
THC15A TYGODNIOWY PROGRAMATOR
CZASOWY LCD NA SZYNĘ DIN Cechy:

- Możliwość instalacji na szynie DIN

- Zaawansowany tygodniowy programator czasowy z wyświetlaczem LCD oraz programami 
dziennymi z możliwością  ustawienia 16 programów dla różnych kombinacji dni tygodnia.

- niewielkie wymiary oraz łatwość instalacji

Dane Techniczne :

Napięcie wejściowe : AC/DC 24V

Histereza: 1 sec/dzień (25 C)

Ilość operacji  17ON & 17OFF

Pobór mocy:  2W(max)

Minialny interwał : 1 minuta

Waga: ok. 150g

Odliczanie :1 sec-99 min 56 sec 

Rytm pracy :1 sec-59 min 59 sec

Maksymalne obciążenie: chwilowe:16A/12V 

AC/DC ciągłe:10A/12VAC/DC 

moc max : 120W

Rezerwa czuwania :3 lata (bateria litowa) 

Temp. pracy: -10~+40  Co

 Wilgotność pracy: 35~85%RH

Schemat podłączenia 
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P rogram Sterowanie manualne lub automatyczne

1. Otwórz podnoszoną pokrywę przycisków
2. Przed pierwszym ustawieaniem przycisnij przycisk RESET
3. Jesli na LCD widnieje znaczek kłódki nacisnij 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza)
4. Wciskaj  przycisk D+ (dzień tyg.), H+ (godz.), M+ (minuta) w celu ustawienia własciwego czasu
5. Nacisnij 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza) aż pojawi się kłódka
6. Zamknij pokrywę .

- Podłączenie przewodów pod zaciski srubowe

- Wyswietlacz LCD oraz klawiatura ukryta pod uchylną osłoną

Ustawienie czasu

Programowanie ustawień pracy

1. Otwórz podnoszoną pokrywę przycisków
2. Jesli na LCD widnieje znaczek kłódki nacisnij 4x klawisz MANUAL  (z prawej strony klawisza) 
     aż kłódka zniknie
3. Nacisnij przycisk P , pojawi się tryb ustawienia czasu wlączenia: program 1 ON
4. Wciskaj  przycisk D+ aby wybrać dzień załączenia lub kombinację dni, naciskaj H+ aby ustawić 
     godzinę załączenia, naciskaj M+ aby ustawić minutę załączenia.
5. Nacisnij przycisk P , pojawi się tryb ustawienie czasu wylączenia: program 1 OFF
6. Wciskaj  przycisk D+ aby wybrać dzień wyłączenia lub kombinację dni, naciskaj H+ aby ustawić 
     godzinę wyłączenia, naciskaj M+ aby ustawić minutę wyłączenia.
7. Nacisnij przycisk P , pojawi się tryb ustawienia czasu wlączenia: program 2 ON
8. Postępuj  jak w punktach 4 do 6 w celu ustawienia kolejnych programów.
9. Jesli ustawisz wybraną ilo sć programów (max 16ON,16OFF) nacisnij klawisz zegara aby zakończyć
     programowanie.
5. Naciskaj 4x klawisz MANUAL (z prawej strony klawisza) aż pojawi się kłódka
6. Zamknij pokrywę .

1. Otwórz podnoszoną pokrywę przycisków
2. Przycisnij przycisk RESET . Sterownik  zostawnie przywrócony do ustawień fabrycznych

Ustawienia domyslne sterownika

1. Otwórz podnoszoną pokrywę przycisków
2. Przycisnij przycisk MANUAL (z lewej strony klawisza). Tryby pracy będą się zmieniały ON AUTO OFF
    gdzie ON oznacza włączenie wyjscia na stałe,  AUTO tryb automatyczny, OFF wyłączenie wyjscia.

UWAGA ! 
Sterowanie manualne możliwe jest tylko przy podłączeniu do zasilania 24V.

Sterowanie ręczne urządzeniem wyjsciowym

- Blokada klawiatury
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