
 

 

AUTOMAT SCHODOWY 

Model: OR-CR-230 

Instrukcja obsługi 

 
 

 

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą 

instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o 

skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest 

możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i 

używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez 

wykwalifikowany personel. 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy 

eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. 

Wygląd, cechy, funkcje  i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. 

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są 

zastrzeżone. 

 

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu. 

2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach. 

3. Nie dokonuj instalacji gdy uszkodzona jest obudowa. 

4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw. Demontaż obudowy powoduje 

utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

UWAGA 

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy 

zrywać! 

Urządzenie należy podłączyć do sieci jednofazowej zgodnie z obowiązującymi normami. 

Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERYSTYKA: 

 

Automat schodowy służy do utrzymania włączonego oświetlenia na 

korytarzach, klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych 

biurowców i hoteli lub innych obiektach przez określony czas, po 

upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie. 

 

- płynna regulacja czasu pracy od 30 sek. do 20 min. 

- dwa tryby pracy: ciągły lub tymczasowy 

- obudowa jednomodułowa 

- montaż na szynie TH35 

 

 

 

 

BUDOWA: 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Napięcie zasilania: 230VAC / 50 Hz 

Max. obciążenie: 2300W 

Natężenie: 16A/250V 

Regulacja czasu załączania: od 30 sek. do 20 min. 

Stopień ochrony: IP20 

Temperatura pracy: -20~+55
0
C 

Wymiary: 17,5 x 80 x 66 mm (szer./wys.gł.) 

Mocowanie obudowy: szyna TH35 

Waga netto: 0,04 kg 

 

 

INSTALACJA: 

1. Rozłącz obwód zasilania. 

2. Sprawdź odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających. 

3. Zamocuj urządzenie w rozdzielni na szynie TH35. 

4. Podłącz przewody pod zaciski zgodnie ze schematem podłączenia. 

5. Załącz obwód zasilania. 

6. Ustaw żądany czas załączenia oświetlenia. 

SCHEMAT PODŁĄCZENIA: 

3-żyły 4-żyły 

  

 

S1 – oświetlenie klatki schodowej timer 

S2 – oświetlenie klatki schodowej wł./wył. 

S3 – oświetlenie strychu wł./wył. 

 

 



 

 

WYMIARY: 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione 
jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu 
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc 
pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do 
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. 
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