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Гамата светлинни индикатори V включва:
Единичен
светлинен
индикатор

Двоен 
светлинен
индикатор

Индикатор
с мигаща
светлина

Трифазен
светлинен
индикатор

* Свързване на неутралата за мрежи 3Р+N, точка без потенциал за мрежи 3Р

Технически данни
■ съответстват на стандарт IЕС 60947-5-1 (с изключение на каталожен но-
мер 18327, който съответства на стандарт IЕС 60073 и IЕС 61000-4)
■ работна честота: 50…60 Нz
□ светлинен индикатор с технология на светещи диоди (LED)
□ консумация, заедно със светлинния индикатор: 0.3 W (0.5 W за катало-
жен номер 18327)
□ експлоатационен срок: 100 000 часа с постоянна светлинна яркост
□ светлинният индикатор не се нуждае от поддържане (несменяеми светещи 
диоди)
■ честота на мигане: 2Hz
■ степен на защита:
□ IР4/IРxxD за частта, която се намира извън таблото
□ Р2/IРxxВ на клемите
■ отделяема част  за поставяне на  зъбите на всякакъв вид гребенна шинна 
система
■ степен на замърсяване: 3 (2 за каталожен номер 18325)
■ работна температура: от – 20оС  до + 50оС
■ температура при съхранение: от – 40оС до + 100оС
■ тропикализация: третиране 2 (относителна влажност 95 % при 55оС)
■ свързване с твърди или гъвкави проводници със или без кабелни нак-
райници:
□ тунелни клеми със степен на защита IР 2Х за проводници до 2 х 2.5 mm2, 
+/- винт, Pozidriv no1
□ самонагаждащи се клеми за лесно свързване на проводници

Каталожни номера
Тип Ширина в

брой модули
по 9 mm

Цвят Каталожен 
номер
110...230 V AC

Каталожен номер
12...48 V AC/DC

Единичен светлинен индикатор  
        2 червен 18320 18330

зелен 18321 18331
бял 18322 18332
син 18323 18333
жълт 18324 18334

Двоен светлинен индикатор
2 зелен/червен 18325

Индикатор с мигаща светлина
2 червен 18326

Тип Ширина в
брой модули
по 9 mm

Цвят Каталожен номер
230...400 V AC
12...48 V AC/DC

Трифазен светлинен индикатор
2 червен 18327

Светлинните индикатори V се използват за светлинна сигнализация
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Измервания и сигнализация Устройства за индикация
Светлинни индикатори V


