
 

 
 

Műszaki adatlap - ombra BA4/BA4-b 
 

1.  Termék leírás 
 

Az ombra BA4 árnyékoló vezérlő modult a 
spega M/R szériás LON kontrolleréhez 
fejlesztették. A modul maximális kapcsolási 
teljesítménye csatornánként 250W. A relés 
kimenetek egymáshoz képest reteszelve 
vannak. Mindegyik motor vezérlő csatornához 
független betáp tartozik. 

 
A kapcsoló modult egyéb e.control modulokkal 
együtt használhatjuk  világítás vagy árnyékolók 
vezérléséhez melyek egy kontrollerhaz 
csatlakoznak. 
 
A BA4-b verzió manuális vezérlést biztosít, 
mellyel az árnyékolót le-/fel lehet mozgatni 
függetlenül a buszon lévő parancstól. Az 
árnyékoló mozgásának irányát LED-ek 
jelzik. 

 

A konfigurációhoz a kontrolleren keresztül elérhető LNS plug-in áll rendelkezésre. 
 
 
 
 

2. Szerelés és bekötés - ombra BA4/BA4-b 
 
 

2.1.  Mounting 
 
      1.  DIN kalapsínre EN50022 szerint. Szélessége 2 TE. 

2.  Az aktorok csatlakozó kapcsai a készülékház jobb oldalán találhatók. Kizárólag a  
     spega e.control aktorcsalád elemeit lehet a kontrollerhez csatlakoztatni. Kalapsínre  
     történő szereléskor figyelembe kell venni a maximális helyigényt. 

 

Az Aktorokon induktív terhelések kapcsolásakor (pl.  Motorok) 
nagyfrekvenciás zavar impulzusok léphetnek fel, melyek a buszon lévő 
készülékek  működését  korlátozhatják.  Ezért  javasoljuk,  hogy  a 
kimeneteket egy megfelelő RC taggal védjék. Vegyék figyelembe a 
maximálisan  kapcsolható  terhelés  nagyságára  vonatkozó  gyártói 
előírásokat. 

 

Az elektromos készülékek beépítését és szerelését csak szakképzett 
villanyszerelő végezheti. 

 
Kérjük vegye figyelembe a helyi szabályzásokat, szabványokat, előírásokat 
amikor elektromos termékeket tervez vagy helyez üzembe.  

 

 

A készülék specifikációit be kell tartani.
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2.2. Bekötés 
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3.  Műszaki adatok 
 

Tápellátás 
Üzemi feszültség                              spega M/R series LON kontrolleren keresztül 
Áram felvétel (teljes terhelésnél)      60mA (1,4W) 
Teljesítmény disszipáció  (max.)       1,5W 

 

Bemenetek/Kimenetek 
 

Aktor illesztő csatlakozó                   e.control modulok csatlakoztatására 
 

Kapcsoló kimenetek                        4 X 2 relés kimenet, reteszelt kontaktusok, max. névleges feszültség 
250V, kapcsolási kapacitás 250W (AC-3 load)

 

Kimeneti terhelés összevetve a 
kapcsolási ciklusok számával 

 

 
 

Csatlakozók 

 

250 W -nál > 2 * 105 működés 
130 W -nál > 5 * 105 működés 
80 W -nál > 10 * 105 működés 

Aktor illesztő csatlakozó                   14 pólusú integrált csatlakozó 

Kapcsoló kimenetek                         12 x 1pin terminal sorkapocs, Ø max. 4mm² vezeték bekötésére 

 
Vezérlő elemek 

 

ombra BA4                                       - 
 

ombra BA4-b:                                  3-állású forgó kapcsoló valamennyi csatornához.  
 Funkciók: „off“, „bus“, „on“ 

 
 

Megjelenítő elemek 
 

ombra BA4                                 - 

ombra BA4-b:                             státusz LED: „le“ and „fel“
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Készülék ház 
 
Védettség                                         IP 20 (EN 60529) 
Méretek 85(45) x 52,5 x 60 mm (H x W x D) – 3 modul szélességnek 

felel meg 
Beépítési mód              villamos elosztóba, 35mm DIN kalapsínre 

 

Környezeti feltételek 
Üzemi hőmérséklet                            -5°C ... +45°C 
Tárolási hőmérséklet                        -25°C … +55°C 
Szállítási hőmérséklet                      -25°C ... +70°C 
Relatív páratartalom                             5% … 93% (kondenzáció mentes) 
Telepítési magasság                             m a x . 2000 m tengerszint felett 

 

Biztonság 
Elektromos szigetelés                         SELV (EN 60950) 
Védettségi osztály                                II (DIN EN 61140, VDE 0140-1) 

Normák 
Készülék biztonság                            EN 50090-2-2 
Zavarállóság                                      EN 50090-2-2 
Certifikátok                                        CE 

 
 

4. Termékek 
 
 

4.1.  Order information 
 

Rendelés # Termék típus Megnevezés 

120 204 ombra BA4 Árnyékoló vezérlő 4x230V AC, reteszelt kontaktusok 

120 205 ombra BA4-b smint ombra BA4, de manuális kapcsolási lehetőséggel 

121 000 C sistema MC LON Universal kontroller M/R szériás moduláris  
beavatkozókhoz 

 

 

5.  Support 
 

A jelen kiadványban gondosan összeállított információkon túl ha további kérdései 
lennének a termékkel kapcsolatban forduljon hozzánk az alábbi címen: 
 
 
spega - Spelsberg Gebäudeautomation GmbH 
Zechenstr. 70 
D-47443 Moers 
Fon:    +49 (2841) 88049-0 
Fax:    +49 (2841) 88049-49 
Email: support@spega.de 

mailto:support@spega.de

