Instrukcja programowania SC 28
1 ⇒ Poniedziałek
2 ⇒ Wtorek
3 ⇒ Środa
4 ⇒ Czwartek
5 ⇒ Piątek
6 ⇒ Sobota
7 ⇒ Niedziela
⇒ Kanał Wł.
⇒ Kanał Wył.
⇒ Impuls
01 - 59 sek.
W trybie AUTO przełączanie
ręczne możliwe po naciśnięciu
odpowiednich przycisków.

Programowanie
Funkcje przycisków
Menu

Wybór trybów programowania
AUTO → PR → ? →

→ S/W → AUTO ...

[ CL ] Anulowanie wartości wprowadzonych w trybach
PR, ? i
.
[◆] W trybach PR, ?,
i S/W:
Zmiana położenia migającej cyfry.
W trybie ?:
Zmiana wprowadzonych wartości.
[ O.K.] Zatwierdzenie wybranego trybu.
W trybach PR i
:
Przesuń kursor do wybranego położenia. (do
przodu) W trybie ?:
Przejdź do następnej godziny przełączania.
W trybie S/W:
Wprowadzenie do pamięci.
[◄] W trybach PR i
:
Powrót do wybranego położenia. (do tyłu)
W trybie PR:
Początek programu urlopu, gdy miga 1
(poniedziałek).
W trybie ?:
Powrót do poprzedniej godziny przełączania.
[ A ] W trybie AUTO:
[ B ] Naciśnij, by ręcznie zmienić wartość ON lub
OFF w wybranym kanale. Przytrzymanie przez
3 sek. spowoduje włączenie lub wyłączenie na
stałe. Zostanie wyświetlona informacja perm.
Funkcja zaprogramowana w takim kanale
zostanie wyłączona.
Stałe włączenie lub wyłączenie można wyłączyć,
przytrzymując przycisk przez 3 sekundy.
Komunikat perm zniknie z wyświetlacza.

Wskazówki dotyczące programowania
Dostarczany programator ma ustawioną godzinę i
datę oraz włączoną funkcję zmiany czasu letniego.
Programowanie jest możliwe także przy
odłączonym przełączniku czasowym. Naciśnij OK,
pojawią się napisy na wyświetlaczu i zacznij
programowanie.
Wartości należy wprowadzać kolejno. Programowana
wartość miga na wyświetlaczu i można ją zmienić,
naciskając przycisk ◆. Przejście do następnej pozycji
następuje po naciśnięciu przycisku OK, do poprzedniej
– przycisku ◄. Wprowadzanie danych jest
zakończone, kiedy wartość przestanie migać.

Tryby pracy
AUTO Wyświetlenie godziny, dnia tygodnia i stanu
włączenia kanałów. Także informacja o
aktualnym programie dziennym, podawana w
pełnych godzinach.
Wersja 2-kanałowa: Zmiana informacji o kanale
A/B naprzemiennie co 10 sekund.
Możliwe ręczne wymuszenie zmiany (klawisz A,
B)
PR
Wprowadzenie poleceń przełączenia zgodnie z
dniem tygodnia i godziną, także w programie
urlopu.
Zmianę migającej cyfry uzyskuje się klawiszami ◄
i OK.
Klawisz ◆ umożliwia zwiększenie wartości.
(Zatwierdź ostatnią wprowadzoną wartkość
przyciskiem OK, by została wpisana do pamięci)
Jeśli miga napis Monday 1, przyciskiem ◄
wybierz programowanie urlopu.
?
Wyświetla liczbę wolnych komórek pamięci
Wyświetla godziny przełączenia
Po przełączeniu czasu można usunąć
wybraną lub wszystkie godziny przełączenia
Przycisk OK powoduje wyświetlenie
następnych godzin przełączenia, a przycisk ◄
poprzednich.
Przyciskiem ◆ można zmienić wyświetlaną
godzinę przełączenia.
Przycisk CL służy do anulowania wyświetlanej
godziny przełączenia.
Naciśnij przycisk CL dwa razy, aby anulować
wszystkie godziny przełączenia, jeśli jest
wyświetlana tylko liczba wolnych komórek
pamięci.
Wprowadzenie bieżącej daty i godziny
Zmianę migającej cyfry uzyskuje się klawiszami
◄ i OK.
Klawisz ◆ umożliwia zwiększenie wartości.
(Zatwierdź ostatnią wprowadzoną wartość
przyciskiem OK, by została wpisana do pamięci i
zmieniona w trybie AUTO)
S/W Włączenie lub wyłączenie funkcji zmiany
czasu letniego i zimowego.
Przyciskiem ◆ można włączyć (ON) lub
wyłączyć (OFF) automatyczną zmianę czasu.
(Zatwierdź ostatnią wprowadzoną wartość
przyciskiem OK, by została wpisana do pamięci
i zmieniona w trybie AUTO)

Zalecenia montażowe
Szyna montażowa DIN
Widok z tyłu

Mocowanie na ścianie
(Wymagana specjalna pokrywa)

Schemat połączeń
SC 28.11

SC 28.21

Program przełączania
Program tygodniowy lub dzienny
⇒ Kanał wł.
⇒ Kanał wył.
⇒ Impuls

CZAS Po Wt Śr Cz Pt So Nd A B

Uwagi

Reset (Zerowanie)
Naciśnięcie wpuszczonego przycisku między przyciskami ◄ i
CL spowoduje skasowanie daty, godziny i wyzerowanie wartości
w procesorze.
Programy przełączania nie będą zmienione.
(Sprawdź poprzez odczytanie wartości w trybie "?")

Zostanie wybrany tryb
, ponieważ trzeba od nowa
zaprogramować datę i godzinę.

Instalacja

Program urlopowy (wł. lub wył. na stałe)
⇒ Kanał wł.
⇒ Kanał wył.

Początek

Koniec

A

B

Uwagi
SC28/M/PL/0511

UWAGA: Montaż urządzeń elektrycznych może
wykonywać tylko uprawniona osoba.
Urządzenie można podłączać tylko do zasilania o
napięciu i częstotliwości podanej na etykiecie.
Obwody elektryczne są chronione przed wieloma
typami zakłóceń zewnętrznych. W razie przekroczenia
pewnego poziomu zakłóceń mogą wystąpić
nieprawidłowości w działaniu programatora.

Czerwony: Migający symbol na wyświetlaczu

Przykłady

Tryb PR

Tryb

Wprowadzenie lub zmiana bieżącej daty lub godziny
Przykład: Data 01.02.2000; godzina 14:00
Po zerowaniu

według daty

Programowanie urlopu
Początek i koniec programowania

Programowanie wybranych kanałów (stałe włącznie lub
wyłącznie), kiedy pozostałe realizują program
tygodniowy.
Przykład: Początek:
20.04
Koniec:
24.04
Kanał B wył. (na stałe)
Początek: Tryb AUTO
1x
O.K. 1x

O.K. 3x
◆ 1x

Tryb ?

Wyświetlenie lub zmiana czasu przełączania
Przykład: Zmienić przełączanie we wtorek i od
czwartku do niedzieli 19:00
kanał A wł., kanał B impuls
na:
od środy do niedzieli 19:30;
kanał A wł.; kanał B wł.
Początek: Tryb AUTO
Liczba
2x
wolnych
O.K. 1x
miejsc w
pamięci

O.K. 3x

O.K. 2x
◄ 1x

◆ 1x

O.K. 1x
◆ 1x

◆ 2x
O.K. 1x

O.K. 1x
◆ 4x

◆ 1x

O.K. 3x
◆ 4x

O.K. 3x

Tryb PR

Program tygodniowy lub dzienny

Dostępnych jest kilka możliwości:
1.
Jeden dzień, jeden kanał
2.
Kilka dni, jeden kanał
3.
Jeden dzień, kilka kanałów
4.
Kilka dni, kilka kanałów
Przykład: Wtorek (2) i od czwartku (4) do niedzieli (7);
Godzina przełączenia 19:00;
Kanał A wł.; Kanał B impuls 05 sek.
Początek: Tryb AUTO
1x
O.K. 1x

O.K. 1x
◆ 2x

O.K. 2x

O.K. 7x

◆ 3x

O.K. 1x
◆ 4x

O.K. 3x

O.K. 2x
◆ 4x
O.K. 2x
◆ 2x

◆ 1x

O.K. 1x

◆ 1x

◆ 2x
Przykład
Zegar 2
kanału

O.K. 1x

◆ 1x

O.K. 1x

Liczba
dostępnych
miejsc w
pamięci

1x
Wprowadź kolejne daty i funkcje lub naciśnij raz
przycisk
, aby wrócić do trybu AUTO.

O.K. 4x
◆ 1x

Program urlopu nie zajmuje miejsca w pamięci.
Wprowadzenie nowego programu urlopu spowoduje
skasowanie poprzedniego programu.
Program urlopu jest kasowany po zrealizowaniu.
Przekaźniki wyjściowe przechodzą wtedy w stan
określony programem przełączania. (Przegląd
programu).

O.K. 1x
◆ 9x
O.K. 3x
◆ 1x
O.K. 1x
◆ 3x

O.K. 1x

Tryb ?

Anulowanie programu
Przykład: Anulowanie programu urlopu
Początek: 20.04 Koniec: 24.04
Początek: Tryb AUTO
2x
O.K. 1x

Tryb S/W
Przykład
Zegar 2
kanału

O.K. 2x
◆ 5x

Wyłączenie automatycznej zmiany czasu na letni
(podyktowanej oszczędnością energii)

O.K. 1x

W dostarczanym urządzeniu funkcja zmiany czasu jest
domyślnie włączona.
Początek: Tryb AUTO
4x
O.K. 1x

CL 1x

Liczba
dostępnych
miejsc w
pamięci

1x

◆ 1x
O.K. 1x
O.K. 1x
Wprowadź kolejne daty i funkcje lub naciśnij raz
przycisk
, aby wrócić do trybu AUTO.

Zmiana
czasu
została
wyłączona

Zmiana czasu jest realizowana automatycznie zgodnie z
wytycznymi europejskimi
Początek: ostatnia niedziela marca
Koniec: ostatnia niedziela października

Gdy na wyświetlaczu widnieje informacja o wolnych
miejscach pamięci i dwukrotnie zostanie naciśnięty
przycisk CL, wszystkie wprowadzone wartości zostaną
skasowane. (Kasuj wszystko)

