
Oznaka za naročilo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863
Opis izdelka: SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH

SITECO Connect 21H, krmilnik, master,centralni nadzornačin montaže:
vgradnja, mesto montaže: v el. razdelilcu, delnih enot: 6 delnih enot, zaščitna
stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna
ozemljitev), certifikacijski znak: CE, napetost: 100..240V, vrsta napetosti: AC, 1
x omrežna povezava Ethernet, 1 x USB/WiFi, 3 x servisna tipka, 4 x DALI-2, 1
x status LED, enota pakiranja: 1 kos

Masa (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352668863

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 24.02.2023 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -
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Oznaka za naročilo: 5LZ905950 | GTIN (EAN): 4058352668863
Podroben tehnični opis: SCon21H,controller,centCtrl,netw.ETH

Osnovni podatki
— Sistemska družina: SITECO Connect

21H
— Vrsta izdelka: upravljanje razsvetljave-

naprava
— Ime izdelka: SITECO Connect 21H
— Oznaka za naročilo: 5LZ905950

Svetlobna tehnika | Sijalke |
Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:
— Nazivna moč: 20W

Obratovalna naprava:
— Nadzor: DALI 2

Potrdila, standardi
— Zaščitna stopnja: IP20
— Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI -

zaščitna ozemljitev)
— Temperaturno območje (delovanje):

0..+40°C
— Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva
— Specifikacija barve: v svetlo sivi barvi

Montaža
— Način montaže, mesto montaže:

vgradnja, v el. razdelilcu
— Dodatek: primerno le za uporabo v

notranjih prostorih

Električni priklop
— Priklop: priključna sponka, 2-polna,

maks. 1,5mm²
— Nazivna napetost: 100..240V, 50/60Hz,

AC

Mere, Masa
— Dolžina: 91mm
— Širina: 107mm
— Višina: 62mm
— Masa: 0,5kg

Vhodi

3x servisna tipka
— Možnost: za ročni nadzor in osnovno

nastavitev sistema

Izhodi

4x DALI-2
— Priklop: vijačna sponka, 2-polna, maks.

1,5mm²
— Sistemski tok: DALI tok 250mA na linijo

DALI
— Posebnost: največ 64 EVG DALI in

največ 63 certificiranih DALI2
senzorjev/vmesnikov s tipkami, ki jih je
mogoče povezati na linijo DALI,
funkcija HCLlive v kombinaciji z EVG
DT8, povprečje s priključenimi
svetlobnimi senzorji, pritrditev DALI2
certificiranih senzorjev
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