
 

 

«РОЗУМНЕ» КЕРУВАННЯ 
ВИВІСКАМИ, ВІТРИНАМИ, 
ВОРОТАМИ, ОСВІТЛЕННЯМ ПАРКОВОК

АСТРОНОМІЧНЕ
СУТІНКОВЕ 
РЕЛЕ ЧАСУ



Канал 1 ON / OFF Канал 2 ON / OFF

День тижня

Дата

Час

Режим
керування

Меню

Вниз

ОК

Вгору

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напруга живлення
Реле 
Мінімальний інтервал 
Дисплей
Макс. навантаження
-лампи розжарювання
-люмінесцентні лампи
Ступінь захисту
Підключення
Температура експлуатації
Монтаж
Налаштування часу 
Автоматичний перехід на літній час
Розміри (ДхШхВ)

Монтаж
Корпус
Ступінь захисту
Розміри (ДхШхВ)

 230 В ± 10% 50 Гц
16 (2) А / 250 В 
1 хв.
1,3” LCD з підсвіткою
3500 ВА (на кожен канал)
2300 Вт
1000 Вт / 500 Вт
IP20 – IP40
гвинтове, дріт 6 мм²
-20…+60 °C
на DIN рейку
цифрове в годинах/хвилинах
для 4-х географічних зон
35 х 30 х 60 мм

на стіну чи кронштейн
стійкий до ультрафіолету
IP20
28 х 48 х 56 мм

 

 
 

  

  

  

 
 

 

Робота вивіски магазину

бул. Вацлава Гавела, 4, Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com, www.svaltera.ua

Ми також пропонуємо:
• програмовані логічні контролери, панелі оператора, промислові ПК і компоненти промислових мереж;
• промисловий електропривод для будь-яких завдань: електродвигуни, редуктори, перетворювачі частоти;
• компоненти і готові установки для компенсації реактивної потужності;
• широкий спектр обладнання КВПіА;
• промислові джерела електроживлення;
• пристрої безперебійного і резервного електропостачання;
• електротехнічне та комутаційне обладнання.

Новий тип таймерів ASTRO-LUX-TIME об’єднує в собі рішення для керування підключеним навантаженням на основі 
астрономічних циклів, яскравості природнього освітлення та часу. Залежно від поставленого завдання, при 
конфігуруванні реле можна використовувати або один з даних режимів або будь яку їх комбінацію.
Визначальні особливості

• Заміна батареї без відкриття корпусу
• Великий LCD дисплей з підсвіткою
• Пам’ять на 45 програм
• Захист дисплею та кнопок за допомогою прозорої кришки
• Просте, інтуїтивне програмування
• Автономність роботи – 6 років
• Технологія “НУЛЬОВИЙ ПЕРЕТИН” – спрацювання реле

при нульовій напрузі

ON

OFF
22:00 6:00Захід Схід

ON

OFF
СхідЗахід Захід12:00 14:00

сутінкове реле

сутінкове реле

реле часу

астрономічне реле

астрономічне реле

Освітлення парковки

1IO 4091 / 1IO 4291
Астрономічне сутінкове реле часу
одно / двоканальне

1PR 6092
Зовнішній датчик 
освітленості


