
شرح:

ساعت فرمان هفتگی جهت قطع و وصل خودکار خروجی 

 در ساعت هاي مشخصی از روز ، طراحی گردیده         

برنامه تعریف شده براي هر روزهفته از شنبه تا جمعه        

 قابل اجرا می باشد.  

7از ساعت الی7:10 زنگ بصورت اتوماتیک به صدا درآید       

و این فرآیند از شنبه تا چهارشنبه بصورت اتوماتیک         
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 از ساعت فرمان هفتگی استفاده نماییم .        

از کاربردهاي دیگر ساعت فرمان هفتگی ، می توان به روشن شدن اتوماتیک موتور ، پمپ ، هود ، فن و... اشاره کرد .           

ویژگی ھای ساعت فرمان ھفتگی اوژن الکترونیک

دارای یک کانال 

قابلیت برنامھ ریزی تا 50 حافظھ 

بدون نیاز بھ تعویض باتری 

قابلیت فعال کردن تنظیم خودکار ساعت تابستانھ و زمستانھ   

Passwordدارای               جھت امنیت دستگاه 

LCDدارای نمایشگر       با رزولوشن باال  

محافظت شده در برابر اضافھ ولتاژ        

Open	CloseNormal	Normalدارای ترمینال                      و                      

		DCقابلیت تولید با ولتاژ تغذیھ ای 12 ، 24 ، 48 ولت            
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 به عنوان مثال مدرسه اي را در نظر بگیرید که می خواهد  

 انجام شود ، جهت انجام خودکاراین فرآیند می توانیم
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مشخصات فنی:
Model
(Supply Voltage)                            

OWR-01

Contact material

Switching capacity

Max. starting current

Offset Astero switching delay

Power backup

Minimum interval

Time base

Quartz accuracy (20 C)

Display

Permitted ambient Temp.

Type of connection

Power consummation 

Channel          

جنس کنتاکتور

جریان کنتاکتور

ماکزیمم جریان اولیھ کنتاکتور

 تاخیر نسبت بھ طلوع و غروب

  کانال  

 توان مصرفی

 ولتاژ ورودي

زمان نگھداری اطالعات

زمان پاسخ

منبع زمان

دقت کریستال

نمایش دھنده

دمای مجاز

نوع اتصاالت
Dimensions

Distribution board mounting

Type of protection

Sodium  Lamp uncompensated

Compact Fluorescent, LED lamp

المپ سدیمی بدون خازن

LEDالمپ کم مصرف و  

ابعاد

نوع اتصال تابلویی

درجھ محافظت

0.8–1.3	W	

230	V,	50–60	Hz

1Ch,	NO	terminal

AgCdO

10A-250V@	P.F=1

15A

+-90	Min.

120	days

1	min.

Quartz

	±0.5	sec./day

high	resolution	LCD

–15°…+55°C

1	x	150	W

500	VA

Screw	terminal	0.5-2mm

35	mm	DIN-rail	(EN	60715)

IP	20

85 x	55	x	58mm

راھنمای نصب و نگھداری:

دستگاه مناسب نصب در محیط باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید نمی باشد.  

انبارش دستگاه در کمتر از    

استاندارد می باشد. DIN Rail -35mmدستگاه مناسب نصب در تابلو با 

-15 C    .توصیھ نمی گردد
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Electrical	Connections:	
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250V
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کنتاکتور

نولفاز

OWR-01اتصال الکتریکی 
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