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Управление на времето Стълбищни автомати
MIN, MINe, MINs и MINp
Устройство PRE за предупреждение при 
изключване

Функции
Таймери MIN, MINe, MINs

Тези таймери служат за затваряне и след това за отваряне на контакт, след определено от потребителя време. Примерно 
приложение: стълбищен автомат.

Таймер MINp
Този таймер служи за затваряне и след това за отваряне на контакт, след определено от потребителя време и освен това 
предупреждава чрез понижаване яркостта на светене с 50 % за време от 10s до 100s, че осветлението ще бъде изключено.

Устройство PRE
Това устройство се използва заедно с таймери със следните каталожни номера: 15363, 15231 и 15232, и то само във вериги 
за осветление с лампи с нажежаема нишка (не се използва за управление на флуоресцентни и флуокомпактни лампи и 
вериги за осветление с халогенни лампи за много ниско напрежение).
С него се предупреждава, чрез понижаване яркостта на светене с 50 % в продължение на 20 до 60 секунди, че осветлението 
ще бъде изключено. 

Описание
MIN

■ Чрез превключвател на лицевия панел се задават два ра-
ботни режима:
□ автоматичен режим:
- времеви режим на включване на товара (осветлението);
- времезакъснение настройвано от 1 до 7 min;
- настройване на стъпки през 15 s, като се използва клавиш;
□ ръчен режим:
- постоянно захранване на товара (осветлението);
■ консумация:
□ по време на работа: 1.1 VA
□ при пускане: 200 VA
■ защита срещу проникване на чужди тела: IР 40;
■ работна честота: 50/60 Нz;
■ силов изход:

□ номинален ток на контактите: 16 А, cos φ = 1;
□ максимална управлявана мощност:
- лампи с нажежаема нишка или халогенни лампи 230 V: 2000 W
■ верига за управление:
□ управление чрез светещ бутон: таимерът се изключва от 
собствената си защита, ако консумацията превишава макси-
малната стоиност 50 mA
■ предупреждение за изключване:
□ външно чрез използване на устройство с каталожен номер 
15376 (PRE);
■ свързване:
□ тунел  ни клеми със защита IР2Х за проводници до 6 mm2;
■ вид на свързването: 3 или 4 проводника с превклчвател от 
страни на таймера

MINe

■ Два работни режима:
□ натиска се бутон за по-малко от 2 s: осветлението ще се 
запази за 3 минути;
□ натиска се бутон за повече от 2 s: осветлението ще се 
запази за 20 минути;
■ повторно въздействие върху бутона подновява времеза-
къснението;
■ консумация: под 5 VА;
■ защита срещу проникване на чужди тела: IР 40;
■ работна честота: от 50 до 60 Нz;
■ силов изход:
□ без напрежение;
□ номинален ток: 4,5 А, cos φ = 1;

□ максимална управлявана мощност: 1000 W (лампи с на-
жежаема нишка или халогенни лампи за ниско напрежение 
230 V):
- некомпенсирани или серийно компенсирани луминисцент-
ни лампи: 500 VА;
- двойни луминисцентни лампи: 500 VА;
■ веригa за управление:
□ консумация на свързания във веригата светещ бутон: 
максимум 15 mА;
■ предупреждение за изключване:
□ външно, като се използва устройство каталожен номер 
15376 (PRE);
■ свързване:
□ тунелни клеми със защита IР 2Х  за проводници до 6mm2;
□ тип на свързването: 3 проводника.
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MINs

■ Чрез превключвател на лицевия панел се задават два ра-
ботни режима:
□ автоматичен режим:
- времеви режим на включване на товара (осветлението);
- времезакъснение настройвано от 30 s до 8 min;
- настройване на стъпки през 30 s, като се използва клавиш;
□ ръчен режим:
- постоянно захранване на товара (осветлението);
■ чрез притискане на бутон се подновява времезакъснението;
■ два режима на управление:
□ натиска се бутона за по-малко от 2 s: осветлението ще се 
запази толкова дълго, колкото е предварително настроеното 
времезакъснение;
□ натиска се бутона за време по-дълго от 2 s: осветлението 
ще се запази за 20 минути;
■ консумация: под 5 VА;
■ защита срещу проникване на чужди тела: IР 40;
■ работна честота: 50/60 Нz;

■ изход за управление:
□ без напрежение;
□ номинален ток: 9 А, cos φ = 1;
□ максимална управлявана мощност:
- лампи с нажежаема нишка или халогенни лампи 230 V: 2000 W;
- паралелно компенсирани луминесцентни лампи: 120 VА (14 µF);
- некомпенсирани или серийно компенсирани луминисцентни 
лампи: 1000 VА;
- двойни луминисцентни лампи: 1000 VА;
■ верига за управление:
□ консумация на свързаните във веригата светещи бутони: 
максимум 100 mA;
■ предупреждение за изключване:
□ външно чрез използване на устройство с каталожен номер 
15376 (PRE);
■ свързване:
□ тунелни клеми със защита IР2Х за проводници до 6 mm2;
■ вид на свързването: 3 или 4 проводника с автоматично из-
биране.

MINp

■ Чрез прекъсвач на лицевия паанел се задават три работни 
режима:
□ автоматичен работен режим с предупредителна функция:
- времеви режим на включване на осветлението;
- настройвано времезакъснение от 30 s до 8 min;
- настройване на стъпки през 30 s като се използва клавиш;
- предупреждение за изключване, вградено в устройството 
чрез 50% намалена яркост на осветлението за продължител-
ността на предупреждението: настройвана продължителност 
на предупреждението от 10 до 100 s;
□ автоматичен работен режим без предупредителна функция:
- времеви режим на включване на осветлението;
- настройвано времезакъснение от 30 s до 8 min;
- настройване на стъпки през 30 s като се използва клавиш;
- превключвател за предупреждение за изключване в поло-
жение OFF;
□ ръчен работен режим:
- постоянно захранване на товара (осветлението);
■ чрез притискане на бутона се подновява времезакъснението;
■ два режима за управление:

□ натиска се бутона за време по-малко от 2 s: осветлението 
ще се запази толкова дълго, колкото е настроеното времеза-
къснение;
□ натиска се бутона за време по-дълго от 2 s: осветлението 
ще се запази за 20 минути;
■ консумация: под 5 VА;
■ защита срещу проникване на чужди тела: IР 40;
■ работна честота: 50/60 Нz;
■ изход за управление:
□ без напрежение;
□ номинален ток: 3 А, cos φ =1;
□ максимална управлявана мощност: 600 W (лампи с нажежаема 
нишка или халогенни лампи за ниско напрежение 230 V);
■ не е съвместим с флуоресцентни тръби, лампи флуоком-
пакт и халогенни лампи за много ниско напрежение;
■ верига за управление:
□ консумация на свързаните във веригата светещи бутони: 
максимум 100 mA;
■ Свързване:
□ тунелни клеми със защита IР 2Х за проводници до 6 mm2;
□ вид на свързването: 3 или 4 проводника с автоматично 
избиране.

PRE
■ да се използва само със следните таймери: 15363, 15231 
и 15232;
■ 50 % намаляване на осветеността за времето за предуп-
реждаване;
■ настройване на времето за предупреждаване от 20 до 60 
секунди;
■ работна честота: 50/60 Нz;
■ максимален товар 2000 W само лампи с нажежаема жичка;

■ не е съвместим с флуоресцентни тръби, лампи флуоком-
пакт и халогенни лампи за много ниско напрежение;
■ захранване: 230 V ±10 %;
■ свързване:
□ тунелни клеми със защита IР 2Х за проводници до 6 mm2;
□ вид на свързването: 3 или 4 проводника с автоматично из-
биране.
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PRE+MIN

 Тип променливо каталожен ширина в брой 
 напрежение (V) номер модули по 9 mm

MIN 230 15363 2 

свързване с
4 проводника  

или с 3
проводника  

MINe 230 15231 2  

PRE+MINe

свързване с
3 проводника  

MINs 230 15232 2

PRE+MINs

свързване с
4 проводника  

или с 3
проводника  

Управление на времето Стълбищни автомати
MIN, MINe, MINs и MINp
Устройство PRE за предупреждение преди 
изключване

L

N

MINp

R

MINp 230 15233 2

свързване с
4 проводника  

Aксесоари
специфичен терминален щит 15359 2
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PRE 230 15376 2  

или с 3
проводника  

свързване с
4 проводника  


