
informacje techniczne

Odbiornik sterujący (podtynkowy)
•  Zdalne załączanie/wyłączanie oświetlenia, ogrzewania, wentylatorów, itd. 

aparat zasilany jest z sieci, wbudowany może być w puszkę albo bezpośrednio  
w obudowę sterowanego urządzenia.

  Dostępne funkcje programowania patrz str. 95.

  Programowanie urządzeń pokazane jest na stronach 88-98.

Wymiary (mm)

 CSAu-01/01 CSAu-01/02; CSAu-01/04 CSAu-01/03
Elektryczne
Napięcie znamionowe   230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz 230VAC, 50Hz
Przekrój zacisków przyłączeniowych 1,5mm2  1,5mm2 1,5mm2

Obciążalność 8A / 230VAC, 50Hz, 8A / 230VAC, 50Hz, 6A / 230VAC, 50Hz,
 obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne; obciążenie rezystancyjne;
rozłączany obwód aparat rozłącza obwód aparat rozłącza obwód aparat rozłącza obwód
 pomiędzy L i La pomiędzy a i a1 pomiędzy L i La oraz N i Na
Zabezpieczenie wył. nadpr. B16a wył. nadpr. B16a  wył. nadpr. B16a
 wew. zabezp. termiczne wew. zabezp. termiczne wew. zabezp. termiczne
Częstotliwość odbierania 868,3MHz 868,3MHz 868,3MHz
Sposób transmisji dwukierunkowy dwukierunkowy dwukierunkowy

Mechaniczne 
Zastosowanie w budynku typowe 30-50 m, typowe 30-50 m, typowe 30-50 m,
 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit 2 ściany + 1 sufit
 (zal. od grubości (zal. od grubości  (zal. od grubości
 ściany i materiału) ściany i materiału)  ściany i materiału)
Stopień ochrony IP20 IP20 IP20
Stopień zanieczyszczenia  2 2 2
Temperatura pracy -5 do +45°C  -5 do +45°C -5 do +45°C
Kolor raL7035 raL7035 raL7035
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 49,5 x 45,2 x 25,8 mm 49,5 x 45,2 x 25,8 mm
Dł. przewodów przyłączeniowych ok. 150 mm ok. 150 mm ok. 150 mm
Aktualne atesty zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem zgodnie z nadrukiem

Dane techniczne

załączanie lamp jarzeniowych przez odbiorniki sterujące

CSAu-01/01, CSAu-01/02, CSAu-01/04 CSAu-01/03
Liczba załączeń Wartość pojemności Liczba załączeń Wartość pojemności

55000 25μF 37000 25μF

26000 55μF 15000 55μF

14000 90μF 7000 90μF

8000 100μF 4000 107μF

7000 130μF 2000 130μF
Podane ilości są wartościami przybliżonymi zależnymi od panujących warunków. Wartości pojemności z tabeli powyżej 
pochodzą od podłączonych do obwodu opraw. Należy pamiętać, że nie powinno przekraczać się znamionowego prądu 
odbiornika sterującego, przy podłączaniu lamp.

CSAu-01/01, CSAu-01/02, CSAu-01/04 CSAu-01/03

Moc lamp Pojemność Moc lamp Pojemność

4-13w 2μF 4-13w 2μF

15-40w 4,5μF 15-40w 4,5μF

58w 7μF 58w 7μF

Powyższe wartości pochodzą od producentów źródeł światła i mogą ulegać zmianom.
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Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/01 Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/03

Przykłady połączeń odbiornika sterującego (podtynkowego)

lampy, 
wentylatory

lampy, 
wentylatory

ogrzewanie,
sterowanie drzwiami 

garażowymi, 
bramą wjazdową

ogrzewanie,
sterowanie drzwiami 

garażowymi, 
bramą wjazdową

sauna elektryczna sauna elektryczna

Bezprzewodowy odbiornik sterujący CSAu-01/02, CSAu-01/04

oświetlenie, 
wentylacja

sygnały sterujące dla 
innych urządzeń np. 
drzwi garażowych

sterowanie 
ogrzewaniem, 
klimatyzacją 

lub wentylacją

sterowanie
ogrzewaniem

sauna 
elektryczna

podłączenie 
tradycyjne

podłączenie 
tradycyjne

podłączenie 
bezpotencjałowe

podłączenie 
bezpotencjałowe

podłączenie 
wielofazowe

podłączenie 
wielofazowe


