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Toerenschakelaar gelijkstroom
SAG

Dit hoofdstuk omvat de volgende schakelaars:

• SAG 0-M

• SAG 0-5

• SAG 0-2

• MX met SAG 0-2

• SAG 0-3CV

SAG 0-M
Schakelaar voor traploze regeling van

het toerental. Onder de draaiknop van

de schakelaar bevindt zich een

potmeter. Door het verdraaien van deze

potmeter wordt het maximale toerental

n-max ingesteld. In de stand '0' wordt

het vrijgavecontact geopend.

De behuizing heeft een crème kleur en

is standaard geschikt voor inbouw in

een inbouwdoos met een diepte van

40mm. Voor opbouw is een crème

opbouwdoos leverbaar.

SAG 0-5
Schakelaar voor regeling van het

toerental in vijf standen + 0. Onder de

draaiknop van de schakelaar bevindt

zich een potmeter. Door het verdraaien

van deze potmeter wordt het maximale

toerental nmax ingesteld.

De overige standen veranderen

proportioneel mee met het nieuw

ingestelde maximale toerental. In de

stand '0' wordt het vrijgavecontact

geopend. 

De behuizing is crème kleur standaard

geschikt voor inbouw in een

inbouwdoos met een diepte van 40

mm. Voor opbouw is een opbouwdoos

leverbaar.

SAG 0-2
Schakelaar voor regeling van het

toerental in twee standen + 0. Onder de

draaiknop van de schakelaar bevinden

zich twee potmeters.

Door het verdraaien van deze

potmeters kunnen twee toerentallen n1

en n2 afzonderlijk worden ingesteld. In

de stand '0' wordt het vrijgavecontact

geopend.

De behuizing is crème kleur en

standaard geschikt voor inbouw in een

inbouwdoos met een diepte van 40

mm. Voor opbouw is een opbouwdoos

leverbaar.
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Toerenschakelaar gelijkstroom
SAG

MX met SAG 0-2 (vergelijkbaar
met een dubbeltoerige
ventilator)
Het regelen op twee verschillende

toerentallen met de SAG 0-2 is

vergelijkbaar met de regeling van de

conventionele dubbeltoerige

ventilatoren. De toerentallen zijn echter

niet meer afhankelijk van de pooltallen

van de motor maar geheel vrij te kiezen

en in te stellen! Voor het regelen op

twee toerentallen is het combineren

van de MX met de SAG 0-2 daarom

veel eenvoudiger en goedkoper dan de

conventionele aanpak. Dubbeltoerige

motoren en bijbehorende

pooltalschakelaars zijn hiermee

overbodig.

SAG 0-3CV
Schakelaar voor regeling van het

toerental in 3 standen + 0 van

gelijkstroomventilatoren zoals CVF. Met

een SAG 0-3CV (voorheen SA 0-3CVC)

kunnen meerdere

gelijkstroomventilatoren worden

geschakeld tot een maximum van 20

stuks.

De behuizing is wit, RAL 9010 en

standaard geschikt voor inbouw in een

inbouwdoos met een diepte van 40mm.

Voor opbouw is een opbouwdoos

leverbaar.

SAG 0-3CV


