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Przekaźnik bistabilny BIS-411BM-LED 230 
V 
Indeks do zamówień: BIS-411BM-LED, EAN13: 5902431674063 

Opis produktu 

 
Zasilanie:            165÷265 V AC 
Max obciążenie: 16 A (120 A/20 ms) 
Montaż:                na szynie 35 mm 
 
Z pamięcią stanu. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. 
 
Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS-411BM-LED umożliwia załączenie lub 
wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą 
równolegle połączonych, chwilowych (dzwonkowych) włączników sterujących. 

Przycisk na elewacji pozwala na bezpośrednie sterowanie obwodem bez konieczności 
wyzwalania przycisków zewnętrznych. 

Przekaźnik bistabilny BIS-411BM 230 V występuje w wersjach: 

 BIS-411 230 V - podstawowy model z pojedynczym przekaźnikiem 16 A 
 BIS-411-LED 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o 

dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, 
transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp. 

 BIS-411M 230 V - z pamięcią pozycji styku. Po załączeniu zasilania zostanie 
przywrócony stan przekaźnika jaki był w monencie wyłączenia zasilania. 

 BIS-411M-LED 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o 
dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku. 

 BIS-411 2Z 230 V - jednokanałowy z dwoma niezależnymi stykami roboczymi 2 x 
NO. 

 BIS-411 1R1Z 230 V - jednokanałowy z dwoma niezależnymi stykami roboczymi: 1 x 
NO oraz 1 x NC.  

Działanie 

Przekaźnik bistabilny zasada działania: 
Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego 
przycisku chwilowego (dzwonkowego), podłączonego do przekaźnika. Po następnym 
impulsie 
nastąpi wyłączenie odbiornika. Przekaźnik posiada funkcję tzw. „pamięci” pozycji styku, tzn. 
po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przekaźnika, jaki był w momencie 
wyłączenia zasilania. Przycisk na obudowie realizuje dokładnie taką samą funkcję, jak 
przycisk zewnętrzny podłączony do zacisków urządzenia. 
Wersja przekaźnika „LED” posiada styk przystosowany do współpracy z odbiornikami 



o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, 
transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze, itp. 

 

UWAGA! 
BIS-411BM-LED 230V może współpracować z przyciskami podświetlanymi 

(ΣI<5mA).           
 
Tabela mocy 

 
Wartości orientacyjne dopuszczalnego obciążenia, więcej 

 


