
HETI PROGRAMOZHATÓ IDŐZÍTŐ
CN101B tokozatlan, Selfmat 101B tokozott kivitel

Beállítási lehetőség egy héttel későbbi időpontra
Digitális elektronikus időkapcsoló napi programokkal
Ismétlődő programok 17 ki/be kapcsolási beállítással és kézi vezérlési lehetőséggel
Lítium elem a beállítások megőrzésére, áramszünet esetén.
Automatikus idő korrekció (heti +/- 60 mp)

MŰSZAKI ADATOK                                      
Névleges feszültség: AC 230V, 50/60 Hz
Feszültség határ: AC 180-250V
Hiszterézis: <= 1 MP/nap (25°C)
Ki/be kapcsolás: 17 be-, 17 kikapcsolási
lehetőség
Áramfelvétel: 2VA max.
Kijelző típusa: LCD
Minimális intervallum: 1 perc
Súly: kb. 65 gramm (tokozatlan kivitel)

Legrövidebb időegység: 1 perc                                  
Leghosszabb időegység: 68 óra
Terhelési kapacitás 
(tokozott, záróérintkezős változat: Selfmat 101B):
Ellenállásos terhelés: 16A, 250V AC
Késleltetett terhelés: 10A, 250V AC
Villany égő terhelés: 2000W
Terhelési kapacitás 
(tokozatlan, váltóérintkezős változat: CN101B):
Záróérintkezőn (No):
Névleges érintkező áram: 10A, 250V AC
Maximális érintkező áram: 16A, 250V AC
Nyitóérintkezőn (Nc):
Névleges érintkező áram: 8A, 250V AC
Maximális érintkező áram: 10A, 250V AC
Kapcsolóérintkező: 1 váltóérintkező
(tokozott kivitelnél: 1 záróérintkező)
Lítium háttér elem élettartama: 3 év
Környezeti hőmérséklet: -10 - +40°C
Környezeti páratartalom: 35-85 RH

KIJELZŐ                                                  
1: időzítő (P)
2: nap(D)
3: óra (H)
4: perc (M)
5: idő (óra)
6: nullázás (C)
7: kézi vezérlés (Manual)
8: törlés / visszaállítás (C/R)



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1. Az időzítő elindításához nyomja meg a Nullázó gombot. 
Első használatakor az aktuális idő beállításához nyomja meg az Idő gombot, majd a Nap, Óra, Perc 
gombokkal állítsa be a kívánt időt.
2. Az időzítő programozás lépései:
  1. Nyomja meg a P gombot egy bekapcsolási idő beállításához
  2. Nyomja meg az Óra és Perc gombokat a bekapcsolási óra/perc beállításhoz
  3. Nyomja meg a Nap gombot a nap (ugyanaz vagy eltérő napok) beállításához
  4. Nyomja meg a P gombot a kikapcsolási idő beállításához
  5. Nyomja meg az Óra és Perc gombokat a kikapcsolási óra/perc beállításhoz
  6. Nyomja meg a Nap gombot a nap beállításához (amennyiben ugyanazt a napot szeretné 
beállítani, nem szükséges megnyomnia ezt a gombot)
  7. Ismételje meg a 2-6 lépéseket további (2-17) időzítés beállításához, amennyiben több időzítést 
szeretne használni.
8. Az Idő gomb megnyomásával véglegesítheti a programokat (akár egyet, akár többet állított be)

MEGJEGYZÉS
1. A beállított időtartamok nem lehetnek egymással átfedésben.
2. A rendszer automatikusan kilép, amennyiben 10mp-ig nem nyom meg valamilyen gombot (ebben
az esetben az időzítés beállítása nem kerül elmentésre)
3. A 3, 4, 5 funkciók nem használhatóak párhuzamosan.

BEKÖTÉSI RAJZ
A típusú bekötés                                                      
B típusú bekötés                                          Tokozatlan időzítő.                     Tokozott időzítő.
                                                                                                                 (a tokozott kivitelnél csak a   
                                                                                                                 záróérintkező van kivezetve) 


