Katalogový list VÝTAHOVÁ TECHNIKA

ISA1, ISA2
INOVAČNÍ SADA PRO VÝTAHY
Inovační sady ISA1 a ISA2 jsou určeny jako náhrada
starých reléových řízení elektrických výtahů, např.
VRN, RND, RJD. Obsahují desku s elektronikou RVM
alfa, tři nebo čtyři stykače, hlavní svorkovnici
pro připojení motoru, brzdy, bezpečnostního okruhu,
odkláněcího magnetu, pomocnou svorkovnici
pro připojení napájení a jistič pro obvod 48 V.
Elektronika inovační sady umožňuje různé typy
sběrného řízení, automatické parkování, ovládání buď
odkláněcího magnetu nebo automatických dveří, řízení
displejů DI1 až DI8 s indikací směru jízdy, ovládání světla
v kleci, snímání a indikaci přetížené kabiny, dále kontrolované dobíjení připojeného akumulátoru a spínání
nouzového osvětlení 12 V. Elektroniku RVM alfa lze doplnit mnoha přídavnými moduly pro další rozšíření
funkcí, např. pro potvrzení volby po stejném vodiči, pro vyšší počet podlaží atd.
Tato elektronika je snadno vyměnitelná díky snímatelným svorkám a umožňuje připojit venkovní volby
plochým zářezovým kabelem. V pravém horním rohu sady je připraven volný prostor pro uchycení
akumulátorové sady ASI (s akumulátorem 12 V/1,2 Ah) a pro případné nové jističe či tepelné relé KTJ.
Vyráběná provedení
 ISA1-25
− jednorychlostní
− stykače 3x25 A
 ISA1-38
− jednorychlostní
− stykače 3x38 A
 ISA2-38
− dvourychlostní
− stykače 4x38 A
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry včetně silentbloků (š x v x h)

350 x 500 x 125 mm

Rozteč upevňovacích silentbloků se závitem M6 330 x 480 mm
Hmotnost netto

max. 8,2 kg

Napětí bezpečnostního obvodu

45 V~

Napětí brzdy a odkláněcího magnetu

48 V=

Napětí osvětlení klece

24 Vst nebo 230 Vst

Základní počet stanic

max. 16

Stykače 25 A v ISA1 (jednorychlostní výtah)

LC1D25E7 * (3ks)

Stykače 38 A v ISA2 (dvourychlostní výtah)

LC1D38E7 * (4ks)
* jiné stykače po dohodě

Svorky hlavní a pomocné svorkovnice

RSA4
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