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LOGIK micro DW

Funkce

Návod na použití

Programování

1. Stiskem tlačítka
„Prog“ se přístroj
přepne do stavu
nastavování první
akce.
2. Spínací čas se
nastaví tlačítky „+“ a „-“
3. Tlačítkem „on/off“ se nastaví
funkce ON nebo OFF.
ON = propojeny svorky 2 a 3.
OFF = propojeny
svorky 1 a 2.
Popis přístroje
4. Tlačítkem „Prog“ se
hodiny přepnou do
Displej:
stavu nastavování
 Čas
dnů, ve kterých se
 Stav kontaktů
má akce provést
(bliká číslo 1).
 Den v týdnu (1 = pondělí, 2 =
5. Tlačítky „+“ a „-“ se listuje mezi
úterý…)
jednotlivými dny týdne, tlačítkem
„on/off“ se nastaví zda má
zobrazený den provést akce (číslo
dne je viditelné na spodním okraji
displeje) nebo zda se nemá provést
(číslo dne není viditelné na spodním
okraji displeje).
6. Stiskem tlačítka „Prog“ se akce uloží
do paměti. Pokud není 2 minuty nic
stisknuto, přepne se přístroj do
běžného chodu bez uložení hodnot.
7. Další časová nastavení se provedou
opakováním bodů 2-6.
Smazání akce se provede změnou
přepínacího času tlačítky „+“ a „-“
Tlačítka:
na --:-- (mezi časy 23:59 a 00:00).
 „on/off“ přepíná funkce ON a OFF. 8. Uložení hodnot se provede
podržením tlačítka „Prog“ po dobu
 „Prog“ uloží program a listuje mezi
2 s.
programovými kroky.
Logik micro DW jsou programovatelné
spínací hodiny pro automatické spínání
elektrických zařízení.
Je možné naprogramovat až 20 akcí
(sepnutí/rozepnutí). Každá akce může
být nastavena na jeden či více dnů
v týdnu.
Blikáním displeje přístroj signalizuje
výpadek napájení.
Krycí sklíčko je možné zapečetit proti
neoprávněnému přístupu.

 „reset“
 „+“ a „-“ mění nastavení.
Nastavení času a dne
Stisknutím a podržením tlačítka „+“
nebo „-“ se mění minuty, hodiny a pak
dny.

Kontrola nastavení programu
V automatickém chodu:
Stiskem „Prog“ se
přepíná zobrazení dne,
času a funkce.
Pro návrat do
automatického chodu je
třeba podržet „Prog“ po
dobu 2 s.
Smazání programu
Stiskem tlačítka „reset“ se smaže celý
program.

Elektrické zapojení
Technické údaje

Napájení: 230 V ±10% 50 Hz
Vlastní spotřeba: 1 VA
Výstup: 1 přepínací kontakt
Zátěž: 16 A – 250 V AC1
3 A – 250 V cos ϕ = 0,6
Krytí: IP20
Izolační třída: II
Ruční přepnutí funkcí ON/OFF
Přesnost: ±1 s/den při 20°C
Po stisku tlačítka „on/off“ začne blikat Záloha chodu: 3 roky (lithiová baterie)
displej.
Pracovní teplota: -10 ÷ +50°C
Dalším stiskem tlačítka „on/off“ se
Skladovací teplota: -10 ÷ +60°C
přepnou funkce ON a OFF.
Pro návrat do automatického provozu
je třeba podržet tlačítko „on/off“ po
dobu 2 s.

