
Beteckning Sc-Ti-Cas

E-nummer 17 116 41

Art. nummer V-42B0107-001N

Spänning 230VAC

Max ström 10mA

Frekvens 50Hz

Drifttemperatur 0-55°C 

Maximal kabelarea 0,2mm² - 1,5mm²

Maximal kabellängd 30cm

Kabelskalning 8mm

Standarder DIN EN60669-2-1
ETSI EN301 489-1 v. 1.9.2
ETSI EN301 489-17 v. 2.2.1
ETSI EN300 328 v. 1.8.1

Dimensioner Ø 53mm x 21mm
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Potentialfri brytarmodul 
Sc-Ti-Cas

 

Installation bör endast ske av en 
auktoriserad elektriker enligt 
lokala föreskrifter. 
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Sc-Ti-Cas är en ingångsmodul för upp till 
fyra potentialfria knappar. Enheten känns 
igen automatiskt av Casambi-appen och 
kan inkluderas i det befintliga nätverket. 
Funktionerna som utlöses av knapparna 
kan konfigureras med Casambi-appen. 
Gränssnittet levereras med nätspänning 

och kan installeras i ett infälld uttag. Om 
en tryckknapp dessutom är installerad i 
den infällda dosan, rekommenderas en 
djupt infälld dosa. En 4-vägs knappinsats, 
t.ex. GIRA 014 700 kan användas eller en 
kombination av enkla och / eller dubbla 
tryckknappar i flera infällda lådor.

Lätt att installera 
Gränssnittet känns automatiskt igen av 
Casambi-appen och integreras snabbt 
in i befintliga nätverk genom en enkelt 
knapptryckning.

Funktionell mångfald
Varje knapp kan ställas in individuellt 
via Casambi-appen. Välj mellan scener, 
aktivera animationer, dimma en enskild 
armatur eller styr en hel grupp. 

Enkel Integration
Gränssnittet passar i alla infällda 
uttag. Beroende på vilken tryckknapp 
som används rekommenderas en djup 
infällningsbox.

Ingångsmodul

Sc-Ti-Cas

Brytare 4 3 2 1
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Räckvidd under ideala förhållanden:

15m inomhus  30m utomhus


