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Uitbreidingsmodule met connector voor verlichting, schakelbaar op de  
bedienterminal

 ■ Bediening van de verlichting op een EASYLAB bedienterminal
 ■ Stekkeraansluiting van een zuurkast- of ruimteverlichting (230 V)
 ■ Alleen in combinatie met uitbreidingsmodule EM-TRF of EM-TRF-USV 
 ■ Connector aan de buitenzijde van de regelaarbehuizing
 ■ Stekkerklare aansluiting met een kabel van verlichtingsarmatuur, bijv. zuurkast

EM-LIGHT 2.3 –

X XEM-LIGHTtestregistrierung
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Voor eenvoudige aansluiting van verlichting op een  
EASYLAB zuurkastregelaar
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Serie

EM-LIGHT Algemene informatie 2.3 – 2
Bestekomschrijving 2.3 – 4

Toepassing
– Uitbreidingsmodule serie EM-LIGHT voor het  

EASYLAB systeem
– Eenvoudige aansluiting van een lichtarmatuur  

(230 V) op een geschakelde connector in de  
regelaarbehuizing

– Bediening van de zuurkastverlichting op de  
bedieningsterminal

– Voor de zuurkastregelaar EASYLAB TCU3 met  
uitbreidingsmodule EM-TRF of EM-TRF-USV

– Toepassing op zuurkasten

Aanvullende producten
– EasyConnect: configuratie-software voor  

inbedrijfname en diagnose van de serie  
EASYLAB

Speciale kenmerken
– Bediening van de zuurkastverlichting op de  

bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
– Eenvoudige directe aansluiting van de  

verlichting op een geschakelde connector
– Connector op buitenzijde behuizing; voor  

aansluiten hoeft behuizing niet geopend te  
worden

– Geconfectioneerde aansluitkabel van de  
zuurkastverlichting wordt in connector  
gestoken

Onderdelen en eigenschappen
– Connector type WAGO WINSTA Midi Serie 770
– Connector met geconfectioneerde  

aansluitkabels voor 230 V

Constructiegegevens
– Connector afgestemd op inbouwopening in  

behuizing
– Inbouw connector zonder gereedschap door  

inschuiven
– Kabels passen voor aansluiten aan TCU3 met  

EM-TRF of EM-TRF-USV
– Kabels met kabelhuls en tekstlabel voor juiste  

aansluiting op klemmen

Inbouw en inbedrijfname
– Als inbouwmodule voor EASYLAB  

basiscomponenten fabrieksmatig ingebouwd
– Bij latere plaatsing, uitbreidingsmodule in de  

behuizing plaatsen en aansluiten
– Met configuratie-software EasyConnect toets  

voor verlichting op de bedienterminal vrijgeven

De uitbreidingsmodule EM-LIGHT heeft een  
connector (WAGO WINSTA Midi Serie 770) voor  
aansluiting van een verlichtingsarmatuur met  
stekker. Daarvoor wordt de uitbreidingsmodule  
aan de klemmen van de EM-TRF of EM-TRF-USV  

voor 230 V AC en aan een digitale uitgang van de  
regelaar TCU3 aangesloten. Het schakelen van  de 
verlichting gebeurt dan op de bedienterminal  van 
de regelaar.

Kenmerken en definities 2.7 – 1 

Bladzijde
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Beschrijving

Uitbreidingsmodule type  
EM-LIGHT

Technische gegevens

Functie

Voedingsspanning 230 V AC, aansluiting op EM-TRF of EM-TRF-USV
Maximale schakelstroom 12 A; max. inschakelstroom 25 A
Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
Beschermingsklasse I (beschermaarding)
Beschermingsgraad IP 20
EGconformiteit EMV volgens 2004/108/EG, laagspanning volgens 2006/95/EG
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Bestelsleutel

De aanbouwdelen  worden 
door de  bestelcode van 
de VAV- regelaar 
vastgelegd.

Aansluiting verlichtingsmodule EMLIGHT voor later montage 

  EM – LIGHT  

Latere aanbouw mogelijk

EMLIGHT

D06 NO
TRF PE

TRF N

D06 C

TRF L

①

②

① Montagebus
② Tekstlabel met klem van de printplaat van de TCU3  

en de EM-TRF of EM-TRF-USV

Bestelsleutel aanbouwgroep ELAB EASYLAB  
regelaar TCU3 of TAM

  ELAB  /  ...  /  ...S  /  ...  



Uitbreidingsmodule
Bestekomschrijving

10/2015

EM-LIGHT

 – NL/nl

2

Uitbreidingsmodule voor EASYLAB  
zuurkastregelaar TCU3 (aangesloten aan 230 V),  
voor eenvoudige aansluiting van verlichting  
(230 V) aan een geschakelde aansluiting.
Bediening van de verlichting (zuurkastverlichting)  
op de bedieningsterminal van de  zuurkastregeling.

Speciale kenmerken
– Bediening van de zuurkastverlichting op de  

bedieningsterminal van de zuurkastregeling.
– Eenvoudige directe aansluiting van de  

verlichting op een geschakelde connector
– Connector op buitenzijde behuizing; voor  

aansluiten hoeft behuizing niet geopend te  
worden

– Geconfectioneerde aansluitkabel van de  
zuurkastverlichting wordt in connector  
gestoken

Technische gegevens
– Voedingsspanning 230 V AC, aansluiting aan  

EM-TRF of EM-TRF-USV
– Max. schakelstroom 12 A
– Bedrijfstemperatuur 0 ... +50 °C
– Beschermingsgraad IP 20

K6 – 2.3 – 4

Standaardomschrijving
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