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Bedrading

Circuitonderbreker

Primaire
circuitonderbreker Q1

Secundaire
circuitonder
-breker
Q2-Q3

Aansluiting
projector(en)
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Installatie instructies
De installatie van het elektronisch paneel moet door gediplomeerde elektriciens gebeurt
worden. De installatie van de hallogeen lampen moet voldoen aan de
veiligheidsvoorwaarden.
Een differentieel stekker 30mA is noodzakelijk voor de veiligheid.
Instellen van de filter klok
Om de filter klok in te stellen, draai de grootste knop in de richting van de pijl (1) tot op de
zwarte pijl (2) die overeen komt met de juiste tijd. Elke streep staat voor 15 minuten. Bij
het opstarten start de klok automatisch. Wees voorzichtig om de klok niet te beschadigen!
Draai de knop nooit tegen de klok in!

Voorbeeld van een klok ingesteld om te werken van 10 uur tot 13 uur en van 16 uur tot 19uur.

24uur programmatie

Om het bereik aan te passen, druk de klepjes naar beneden. Om het te deactiveren, druk
de klepjes terug naar boven.
Paneel knoppen

OFF: de lichten staan uit
ON: de lichten staan aan

MANU: De pomp werkt 24h/24
STOP: De pomp stopt met werken
AUTO: De pomp werkt automatisch volgens de ingestelde klok.
Gebruikslimiet
Imax: 25A max
Gemeten spanning: 230V Ph+N
Frequentie: 50 Hz
Omgevingstemperatuur: 40°C 95% Hr
ICC: 4,5KA
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Control Box
Voeding: 230V 50HZ

Motorbeveiliging

Secundaire licht bescherming

Huidige
instellingen

Primaire licht bescherming

Lichtverbindingen
1 lamp :
100W
Of
1 lamp:
300W

Maxi sectie :
100W : 10mm²/300-600W : 16mm²

2 lichten : 600W

Waarschuwing
Overschrijd de maximale belasting van de transformator niet! Bij overschrijding zal de
circuitonderbreker het begeven. Verbindingen moeten regelmatig gecontroleerd en
aangespannen worden.
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