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Schéma

VlaStnoSti

PoPiS

	ی Ovládání	osvětlení	na	schodištích,
	ۍ plynulá	 regulace	 času	 sepnutí	 v	 roz-

mezí	od	10	s	do	16	minut,
	ۍ plynulé	rozsvěcování	(0,8	s),
	ۍ plynulé	zhasínání	(15	s),
	ۍ protiblokáda	a	retrygování,
	ۍ spouštění	systému	z	vodiče	L,
	ۍ spolupracuje	 s	 jednopólovými	 pod-

světlenými	tlačítky,
	ۍ dvoužilová	řídící	instalace,	
	ۍ snadná	adaptace	do	stávajících	elek-

troinstalací,
	ۍ sériové	zapojení	se	spotřebičem.

Schodišťový	 automat	 ASP-10	 slouží	
k	 řízení	 osvětlením	 na	 chodbách	 nebo	
schodištích.	 Po	 sepnutí	 systém	 rozsvítí	
světlo	 na	 dobu	 nastavenou	 uživatelem,	
poté	 světlo	 automaticky	 zhasne.	 Pomocí	
potenciometru	 lze	 délku	 činnosti	 plynule	
regulovat	v	časovém	rozmezí	od	10s	do	16	
minut.	Rozsvěcování	a	zhasínání	osvětlení	
se	děje	plynule,	tzv.	měkký	start	(0,8	s	při	
sepnutí,	15	s	při	vypnutí).	Schodišťový	au-
tomat	ASP-10	lze	také	použít	jako	časové	
relé	realizující	funkci	opožděného	vypnutí.	
Konstrukce	zařízení	umožňuje	montáž	pod	
tlačítko	do	hluboké	instalační	krabice	Ø60.

Zařízení	 se	 zapojuje	 k	
jednofázové	síti	v	soula-
du	se	závaznými	norma-
mi.	 Způsob	 zapojení	 je	
popsán	 v	 návodu.	Úko-
ny	 spojené	 s	 instalací,	

zapojením	 a	 regulací	 může	 provádět	
pouze	kvalifikovaná	osoba	obeznáme-
na	 s	 návodem	 k	 obsluze	 a	 funkcemi	
zařízení.	Odstranění	 krytu	 	 způsobuje	
nebezpečí	 zasažení	 el.	 proudem.	 Po	
demontáži	 krytu	 nelze	 uplatňovat	 na	
výrobek	 záruku.	 Před	 instalací	 ověřte	
nepřítomnost	 napětí	 na	 připojení.	 K	
instalaci	 použijte	 křížový	 šroubovák	 o	
průměru	do	3,5	mm.	Na	správnou	čin-
nost	má	vliv	způsob	transportu,	sklado-
vání	a	používání	zařízení.	Instalace	za-
řízení	se	nedoporučuje	v	následujících	
případech:	 nedostatek	 skladových	
částí,	 poškození	 nebo	 deformace	 za-
řízení.	V	případě	nesprávné	funkce	se	
obraťte	na	výrobce.

PoZoR

technická data
ASP-10

Napájecí	vodiče: L(černý),	 	(hnědý)	–	sériově	se	spotřebičem
Napájecí	jmenovité	napětí: 230	V~

Tolerance	napájecího	napětí: -15	÷	+10	%
Jmenovitý	kmitočet: 50	Hz

Jmenovitý	odběr	proudu:	 10	mA
Spouštěcí	vodič: IN	(červený)

Napájení	spotřebiče: 	(hnědý)
Rozsah	časového	nastavení: 10	s	÷	16	min

Přesnost	času	sepnutí: ±3	%
Přesnost	opakování: ±5	%

Nastavení	času: plynule	–	otočný	potenciometr
Kontrolka	spuštění	spotřebiče: červená	LED	dioda

Dovolené	zatížení: 30	÷	300	W
Technické	parametry	pojistky: superrychlá	5	x	20	mm,	2	A	/	250	V

Řídící	element: triak
Počet	připojovacích	vodičů: 3
Průřez	připojovacích	vodičů: 1	mm2

Délka	přívodního	kabelu: 10	cm
Pracovní	teplota: -20	÷	+45	oC
Pracovní	poloha: libovolná
Připevnění	krytu: do	krabice	Ø60

Krytí: IP40
Třída	ochrany: II

Kategorie	přepětí: II
Stupeň	znečištění: 2

Rozměry: 50	x	50	x	26	mm
Váha: 25	g

Související	normy: PN-EN	60669-1;	PN-EN	60669-2-1
PN-EN	61000-4-2,3,4,5,6,11

Kontrolka	zapnutí	spotřebiče
Nastavení	času	sepnutí

Napájecí	vodič	spotřebiče	

Napájecí	vodič	(L)

Umístění	pojistky

Spouštěcí	vodič	(IN)

hnědý

červený

černý



Použití

ZaPojeníMontáž

Funkce

Po	 správném	 zapojení	 je	 za-
řízení	 připraveno	 k	 práci.	 Sepnu-
tím	 jednopólovým	 tlačítkem	 systém	
rozsvítí	 světlo	 na	 dobu	 nastavenou	
uživatelem,	po	uplynutí	nastaveného	
času	 světlo	 automaticky	 zhasne	 až	
do	následujícího	sepnutí.	Schodišťo-
vý	automat	spolupracuje	se	3-	nebo	
4-vodičovým	 vedením.	 Při	 montáži	
zařízení	se	zaměřte	na	správné	za-
pojení	spuštění	a	zatížení	systému.	
Automat	 je	 vybaven	 funkcí	 pozvol-
ného	rozsvěcování	(0,8	s)	a	postup-
ného	zhasínání	 (15	s).	Schodišťový	
automat	je	také	vybaven	funkcí	pro-
tiblokády,	 která	 vypne	 osvětlení	 po	
uplynutí	 času	 (t)	 i	 v	 případě	 zablo-
kování	 tlačítka	a	 funkcí	 retrygování,	
která	 umožní	 odpočítávání	 času	 (t)	
od	počátku,	v	případě	stisknutí	tlačít-
ka	 v	 průběhu	 svícení.	 Nesprávné	
zapojení	 může	 způsobit	 nevratné	
poškození	automatu.	

1.	 Rozpojit	napájecí	obvod	jističem,	
vysokonapěťovým	vypínačem.

2.	ověřit nepřítomnost napětí v 
napájecím obvodě.

3.	 Upevnit	zařízení	ASP-01	do	kra-
bice	 v	 souladu	 se	 schématem	
zapojení.

4.	 Zapojit	napájecí	obvod.
5.	 Potenciometrem	 nastavit	 poža-

dovaný	čas	svícení.

RoZMěRy kRytu

Vnitřní schéMa

Funkce V čase skuPina VýRobků
Schodišťový	 automat	 ASP-10	 patří	 do	
skupiny	schodišťových	automatů	ASx.

μC

Zatížitelnost

hnědý

červený

černý

hnědý
červený

černý

Symbol	zařízení

Typ	krytu:
M	–	1-modul
N	–	na	omítku
H	–	hermetické
P	–	do	krabice

Typ	zařízení:	
01	–	instalace	3-	nebo	4-	

vodičové
02	–	systém	protiblokády
10	–	funkce	stmívače

Typ	napájení	24	V	AC/DC
dostupný pro ASM-02


