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Night switch > ST2

Нощен прекъсвач: ST2
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OPERATION
Standalone module requiring no external command.
Three possible working modes:
Standard mode: stops and restarts the power at fixed, pre-programmed times.
The off and on winter times are chosen by the user.
They are pre-programmed in-factory with the exact geographical coordinates of the site.
Two nights of operation are required to become fully
standalone at the preset times:
• Geographical accuracy: ±15 min
(depending on location and type of SL control)
• Accuracy between ST2 on the same installation: ±1 sec

Нощният прекъсвач ST2 генерира
значителни икономии на енергия,
благодарение на интелигентното и
автономно управление на илюминациите
(фиксирани или временни) и некритични
осветления.
Изключително лесен за инсталиране и
използване, компактност и лесно
интегриране в съединителната кутия.

Fixed time for stopping
the illuminations
(winter times)

Street lighting
switching on

00h30

Permanent mode: On-site inhibition of the energy-saving function
possible using a simple ON/OFF protocol.
Filters possible start-ups based on daylight.

Дава възможност за получаване на
ВЕИ-EC-06 сертификат за пестене на
енергия за обновяването на
допълнителните илюминации.

Off mode: sleep option (permanent OFF) for periods
of non-illuminations by simple on/off protocol
from the cabinet.

ПРЕДИМСТВА
Много бърза възвръщаемост на
инвестициите за всички фиксирани и
временни илюминации или за
определени типове некритично
осветление

Технически характеристики:
Корпус
•Самогасяща се полиамидна обвивка
•IP2X в съответствие с EN 60529.
•Издържа температури от -25°C до +60°C.
•За поставяне върху DIN 35 шина
2 бр. leD индикатори
•Зелен: активиран, затворени контакти
•Червен: временно нощно изключване
•Примигващ червен LED при включване:
Превключвателна функция активирана

2 бр. leD индикатори
•Двуполюсен галваничен ключ
•Номинално напрежение 230 Vac – 50/60hz.
•Номинален ток: 6A.
•Номинална мощност cosØ = 1): 1,380 w.
•Номинална мощностcosØ = 0.4 to 0.8):
650 W to 1,380 W.
•Номинално напрежение200 Vac – 255 Vac.
•Консумирана мощност< 1.2 w.
•IВходяща връзка: предварително окабелен
(2 проводника, 1.5mm²).
•Изходяща връзка: 2 терминала 4mm².
•Живот 100,000 работни цикъла

3К АД - оторизиран търговски представител и сервиз България, гр.Варна, кв.Аспарухово,
обл. Малка чайка, тел./факс: 052/375011, 0887/44-83-82 или e-mail: office@3k-solar.bg

45
45
63
63

INTEGRATION INTO JUNCTION BOXES AND PROTECTION
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The ST2 switch easily fits onto a DIN rail in most Class II boxes and cabinets:
wired in series as a switch, downstream of the protection.
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ENVIRONMENTAL PROTECTION
ST2 night switches make it possible to obtain Energy Saving Certificates with the following operation:
• RES-EC-06: 17.5kWh cumac x P(W).
Renovation of enhancement illuminations.

Examples of integration
into lamppost base
junction box or
façade-mounted
junction box
including socket

Fixed time for restarting
the illuminations
(winter times)
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Street lighting
switching off
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

The ST2 night switch generates
substantial energy savings thanks
to the intelligent and autonomous
management of illuminations (fixed
or temporary) and non-critical lighting.

Самостоятелен модул, неизискващ външна команда.
Три възможни режима на работа:

Фиксирано време за
спиране на илюминации
(зимно време)

Стандартен режим: спира и рестартира мощността на няколко предварително зададени пъти
Изключването и включването през зимата се задава от потребителя.
Те са предварително програмирани фабрично с точните географски координати на мястото
Необходими са две нощи на работа за да стане напълно
самостоятелен във предварителните зададени настройки

Very simple to install and use, compact,
easily integrated into the junction box.

• Географска точност ±15 мин
(в зависимост от локацията и типа SL контрол)
• Точност между T2 на една и съща инсталация: ±1 сек

Makes it possible to obtain
the RES-EC-06 Energy Saving Certificate
for the renovation of enhancement
illuminations.

Улично осветление
включване

00:30ч

Перманентен режим: Инхибиране на място на функцията за
спестяване с помощта на опростения ON/Off протокол.
Филтър на възможните стартирания, базирани на дневната
светлина.
Изклщчваш режим: опция за сън (перманентно изключване)
за периодите без илюминации с иоростения on/off протокол
от трансформатора.

ПРЕДИМСТВА
Very quick return on investment
on all fixed and temporary
illumination applications or certain
types of non-critical lighting.

Фиксирано време за
рестартиране на илюминации
(зимно време)

Технически характеристики:
Casing
• Self-extinguishing polyamide case.
• IP2X in accordance with EN 60529.
• -25°C to +60°C.
• To be placed on DIN 35 rail.
2 LED indicators
• Green on: energised, contacts closed.
• Red on: temporary night shutdown.
• Red LED flashes when switched on:
switch function activated.

2 LED indicators
• Double-pole galvanic switch.
• Rated voltage: 230 Vac – 50/60Hz.
• Rated current: 6A.
• Rated output (cosØ = 1): 1,380 W.
• Rated output (cosØ = 0.4 to 0.8):
650 W to 1,380 W.
• Rated voltage: 200 Vac – 255 Vac.
• Power consumption < 1.2 W.
• Input connection: pre-wired
(2 wires, 1.5mm²).
• Output connection: 2 terminals 4mm².
• Lifespan: 100,000 operating cycles.

Интегриране в разклонителни кутии и защита:
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Ключът ST2 лесно се побира върху DIN релса в повечето кутии от Клас II и
и ел. табла: свързан последователно като превключвател, надолу по
веригата на защитата.

85
85

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Нощният превключвател ST2 дава възможност за пестене на енергия и получаване на сертификат
• RES-EC-06: 17.5kWh cumac x P(W).

Примери за интеграция
във осветителен пост с
разклонителна кутия или
фасадно монтиране в
разклонителна кутия
включваща гнездо

05:30ч

Улично осветление
изключване

