
Zegary programowalne 
Wielofunkcyjny zegar programowalny REV-303

Cechy zegara REV-303:

dwa programy sterowania i mo¿liwoœæ szybkiego prze³¹czania pomiêdzy nimi;

cztery tryby pracy zegara (astronomiczny, tygodniowy, dobowy i zwyk³y);

czas podtrzymywania zegara w przypadku braku zasilania 6 lat;

dok³adnoœæ zaplanowanych zdarzeñ 1 sekunda i 0,1 sekunda w trybie zwyk³ego zegara;

ca³kowita pamiêæ wewnêtrzna na 500 niezale¿nych zdarzeñ, które przypadaj¹ na wszystkie 

programy;

mo¿liwoœæ automatycznego przejœcia na czas letni i odwrotnie;

graficzny wyœwietlacz LED;

sygnalizacja bie¿¹cego stanu styków przekaŸnika;

sterowanie zegarem za pomoc¹ 4 przycisków znajduj¹cych siê na przednim panelu;

mo¿liwoœæ zabezpieczenia has³em wejœcia do menu ustawieñ;

zasilanie zegara z sieci 24 - 265 V 50/60 Hz lub ze Ÿród³a pr¹du sta³ego 8-24 V.

Zegar REV-303 jest mikroprocesorowym urz¹dzeniem 

przeznaczonym do sterowania odbiornikami w zale¿noœci od czasu 

rzeczywistego bez koniecznoœci ci¹g³ej obs³ugi przy minimalnych 

kosztach i maksymalnej oszczêdnoœci energii elektrycznej.

Zegar REV-303 mo¿e byæ u¿ywany do w³¹czenia ogrzewania, 

pomp, wentylatorów, dzwonków szkolnych, oœwietlenia ulicznego, 

oœwietlenia elewacji budynków (przyleg³ych terytoriów, parkingów i 

innych obiektów).

W zegarze REV-303 automatycznie obliczany jest czas 

wschodu i zachodu s³oñca na podstawie wprowadzonych 

wspó³rzêdnych i czasu bie¿¹cego, co pozwala sterowaæ 

oœwietleniem bez stosowania czujników zewnêtrznych.

Napiêcie zasilania z sieci (                  )[V] .............................................................

Pobór mocy (z sieci ~230 V), nie przekraczaj¹cy [VA]...........................................

Napiêcie zasilania Ÿród³a pr¹du sta³ego (          )[V]...............................................

Pobór mocy (ze Ÿród³a zasilania +12 V), nie przekraczaj¹cy [VA] ........................

Dok³adnoœæ zaplanowanych zdarzeñ [s] ...............................................................

Maksymalna iloœæ zaplanowanych zdarzeñ ..........................................................

Czas podtrzymywania pracy zegara w przypadku od³¹czenia napiêcia 

zasilaj¹cego (przy temperaturze 25 ºÑ) [lat]..........................................................

B³¹d wskazania czasu przy temperaturze 25 ºÑ, nie gorszy ni¿ [s/24h] ...............

Liczba i typ styków, 16 À .......................................................................................

Masa nie wiêksza ni¿ [kg] .....................................................................................

Wymiary gabarytowe [mm] ...................................................................................

Stopieñ ochrony urz¹dzenia (panel przedni / listwa zaciskowa)............................

Klasa ochrony przed pora¿eniem pr¹dem elektrycznym ......................................

Dopuszczalny poziom zabrudzenia .......................................................................

Kategoria przepiêæ ................................................................................................

Napiêcie znamionowe izolacji [V] ..........................................................................

Znamionowe wytrzymywane napiêcie impulsowe [kV] ..........................................

Monta¿: na standardowej szynie DIN 35 mm

Podstawowe dane techniczne REV-303¹
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24 – 265

1,5

8 – 24

0,6

1 i 0,1*

500

6

1

1 prze³¹czny

0,2

100 ? 36 ? 67

??40 / Ip20

II

II

II

450

2,5

*  Dok³adnoœæ zaplanowanych zdarzeñ 0,1 sekunda dostêpna tylko w trybie zwyk³ego zegara
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