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Podglàd czasów
∏àczeƒ danego dnia
5 = piàtek

Stan ∏àczenia kana∏ów
za∏
wy∏
Napl´cie zasilajàce OK:
pulsujà dwa punkty
Praca z zasilanlem
rezerwowym:
pulsujà trzy punkty
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Bezpieczeƒstwo
Monta˝ i pod∏àczanie urzàdzeƒ elektrycznych mo˝e byç dokonany jedynie przez
kwalifikowany personel fachowy. Otwarcie
urzàdzenia i dokonywanie zmian powodujà utrat´ gwarancji. Nale˝y uwzgl´dniã
obowiàzujàce przep∏sy krajowe oraz
aktualne przepisy bezpieczeƒstwa.
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Aktualne dni tygodnia
(1 poniedzia∏ek, 2 wtorek itd.)

Decyzja TAK, potwierdzenie
wyboru lub programowania

µ

Wybór
Np.: Auto, Prog, Impuls,
cyklicznie. Przerwanie
wprowadzania.

Wskazanie tylko gdy aktywowane zosta∏o prze∏àczanie
czasu lato/zima
czas letni r
Czas zimowy f

3

Decyzja NIE, dalej

L2
N

Pierwszy kontakt
Zegar dostarczony zostaje w uÊpionym trybie
pracy.
Aktywowanie bez. napl´cia slecj:
NaciÊnij krótko przyclsk
.
Uruchamianie z za∏àczonym napi´ciem sieci
Gdy prze∏àcznik czasowy zosta∏ ju˝ wczeÊniej
zaprogramowany i wskazuje aktualny czas, dzieƒ
tygodnia oraz dla regu∏y prze∏àczania na czas
letni/zimowy obowiàzujàcy, ukarze si´ po wyborze
j´zyka danego kraju aktualny czas i stan ∏àczenia.
Gdy czas nie zosta∏ wczeÊniej zaprogramowany:
Nale˝y wybraç najpierw j´zyk danego kraju, a póêniej nastawiç aktualnà dat´ i czas.

Wybór j´zyka
Pierwsze uruchomienie
Aktywowanie zegara
Wybór j´zyka
Wybierz przyciskami
lub
J´zyk
swojego kraju i zatwierdê wybôr przyciskiem
.
Teraz mo˝esz rozpoczàç programowanie.
Przyciskiem
dojdziesz do tworzenia. I przeglàdania programów. WyÊwietlany tekst zobowià˝e do podj´cia decyzjik:
decyzja
wyboru

Programowanie, przeg∏àdanie, zmiana lub usuwanie
Przeczytalnajpierw wskazania tekstowe.
Wybór menu: wyblerz przycisklem
Prog.
Potwierd˝ przyciskiem
.
Wybierz przyciskiem
˝àdane menu np.: nowy,
przeglàd, zmlana, usuwanie.
Potwierd˝ wybór przycisklem
.
Nastawianie i zmiana: przyciskami
lub .
Wprowadzanie do pami´ci
.
Przeglàdanie zaprogramowanych czasów
∏àczeƒ:
NaciÊnij w menu przeglàdanie wielokrotnie przycisk
.

TAK,

potwierdzenie

decyzja NIE, nastawiaç
dalej lub zmieniaç przyciskami
i
.

W zale˝noÊci
od wersji

W zale˝noÊci
od wersji

Tylko w razie potrzeby: Gdy skasujesz urzàdzenie przyciskiem RESET wszystkie dane zostajà usuni´te. Zegar zg∏asza si´ w ostatnim
ustawionym j´zyku oraz dzia∏a ostatnio zaprogramowania regu∏a prze∏àczeƒ lato/zima. By skasowaç naciÊnij przycisk RES zaostrzonym przedmiotem
na oko∏o 1 s.
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Litowa rezerwa
chodu 3 lat

min. –10 °C
max. +35 °C
Typ 1 BSTU
EN 60730-1,-2-7
Zastosowanie w normalnych warunkach
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Miejsca w
pami´ci

Klasa ochronoÊci
II EN 60730-1 przy
monta˝y zgodnym z
przeznaczeniem czujnik
Êwiat∏a IP 20 EN 60529

10
0 (1) A bei –25C°

VA
VA

Programowanie czasu ∏àczeƒ
Tworzenie bloków na dni
Jednakowe czasy ∏àczeƒ powtarzajàce si´ w
kilku dnlach tygodnia zajmujà jedynie jedno
miejsce w pami´ci- Do dyspozycjki sà 42 miejsca. Przyk∏ad: ponledzia∏ek-piàtek za∏ o 7.30
Tworzenie bloku: Przy pytaniu o kopiowanie
naciÊnij
jeÊli program dzienny ma byç skopiowany na kolejny dzieƒ.
Programowanie mieszane czasów
∏àczeƒ, impulsowania lub cykli czasów jest
mo˝liwe.

Przy programowaniu czasu za∏.
oraz wy∏. na przyk∏ad o godz. 9.00
zawsze plerwszeƒstwo ma wy∏àczenie o godzinie 9.00.
Przeg∏àdanie programu wstecz;
Zegar sterujàcy po zaprogramowaniu dokonuje przeglàdu programu
wstecz do pó∏nocy i nastawia
w∏aÊciwy stan ∏àczenia.

Czasy ∏àczeƒ dla oÊwietlenia, pracy
maszyn, wentylaciji, urzàdzeƒ
alarmowych itp.
Przyk∏ad: OÊwietlenie hall sportowej za∏àczaç w
pon., wt., Êr., czw. i piàt. od 7.30 do 12.00.
Przyk∏ad programowania:
Wybierz przyciskiem
Prog.
Zatwierdê
.
Wyblerz przyciskiem
lub
Nowy.
Zatwierdê
.
Wybierz przyciskiem
lub
za∏. lub wy∏.
Zatwierdê
.
Ustaw przyciskami
lub
godziny i minuty.
Zatwierdê
.
Wprowadzenie do pami´ci tylko na okreÊtony
dzieƒ tygodnia:
Wybierzcie przyciskiem
Pami´ç.
Potwierdêcie przyciskiem
.
Kopiowanie dalszych dni tygodnia:
Potwierdêcie przyciskiem
Kopiowanie.
Wybierzcie przyciskami
lub
dzieƒ tygodnia.
Potwierdêcie przyciskiem
.
Opuszczenie jednego dnia tygodnia, dalej
przyciskiem
.
8 Zatwierdz

Wybierzcie przyciskiem
Potwierdêcie przyciskiem

wskazanie Pami´ç.
.

Dzia∏anie programu ∏àczeƒ przypadkowych: Program dzia∏aƒ przypadkowych
powoduje, ˝e zegar ∏àczy pomledzy zaprogramowanymi parami ∏àczeƒ (za∏. oraz wy∏.).
Przypadkowe czasy za∏àczania i wy∏àczania
l zawierajà si´ mi´dzy 10-120 minut. Czas
∏àczeƒ przypadkowych zaczyna si´
wy∏aczeniem.

Trwa∏e za∏àczenie lub wy∏àczenie
¸àczenia przypadkowe lub wakacyjne

Aktywacja programu losoweg: Przytrzayç klawisz
przez ok. 2 s. Symbol z z pulsuja gdy
aktywny jest program przypadkowy.

Przyp.
za∏.

Przeczytaj najpierw wskazania
tekstowe:
Wybierz
R¢CZNIE przyciskiem
lub
funkcje r´cznie, trwale, przypadk.
lub wakacje.
Zatwierdê przyciskiem
.
Cofni´cie danej funkcji:
Wyblerz funkcj´ kasowanie
Zatwierdê przyciskiem
.

Przyp. Wy∏

Przyk∏ad:
start przypadkowych
o 19.30

Tylko w
menu automatyki
Przyk∏ad:
koniec przypadkowych o 6.00

Dzia∏anie programu wakacyjnego:
Program wakacyjny powoduje, ˝e zegar
mi´dzy zaprograowanymi datami startu i
koƒca (ustaliç rok, miesiàc i dzieƒ) nie
za∏àcza
pod∏àczonych
odbiomlków.
Poczàlklem i koƒcem programu jest zawsze
pó∏noc zaprogramowanych dni. Przyk∏ad:
25.3 dzieƒ wolny. Programowanie: start 25.3
koniec 25.3.
Gdy aktywowany jest program wakacyjny wskazywane jest to
pulsowaniem w menu autom. dla odpowiedniego kana∏u i
wska˝nikiem wakacji.

NaciÊnij oba
przyclski
przez ok. 1 sek.

NaciÊnij oba przyciski
przez ok. 2 sek.

R´czne program.
Naclakan∏e
przyclaków
równoczeénie. Kanal C1
làczy za∏/wy∏. Symbol
ukazuje ei´ Wybór r´czny
jest akorygowany przez
program w pami´ci.

Trwale
za∏ lub
wy∏

●
●

Cofni´cie zadania r´cznego/∏àczeƒ trwa∏ych
NaciÊnijcie krótko przyciski pokazane u góry.

Program impulsowy
Dzia∏anie programu impulsowego
Czas impulsu mo˝e byç nastawiany
pomi´dzy 1 a 59 s.
Symbol

np. dla przerw lekcyjnych, wentylacji,
sp∏ukiwania, sterowania dzwonami itp.

pulsuje tak d∏ugo jak dzia∏a program impulsowy
Przyk∏ad:
wy∏àczyç o 17.30 i 15 s

Opóênienie w wy∏àczaniu
Programowanie:
7.00 do 17.30 za∏àczyç
oraz
Impuls o 17.30
Impuls za∏, czas trwania 15 s
Przeczytaj najpierw wskazanie tekstowe
Otrzymasz pomoc w programowanlu.
Wybór zatwierdê przyciskiem
.

Opóênienie w za∏àczaniu
Programowanie:
7.00 do 17.30 za∏àczyç

Przyk∏ad:
za∏àczyç o 7.00 i 15 s

oraz
Impuls o 7.00
Impuls wy∏,
czas trwania 15 s

Przeg∏àdanie czasu impulsów:
Mo˝liwe tylko w menu IMPULS.
Tworzenie bloków dni:
Takie same czasy ∏àczeƒ impulsów, klore obowjàzuja
dla kilku dni tygodnia zajmujà, jedynie jedno miejsce
impulsowe w pami´ci.
Przyk∏ad: pon., wt., Êr., piàt. czas Impulsu o 7.30. Do
dyspozycji sà 32 miejsca w pami´ci dla programu
impulsowego.

Program cykliczny
Dzia∏anie programu cyklicznego:
Czas taktowania i przerw mo˝e byç nastawiony nieza∏e˝nie. Zakres nastawieƒ czasu to
maks. 99 minut i 59 s. Program cykliczny
powoduje to, ˝e mi´dzy dworna zaprogramowanymi czasami, start dêieƒ tygodnia, koniec
dzieƒ tygodnia program cykliczny jest
aktywny. Zaczyna si´ zawsze od za∏àczenia.

Cyklicznie powtarzane funkcje w czasie
w ramach jednego zegara sterujàcego
np. wolne pulsowanie lampy, przygotowywanie
wody, oÊwietlenie reklamy

Do dyspozycji liest 16 miejsc pami´ci.
Symbol
cykliczny

pulauja, gdy aidywny jest program

trwanie

przarwa

Przyk∏ad:
start pracy cyklicznej
pon 7.30 za∏

Przyk∏ad:
koniec pracy cyklicznej
piàtek 16.30 wy∏

Przeg∏àdanie czasów cykli: Mo˝liwe jedynie w menu cykli
Wskazówka: gdy zaprogramowana zosta∏y dwa czasy cykli,
przy których nakrywajà si´ czas poczàtku i koƒca, wtedy
wykonywany jest cykl rozpoczynalàcy si´ wczeÊnlej.
Przyk∏ad: 1. czas cyklu programowany od ponledzia∏ku do czwartku
2. czas cyklu programowany od wtorku do piàtku.
Dzia∏a tylko 1 czas cyklu, czas 2 cyklu nie zostaje przyj´ty.

W trybie pracy cyklicznej
mo˝e dochodziç do wahaƒ
jasnoÊci urzàdzeƒ oÊwietleniowych. W tym wypadku
nale˝y podjàç dzia∏ania dla
zmniejszenia tego efektu
(np.: zmniejszenie obcià˝enia
lub wyd∏u˝enie czasu cykli).
Wi´cej ne˝ 5 ∏àczeƒ w ciàgu
minuty, bez dodatkowych
warunków odk∏óceniowych
od wp∏ywów pól elektromagnetycznych jest niedopuszczalne.

Wybierz przyciskiem
CYKL.
Zatwierdê przyciskiem
.
Nastaw przyciskami
lub
start cyklu.
Zatwierdê przyciskiem
.
Nastaw przyciskami
lub
cykl trwanie
Zatwierdê przyciskiem
.
Nastaw przyciskami
lub
Zatwierdê przyciskiem
.
Nastaw przyciskami
lub
Zatwierdê przyciskiem
.

cykl przarwa
koniec cyklu

Data oraz czas
czas lato/zima
nastawianie i programowanie
Automatyczne przestawianie
czasu letni/zimowy
W zale˝noÊc: od wersji zegar sterulàcy
jest ju˝ fabrycznie zaprogramowany dla
regu∏ prze∏àczeƒ obowiàzujàcych. W
przypadku konlecznoÊci wy∏àczenia
automatyki lub jej korekcji nalezy kierowaç si´ wakazaniemi tekstowymi.
Wyblerz przyciskami
lub
i zatwierdê przyciskiem
.

Przeczytaj najpierw wskazania tekstowe.
Wybierz przyciskami
zatwierd˝ przyciskiem

Czas prze∏àczenia lato/zima
swobodnie programowalny
przez wprowadzenie wprowadzenie miesiàca i tygodnia.
Np.: miesiàc 3 = marzec
tydzieƒ 4 = 4-ty tydzieƒ miesiàca
tydzieƒ 5 = ostatni tydzieƒ
miesiàca
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