Cenvax Universele timer, CT-10

De CT-10- is een universele, elektronische timer die gebruikt
kan worden als overwerktimer. De timer is voorzien van een

potentiaalvrij (spanningsvrij) wisselcontact. Dankzij een fraaie

ombouwbehuizing is de timer eenvoudig en overal te plaatsen.

Instelbereik

Klemaansluitingen

De gewenste (overwerk) tijd is in 1 of 7 trappen instelbaar. Voor de
tijdsduur per trap kan gekozen worden uit: 15 minuten per trap;
0,5 uur per trap; 1 uur per trap; 2 uur per trap; 1 dag per trap.

Activeren overwerk (7-traps)
Door op de knop te drukken zijn de 7 trappen in te stellen.
Na het verstrijken van de tijdsduur van een trap zal de
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bijbehorende LED uitgaan. Op deze wijze is op de timer altijd

de resterende tijd zichtbaar. De timer kan voor het verstrijken
van de tijd uitgeschakeld worden door eerst alle 7 trappen in
te schakelen en daarna nogmaals op de knop te drukken.

Activeren overwerk ( 1-traps)
De CT-10 is ook te gebruiken als 1-traps timer. Na het drukken
op de knop zal het relais schakelen op basis van de gekozen

tijdsduur. Gedurende deze tijd heeft het drukken op de knop

geen effect. Pas na afloop van de gehele schakeltijd is de timer
opnieuw te activeren.

Technische gegevens
Afmetingen (l x b x h)

72 x 72 x 30 mm

Gewicht

150 gram

Nominale voedingsspanning

24 Volt wisselspanning (tolerantie +10%, -15%)

Opgenomen vermogen

Max. 1,2 VA

EMC ontstoringsraad

Immuniteit volgens EN 50082-1 / Emissie volgens EN 50081-1

Max. omgevingstemperatuur

Tijdens opslag -20°C tot 60°C / tijdens bedrijf 0°C tot 40°C

Nauwkeurigheid

Max. 2% afwijking van de ingestelde tijd

Uitgangen

Potentiaalvrij (spanningsvrij) omschakelcontact (max. 24V/2A)

Behuizing

Kunststof
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