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INTRERUPATOR ORAR PENTRU DOZA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
FIG. 1:

1. � Cadru metalic 4.� Cadru extern
2. � Selector de temporizare 5.� Indicator LED
3. � Capac senzor

DESCRIERE:
Intrerupatorul orar pentru doza PULSAMAT permite iluminarea unei instalații
să fie temporizata. Activarea se produce prin intermediul senzorului tactil
încorporat în partea din față a aparatului sau prin intermediul butoanelor cu
revenire externe, pauza fiind posibila in timpul time�out�ului cu inceputul unui
nou ciclu.

INSTALARE:
ATENȚIE: Instalarea și asamblarea aparatelor electrice trebuie efectuată de un
instalator autorizat.
Aparatul este protejat intern împotriva interferențelor unui circuit de siguranță. Cu
toate acestea, anumite câmpuri electromagnetice deosebit de puternice îi pot
modifica funcționarea; prin urmare, nu trebuie instalat pe lângă câmpurile inductive
(motoare, transformatoare, substații de transformare, mașini industriale etc.) sau
semnale wireless de înaltă frecvență (WIFI, telefonie, inhibitori de semnal etc.).

MONTARE:
Poate fi montat într�o cutie cu mecanism de tip universal (65 x 65).

DECLANSARE:
Printr�un simplu contact cu senzorul. Nu este necesar să se aplice presiune.
Acesta poate fi, de asemenea, declansat prin intermediul butoanelor externe
(butoane cu revenire suplimentare FIG.2 — P).

REGLAREA TIMEOUT-ULUI
Îndepărtați cadrul extern. Rotiți selectorul cu o șurubelniță cu cap îngust
(FIG.1�2) indicată cu (+) și (−), până la atingerea intervalului dorit.
Dispozitivul va rămâne ON, în cazul în care contactul suplimentar de
declansare rămâne închis (comutatorul).

SPECIFICAȚII TEHNICE:
Sursa de alimentare: 230 V ~ 50 Hz
Capacitatea de comutare: µ 6 A/230 V~ cos =1
Timeout: De la 30 la 10 min. aprox.
Temperatura de funcționare: �10 °C la + 50 °C
Butoane cu revenire suplimentare: 6 mA la 230 V ~
Clasa de protecție: IP20 conform EN60529
Tipul de protecție: II într�o adunare adecvată Condiții

Sub rezerva unor modificări tehnice – informații suplimentare la adresa:
www.orbis.es
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