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Przedział Ecotechnics zakres czasowy został zaprojektowany w celu zapewnienia 
producentów o większą kontrolę w growrooms.
Istnieją dwa standardowe zakresy czasu dostępne, a wszystkie wyposażone w 
podwójny zestaw 16 pozycji przełączników, co pozwala dokładne i niezależne 
ustawienia dla czasów jak i poza nim.

Zegar sekund
Timer sekund ma na zakres ... ... 0.15 sekund do 4 minut
A poza zakres. ... ... ... ... ... ... ... 1 minuty do 16 minut
Ten programator znajdzie wiele zastosowań w growroom i nadaje się do sterowania 
C02 rozładowania, automatyczne cykle nawadniania itp.

Minutowy sygnalizator
Minute timer na wybór ... 1 minuta do 16 minut
A poza zakres .. ... ... ... ... ... ... 15 minut do 4 godzin
Ten programator znajdą również wiele zastosowań w growroom i nadaje się do 
sterowania cykli nawadniania i drenażu powodzi i systemy NFT, cykli wentylator itp.

Instalacji I użytkowania
Programator musi być podłączony do urządzenia, które jest do kontroli. Należy to 
zrobić przy użyciu standardowego zasilania typu IEC pod złącza. Podłączenie 
zasilania do programatora jest za pośrednictwem przewodu sieciowego, pod 
warunkiem.

Gdy zegar jest podłączony czasu można ustawić za pomocą małego śrubokręta, 
aby wybrać ustawienie czasu wyświetlania na wykresie konfiguracji znajduje się z 
przodu przekaźnika.

tj. na strzałkę skierowaną w pozycji 0 na pokrętła, ustawienie czasu będzie 
pierwszym wskazanym terminie na wykresie konfiguracji i ze strzałką skierowaną w 
pozycji F na pokrętła, ustawienie czasu będzie ostatnim wskazanym terminie 
nawykres konfiguracji.

Napięcia mogą być śmiertelne, zwłaszcza w obecności wody.
Isolate zasilania przed zdjęciem pokrywy.

Wyjścia licznikowe są przystosowane do  obciążenie rezystancyjne przy 230V AC
Zalecamy zewnętrznego dużego prądu stycznika być używany do kontroli ciężkich 

obciążeń indukcyjnych, takich jak stateczników oświetlenia.
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http://www.ecotechnics.co.uk/downloads.htm

Należy pamiętać, znajdziesz najnowszej wersji z naszego
Instrukcje na stronie internetowej Ecotechnics znajduje się w obszarze pliki do pobrania poniżej:

Ogłoszenie

Wprowadzenie
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Zawsze upewnij się, że urządzenie jest odłączone przed próbą podłączenia 
wentylatora i / lub grzałka do urządzenia.

Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie kable są prawidłowo i prawidłowo 
podłączony i że pokrywa jest przykręcona przed podłączeniem urządzenia i 
włączeniu zasilania.

Zawsze Pamiętaj, że energia elektryczna i woda jest bardzo niebezpieczne 
połączenie. Energii elektrycznej może być śmiertelna, zwłaszcza w obecności 
wody.
 
Zaleca się, że wszelkie urządzenia elektryczne stosowane w środowisku 
rosnących jest zamontowany powyżej poziomu gruntu, na półce lub jeśli to 
możliwe, na ścianie, tak aby w razie wycieku wody lub zalania dwóch 
pozostają oddzielne.

Dziękujemy za wybór produktu Ecotechnics do wykorzystania w growroom.
W czołowych producentów sprzętu i akcesoriów ogrodniczych jesteśmy 
zobowiązani do zapewnienia szereg innowacyjnych produktów poprawiających 
twój ogród. Nasze zaangażowanie w jakość nie ma sobie równych, jednak jeśli 
nie doświadczenie żadnego problemu wszystkie nasze produkty objęte są z 
pełnym 1 części roku i gwarancji pracy i należy zwrócić sprzedawcy wraz z 
paragonem zakupu.
Ecotechnics UK Ltd nie ponosi odpowiedzialności za koszty pracy związane z 
instalacji lub usunięcia produktu, zysków, utratę przypadkowe lub wtórne, 
uszkodzenia mienia lub ochronie osób lub innych wynikowe straty spowodował 
jednak.

WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

POBÓR MOCY      15  WATTS MAX
NAPIĘCIE     230-240V AC

GWARANCJA ECOTECHNICS

Sklep / Dealer Data zakupu
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