
 

 
 

ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR 240 V/AC 
Model M013N 

Cod produs: 191206 

 
 
Acest întrerupător crepuscular electronic conectează automat, prin intermediul unui releu încorporat, becuri (de ex. becuri 
economice) sau alţi consumatori la lăsarea serii şi le deconectează la ivirea zorilor. Modulul poate să funcţioneze şi invers: pune 
în funcţiune la ivirea zorilor ecrane pentru publicitate, fântâni arteziene etc. şi le deconectează la lăsarea serii. Pot fi comutate 
sarcini de până la 3 A libere de potenţial. Tensiune de funcţionare: 220...240 V/AC. 
 
RO/Important: Citiţi cu atenţie capitolul „Informaţii generale” din documentul anexat no. M1002. Acesta conţine informaţii 
importante cu privire la punerea în funcţiune şi instrucţiuni de siguranţă importante! Acest document face parte din descrierea 
produsului şi trebuie citit cu atenţie înainte de asamblare!  
 
Instrucţiuni de asamblare: 
Modulul trebuie conectat conform schemei de conectare şi respectând „Instrucţiunile generale pentru modulele Kemo” incluse.  
Dacă doriţi să conectaţi un bec cu ajutorul întrerupătorului crepuscular, trebuie să respectaţi următorul lucru: becul conectat 
trebuie montat astfel încât lumina becului sa să nu cadă pe întrerupătorul crepuscular!  
 
Domeniu de utilizare: 
Conectarea şi deconectarea consumatorilor electrici cum ar fi becuri, motoare, relee, etc. în funcţie de intensitatea luminii. 
 
Listă de verificare pentru detectarea defecţiunilor:  
La lăsarea serii, becul conectat se conectează şi se deconectează (clipeşte) la intervale de 15...45 secunde: întrerupătorul 
crepuscular este instalat greşit! Lumina becului conectat nu trebuie să bată pe întrerupătorul crepuscular! 
Modulul nu comută imediat ce celula fotoelectrică este expusă la întuneric/lumină: ţineţi cont de faptul că este instalat un 
temporizator care acţionează cu întârziere de aprox. 15...45 secunde, prevenind o reacţie imediată la străfulgerările scurte de 
lumină (de ex. farurile maşinilor în trecere). 
Modulul nu comută deloc: fie lipseşte tensiunea de funcţionare (230 V~), fie releul încorporat s-a ars (acest lucru se poate 
întâmpla în caz de supraîncărcare sau scurtcircuitare a circuitului corpului de iluminat). Deoarece funcţionalitatea fiecărui modul 
a fost testată amănunţit înainte de expediere, înlocuirea gratuită nu este posibilă în acest caz (supraîncărcare + scurtcircuit).  
 
Date tehnice:  
Tensiune de funcţionare: 210...240 V~  
Consum de curent: < 40 mA  
Contact de comutare (liber de potenţial): 1 x COM, maxim 3 A (sarcină rezistivă), maxim 1 A (sarcină inductivă)  
Luminozitate la cuplare: cca. 10 lucşi ± 50 %  
Luminozitate la decuplare: cca. 60 lucşi ± 50 %  
Întârziere de reacţie: cca. 30 sec. ± 50 %  
Domeniul de temperatură: cca. - 15° C...+40° C  
Dimensiuni: cca. 69 x 59 x 23 mm (fără curele de fixare) 
 
Eliminarea:  
Acest dispozitiv nu trebuie eliminat laolaltă cu gunoiul menajer. Trebuie predat la centrele de colectare a televizoarelor, 
calculatoarelor, etc. (pentru informaţii cu privire la centrele de colectare a deşeurilor electronice, contactaţi autorităţile locale 
sau municipale). 
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Configurarea conexiunilor şi poziţia releului încorporat la lumina zilei. 

 

Conectare: bec pornit la lăsarea serii şi oprit la ivirea zorilor.  

 

Conectare: bec pornit la ivirea zorilor şi oprit la lăsarea serii.  

 


