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KD1 Á + T 
Típusú kapcsolódoboz 

 
 
A kapcsolódoboz fehér színű, falon 
kívülre szerelhető. A 
kapcsolódoboznak nem tartozéka, de 
külön megrendelés esetén átlátszó, 
vagy fehér színű ajtóval lezárhatóak a 
beépített kapcsolószervek. 
Az elosztóhoz a vezetékek 
csatlakoztatása hátsó vagy a doboz 
bármelyik oldaláról lehetséges. 
 
 
A harangok kézi kapcsolása a 
kapcsolóóráról és a nagyméretű harang 
szimbólumokkal ellátott kapcsolókról 

egyaránt történhet. A harangok működését LED –ek az előlapon is visszajelzik.  
 

A készülék olyan toronyba került összeállításra, ahol egy harang van, és különleges 
halotti kiharangozási szokás.  

A készülék jellegzetessége, hogy a hagyományos harangszó mellett lehetőség van 
temetési harangozási szokás előre beprogramozására is. Ilyen harangozás  pl. a temetés napján 
való kiharangozás, vagy a halott eltemetéséig kétóránkénti harangszó. Amennyiben a 
kapcsolóóra erre alkalmas, akkor azt a kapcsoló kapcsoló felkapcsolásával lehet aktiválni. 

  

Műszaki adatok 
Bemenő feszültség [V] 230V 50 Hz 

Bemenő biztosító értéke [A] 10 

Beépített kapcsolóóra   

Beépített kapcsolóóra csatorna száma [db]   

Beépített kézi kapcsoló száma 2 

Kimenetek száma 2 

Kimenetek terhelhetősége [A] 10A 

Harang működés kijelzés LED-es fénykijelzés 

Harang működés érzékelés HG típusú 

Beköthető vezeték keresztmetszet [mm
2
] 2,5 

Kapcsolódoboz típusa ABB falon kívüli 

Kapcsolódoboz mérete 
(magasság*szélesség *mélység) [mm] 230*95*195 
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Kapcsolódoboz tartozék: 

 
Felrőgzítő csavar tiplivel 

Kapcsolási rajz 

Egyéb opció: 
Temetési időpont kapcsoló és 

programozhatóság 

    

    

Ajánlott felhasználás 
Bármilyen típusú harangvezérlővel  közös 

felhasználás 
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1.ábra   Kapcsolódoboz elektromos kapcsolási rajza 
 

 
 

Típusmagyarázat: 
 
KD   kapcsoló doboz 
1   1 csatornás vezérlő 
Á   Áramfigyeléses (Reed relés) érzékelés 
T   Temetési harangozás 
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