
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OPIS
Zegar sterujący UNO jest wykonany w dwóch typach :
- z programem 24H  (D i QRD)
- z programem tygodniowym (QRS)
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE: Instalacja i montaż urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane przez uprawnionego elektroinstalatora.
MONTAŻ
Zegar należy zainstalować w rozdzielni elektrycznej na szynie
DIN TS35 EN 60715
Zegar jest wewnętrznie chroniony przed zakłóceniami przez 

odpowiedni obwód przeciwzakłóceniowy. Jednakże
niektóre szczególnie silne pola magnetyczne mogą zmieniać jego 
funkcjonowanie.
Takich zakłóceń można uniknąć, stosując się do następujących 
zaleceń:
- Urządzenie nie może być instalowane w pobliżu obciążeń 
indukcyjnych (liczników, transformatorów, maszyn przemysło-
wych).
- Osobna linia zasilająca jest zalecana (wyposażona w filtr sieciowy, 
jeśli to konieczne).
- Obciążenia indukcyjne powinny być wyposażone w   filtry 
przeciwzakłóceniowe (MOV, RC).
PODŁĄCZENIE
Podłączyć zgodnie ze schematem połączeń, biorąc pod uwagę, 
że styk 1-2 jest bezpotencjałowy.
PROGRAMOWANIE
Przesuń przełącznik trybu pracy w pozycję | (możemy swobodnie do 
dołu ręcznie przesuwać tarczę)
Przesuń wszystkie segmenty w prawo. Przesuń grupy segmen-
tów (mieszczące się w odpowiednim przedziale czasowym),
jeżeli w tym przedziale styk 1-2 ma być zwarty)
Obracając tarczę do dołu ustaw aktualny czas.
Przesuń przełącznik trybu pracy w pozycję pracy automatycznej
(symbol tarczy zegarowej). Po podłączeniu zasilania zegar
rozpocznie sterowanie odbiornikiem energii elektrycznej.
PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY
0 - wyłączony na stałe (styk 1-2 rozwarty).
Symbol zegara- tryb pracy automatycznej.
I - włączony na stałe (styk 1-2 zwarty).
WYMIANA BATERII
Bateria jest zainstalowana w modelach QRD i QRS o symbolu
nr ref 54225. W celu wymiany baterii należy zegar odłączyć
od zasilania i odpiąć z szyny DIN . Bateria jest zainstalowana
na bocznej prawej ścianie zegara. Należy odkręcić pokrywę 
wymienić baterię i dokręcić pokrywę.
DANE TECHNICZNE
Napięcie znamionowe: 230V AC
Obciążenie styku roboczego 1-2: 16 (4) A / 250 V ~
Zużycie własne: ≤ 0,5 W
Dokładność chodu: ± 1 sek. / 24h przy 23 ° C
Rezerwa chodu: D: brak rezerwy - QRD / QRS: 150 godzin
Rodzaj akumulatora: 1,2V Typ V80H akumulator NiMH ORBIS
nr ref. 54225
Program: Dzienny: 96 segmenty / tygodniowy: 84 segmenty
Rozdzielczość: D,QRD: 15 min / QRS: 2 godziny
Temperatura pracy: od -10 ° C do +45 ° C
Temperatura składowania: -20 ° C do + 60 ° C
Rodzaj ochrony: IP 20 zgodnie z normą EN 60529
Klasa ochrony: II w ramach odpowiednich warunków montowania.
Stopień zanieczyszczenia: 2
Podłączenie przewodów max. 4mm².
Obudowa przystosowana do plombowania.



GWARANCJA
Na postawie paragonu lub faktury, 2 lata 
licząc  od daty sprzedaży.


