Deze veelzijdige 8-kanaals timer kan uw audio repeater en 8 onafhankelijke relais voor
algemeen gebruik schakelen zonder dat er een computer nodig is.

Speciale Funkties
Datum & Tijd instellen
Stel datum en uur in van de interne clock/calendar
Aantal Programmas instellen
Bepaal het maximum aantal programmas
Programmas instellen
Bepaal de evennementen in een programma
Programma toewijzen
Bepaal een Programma voor elke weekdag
Manuele Controle
Controlleer een relais manueel via het LCD interface
Klok afstellen
Stel de interne klok in als deze te snel of te traag loopt
Stel zomer of winter uur in (DST)
DST-data van maximaal 10 jaar kunnen worden geconfigureerd
Het programma is erg flexibel aangezien er 1 programma kan worden
toegewezen van Maandag tot vrijdag, 2 programma's toegewezen aan
zaterdag en zondag, En programma 3 toegewezen op vakantie wanneer
de tijd er aan komt.
Speciale Eigenschappen

AR-212 Audio repeater

Robuuste metalen behuizing met montagebeugels
Relais kunnen worden geprogrammeerd om meerdere keren per dag in elke volgorde aan / uit te schakelen
Een reeks aan / uit-gebeurtenissen heet een programma, en maximaal 7 programma's kunnen worden
Ingesteld en toegewezen op weekdag basis
Krachtig in gebruik, maar toch makkelijk programmeerbaar, volledig ingesteld via de LCD-interface zonder computer
Aantal Programmas

1, 3 or 7
224 indien 1 programma
64 indien 3 programmas
PA aankondigingen of tijdgebonden berichten op openbare plaatsen Max, Events/Dag
32 indien 7 programmas
Promotieberichten voor winkelcentra en supermarkten
Min,
Duurtijd
/Event
1 second
Pauze of Lunch breaks aankondigen op fabrieken of kantoren
Programma opdracht 1 programma per dag
Klas tijd aankondigingen voor scholen
Aantal Relais
8
Berichten in ouderlingen tehuis
Type
Relais
SPDT met NO & NC terminals
Veiligheidsinstructies / dienstmeldingen voor de industrie
Relais
contactwaarde
12A @ 120VAC
Tijdgebonden Berichten & Muziek voor On-Hold op de PBX
10A @ 240VAC/24DC

Typische Toepassingen (aangesloten op een repeater)

TMR-08 8-Channel Event Timer
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