Betjeningsvejledning
1 ⇒ Mandag
2 ⇒ Tirsdag
3 ⇒ Onsdag
4 ⇒ Torsdag
5 ⇒ Fredag
6 ⇒ Lørdag
7 ⇒ Søndag
⇒ Kanal ON (sluttet)
⇒ Kanal OFF (brudt)
⇒ Impuls
01 - 59 sek.
I AUTO-position er der mulighed for
mauel tænd og sluk af kanalerne
ved tryk på kanaltast ”A” eller ”B”

BETJENING
TRYKKNAPFUNKTIONER
Menu

Indstilling af betjeningsposition
→ S/W → AUTO ...
AUTO → PR → ? →
[ CL ] Sletning af indtastede data i betjeningsposition
PR; ? og .
[◆] Betjeningstilstand PR;
og S/W:
Ændring af den ”blinkende” position.
Betjeningstilstand ?:
Når ønsket koblingstid er fundet, indlæsning af
rettelsesfunktion
[O.K.] Bekræftelse af de indlæste data.
Betjeningstilstand PR og :
Step/hop fremad i program.
Betjeningstilstand ?: Valg af næste koblingstid.
Betjeningstilstand S/W: Bekræftelse af program.
[◄ ] Betjeningstilstand PR og :
Step/hop fremad i program.
Betjeningstilstand PR:
Efter valg af blinkende (1) for mandag,
indlæsning af ferieprogrammet.
Betjeningstilstand ?:
Tilbage til forrige koblingstid.
[ A ] Betjeningstilstand AUTO:
[ B ] Manuel tænd og sluk funktion ved tryk på den
ønskede kanaltast. Ved tryk længere end 3
sek. vil kanalen være konstant ind- eller
udkoblet.
Display viser ”perm”, er eksisterende program
på kanalen vil blive undertrykt.
Ved fornyet tryk længere end 3 sek. vil ”perm”
forsvinde, og uret genoptager et eksisterende
program. ”Perm” forsvinder fra display.

MONTERINGSANVISNING

BETJENINGSVEJLEDNING

AUTO Visning af klokkeslæt, ugedag, kanal/relætilstand og visning af det aktuelle program
DIN-skinne montage
(bjælkedisplay) i hele timer.
Bagside
Ved to-kanals kontaktur, skifter bjælkerne i 10
sek. intevaller mellem kanalerne A og B
Af uret
Manuel ind- eller udkobling af kanalerne ved
tryk på den ønskede kanaltast.
PR
Programmering af koblingstidspunkter og
ferieprogrammet.
Met tast ◄ eller O.K. Stepp fremm eller
til bage i programmering.
Vægmontage
Med tast ◆ ændring af den ”blinkende”
(ekstra tilbehør:
position i displayet. Med O.K. bekræftes positionen.
klemafdækning)
Ferieprogram: Ved tryk på tast ◄ når
programmering står mandag (blinkende 1),
indlæses ferieprogrammet.
?
Visning af antal frie programpladser.
TILSLUTNINGSSKEMA
Udlæsning af koblingstider.
Ændring af koblingstider
Sletning af enkelte koblingstider.
Kontaktur 1-kanal
Sletning af alle koblingstider.
Med tast ◄ eller O.K. step frem eller tilbage i
programmering.
Med tast ◆ indlæsning af redigeringsprogrammet.
Med tast CL (clear) slettes den viste koblingstid.
Sletning af samtlige koblingstider ved at taste
2 x CL under
Kontaktur 2-kanal
”visning af antal frie programpladser”.
Indtastning af ugedag og klokkeslat
Med tast ◄ eller O.K. step frem eller tilbage i
programmering.
Med tast ◆ ændring af den ”blinkende”
position i displayet. Med O.K. bekræftes
positionen
S/W Aktivering/deaktivering af den automatiske
Programmeringsskema
sommer-/vintertidsindstilling.
Ændring af ”blinkende” position ved tryk på ◆,
bekræftelse med O.K..
PROGRAMMERING EFTER UGEDAGE

RESET
Tryk den forsænkede tast mellem ◄ og CL.
Dato, klokkeslæt og processor nulstilles. Koblingstider
bliver, forudsat programdataene er i orden.

Kontakturet skifter til betjeningstilstand
klokkeslæt skal indstilles på ny.

⇒ Kanal: ON
⇒ Kanal: OFF
⇒ Impuls

kl.
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, dato og

OPSTART
Dato og klokkeslæt er indstillet ab fabrik.
Sommer-/vintertidsindstilling står på automatisk.
Start:
Sidste søndag i marts
Slut:
Sidste søndag i oktober
Gangreserve (uden net):
Tast O.K. og displayet aktiveres. Kontakturet kan
nu betjenes uden nettilslutning.
Indtastningen foregår trin for trin.
Den aktive position blinker i displayet, og ændring
foregår ved tryk på ◆. Med tast O.K. step fremad i
programmet, med tast ◄ step baglænsi programmet.
Indtastning er afsluttet når intet blinker i display

INSTALLATIONSVEJLEDNING
Vigtigt: Indbygning og montage af elektroniske
apparater må kun foretages af elektroinstallatører.
Kontakturets højt integrerede elektronik er i stort
omfang sikret mod elektrisk støj. Ved usædvanlig
kraftig støj kan påvirkning ikke helt udelukkes.

IBRUGTAGNING
FERIEPROGRAM
(KONSTANT SLUTTET/BRUDT)
⇒ Kanal: ON
⇒ Kana:l OFF

Start

Slut

A

B

Bemærkning

SC28/N/DK/0801

Tilslut kontakturet til den på typeskiltet angivne
spænding og frekvens i henhold til Tilslutningsskemaet
for uret og de apparater der skal tilsluttes.

RØD: Blinkende sted i displayet

EKSEMPLER
INDSTILLING

Indtastning eller ændring af dato og klokkeslæt
Eksempel: Dato: 01.01.2000 klokkeslæt: 14.00
Efter reset

Tryk O.K. 3x
Tryk ◆ 1x

INDSTILLING PR

Konstant ON eller konstant OFF
Ferieprogram start og slut efter dato
Ferieprogram kan kun programmeres for en kanal,
men den anden kanal udfører programmet.
(gælder for to-kanals ur).
Eksempel: Start 20. April Slut: 24. April
Kanal B: brudt
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
1x
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 2x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 1x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 2x

INDSTILLING PR

Programmering af ugeprogram
Der er mulighed for valg af flere forskellige
programmeringer:
1.
Koblingstid for en dag og en kanal.
2.
Koblingstid for flere dage og en kanal.
3.
Koblingstid for en dag og to kanaler.
4.
Koblingstid for flere dage og to kanaler
Eksempel: Tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7)
Klokkeslæt: 19.00
Kanal A: sluttet. Kanal B: impuls (05 sek.)
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
1x
Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 2x

Tryk O.K. 7x
Tryk ◆ 3x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 4x

Tryk O.K. 3x

Tryk O.K. 2x
Tryk ◆ 4x
Tryk O.K. 2x
Tryk ◆ 2x

Eksempel:
2-kanal

Indtast yderligere tidspunkter eller tryk
1x for at
vende tilbage til AUTO Ferieprogrammet optager
INGEN programplads.
Der er kun plads til et ferieprogram, indtastning af
nyt ferieprogram vil overskrive det gamle.
Ferieprogrammet sletter sig selv efter ”slut” datoen, og
overgår til almindeligt program. Ferieprogrammet
undertrykker normalprogrammet i den ønskede
periode.

Tryk O.K. 4x
Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 9x

INDSTILLING S/W

Undertrykkelse af den automatiske sommer/vintertidsomskiftning
Fabriksindstilling: Automatisk omskiftning
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
4x
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 3x
Tryk ◆ 1x

Eksempel:
2-kanal

Tryk O.K. 2x
Tryk ◆ 5x

Tryk

INDSTILLING ?
Slette koblingstider

Eksempel: Ferieprogram
Start: 20. April Slut: 24. April
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
2x
Tryk O.K. 1x

Tryk CL 1x

Automatisk
S/V er
deaktiveret

Tryk

1x

Tryk O.K. 1x

Indtast yderligere tidspunkter eller tryk
vende tilbage til AUTO.

1x for at

Den automatiske S/V omskiftning sker efter de
gældende regler (30.05.1994)
Start: Sidste søndag i marts.
Slut: Sidste søndag i oktober.

Viser antal frie
programpladser

1x

Tryk O.K. 1x

Tryk ◆ 1x

Tryk O.K. 1x

Tryk ◆ 2x

Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 1x

Tryk ◆ 1x
Tryk O.K. 1x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 3x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 1x

Tryk O.K. 3x
Tryk ◆ 4x

Uret er nu i betjeningstilstand AUTO, dato og
klokkeslæt er programmeret.

Eksempel: Koblingstid tirsdag (2) og torsdag (4)
til søndag (7) kl: 19.00
Kanal A : sluttet Kanal B: impuls
Ændres til: Onsdag (3) til søndag (7) kl: 19.30
Kanal A: sluttet Kanal B: sluttet
Udgangstilstand: AUTO
Tryk
Viser antal frie
2x
programpladser
Tryk O.K. 1x

Tryk ◆ 1x

Tryk ◆ 2x

Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 4x
Tryk O.K. 3x

Udlæsning og ændring af koblingstider

Tryk O.K. 3x

Tryk ◄ 1x
Tryk O.K. 1x
Tryk ◆ 1x

INDSTILLING ?

Sletning af alle koblingstider:
Tast 2x CL i betjeningstilstand ”antal frie
programpladser”.

Viser antal frie
programpladser

