
Veiligheidsaanwijzingen

Inbouw en montage van elektrische appara-

ten mogen uitsluitend worden uitgevoerd 

door een elektrotechnicus.

Wanneer de handleiding niet in acht wordt 

genomen, kan er schade aan het apparaat, 

brand of andere gevaren ontstaan.

Schakel het apparaat of de belasting span-

ningsloos voor aanvang van werkzaamhe-

den. Controleer daarbij alle zekeringautoma-

ten die gevaarlijke spanningen aan het 

apparaat of de belasting leveren.

Deze handleiding maakt deel uit van het pro-

duct en moet aan de eindgebruiker worden 

overhandigd.

Opbouw van het apparaat

Functie

Deze stroomimpulsrelais (1- en 2-polig) zijn 
zeer geschikt voor gebruik in installaties con-
form DIN VDE 0834 met verhoogde eisen aan 
storingszekerheid en potentiaalscheiding. De 
apparaten hebben een eigen voeding en zijn 
geluidsarm.

Montage en aansluiting

Stroomimpulsrelais 1-polig (2964 00)

Stroomimpulsrelais 2-polig (2965 00)

Op klem 1 moet altijd een fasegeleider (L1) 
worden aangesloten.

Ingang E1 werkt op uitgang A1.

Ingang E2 werkt op uitgang A2.

Ingang E3: uitgang A1 kan naar keuze met L of 
N worden geschakeld.
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GEVAAR

Elektrische schok bij aanraking van 

spanningvoerende delen.

Een elektrische schok kan de dood tot 

gevolg hebben.

Schakel met alle bijbehorende zeke-

ringautomaten het apparaat of de 

belasting spanningsloos voor aanvang 

van werkzaamheden. Dek spanning-

voerende delen in de omgeving af!
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Technische gegevens

Nominale spanning: AC 150 - 250 V~, 50 Hz
AC 100 - 220 V~, 60 Hz

Schakelspanning: AC 250 V~

Schakelstroom bij
AC 250 V~: 6 A

Aansluitvermogen: 1000 W gloeilampen

1000 W TL-lampen

Inschakelduur: 100%

Opgenomen vermogen: 0,75 VA

Stuurleiding: max. 100 m

Signaaldetectie: aansturing is zowel 
potentiaalvrij via 
een knop of relais 
mogelijk als potenti-
aalgebonden via 
een extern elektro-
nisch apparaat 
(max. 24 V DC)

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd 
via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een 
omschrijving van de fout aan de betreffende 
verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/
installatiebedrijf) overhandigen of portvrij 
opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira 
Service Center.

Bedieningshandleiding

i Parallelcompensatie uitsluitend toege-
staan bij begrenzing van de inschakel-
stroom.

Stroomimpulsrelais

1-polig

2964 00

2-polig

2965 00

Oproepsysteem 834

Oproepsysteem 834 Plus

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 (0) 2195 - 602-0
Fax +49 (0) 2195 - 602-191

www.gira.nl
info@gira.nl 1
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