Drošības pasākumi
· Elektrisko iekārtu uzstādīšanu un pievienošanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
· Iejaukšanās iekārtas darbības procesos anulē garantiju.
· Ievērojiet savas valsts noteikumus un attiecīgos drošības nosacījumus
· Piestiprinātos un pielāgojamos konduktorus līdz 10mm2 var pievienot pie ārējām termināla spailēm.
· Elastīgos kabeļus ar šķērsgriezuma laukumu <= 1mm2 nepievienot.
Vispārīgā informācija
· Deaktivizācijas komandas atslēdz visas aktivizācijas komandas
· Gadījumā, ja strāvas savienojums ir pareizs, punkti, kas atdala stundas no minūtēm (HH:MM) tiek
izgaismoti pastāvīgi. Strāvas padeve nav pareiza, ja punkti mirgo.
· Gadījumā, ja strāvas padeve ir atslēgta, pozīcijas indikatora displejs atslēgsies pēc 2 minūtēm.
· Gadījumā, ja viss displejs sāk mirgot, nākamo divu nedēļu laikā jānomaina baterijas.

DIN sliedes uzstādīšana

Termināla
diagramma

Baterijas nomaiņa

Tips: CR 2032

Uzmanību!
· Baterijas nomaiņu var
veikt tikai kvalificēts
elektriķis!
· Izolējiet iekārtu, pirms
veicat displeja iekārtas
noņemšanu!

Displejs
A Divu kreisās rokas pogu funkciju displeji
B Kanāla statusa displeji
Kanāls 1 = C1, Kanāls 2 = C2
C 3 Komunikāciju līnijas laika rādīšanai,
Izvēles rīki, ievades uzvedne, utt.
D Nedēļas dienas skats
E Ikdienas programmas pārskats
F Ziemas/vasaras laika pārskats
G Darbības spriegums (vienmēr izgaismoti
punktiņi)
Darbība uz reserves strāvas (punktņi mirgo)
H Divu kreisās rokas pogu funkciju displeji

Pogas
I
Vispārīga informācija
· Vidējā komunikāciju līnija parāda izvēlnes
rīkus. Apstiprinot ar OK, rīks tiek aktivizēts
· Mirgojošs teksts vai symbols pieprasa
veikt ievadi.
· Ja nākamo 2 minūšu laikā nekas netiek
ievadīts, pulkstenis atgriežas atpakaļ auto
režīmā.

Funkciju displeji ar divām kreisās
rokas pogām:
pavirzīt izvēlni uz augšu
pavirzīt izvēlni uz leju
izvēlēties/atteikt piedāvājumu
izvēlēties/pieņemt piedāvājumu
+
īsi nospiežot = +1
ilgāk nospiežot (aptuveni 2 sek.) = +5
īsi nospiežot = -1
ilgāk nospiežot (aptuveni 2 sek.) = -5

Atiestatīt
Atiestatīšanas gadījumā programmas tiek
saglabātas. Laiks un datums ir jāuzstāda
vēlreiz.
Nospiediet atiestatīšanas pogu ar neasu
priekšmetu (pildspalvu).
J Labās rokas pogas
K Kreisās rokas pogas ar manuālā
pārslēga funkciju Automātiskā režīmā

Funkciju displeji ar divām labās rokas
pogām:
MENU (izvēlne) atstāj automātisko režīmu un
pāriet programmēšanas režīmā
ESC (iziet) īsi nospiežot = viens solis
atpakaļ
ilgāk nospiežot (apt. 2 sek.) = atgriešanās
automātiskajā režīmā
OK (apstiprināt) veikt izvēli
EDT (rediģēt) izmainīt pieprasījumu lasīšanas
režīmā
NO (atteikt) neizpildīt komandu
YES (izpildīt) izpildīt komandu
DEL izdzēst

Sākotnējā palaišana – izvēlnes valodas izvēle

Informācija
Sākotnēji laika pārslēgs darbojas Automātiskā
režīmā ar uzstādītu laiku, datumu un angļu valodu
kā izvēlnes valodu.

MENU

Jauna programma

Tikai 2 kanālu versijai

Informācija
Laika slēdzim ir 50 atmiņas
pozīcijas.
Piemērs
Komanda ON (ieslēgt)
kanālam 1 plkst. 15.00
dienā. Komanda OFF
(izslēgt) plkst.18.00 dienā.
· Izvēlieties (NEW) jaunu
programmu un apstipriniet ar
OK.
· Uz neilgu laiku tiek
parādītas brīvās atmiņas
vietas.
·Izvēlieties
kanālu
un
apstipriniet ar OK.
· Izvēlieties dienas bloku
vai individuālo dienu (bloka
uzbūve pēc izvēles) un
apstipriniet ar OK.
· Ievadiet stundu ON
(ieslēgt) komandai (+/-) un
apstipriniet ar OK.
· Ievadiet minūtes ON
(ieslēgt) komandai (+/-) un
apstipriniet ar OK.
· Ievadiet stundu OFF
(izslēgt) komandai (+/-) un
apstipriniet ar OK.
· Ievadiet minūtes OFF
(izslēgt) komandai (+/-) un
apstipriniet ar OK.
· Programma ir saglabāta.
· Programma pārslēdzas
uz sadaļu READ (lasīt),
NEW (jauns), DEL (izdzēst).
Tagad ir iespējams izveidot
papildus programmas.

Skatīt, rediģēt programmu
Informācija
· Programmēšanas soļus
iespējams pārvietot,
izmantojot taustiņus
▼ ▲.
· Atbilstošo programmu
iespējams rediģēt,
nospiežot pogu EDT.
Secība tāda pati kā
veidojot jaunu
programmu.

Izdzēst visas programmas
Informācija
· Ar taustiņu YES
iespējams izdzēst visas
programmas.
· Nospiežot taustiņu NO,
iespējams izdzēst
atsevišķas programmas.

Izdzēst atsevišķas programmas

Informācija
Izdzēšot atsevišķas
programmas, visi saistītie
programmas soļi tiek
izdzēsti (piem. PO1 ON
(ieslēgts) un PO2 OFF
(izslēgts)).

Datuma un laika uzstādīšana
Informācija
Laiks un datums ir iepriekšnoteikti jau
rūpnīcā..

Izvēlieties AM/PM laiku – 12 stundu vai 24 stundu laiku

Pāeslēgšanās uz ziemas/vasaras laiku
Informācija
Iespējami zemāk minētie
uzstādījumi:
AUTO
Rūpnīcā iepriekšnostādīti
lielumi. Katru gadu notiek
automātiska
pārrēķināšana.
NO
Laika maiņa nenotiek.
CAL
Programmēšana. Ir
nepieciešama vasaras un
ziemas laika sākuma
datuma uzstādīšana.
Rūpnīcas uzstādījumi tiek
pārrakstīti.
Ieprogrammētais
vasaras/ziemas laiks
katru gadu tiek
automātiski pārrēķināts.
Pārrēķins notiek noteiktā
nedēļas dienā, katra
mēneša noteiktā nedēļā.
Piemērs
03/21 sākas vasaras laiks
10/31 sākas ziemas laiks

Darbības režīms
Informācija
Kreisās rokas poga = Kanāls 1
Labās rokas poga = Kanāls 2 (tikai 2
kanālu versijai)
Nospiežot 1 x = FIX ON (noteikšana
ieslēgta) = Pastāvīgi ON (ieslēgts)
Nospiežot 2 x = FIX OFF (noteikšana
izslēgta) = Pastāvīgi OFF (izslēgts)
Nospiežot 3 x = atgriešanās AUTO režīmā

AUTO: (netiek izgaismots displejs) ieprogrammētie pārslēgšanās laiki

Tehniskie dati
Izmēri H x W x D
Svars g (aptuveni)
Spriegums
Strāvas patēriņš
Komutācijasjauda
omiskā jauda
(VDE, IEC)
-Induktīvā jauda
cos ϕ 0.6
-Kvēlspuldzes
jauda
Komutācijas izlaide

Pārslēga
kontakti

8 A/250 VAC

Apkārtējā temperatūra -13°F to 131°F (25°C
to +55°C)
Aizsardzības klase
II
Precizitāte
parasti. ±2.5 s/dienā
pie 68°F (20°C)
Rezerves jauda
3 gadi no ražoš.laika
at +20°C (20°C)
Īsākais pārslēgšanās laiks
1 min.
Atmiņas vietas
50

1,000 W
potential-free
1 vai 2 pārslēgšanās
kontakts (i)

Nedēļas dienu bloka
uzbūve
Pārslēgšanās statuss
displejs
noslēgts

45 x 35 x 60 mm
170
skatīt uzdruku uz iekārtas

5 VA

16 A/250 VAC

Noteikta/brīvi izvēlēta
jā
jā

