Programmeringsanvisning SC08 172 110

Val av programmeringsmode
AUTO → PR → ? →

Inkopplingsanvisning

OBS: Installation och montering bör utföras
av behörig elektriker.
Anslut endast på typskylten angiven spanning
och frekvens.
Vid anslutning av växelspänning (AC)
måste L-tråden anslutas till L- anslutning
och N-tråden till N-anslutning. Anslut
aldrig L-tråden till N-anslutningen.
Vid ingrepp och ändring av apparaten kan inga
garantier lämnas.
Den höginteregrerade elektroniken i uren är
väl skyddade för yttre störningar. Vid besvärliga
förhållanden är det dock svårt att helt skydda elektroniken för störningar.

Kopplingsprogram

Programmeringsmode (MENY)

Knappfunktioner
Menu

Installationsanvisning

→ S/W → AUTO ...

[ CL ] Radering av kopplingstider i mode:
PR; ? och
.
[] I mode PR; ?;
och S/W
Ändrar blinkande data resp. position.
I Mode ?:
Ändrar utvald kopplingstid.
[ O.K.] Bekräftar vald mode.
I mode PR och : .
Låser önskad siffra (framåt).
I mode ?:
Visar nästa kopplingstid.
I mode S/W:
Öppnar val av minne.
[◄] I mode PR and :
Tillbaka till önskad position (bakåt).
I mode PR:
Semesterkoppling när 1 (Måndag) blinkar.
I mode ?:
Visar föregående kopplingstid.
[ A ] I mode AUTO:
Manuell till eller frånkoppling
Genom tryck i 3 sek. blir kanalen kontinuerligt
till eller från. perm visas i displayen.
Permanentkopplingen är överordnad.
Avsluta permanentkopplingen med förnyat
tryck i 3 sek. perm upphör.

Programmeringsanmärkning
Vid leverans är uret förprogramerad med rätt tid
och datum, sommartidsomställning är även
aktiverad.
Uret kan även programeras utan manöverspänning. Tryck på OK, displayen tänds och uret är klart
för programmering.
Programmering sker steg för steg. Parametrarnas
värden ändras med tryck på knapp . Gå framåt resp.
bakåt i programmet med knapp OK och ◄ .
Uret kan enkelt programmeras genom att avlägsna
logikenheten från basmodulen.

Programmering efter veckodag
⇒ kanal Till
⇒ kanal Från
⇒ IMPULS

Tid

Må Ti On To Fr Lö Sö kanal Anmärkning

AUTO Visar klockslag, veckodag och kopplingsstatus
av kanal.
Manuell koppling möjlig med tryck på knapp A.
PR
Programmering av kopplingstider enligt
vecka, dag(ar), tid och semesterkoppling.
Använd knapp OK för att låsa blinkande siffra,
för att ångra tryck ◄ pil vänster.
Använd knapp  för att ändra blinkande data.
(Bekräfta sista programmeringen med OK).
Om måndag (1) blinkar, tryck ◄ för val av
semesterkoppling.
?
Visar antalet fria minnesplatser
Visar kopplingstider
Ändring av kopplingstider
Raderar enstaka eller all programmering
Tryck på O.K. (framåt) eller ◄ (bakåt) för
visning av kopplingstider.
Använd  för ändring av visad kopplingstid.
Tryck CL för att radera visad kopplingstid.
Tryck CL två gånger för radering av alla kopplingstider.
Programmering av aktuellt datum och tid
Använd ◄ och O.K. för att ändra blinkande
siffra. Använd  för att ändra värde.
(Bekräfta sista inställningen med O.K., uret går
därefter automatiskt i mode AUTO)
S/W Aktivering / avaktivering av sommar / vintertidsomställning.
Använd  för val av sommar / vintertidsomställning ON eller OFF.
(Bekräfta inställningen med O.K., uret går
därefter automatiskt i mode AUTO).

Reset
Tryck och håll ner alla tre knapparna ◄;
O.K. och CL samtidigt , datum, klockslag
och microprocessor nollställs.
Dom inneliggande kopplingstiderna skall
normalt inte påverkas.
(Kontrollera och läs i mode ?.)

Mode
väljs automatiskt, datum och tid måste
programmeras om på nytt.

Semesterkoppling (Permanent ON / OFF)
⇒ kanal ON (till)
⇒ kanal OFF (från)

Börja

Slut

kanal

Anmärkning

SC08/N/S/0902

1 ⇒ Måndag
2 ⇒ Tisdag
3 ⇒ Onsdag
4 ⇒ Torsdag
5 ⇒ Fredag
6 ⇒ Lördag
7 ⇒ Söndag
⇒ Kanal Till
⇒ Kanal Från
⇒ IMPULS
01 - 59 sek.
I läge AUTO kan handmanövrering till eller från göras med
tryck på kanal A

Exempel
Mode

Inställning eller ändring av datum och klockslag
Exempel: Datum 01.02.2000; tid 14:00
efter Reset

O.K. 3x
 1x

Rött: Blinkande data i displayen

Mode PR

Semesterkoppling
Börja och slut efter datum

Exempel:

Börja: 20.04
Slut: 24.04
Kanal A OFF (permanent)
Startläge från: Mode AUTO
1x
O.K. 1x

Mode ?

Läsning eller ändring av kopplingstid
Exempel: Ändra Tisdag och Torsdag till Söndag 19:00;
kanal A ON (till)
till:
Onsdag till Söndag 19:30;
Kanal A ON impuls 05 sekunder
Startläge från: Mode AUTO
Visar antalet fria minnesplatser.
2x
O.K. 1x

◄ 1x
O.K. 3x

O.K. 2x

O.K. 1x
 1x

O.K. 1x
 4x
O.K. 3x

Mode PR

◆ 2x

1x

O.K. 3x
◆ 4x

O.K. 1x
1x

O.K. 1x
◆ 2x

O.K. 1x
1x

Programmering av dag eller veckoprogram
Olika möjligheter:
1.
En dag, en kanal
2.
Flera dagar, en kanal
Exempel: Tisdag (2) och Torsdag (4) till Söndag (7);
Kopplingstid 19:00; kanal A ON (till)
Startläge från: Mode AUTO
1x
O.K. 1x

 1x

O.K. 2x

O.K. 1x
◆ 4x

O.K. 7x
3x

O.K. 2x
◆ 4x

O.K. 2x

O.K. 1x
◆ 2x

2x

O.K. 1x

 1x

O.K. 2x
5x

O.K. 1x

O.K. 4x
 1x

O.K. 1x
 9x

Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck
1x för mode AUTO

Semesterkopplingen upptar inga minnesplatser.
Om ny semesterkoppling programmeras överskrivs
den gamla semesterkopplingen. När semsterkopplingen är utförd växlar reläutgången till normalprogram.

O.K. 1x

Visar antalet fria minnesplatser.

1x

Mode S/W

Radering av automatisk sommartidsomställning
O.K. 3x
 1x

Vid leverans är alltid sommartidsomställningen aktiverad.
Startläge från: Mode AUTO
4x
O.K. 1x

O.K. 1x
 1x
Fortsätt att programmera kopplingstider eller tryck
knappen 1x för mode AUTO.

O.K. 1x

S/W–omställningen
är raderad

Sommartidsomställningen utföres enligt nu gällande
regler för Europa.
Start: Sista söndagen i mars.
Slut:
Sista söndagen i oktober.

Mode ?

Radering av kopplingstid
Exempel: Radering av semesterkoppling
Börja: 20.04 Slut: 24.04
Startläge från: Mode AUTO
Visar antalet fria minnesplatser.
2x
O.K. 1x
O.K. 1x

CL 1x

Visar antalet fria minnesplatser.

1x

Om CL trycks två gånger när antalet fria minnesplatser visas i displayen, raderas allt.

