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Števec za izmenični tok 32A 
 
Digitalni števec izmeničnega toka 
230V AC, 32A, 50Hz 
Po vezju 16000 standarda DIN 43856 
Izvedba ustreza EN 50470 CE 
Razred natančnosti B (ustreza razredu 1) 
Montaža na letev (DIN-EN 500022) 
1 TE = 18 mm (DIN 43880) 
Stopnja impulzov RA = 0,5Wh (2000 lmp/kWh) 
Pri omrežni priključitvi brez obremenitve se pojavi prikaz zaslona in pri obremenitvi utripa LED 
Sinhrono 0,5Wh (2000 lmp/kWh) = RL 
Prikaz zaslona: 5 + 2 (00000,00 kWh) 
Poraba moči / energije približno 0,5W 
Območje mejne napetosti: 195V do 253V 
Mejno / obratovalno območje toka: 0,025A do 32A 
Maksimalna obremenitev 7360W 32a 
Zagonski tok pri cos.j = 1 tipično 22mA 
Upoštevajte zgornjega praga do 4kHz 
Temperaturno območje: -20oC do +50oC 
Maksimalna vlažnost zraka: letno povprečje 75%, na hitro 95% 
Vrsta zaščite IP50, pri montaži v omaricah ali nameščenem pokrovu (po izbiri) vrsta zaščite IP51 
 
Pozor: Pri poskusu odpiranja naprave, bo naprava uničena! 
 
 
Napotki za instalacijo 
 
Priključitev na omrežje: 
Dovod L na sponko 1 
Dovod N na sponko 4 / 6 
Odvod L na sponko 3 
Varovalka in kabli 
Za varovalke = 16A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 1,5mm2 
Za varovalke = 20A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 2,5mm2 
Za varovalke = 25A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 4mm2 
Za varovalke = 32A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 6mm2 
Vezje impulznega izhoda (pasivno): 
Standard DIN EN 62053-31, razred A in B 
Parameter impulza 
plus na sponko 20 
DC Umax= 30V, Imax = 30mA, tmin= 30ms 
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GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek:  
Kat. št.: 
 
Garancijska Izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga 
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali 
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje 
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z 
izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: ___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim 
listom. 
 
 
 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248 
www.conrad.si, info@conrad.si 


