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ValenaTM Life
ściemniacze, łączniki automatyczne, łączniki hotelowe

7520 25 + 7551 60 + 7540 81 0898 067522 70 + 7541 117521 70 + 7540 71 7523 73 + 7541 71

Pak. Nr ref. ściemniacze 250 V~

Karton Box ściemniacz 1–10 V z zaciskiem n
1 7520 67 Zaciski śrubowe.

Mechanizm dostarczany jest z plakietką.
Dopuszczalne obciążenie:

–  600 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem 1–10 V.
–  100–1000 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

–  100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~.
Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się 
stopniowo (w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była 
ustawiona przy ostatnim użyciu. 
ściemniacz 1000 w z zaciskiem n

1
1

7521 63
7523 63

Mechanizm dostarczany jest z plakietką.
Zaciski śrubowe.
Dopuszczalne obciążenie:
–  100–1000 VA dla lamp halogenowych 

z transformatorami elektronicznymi lub 
ferromagnetycznymi,

–  100–1000 W dla lamp żarowych i halogenowych 
230 V~.

Po załączeniu natężenie oświetlenia zwiększa się stopniowo 
(w ciągu 2 sekund) do wartości, jaka była ustawiona przy 
ostatnim użyciu. Posiada 5 diod LED sygnalizujących 
aktualnie ustawiony poziom jasności. Do wyposażenia 
w ramkę 5 modułową. Dostarczany z podwójną puszką 
Batibox nr ref. 0801 02 (głębokość 40 mm).

 Biały
 Aluminium 

ramka 5-modułowa 
1
1

7540 06
7541 36

 Biały
 Aluminium 

Łączniki automatyczne – 230 V~
Wszystkie łączniki są kompatybilne z lampami LED i CFL.
Kąt detekcji 180°. Pole detekcji 8 m.
Zintegrowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe 
i przetężeniowe.
Łącznik automatyczny bez zacisku n

1
1
1

7521 70
7522 70
7523 70

Dopuszczalne obciążenie:
– 3–100 W dla lamp LED,
– 3–100 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
–  3–250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 

CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym,

– 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka łączników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Opóźnienie od 10 s do 10 min. Poziom jasności od 5 
do 1275 luksów. Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Pak. Nr ref. Łączniki automatyczne – 230 V~ (cd.)
Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego 
z możliwością ręcznej zmiany trybu pracy

1
1
1

Flowpack
7521 72
7522 72
7523 72

Tryb pracy czujnika można ustawić na włączony, 
automatyczny lub wyłączony przy pomocy 
3-pozycyjnego suwaka.
Dopuszczalne obciążenie:
– 3–100 W dla lamp LED,
– 3–100 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
– 3–250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych 
CFL, halogenów, lamp fluorescencyjnych z balastem 
ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 3–250 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest 
kilka łączników to minimalna wartość obciążenia 
wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).
Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki. 
Możliwe jest dodatkowe ręczne sterowanie za pomocą 
przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. 
Poziom jasności regulowany od 5 do 1275 luksów. 
Ograniczenie do 2000 luksów przy teście instalacji. 
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łącznik automatyczny z zaciskiem n

1
1
1

7521 73
7522 73
7523 73

Dopuszczalne obciążenie:
– 0–50 W dla lamp LED,
– 0–50 W dla świetlówek kompaktowych CFL,
–  0–200 VA dla lamp LED, świetlówek 

kompaktowych CFL, halogenów,
–  0–150 VA dla lamp fluorescencyjnych z balastem 

ferromagnetycznym lub elektronicznym,
– 0–400 W dla lamp żarowych i halogenowych.
Możliwa instalacja tylko jednego łącznika w obwodzie. 
Brak możliwości ręcznego sterowania za pomocą 
przycisku. Opóźnienie regulowane od 10 s do 10 min. 
Nastawa poziomu jasności regulowana w zakresie 
od 5 do 1275 luksów. 
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,55 W.

 Biały
  Kremowy 

 Aluminium

Łączniki hotelowe na kartę
Karton Box Łącznik hotelowy elektroniczny

1 7520 25 Zaciski śrubowe.
Załączenie przez włożenie karty.
Przykład zastosowania: zasilanie w pokoju 
hotelowym jest włączone tylko wtedy gdy karta 

hotelowa umieszczona jest w łączniku. 
Zasilanie: 230 V~
Mechanizm z opóźnieniem wyłączenia 30 s od momentu 
wyjęcia karty. 
Do stosowania z kartą nr ref. 0898 06.
Maksymalna szerokość karty 54 mm.
Kartę należy zamawiać oddzielnie.
Karta hotelowa z uchwytem etykiety

10 0898 06 Do stosowania z łącznikiem hotelowym 
nr ref. 7520 25.

15
Posiada uchwyt etykiety w kolorze przydymionym.
Rozmiar etykiety: wys. x szer. – 38 x 98 [mm].
Rozmiar części roboczej: wys. x szer. 
– 42 x 45 [mm].

Mechanizmy Valena Life są dostarczane z plakietką w opakowaniach typu flowpack. Mechanizmy Valena In’Matic dostarczane są w opakowaniach 
kartonowych, należy dobrać plakietkę Valena Life zgodnie z tabelą doboru. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową.
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