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  Zastosowanie
Włączanie i wyłączanie wentylatora (ON/OFF), prze-
łączanie między prędkościami wentylatora, lub inne-
go urządzenia dwubiegowego.

  Budowa i sterowanie
Obudowa została wykonana z wysokoudarowego 
tworzywa ABS, odpornego na zabrudzenia czy za-
drapania. Zawiera dwa przyciski przełączeniowe: 
ON/OFF (włączenie/wyłączenie) oraz 1/2 (1 pręd-
kość/2 prędkość).

  Montaż
Przełącznik jest przeznaczony do instalacji we-
wnętrznej wewnętrz podtynkowej puszki przyłącze-
niowej, do której powinien zostać przykręcony wkrę-
tami lub za pomocą uchwytów mocujących (puszka 
przyłączeniowa oraz mocowanie nie są dostarczone 
w zestawie).

Przełącznik prędkości 
dla wentylatorów 2-biegowych

P2-10

Max. napięcie (V) 250
Max. obciążenie prądowe (A) 10

Przekrój kabla (mm2) od 0,35 do 0,75
Zakres temperatury pracy (oC)  od -10 do +45

Zakres wilgotności (%) 5-80 (bez kondensacji)
Trwałość eksploatacyjna 1 000 000 przełączeń

Klasa bezpieczeństwa IP 40
Waga (kg) 0,098

Dane techniczne:

1 prędkość
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Speed switch   
P2-10

  Application

speed fans. 

  Design and control 
The speed switch casing is made of non-combustible 
and impact-resistant ABS plastic.  The switch has an 

  Mounting
The speed switch is designed for indoor  installation 

fasteners are not included in the delivery set. 

Max. power voltage [V] 250

Max. load current [A] 10

Cable cross section [mm2] from 0.35 up to 0.75

Temperature range [°C] from -10 up to +45

Humidity range [%] 5 - 80 (no condensation)

Service life 1 000 000 switching operations 

Protection rating IP40

Weight [kg] 0.098

Technical data:
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Włączanie

Wyłączanie 2 prędkość

Wymiary (mm): Schemat elektryczny:

Podtynkowa puszka przyłączeniowaSposób użycia:
Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy przycisnąć odpowiednio przycisk 
ON/OFF. Aby przełączyć między prędkościami urządzenia należy przycisnąć 
odpowiednio przycisk 1/2.




