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Biztonsági előírások 

  Veszélyes! Áramütés veszély! 

  A szerelést és a beüzemelést szakemberre 

kell bízni! 

Vegye figyelembe a nemzeti szabványokat és biztonsági 

előírásokat. 

Beavatkozás és változtatás a készüléken garancia vesztést von 

maga után.  

Beköthető vezeték keresztmetszet min. 1mm2, max. 4 mm2 

(hajlékony). 

Olvassa el ezt a leírást a készülék tökéletes és biztonságos 

működése érdekében. 

Termék információk 

Termék leírás 
Alkonykapcsoló 

• 1  (2) csatornás 

• állítható be/kikapcsolási késleltetés 0-100 ms 
• 10 készülék vezérelhető 1 érzékelővel 
• heti kapcsolóórával 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhasználási terület 

• világítás vezérlés magánházas és kereskedelmi 

területen 

• reklám világítás kapcsolás 

• közvilágítás 

• kirakat világítás 

• autóparkoló 

• redőny és roló vezérlés 

• TS35 sínre szerelhető 

• a vezérlő egység csak száraz helyiségbe telepíthető 

 

Műszaki adatok 

AC kapcsolási képesség: 
– ohmikus terhelés (VDE, IEC)  16 A / 250 V AC 
– induktív terhelés cos φ 0,6  10 A / 250 V AC 
– izzó/halogén lámpa   2600 W 
– fénycső    1000 W 
– névleges terhelhetőség AC1 / AC15 3700 W / 750 W 
Környezeti hőmérséklet: 
– vezérlő egység / érzékelő  -10°C + 55°C / -30°C 
+ 70°C 
Védettség: 
– vezérlő egység / érzékelő  IP20 / IP65 
Alkonykapcsoló: 
– állítási tartomány   2 – 500 lx 
– kapcsolási késleltetés  0-100 ms (be/ki) 
Kapcsolóóra: 
– memória hely   50 
– pontosság   átlagos ± 1 s/nap 
+20°C-nál 
– működési tartalék 3 év a gyártástól 

számítva 

Szerelés és beüzemelés   

A szerelést és a beüzemelést szakemberre kell bízni! 

 

Szerelés TS35 sínre 

  Helyezze a készüléket kissé dőlt helyzetben a TS35 sínre. 

  Nyomja készüléket a sín felé, míg összekapcsolódik a sínnel. 

 

 

Az érzékelő csatlakoztatása és szerelése 

       A csatlakozó kábel max. hossza: 100 m 

       Keresztmetszete: min. 2x0.75 mm2 

 

 

 

 



Bekötési ábra 

Ha bekötötte az érzékelőt a + és – kapcsokra, a B1 és B2 kapcsokat rövidre kell zárni. 

Ha több készüléket használ egy érzékelőhöz, csak egy készüléken kell összekötni a B1 és B2 pontokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A készülék kimenete 1 és 3 kapcsok bekapcsol, ha az alábbi 3 feltétel teljesül: 

• a természetes megvilágítás alacsonyabb, mint a beállított érték 

• a beállított késleltetés letelt 

• a kapcsolóóra bekapcsolt állapotban van 

Működtetés és beállítás 

Kijelző és nyomógombok 

A kijelző központi sora, amelyik a beállított értékeket és a választott menüt mutatja, nagyobb méretű 

• villogás jelzi, ha további adatbevitel szükséges. Ha nem visz be adatot 2 percig, a készülék visszatér automatikus üzemmódba. 

• a program karbantartható a Reset gomb megnyomása után. A dátumot és az időt újra be kell állítani.  A Reset gomb 

megnyomásához legömbölyített végű tárgyat használjon (pl. golyóstoll). 

 

A megvilágítási érték (lux) beállítása 

Forgassa a forgókapcsolót a beállítani kívánt érték irányába (2-500 lx). 

A LED azonnal jelzi (világít), ha a környezeti megvilágítási érték alacsonyabb, mint a beállított érték. 

 

A be/kikapcsolási késleltetési idő beállítása 

Forgassa a forgókapcsolót a beállítani kívánt érték irányába (0-100 s). 

Ez a késleltetés csökkenti a helytelen kapcsolások számát, amit egy rövid idejű külső fényvillanás okozhat (pl. villámlás, stb.). 

       

 

Kijelző 

      A a két baloldali nyomógomb funkciójának  

       kijelzése 

      B kimenet (csatorna) állapot jelzés 

      C 3 soros LC kijelző 

      D hét napjának kijelzése 

      E a napi kapcsolási program áttekintése 

      F téli/nyári időszámítás kijelzése 

      G működési feszültség jelzése 

hálózati feszültség: folyamatosan világító pont 

 akkumulátorról: villogó pont 

      H a két jobboldali nyomógomb funkciójának  

       kijelzése 

 



Nyomógombok, kapcsolók 

      I Reset 

      J Jobboldali nyomógombok 

K Balodali nyomógombok kézi kapcsolási funkcióval automatikus 

üzemmódban 

L  forgókapcsoló a késleltetési idő állításához 

M forgókapcsoló a megvilágítási szint állításához 

      N  kapcsolási állapot jelzés késleltetés nélkül 

 

 

 

 

 

 

A baloldali nyomógombok funkciói 

  

 felfelé lapozás a menüben 

 lefelé lapozás a menüben 

 elutasítás 

 elfogadás   

+ nyomás röviden = +1, nyomás és tartás kb. 2s-ig = +5

     

- nyomás röviden = -1, nyomás és tartás kb. 2s-ig = -5 

 

 

 

A jobboldali nyomógombok funkciói 

 

MENU kilépés az automatikus üzemmódból és belépés a 

programozás üzemmódba 

ESC nyomás röviden = 1 lépés vissza 

 nyomás és tartás kb. 2s-ig = visszatérés az 

automatikus üzemmódba 

OK választás és alkalmazás 

EDT változtatási kérelem REWIEV módban 

NO ne hajtsa végre a parancsot 

YES hajtsa végre a parancsot 

DEL törlés 

 

Menü rendszer 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Első bekapcsolás 

Szállításkor a készülék automatikus üzemmódban van, előre beállított idővel (CET)és dátummal valamint angol nyelvű menüvel.  

 

 

Nyomja meg a MENU gombot az állításhoz, azután válassza ki a kívánt beállítást. 

 

 



Dátum és idő beállítás 

 

 

 

A 12H24H menüben választhat AM/PM vagy 12/24 órás kijelzés között.  

 

 

 

Téli/nyári időszámítás 

     A következő beállítások lehetségesek: 

     AUTO 

     A közzétett naptári dátumok (CET) gyárilag be vannak állítva. 

     Ez automatikusan újra számítódik évenként. 

     NO 

     Nincs átkapcsolás. 

CALIBRAT 

Programozás. A nyári illetve a téli időszámítás kezdetét meg 

kell adni, ezáltal a gyári beállítás felülíródik. A programozott átállás időpontja 

automatikusan újra számítódik évenként. Az átállás ugyanazon hónap, ugyanazon 

hetének meghatározott napján történik meg. 

 

Új program 

 

 

 

 

*Csak ha egyes napokat választotta ki a be parancsra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Nyomja meg a MENU gombot 

2 Erősítse meg a PROGRAM menü pontot az OK gomb nyomásával 

3 Erősítse meg a NEW menü pontot az OK gomb nyomásával 

 A szabad tárhelyek száma rövid ideig látható lesz. 

4 Csak a 2 csatornás verzió esetében: 

 Válasszon egy csatornát      és erősítse meg a     megnyomásával 

                    A hét napjai kijelzés villog. 

BE parancs: 

5 Válasza ki a kívánt napokat       és erősítse meg a     megnyomásával 

6 Adja meg az órát 

7 Adja meg a percet 

KI parancs: 

8 Ha szükséges, válassza ki a kívánt napokat       és erősítse meg a     megnyomásával 

9 Adja meg az órát 

10 Adja meg a percet 

 A program le van mentve. 

VIEW és EDIT program 

• Nyomja meg a              gombokat a különböző programok 

átlépéséhez 

• Nyomja meg az OK gombot a következő programra lépéshez 

• Nyomja meg az EDT gombot a program szerkesztéséhez. Az 

eljárás hasonló, mint egy új program írásának esetében. 

 

 

 

 

 

 

Program törlése 

Minden program törlése 

• Nyomja meg a YES gombot minden program törléséhez 

• Nyomja meg a NO gombot egyes programok törléséhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyes programok törlése 

• Az egyes programok törlése esetén az összetartozó 

programlépések törlődnek (pl. P01 ON és P02 OFF) 

• Nyomja meg az OK gombot a következő programra lépéshez 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolási üzemmódok 

• Kézi kapcsoló: be / ki / automata üzemmód 



• Bal nyomógomb 1. csatorna 

(Jobb nyomógomb 2. csatorna) 

 

 

      Csatorna kapcsolási állapot jelzés: 

 

                  = csatorna bent 

                 = csatorna kint 

      Ez kijelzés automatikus üzemmódban nincs. 

 

 

 

 

 

Nyomás egyszer = be 

Nyomás kétszer = ki 

Nyomás háromszor = automatikus üzemmód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

   


