SC 28.11
SC 28.21

1 ⇒ Segunda-feira
2 ⇒ Terça-feira
3 ⇒ Quarta-feira
4 ⇒ Quinta-feira
5 ⇒ Sexta-feira
6 ⇒ Sábado
7 ⇒ Domingo
⇒ Canal ON
⇒ Canal OFF
⇒ Impulso
01 - 59 Seg.
No modo AUTO as teclas “A” e
“B” funcionam como interruptor
manual

Programação
Funções do teclado
Menu

Selecciona as funções
AUTO → PR → ? →

→ S/W → AUTO ...

[ CL ] Apaga os dados nas funções PR; ? e .
[◆] Nas funções PR; e S/W:
Cintila o dígito ou símbolo seguinte..
Nas funções ?:
Modifica a manobra seleccionada.
[O.K.] Confirma a função seleccionada.
Nas funções PR e :
Valida o dígito ou manobra e segue adiante.
Na função ?:
Indica a hora e tipo da seguinte manobra
programada.
Na função S/W:
Mostra se está ou não activado a alteração
automática da hora.
[◄ ] Nas funções PR e :
Volta à posição ou dígito anterior.
Na função PR:
A função PR dá passo ao programa de feriados quando a Segunda-feira 1 cintilar.
Na função ?:
Mostra a hora e tipo da anterior manobra
programada
[ A ] Na função AUTO:
[ B ] Na função Auto permete o cambiamento manual
ON ou OFF dos correspondentes canais por via
duma curta pulsação das teclas “A” ou “B”.
Se a pulsação durar mais de 3 segundos o cambiamento é ON ou OFF PERM, ou seja, o estado
dos canais é permanente e nenhum programa
pode-se realizar. Para tirar o ON ou OFF PERM
voltar a carregar na tecla “A” ou “B” durante mais
de 3 segundos.

Funções de programação
AUTO Automático
O ecrã mostra a hora, o dia da semana e o
estado do canal/is. Indica também a
programação de todas as horas do dia da data.
Na versão de dois canais muda cada
10 segundos do canal “A” ao “B”.
Este estado pode-se mudar ON ou OFF se
apertar na tecla “A”ou “B”
PR
Programação
Com esta função introduzem-se os programas
a realizar de acordo com as horas e dia/s
desejados. Utilizar as teclas ◄ e O.K. para
cambiar o dígito cintilante. Usar a tecla ◆ para
acrescentar o valor do dígito.
Quando a Segunda-feira cintilar a tecla ◄ dá
passo ao programa de feriados.
?
N.º de lugares de memórias livres
Visualização de programas
Apagado de uma ou tudas as manobras
Carregar na tecla O.K. para ver a seguinte
manobra programada ou a tecla ◄ para ver a
anterior. Carregar na tecla ◆ para modificar
uma manovra. Carregar na tecla CL para
cancelar a manobra que figura no ecrã. Quando o ecrã mostrar o n.º de lugares de memoria
disponíveis, carregar na tecla CL duas vezes
para apagar tudas as manobras programadas.
Acerto da data e hora reais
Carregar nas teclas ◄ e O.K. para mudar o
dígito cintilante. Carregar na tecla ◆ para
acrescentar o seu valor. Carregar na tecla O.K.
para introduzir os dados na memória e para
voltar à função AUTO.
S/W Activação e desactivação da alteração da
hora Verão/Inverno e eleger ON ou OFF com
a tecla ◆ (confirmar o modo elegido com a
tecla O.K., a informação fica armazenada na
memória e o interruptor horário passa ao modo
AUTO).

Reset

Tipos de Montagem
Montagem em carril DIN
Vista posterior

Montagem sobre superfície

Esquema de conexão

Programação efectuada
Programação diaria ou semanal
⇒ Canal ON
⇒ Canal OFF
⇒ Impulso

Hora

Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sab
Dom

Manual de Instruções

A B

Notas

Se carregar no ponto situado à direita da tecla ◄
ficam apagados a data e a hora.
Normalmente não se apagam as manobras
programadas (comprobar com a função ?)

A função
fica seleccionada pois é necesaria para
uma nova programação da hora e o dia..

Conselhos para a programação
O interruptor horário sai da fábrica programado
com a data e horas reais e a alteração da hora do
Verão activado.
Pode-se fazer a programação se estiver desligado:
carregar na tecla OK, activa-se o ecrã e pode-se
começar a programar.
Introduzir os dados passo a passo. Quando um dígito
cintilar pode-se acrescentar o seu valor se carregar na
tecla ◆. Para passar ao seguinte dígito carregar na
tecla OK. Para voltar ao dígito anterior carregar na
tecla ◄. Quando termina-se de programar uma
manobra os dígitos já não cintilam, comprovar a sua
correcção e carregar na tecla O.K. para a confirmar.

Conselhos para a instalação
Programação Feriados (ON/OFF PERMANTE)
⇒ Canal ON
⇒ Canal OFF

Inicio

Fim

A

B

Notas
SC28/M/P/0302

Advertência: A instalação e montagem dos
equipamentos eléctricos deve ser levada a cabo
somente por pessoal autorizado.
Para a ligação do interruptor horário, respeitem
estrictamente as indicações de tensão e frequência
que figuram na etiqueta.
O circuito electrónico de alta densidade está protegido
contra um amplo leque de influências externas. Se
estas influências superar uns límites determinados,
podem-se produzir funcionamentos incorrectos do
interruptor horário..

VERMELHO: Neste manual de instrucções aparecem em vermelho os dados que no
ecrã aparecem num estado intermitente

Exemplos
Função

Introduzir ou acertar a data ou a hora
Exemplo: Data 01.02.2000 Hora 14:00
Após o reset

Carregar em
O.K. 3x
◆ 1x
Carregar em
O.K. 2x

Função ?

Programação dum canal
(ON permanente ou OFF permanente)
enquanto o outro segue a programação semanal.
Exemplo: Início 20.04
Fim 24.04
Canal B OFF permanente
Forma inicial: Função AUTO
Carregar em
1x
O.K. 1x

Exemplo: Cambiar o programa:
Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).
Hora de começo da ligação 19:00.
Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.
Por o programa:
Quarta-feira(3) ao Domingo(7).
Hora da ligação 19.30. Canal A ON; canal B ON
Forma inicial: Função AUTO
N.º de lugares
Carregar em
de memória
2x
O.K. 1x
livres

Programação dos dias feriados entre dois datas

Carregar em
◄ 1x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 1x

Função PR

Programação diaria ou semanal
Várias posibilidades 1. Só um dia num canal.
2. Vários dias num canal.
3. Só um dia em dois canais.
4. Vários dias em dois canais.
Exemplo:
Terça-feira(2) e da Quinta-feira(4) ao Domingo(7).
Hora de começo ligação 19:00.
Canal A ON; canal B Impulso 05 seg.
Forma inicial: Função AUTO
Carregar em
1x
O.K. 1x
Carregar em
◆ 1x
O.K. 2x

Carregar em
◆ 1x

Carregar em
O.K. 3x
◆ 4x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 1x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 2x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 1x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 4x

Carregar em
O.K. 7x
◆ 3x

Carregar em
O.K. 2x
◆ 4x
Carregar em
O.K. 2x
◆ 2x

Carregar em
O.K. 3x
Exemplo:
2 canais

Carregar em
O.K. 1x

Carregar em
◆ 1x
O.K. 1x

Quando o programa de feriados finalizar os relés dos
canais voltam ao estado ON ou OFF programado
normalmente.

Carregar em
O.K. 1x
◆ 9x

Função S/W

Desligar a alteração automática do horario de Verão
(Poupança de energia).

Carregar em
O.K. 3x
◆ 1x
Exemplo:
2 canais

Carregar em
O.K. 2x
◆ 5x
Carregar em
O.K. 1x

Repetir os passos para programar a desligação.
Canal A OFF. Continuar com outras programações ou
funções ou carregar uma vez na tecla
para voltar
a função AUTO.

A alteração da hora e activada desde a fábrica.
Forma inicial: Função AUTO
Carregar em
4x
O.K. 1x
Carregar em
◆ 1x
Carregar em
O.K. 1x

Carregar em
◆ 2x
Carregar em
O.K. 1x

Continuar com outras programações ou funções ou
carregar uma vez na tecla
1x para voltar a
função AUTO.
O programa de feriados não ocupa lugar na
memoria. Quando se introduzir um programa novo
de feriados apaga-se o programa antigo.

Carregar em
O.K. 4x
◆ 1x

Verificar ou cambiar um programa

Carregar em
O.K. 3x

Carregar em
◆ 2x

Carregar em
O.K. 1x
◆ 4x
O.K. 3x
Após a programação do dia e a hora, o ecrã volta à
função AUTO.

Carregar em
O.K. 1x
◆ 3x

Função PR

N.º de lugares
de memória
livres

Carregar em
1x

Função ?

Verificar ou apagar um programa
Exemplo: anular o programa de feriados
Inicio 20.04 Fim 24.04
Forma inicial: Função AUTO
Carregar em
2x
O.K. 1x

N.º de lugares
de memória
livres

Carregar em
O.K. 1x

Carregar em
CL 1x
A alteração da
hora Verão/
Inverno fica
desligada

O cambiamento ao horario do Verão é levado a efeito
automaticamente de acordo com a “Regulação Europeia”.
Data inicial:
Último Domingo de Março
Data final:
Último Domingo de Outubro

Carregar em
1x

Se carregar na tecla CL duas vezes quando no ecrã
aparecer o n.º de lugares de memória disponíveis,
acontece um apagamento total de toda a programação.

