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DIM6-3M-P:   8595188139106

DIM6-3M-P
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Dane techniczne

Opis urz!dzenia

Schemat pod"!czenia

Obci!"enie:

Max. moc rozproszona:

Wyj#cie
Bezstykowe:

Pr!d znamionowy:

Obci!"enie rezystancyjne:

Obci!"enie indukcyjne:

Obci!"enie pojemno#ciowe:

Pozosta"e dane
Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Pozycja robocza:

Monta":

Stopie$ ochrony obudowy:

Przeznaczenie:

Konstrukcja urz!dzenia:

Charakterystyka pracy automat.:

Kategoria odporno#ci na ciep%o 

i ogie$:

Kat. (odporno#&) przed przepi'c.:

Znamion. napi'cie impulsowe:

Ochrona przeciwprzepi'ciowa:

Stopie$ zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów doprow. (mm2)

- wyj#cia:

- wej#cia steruj!ce:

Wymiary:

Waga:

Zgodno#& z normami:
* Niedozwolone jest jednoczesne pod%!czenie obci!"enia indukcyjnego 

oraz pojemno#ciowego!

• modu% do podwy"szenia mocy, stosowa& go mo"na tylko z DIM-6.
• DIM6-3M-P pozwala na podwy"szenie mocy obci!"enia pod%!czone-

go do #ciemniacza DIM-6 o 1 000VA (tzn.: 2 000VA (DIM-6) + 1 000VA 
(DIM6-3M-P) = 3 000VA)

• Do DIM-6 mo"na pod%!czy& a" 8 szt. DIM6-3M-P i kontrolowa& moc do 
10.000 VA (obci!"enie musi by& podzielone do poszczególnych bloków 
mocy w taki sposób, aby nie zosta%a przekroczona ich moc maks.)

• uwaga – urz!dzenie musi by& zabezpieczone przez wy%!cznik obwodu 
odpowiedni do pod%!czonego obci!"enia

• w instalacji DIM6-3M-P ch%odzony jest naturalnym przep%ywem powie-
trza. Je"eli ograniczony zostanie dost'p powietrza, nale"y zapewni& 
ch%odzenie za pomoc! wentylatora. Znamionowa temperatura pracy 
wynosi 35°C

• w przypadku zainstalowania kilku DIM6-3M-P obok siebie, odleg%o#& 
pomi'dzy nimi musi wynosi& min. 2 cm

• maks. d%ugo#& magistrali EB wynosi 1m, pod%!czenie nale"y realizowa& 
za pomoc! przewodu ekranowanego

Zaciski pod%!czenia fazy Zaciski wyj#cia

Zaciski magistrali modu%ów 
rozszerzaj!cych

maks. 1 000VA

6 W

2 x MOSFET

5 A

1 000 VA*

1 000 VA*

1 000 VA*

-20.. +35 °C

-30.. +70 °C

pionowa

szyna DIN EN 60715

IP40 od strony panelu przedniego, IP20 - zaciski

operacyjne urz!dzenie steruj!ce

dodatkowe urz!dzenie steruj!ce

1.B.E

FR-0

klasa  2

2.5 kV

III

2

maks.1x 2.5 lub 2x 1.5 / z tulejk! maks. 1x 1.5

maks.1x 2.5 lub 2x 1.5 / z tulejk! maks. 1x 2.5

90 x 52 x 65 mm

130 g

EN 60669-1, EN 60669-2-1

kod EAN

Do zacisku L ka"dego modu%u koniecznym jest pod%!czenie szybkiego bezpiecznika odpowiadaj!cego mocy poszczególnych modu%ów. 

Uwaga

Zaciski (L, V) #ciemniacza DIM-6 oraz modu%u poszerzaj!cego mocy 
DIM6-3M-P s! potrójne w celu prostszego pod%!czania obci!"e$, podzie-
lonych na kilka cz'#ci. 

Modu% rozszerze$ mocy do #ciemniacza DIM-6

$ciem
n

iacze


	Katalog_rele_part1_PL
	Katalog_rele_part2_PL
	Katalog_rele_part3_PL

