
1. PLAATSING 

Het 1-polig relais past op de contactpunten van de DMC-012-002 kaart. Om het relais 
te plaatsen gaat u als volgt tewerk :

• Schakel de automaat uit die aan het te wijzigen relais is toegewezen.
• Verwijder de beugel.
• Trek het bestaande relais uit de contactpunten.
• Plaats het 1-polig relais in de contactpunten; zorg ervoor dat de pootjes niet 
verbogen worden. 
• Wijzig de bedrading om in 1-polige mode te kunnen werken.
• De betroffen automaat terug inschakelen.

2. TECHNISCHE KENMERKEN

• Isolatiespanning tussen spoel en contact : 5000Vrms.
• Isolatiespanning tussen geopende contacten : 1000Vrms.
• Nominale stroom : 16A.
• Ogenblikkelijke uitschakelstroom : 80A.
• Bovenste poolafstand : 10mm.

3. WAARBORGEN

WAARBORGVOORWAARDEN

Wij waarborgen uw product normaal gezien voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf 
de ontvangstdatum van uw bestelling.
Welke ook het probleem moge zijn, houd zorgvuldig uw factuur met het reeksnummer 
van het artikel bij vermits dit document het enige bewijs van waarborg is.

De waarborg vervalt in volgende gevallen :

• Schade door onoordeelkundig of onrechtmatig gebruik, gebrekkig onderhoud of het 
niet naleven van de voorschriften en richtlijnen in de gebruiksaanwijzing van de fabri-
kant. Poging tot herstelling door de klant zelf of een niet gerechtigde derde. Schade 
door ongevallen, overmacht of andere oorzaken waarvoor Domestia niet aansprakelijk 
kan gesteld worden.
• Gebreken die geenszins de goede werking noch het normale gebruik van de ap-
paratuur hinderen.

4. NORMES 

• EN 60730-1 (VDE 0631, Part 1).
• EN 60335-1 (VDE 0700, Part 1).
• UL, CUR File E44211.
• VDE File 40006031.
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1-polig relais 16A

FIGUUR A

In bovenstaand voorbeeld is het relais 1 een 1-polig relais van 16A en zijn de relais 2 tot 12 oorspronke-
lijke tweepolige relais van 8A.

Opgelet! Zoals het schema aantoont zijn de 2 contactblokjes intern doorverbonden in het 1-polig relais.

1-polig relais 16A
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