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Doepke

Verschi l lende uitvoer ingen

Naast de uitvoeringen met verschillende 
voedingsspanning, zijn de 230-V-AC types nu 
ook in de antraciet uitvoering verkrijgbaar. 

Vooral op een donkere achtergrond 
passen zij naadloos in de omgeving. 

Naar ieders persoonlijke voorkeur, woonstijl 
of achtergrond kan gekozen worden tussen 
het klassieke wit of modern antraciet. 

Technische gegevens Dasy

Uitvoering Dasy 10-2/12 V Dasy 10-2/24 V Dasy 10-2/230 V Dasy 16-2/230 V Dasy 16-230 TC

Bedrijfsspanning 12 V AC/DC ± 10 % 24 V AC/DC ± 10 % 230 V AC ± 10 %, 50 Hz 230 V AC ± 10 %, 50 Hz 230 V AC ± 10 %, 50 Hz 
115 V AC ± 10 %, 60 Hz

Tijdschakelklok geïntegreerd nee nee nee nee ja

Artikelnr. wit 09 500 040 09 500 041 09 500 043 09 500 042 09 500 044

Artikelnr. antraciet – – 09 5000 47 09 500 046 09 500 048

Overspanningsbeveiliging 
geïntegreerd nee

Uitgang

Soort Schakelrelais

Contact 1 maak, micro-afschakeling

Installatieautomaat max. 10 A max. 16 A

Schakelvermogen 2500 VA 4000 VA

Max. compensatie  
voor parallelcompensatie max. 70 µF max. 140 µF

Elektrische schakelacties min. 100.000

Eigen verbruik  
bij nominale belasting 0,9 W

Schakelwaardes

Inschakelwaarde, instelbaar 1-200 lux

Inschakelvertaging 10 s (1 s)a)

Uitschakelwaarde 1,5 × Inschakelwaarde

Uitschakelvertaging 40 s (1 s)a)

Indicatoren

rode led

aan: inschakelwaarde onderschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

uit: uitschakelwaarde overschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

knippert: testknop aangezet

Aansluiting

Soort Bevestigingsklemmen

Klembereik 0,4 mm2 Ø tot 4 mm2 (massief)

Aandraaimoment 0,5 Nm

Behuizing

Maten (b × h × t in mm) 90 × 70 × 53

Soort Opbouwbehuizing voor wand- of mastmontageb)

Beschermingsgraad IP54

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Omgevingstemperatuur -25 °C tot +50 °C -40 °C tot +50 °C

Gewicht 0,145 kg 0,150 kg 0,170 kg

Bevestigingsset b) 09 500 049

a) Deze waarden gelden voor vijf minuten na de laatste aanpassing van de  inschakelwaarde.
b) optioneel verkrijgbare bevestigingsset 

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Tel: 071-3419009

E-mail: info@hateha.nl 
www.hateha.nl

Vertegenwoordiging voor Nederland:



Heeft u nog meer flexibiliteit nodig?

Dan is de Dasy TC de oplossing. De schemerschakelaar Dasy, die zichzelf ondertussen bewezen heeft, 
is in de uitvoering „TC“ (Engels voor Time Control) uitgebreid met een tijdschakelaar. Alle andere 
voordelen, die u van de Dasy-serie gewend bent, staan u bij Dasy TC ook ter beschikking.

Met de geïntegreerde schakelklok kunt u een tijdsbestek vastleggen, waarin geen verlichting nodig 
is. Een automatische instelling van zomer- en wintertijd is daarbij optioneel. 's Nachts afschakelen 
van de aangesloten verlichting leidt tot wezenlijk minder stroomverbruik en minder kosten. Dit 
is handig voor alle situaties waarin de verlichting niet de hele nacht hoeft te branden.

Het tijdgestuurd uitschakelen is ideaal bij bijvoorbeeld:

» paden, binnenplaatsen en pleinen die na een bepaalde tijd niet meer gebruikt worden,
» parkeerplaatsen bij bedrijven, waar de verlichting niet continue hoeft te branden,
» gebouwen, in en waarbij na bepaalde tijd minder verlichting nodig is,
» aangelichte standbeelden e.d. die tijdens de nacht geen toeschouwers hebben,
» lichtreclame of verlichting van etalages, die 's nachts uitgeschakeld kunnen worden.

Als  de  nacht  begint  of  de  dag aanbreekt

Met geïntegreerde t i jdschakelaar:  Dasy TC

Gebruiksvr iendel i jkMontage

De overzichtelijkheid van de Dasy TC is direct duidelijk

Bij de ontwikkeling van de schemerschakelaar Dasy heeft het thema 
gebruiksvriendelijkheid veel aandacht gekregen. Zo kunnen na de eerste 
inbedrijfname door een vakman, de bediening en het aanpassen van de instellingen 
verder gemakkelijk door een niet-technische gebruiker worden uitgevoerd.

De inschakeldrempel kan met een goed te bereiken draaischakelaar aan de onderkant van 
het apparaat ingesteld worden. De afstelling gebeurt het eenvoudigst door het instellen 
van het gewenste schemerpunt. Eenvoudigweg de draaiknop langzaam draaien, totdat 
het lichtpunt ernaast aan gaat. Zo wordt de actuele schemerwaarde in het apparaat 
opgeslagen. Meten met een luxmeter is niet nodig, de intuïtieve waarneming van de 
schemerlichtsterkte is toereikend. Hierbij hoeft het apparaat niet geopend te worden.

Als dit eenmaal is vastgelegd, kan de instelling gemakkelijk op het apparaat weer ge-
wijzigd worden.  De uitschakelwaarde komt overeen met 1,5 keer de inschakel-
drempel, deze waarde heeft zich in de praktijk bewezen en is niet instelbaar. 

Voor alle Dasy’s geldt:
» de inschakelwaarde (schemering) kan worden ingesteld zonder het apparaat te openen. 
» de uitschakelwaarde is vast ingesteld op 1,5 keer de inschakelwaarde
» vaste in- en uitschakel vertraging
» hoog schakelvermogen door nulpuntschakeling
» intuïtieve bediening
» geen speciaal gereedschap nodig
» geen programmeerkennis nodig

Speciaal voor de Dasy TC
» tijdinstellingen via de draai-/drukknop
» schakeltijden tot op de minuut nauwkeurig
» tijdsindeling 12/24 uur te kiezen
» optionele zomer- en wintertijd omschakeling
» tijdfunctie kan uitgeschakeld worden
» door het leddisplay kunnen instellingen ook in het donker gedaan worden
» overzichtelijke menustructuur, stap voor stap
» testknop voor het testen van de aangesloten verbruiker

De wand- of mastmontage gaat eenvoudig met weinig handelingen, zowel bij een nieuwe 
installatie als bij uitbreidingen achteraf. Voor de mast- of buismontage wordt een optionele 
bevestigingsset aangeboden, die bestaat uit 2 roestvrij stalen bevestigingsklemmen, 
4 schroeven en een mastbeugel. 

Artikelnummer bevestigingsset 09 500 049

De schemerschakelaar uit de Dasy serie schakelt de aangesloten verbruiker precies dan aan, als 
het daglicht niet meer toereikend is - en omgekeerd ook weer uit.

Het aan- en uitschakelmoment richt zich alleen op de lichtsterkte en niet op vaste tijden. 
Zo wordt ook bij de verschillende lichtsterktes in de loop van de seizoenen altijd bij de juiste 
schemerwaarde aan- en uitgeschakeld. Dat is  handig en bespaart overbodige kosten, omdat de 
verlichting alleen brandt als er niet meer voldoende daglicht is.

Opdat aan- en uitschakelen niet door kortstondige veranderingen in de omgevingslichtsterkte, 
zoals bijvoorbeeld licht van voorbijrijdende auto‘s of kortdurende verduistering beïnvloed 
worden, is de Dasy uitgerust met een aan- en uitschakelvertraging. 
Aangeschakeld wordt er na een 10 seconde 
vertraging, uitschakelen gebeurt na 40 
seconden.   
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Installatieautomaat max. 10 A max. 16 A

Schakelvermogen 2500 VA 4000 VA

Max. compensatie  
voor parallelcompensatie max. 70 µF max. 140 µF

Elektrische schakelacties min. 100.000

Eigen verbruik  
bij nominale belasting 0,9 W

Schakelwaardes

Inschakelwaarde, instelbaar 1-200 lux

Inschakelvertaging 10 s (1 s)a)
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Indicatoren

rode led

aan: inschakelwaarde onderschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

uit: uitschakelwaarde overschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

knippert: testknop aangezet

Aansluiting

Soort Bevestigingsklemmen

Klembereik 0,4 mm2 Ø tot 4 mm2 (massief)

Aandraaimoment 0,5 Nm

Behuizing

Maten (b × h × t in mm) 90 × 70 × 53

Soort Opbouwbehuizing voor wand- of mastmontageb)

Beschermingsgraad IP54

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Omgevingstemperatuur -25 °C tot +50 °C -40 °C tot +50 °C

Gewicht 0,145 kg 0,150 kg 0,170 kg
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Inschakelvertaging 10 s (1 s)a)

Uitschakelwaarde 1,5 × Inschakelwaarde

Uitschakelvertaging 40 s (1 s)a)

Indicatoren

rode led

aan: inschakelwaarde onderschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

uit: uitschakelwaarde overschreden (led-aanduiding niet vertraagd)

knippert: testknop aangezet

Aansluiting

Soort Bevestigingsklemmen

Klembereik 0,4 mm2 Ø tot 4 mm2 (massief)

Aandraaimoment 0,5 Nm

Behuizing

Maten (b × h × t in mm) 90 × 70 × 53

Soort Opbouwbehuizing voor wand- of mastmontageb)

Beschermingsgraad IP54

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Omgevingstemperatuur -25 °C tot +50 °C -40 °C tot +50 °C

Gewicht 0,145 kg 0,150 kg 0,170 kg

Bevestigingsset b) 09 500 049

a) Deze waarden gelden voor vijf minuten na de laatste aanpassing van de  inschakelwaarde.
b) optioneel verkrijgbare bevestigingsset 
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