
DIGITALT KOPPLINGSUR 19 164 73

- Montering på DIN-skena.

- Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder.

- Upp till 8 olika on/off.

- På minuten exakt tidsinställning.

- LCD-displayen visar verklig tid i timmar och minuter samt programmeringsläge ”ON/AUTO/OFF”.

TEKNISK DATA

- Manöverspänning: 180 ~ 264V (50/60Hz) - Kontaktfunktion: 1 växlande  

- Minneskapacitet: 8 på/av - Belastning: 16A cos ø=1, 8A cos ø=0,6 

- Minsta tillslagstid: 1 minut - Omgivningstemp. drift: Min -10 Max 55oC

- Tyngd: C:a 150g - Omgivningstemp. lagring: Min -20 Max 70oC   

- Bildskärm: LCD - Strömförbrukning: 5VA

- Batterikapacitet: 150 h (vid strömavbrott).     

 

DIMENSIONER                              KOPPLINGSSCHEMA

Ström



MANUAL

1. Innan du börjar programmera måste urets batteri laddas eller vara spänningssatt. Därefter tryck på 

 på ”RESET” för att påbörja programmeringen.

2. Kopplingsuret är förinställt på 24-timmars visning. Om du vill ändra till 12-timmars visning, tryck på ”     ” 

 i 5 sekunder -  displayen visar ”AM”. Om du vill ändra tillbaka till 24-timmars visning tryck igen på 

 ”     ” i fem sekunder.

3. Programmering:

Om du ändrar dig, tryck på ”MANUAL” och ”--:--” visas på displayen, detta avbryter dina inställningar. 

Om du vill göra om dina första inställningar, tryck på ”MANUAL” igen.

* 10 olika program: (1.MO  2.TU  3.WE  4.TH  5.FR  6.SA  7.SU  8.MO, TU, WE, TH, FR. 

 9.SA, SU.  10.MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.)

** Om du inte behöver 8 olika tidsinställningar tryck ”     ” för att avsluta.

4. INSTÄLLNING AV TID

 (1) Tryck ”     ” och ”D+” samtidigt tills dagens datum visas.

 (2) Tryck ”     ” och ”H+” samtidigt för att ställa in timmarna.

 (3) Tryck ”     ” och ”M+” samtidigt för att ställa in minuterna.

 (4) Tryck ”MANUAL” för ”auto on” eller ”auto off” beroende på om uret ska vara i on- eller off-läge efter 

       tidsinställning. 

5. Om du manuellt vill styra uret, tryck på ”MANUAL” för till- eller frånslag, ”ON” eller ”OFF” visas i displayen.

OBS!

FÅR EJ BELASTAS MER ÄN VAD SOM ÄR ANGIVET UNDER TEKNISKA DATA. 

Steg Knapp Programmering

 1 Tryck ”P” Ställ in första tillslagstid (displayen visar ”1 on”)

 2* Tryck ”D+” Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på denna knapp).

 3 Tryck ”H+/M+” Ställ in timmar och minuter.

 4 Tryck ”P” Ställ in första frånslagstid (displayen visar ”1 off”)

 5 Tryck ”D+” Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på denna knapp).

 6 Tryck ”H+/M+” Ställ in timmar och minuter.

 7 Upprepa steg 2-6 För att programmera resterande till- och frånslagningstider, upp till 8 stycken on/off.

 8** Tryck ”      ” För att avsluta programmeringen.    


