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Produal Proxima® ETT – tidsindstilling for ekstra tid

Produal Proxima® ETT – tidsindstillinger for ekstra tid er beregnet på funktioner til energibesparelse og
boost i ventilations- og belysningsanvendelser. Tidsindstillingsfunktioner kan f.eks. bruges på kontor,
hvis der kræves ekstra ventilation uden for normal arbejdstid. Du kan også bruge tidsindstillingen til at
begrænse forsyningsspændingen for visse enheder (f.eks. en kaffemaskine).

Tidsindstillingens maksimumtid kan begrænses med DIP-switches.

Tidsindstillingen aktiveres ved at trykke på knappen. For hvert tryk øges tidsindstillingstiden med et
trin. Den valgte tid angives med det grønne indikatorlys over knappen.

Tekniske specifikationer

Egenskab Værdi
Forsyning 24 Vac/dc (22...26 V) eller 230 Vac (207...253 V)

Strømforbrug < 1,2 VA

Udgange Skiftekontakt, 250 Vac/10 A

Tidstrin ved tidsindstilling

ETT1, ETT1B 10/20/30/40/50/60 minutter

ETT6, ETT6B 1/2/3/4/5/6 timer

ETT12, ETT12B 2/4/6/8/10/12 timer

Tidsnøjagtighed ±10 s/t

Indikatorer for tidsindstilling 6 grønne indikatorlys for tidsangivelse, et grønt indikatorlys for tidsindstilling
og relæstatus

Driftsbetingelser

Temperatur 0...50 °C

Luftfugtighed 5...95 % rH (ikke-kondenserende)

Opbevaringstemperatur -20...70 °C

Ledningsterminaler 1,5 mm2, skrueterminaler

Sikkerhedsklasse for el klasse II

Hus

Materiale PC-plast

Farve Hvid (RAL 9016) eller sort (RAL 9011)

Beskyttelsesklasse IP20

Montering på væg eller standardindbygningsboks (hulafstand: 60 mm)
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Egenskab Værdi
Dimensioner (b x h x d) 97 x 97 x 27 mm

Vægt 118 g

Ledningsnet
Pas på:  Enhedsledningsnet og idriftssættelse må kun udføres af kvalificeret personale.
Strømmen skal altid være slået fra, når tilslutninger udføres.

Pas på:  Der er en farlig spænding inden i enheden. Fjern ikke dækslet, når der er tilsluttet
spænding.

Pas på:  Sæt skruerne til fastgørelse af dækslet på, når ledningsføringen er fuldfør.

A

A
A. Skrue til fastspænding af dæksel

G 24 Vac/dc strømforsyning

N 0 V

L 230 Vac strømforsyning

Pas på:  Tilslut ikke begge
forsyningsspændinger på samme tid. Det
ubrugte stik til forsyningsspænding må
ikke tilsluttes.

NO

C

NC

Relæstik, 250 Vac / 10 A

Vigtigt:  Når relæudgangen bruges med 230 Vac spænding, skal udgangen være forsynet
med en sikring med tidsforsinkelse (maks. 10 A), der er i overensstemmelse med standarden
IEC 60127 -2.
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Bestillingsoplysninger

Type Produktnr. Beskrivelse
ETT1 560011W000 Tidsindstilling for ekstra tid, hvid, 10...60 min.

ETT1B 560011B000 Tidsindstilling for ekstra tid, sort, 10...60 min.

ETT6 560012W000 Tidsindstilling for ekstra tid, hvid, 1...6 timer

ETT6B 560012B000 Tidsindstilling for ekstra tid, sort, 1...6 timer

ETT12 560013W000 Tidsindstilling for ekstra tid, hvid, 2...12 timer

ETT12B 560013B000 Tidsindstilling for ekstra tid, sort, 2...12 timer

Brug af enheden

Indikatorlys

A

B

A. Indikatorlys til status for tidsindstilling
B. Indikatorlys for tidsindstilling

Indikatorlys til status for tidsindstilling tændes og slukkes gradvist, når tidsindstillingen er slået til, og
relæet er aktiveret.

Timerindikatorlys angiver, hvor meget tid der er tilbage i tidsindstillingen. Lysstyrken reduceres, når
halvdelen af det aktuelle tidstrin er forløbet.

Produal Oy | Keltakalliontie 18, FI 48770 Kotka FINLAND | tlf.: +358 10 219 9100 | Fax: +358 5 230 9210 | info@produal.dk

Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
DA - 5600010100ds



Udgivet: 23.10.2019 4 (5)

Aktivering og justering af tidsindstillingen
• Tryk på knappen gentagne gange, indtil den ønskede tid er valgt.

Indikatorlyset angiver den valgte tid.

Bemærk:  Hvis tidsindstillingen er slået til, øger knaptrykket tiden med et trin.

Tidsindstillingen starter, og relæet aktiveres 3 sekunder, efter den valgte tid.

Slå tidsindstillingen fra
Tidsindstillingen kan blive slået fra når som helst.

• Tryk på knappen i tre sekunder, eller tryk på knappen gentagne gange, indtil alle tidsindikatorlys
slukkes fra.
Relæet deaktiveres, 3 sekunder efter tidsindikatorlysene er slukket.

Begrænsning af maksimum tid for tidsindstilling
1. Åbn dækslet.

2. Indstil tidsgrænsen med DIP-switches.

Maksimum tid for tidsindstilling

ETT1 ETT6 ETT12

 *)

60 minutter 6 timer 12 timer

50 minutter 5 timer 10 timer

40 minutter 4 timer 8 timer

30 minutter 3 timer 6 timer

20 minutter 2 timer 4 timer

10 minutter 1 time 2 timer

Ugyldig tidsindstilling. To statusindikatorer for tidsindstilling blinker.

*) fabriksindstilling

3. Luk dækslet.
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Dimensioner
97

97

27

26

6

3

60

Understøttede standarder og direktiver

Standard Beskrivelse
2014/30/EU EMC (Electromagnetic Compatibility).

2014/35/EU LVD (Low Voltage Directive)

2011/65/EU Direktiv om begrænsning på farlige stoffer (RoHS2).

EN 61000-4-2:2009 EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling – immunitetstest
for elektrostatisk udladning.

EN 61000-4-3:2006/
AMD1:2007+AMD2:2010

EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling – immunitetstest
for stråling, radiofrekvens, elektromagnetisk felt.

EN 61000-4-4:2012 EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling – immunitetstest
for hurtigt elektrisk indsvingningsforløb/burst.

EN 61000-4-5:2014/
AMD1:2017

EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling – immunitetstest
for pludselig stigning.

EN 61000-4-6:2014 EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling. Immunitet over
for tilledte forstyrrelser, der er skabt af radiofrekvensfelter.

EN 61000-4-11:2004/
AMD1:2017

EMC (Electromagnetic Compatibility). Teknikker til test og måling. Immunitetstest
for spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudfald.

CISPR 14-1:2016 EMC (Electromagnetic compatibility) – krav til husholdningsapparater, elværktøjer og
lignende apparater - Part 1: Emission

Produal Oy | Keltakalliontie 18, FI 48770 Kotka FINLAND | tlf.: +358 10 219 9100 | Fax: +358 5 230 9210 | info@produal.dk

Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
DA - 5600010100ds


	Indholdsfortegnelse
	Produal Proxima® ETT – tidsindstilling for ekstra tid
	Tekniske specifikationer
	Ledningsnet
	Bestillingsoplysninger
	Brug af enheden
	Indikatorlys
	Aktivering og justering af tidsindstillingen
	Slå tidsindstillingen fra
	Begrænsning af maksimum tid for tidsindstilling

	Dimensioner
	Understøttede standarder og direktiver


