW 
funkcióban a készülék a lekapcsolásra rövid impulzussal figyelmeztet 30, 15 és 5 másodperccel 
a lekapcsolás elıtt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        TELJESÍTMÉNYTÖBBLET VOWA PLUS 
 
A C1-C2 vezérlı bemenet lehetıvé teszi T és TW módban a lépcsıházi automata vezérlését 8-
230V AC/DC feszültséggel. Ezen a bemeneten az idızítés ideje indítható és leállítható. A 
lekapcsolás (energiatakarékos funkció) és az idızítési idık többszörözése ezen a bemeneten 
keresztül nem lehetséges. 
 
        IMPULZUSVEZÉRLÉS (P, PN) 
 
Impulzusvezérlés esetén minden nyomógomb megnyomáskor (B1 kapocs) az R kimenet relé 
átkapcsol. P funkcióban a relé a tápfeszültség rákapcsolása után mindig elejt. PN funkcióban a 
relé a tápfeszültség rákapcsolása után meghúz, ha a feszültségkiesés elıtt meghúzott 
állapotban volt. Ha a C1-C2 vezérlıbemenetre egy rövid feszültségimpulzust (<2s) adunk, akkor 
a relé bekapcsol. Egy hosszabb feszültségimpulzus (>2s) a relé kikapcsolását okozza. 
 
 
 
 
 
        BEKÖTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 vezetékes      4 vezetékes 



 

 

 
        IDİZÍTÉS 
 
Beállítási tartomány:   0,5 – 12 perc (T és TW funkcióban) 
 
        JELZÉSEK 
 
Zöld LED ON:   tápfeszültség megléte 
Sárga LED ON/OFF:  Kimeneti relé állapota 
 
        KIALAKÍTÁS 
 
Készülékház:   önkioltó mőanyagból, védettség IP40 
Rögzítés:    TS35 sínre 
Beépítési helyzet:   tetszıleges 
Kapcsok:    védettség: IP20 
Meghúzási nyomaték:   1Nm 
Beköthetı vezeték:   1 x 0,5 – 2,5mm² érvéghüvellyel vagy anélkül 
     2 x 0,5 – 1,5mm² érvéghüvellyel vagy anélkül 
     1 x 4mm² érvéghüvely nélkül 
     2 x 2,5mm² flexibilis, érvéghüvely nélkül 
 
        TÁPELLÁTÁS 
 
Névleges feszültség (L – N): 230V AC, 50/60Hz 
Feszültség tőrés:   – 15% …  +10% 
Névleges fogyasztás:  2VA (1,0 W) 
Névleges frekvencia:  AC 48 … 63 Hz  
Bekapcsolási idı:   100% 
Visszaállítási idı:   500 ms 
Kiesési feszültség:   > a minimális tápfeszültség 30%-a 
Túlfeszültség védelmi kategória: III (IEC 60664-1szerint) 
Méretezési lökıfeszültség:  4 kV 
 
        KIMENET 
 
Érintkezı (L – 18):    1 váltó 
Névleges feszültség:  250 V AC 
Terhelési áram (sorolva):   10A (más készülékekkel sorbakötve) 
Bekapcsoló képesség:  80A max. 20ms 
Mechanikai élettartam:  30 x 106 ciklus 
Elektronikus élettartam:  105 ciklus 16A, 250V ohmikus terhelésnél 
Kapcsolási gyakoriság:  80.000 ciklus 1000W, 250V izzólámpa terhelésnél  
 
 
 
 
 



 

 

 
        VEZÉRLİ BEMENET 
 
Potenciál alatti bemenet:  B1 - N kapcsok – nyomógomb (3 vezetékes csatlakozás) 
     B1 – L kapcsok – nyomógomb (4 vezetékes csatlakozás) 
Glimmlámpaállóság   max 100mA párhuzamosan a nyomógombbal 
Túláramvédelem:   elektronikus 
 
        KIEGÉSZÍTÓ VEZÉRLİ BEMENET 
 
Csatlakozás:    vezérlıfeszültség a C1 (+)- C2 kapcsokon 
Vezérlıfeszültség:   8…230V AC/DC 
Galvanikus leválasztás:  ja, alapszigetelés 
Túlfeszültség védelmi kategória: III (IEC 60664-1szerint) 
Méretezési lökıfeszültség:  4 kV 

 
        PONTOSSÁG 
 
Mőködési pontosság: a skála végérték ±5%-a 
Beállítási pontosság: < a skála végérték 15%-a 
Ismétlési pontosság: < 2%  
Hımérséklet tényezı: ≤ 1%  
 
        KÖRNYEZETI ELİÍRÁSOK 
Környezeti hımérséklet: -25 … +55˚C (IES 68-1 szerint) 
Tárolási hımérséklet: -25 … +70˚C 
Relatív páratartalom:  15% … 85% (IEC 721-3-3 szerint 3K3 osztály) 
Szennyezettségi fok: 2, beépített állapotban 3 (IEC 664-1 szerint) 
Rezgésállóság:  10 … 55Hz 0,35mm (IEC 68-2-6 szerint) 
Lökésállóság:  15g 11ms (IEC68-2-27 szerint) 
 
        MÉRETEK 
 
 
 
 
 
 


