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• służy do sterowania urządzeniami w zależności od czasu rzeczywiste-

go, synchronizowanego za pomocą sygnału DCF 77, dzięki automa-

tycznemu ustawieniu czasu (sygnał DCF 77) eliminuje nieścisłości oraz 

błędy w czasie

• wykonanie 1-kanałowe z zewnętrznym odbiornikiem DCF

• automatyczne przejście na czas letni/zimowy

• możliwość plombowania przezroczystej osłony panelu przedniego

• 100 miejsc w pamięci

• podświetlony wyświetlacz LCD

• przełączanie zgodnie z programem: auto / ręczny / losowy / program 

wakacje

• funkcja licznika godzin pracy

• tworzenie kopii zapasowych danych i czasu przy użyciu baterii

• żywotność baterii zapasowej maks. 3 lata

• prosta wymiana baterii zapasowej za pomocą specjalnej wtyczki bate-

riowej, nie wymaga demontażu modułu

• napięcie zasilania: 230V AC.

• wykonanie 2-modułowe, montaż na szynie DIN.
Zaciski zasilania:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy:

Max. moc rozproszona 

(Un + zaciski):

Tolerancja napięcia zasilania:

Wyjście

Ilość styków:

Prąd znamionowy:

Moc łączeniowa:

Prąd szczytowy:

Napięcie znamionowe:

Trwałość mechaniczna:

Trwałość elektryczna (AC1):

Obwód czasowy

Kopia zapasowa czasu rzecz.:

Dokładność pracy:

          - bez odbiornika DCF:

Min. odstęp załączania:

Okres przechow. danych:

Dane programowe

Liczba miejsc w pamięci:

Program:

Wyświetlacz:

Pozostałe dane

Temperatura pracy:

Temp. przchowywania:

Wytrzymałość izolacji:

Pozycja robocza:

Montaż:

Stopień ochrony obudowy:

Ochr. przeciwprzepięciowa:

Stopień zanieczyszczenia:

Przekrój przewodów 

doprowadzających (mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodność z normami:

A1 - A2

230 V AC / 50 - 60 Hz

max. 8 VA / 0.7 W

3.5 W

  -15 %; +10 % 

1 x CO (AgSnO
2
)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250V AC / 24V DC

> 3x107

> 0.7x105

3 lata

max. ±1s / dzień przy 23°C

1 min

min. 10 lat

100

dzienny, roczny (do roku 2099)

LCD, podświetlony

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (zasilanie - wyjście)

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP10 zaciski, IP40 od strony panelu przedniego

III

2

 max. 2 x 2.5 lub max. 1 x 4;

z tulejką max. 1 x 2.5 lub max. 2 x 1.5

90 x 35 x 64 mm

114 g (bez baterii)

EN 61812-1, EN 61010-1

Cyfrowy zegar sterujący z funkcją DCF

Dane techniczne

Typ baterii zapasowej: CR 2032 (3V)

Wtyczka bateriowa

z baterią bez baterii

Zacisk A1

Wyświetlacz z podświetleniem

Miejsce na plombę

Podłączenie odbiornika DCFR-1

Przyciski sterujące

Wyjście - kanał (16-15-18)Zacisk A2

Wyświetla dzień w 

tygodniu

Wyświetla czas

Sygnalizacja trybów

Wyświetla tryb 12/24 h /

wschód-zachód słońca
Wyświetla datę / menu

Przycisk PRG / + 

Przycisk MAN / - 

Przycisk OK 

Przycisk ESC 

Reset

Sygnalizacja pracy

Sygnalizacja programu

Wtyczka bateriowa do wymiany 

baterii zapasowej

Opis wyświetlacza

Schemat podłączenia

Symbol

Opis urządzenia

kod EAN

• moduł uniwersalny DCF przeznaczony do sterowania przełącznikiem 

czasowym SHT-6 lub innym urządzeniem.

• zastosowanie na zewnątrz (IP65).

• podłączenie dwuprzewodowe - dowolna polaryzacja!

• długość przewodu maks. 100 m.

• sygnalizacja wizualna poprawnego działania modułu.

Kierunek odbioru

Odbiornik DCF 77

Dane techniczne

Podłączenie:

Przekrój przewodów doprowadz.:

Maks. napięcie na przewodach:

Sygnalizacja stanu pracy:

Pozostałe dane

Temp. przechowywania:

Stopień ochrony obudowy:

Wymiary:

Waga:

Pozycja robocza:

Zasięg:

2-przewodowe

2.5 mm2

10 V

czerwona dioda LED

-30.. +70 °C

IP 65

98 x 62 x 34 mm

110 g

prostopadła do kierunku odbioru

około 1500 km od Frankfurtu nad Menem

Opis urządzenia

Pozycja robocza - opcje

kod EAN

podłączenie do SHT-6

max. 100 m

kod EAN


