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MGU3.541.18

MGU3.535.18

 Întrerup�tor cu temporizare
Cu temporizare activat� la ap�sare, 8A

Culoare  2 module
 alb MGU3.535.18
fi ldeş MGU3.535.25

● pentru toate tipurile de sarcini
● timp de deconectare reglabil (2 s - 12 min.)
● conectare opţională utilizând un întrerupător cu revenire
● include lampă de localizare pe timp de noapte, neon albastru

 Temporizatoare programabile s�pt�mânal
Temporizatoare programabile s�pt�mânal

Culoare  2 module
 alb MGU3.541.18
fi ldeş MGU3.541.25

● 230 V 1200 W (incandescent şi halogen)
● 1000 VA (halogen 12 V cu transformator feromagnetic)
● 28 intervale 

 Sta�ie meteo
Sta�ie meteo

Culoare  2 module
 alb MGU3.546.18
fi ldeş MGU3.546.25

● temperatura ambiantă
● presiunea atmosferică
● umiditatea relativă

 Ceas de�tept�tor
Ceas de�tept�tor

Culoare  2 module
 alb MGU3.545.18
fi ldeş MGU3.545.25

● sonerie dublă
● funcţia “SNOOZE”
● indicarea temperaturii ambiante

 Întrerup�toare cu cartel�
Cu temporizare, 8 A F�r� temporizare, 10 A

Culoare  2 module  2 module
 alb MGU3.540.18 MGU3.283.18
fi ldeş MGU3.540.25 MGU3.283.25

Cu indicator luminos

MGU3.546.18

MGU3.545.18

MGU3.540.18 MGU3.283.18
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Ceas deşteptător 
MGU3.545.XX

Domeniu de aplicare
● Pe ecranul ceasului deşteptător se afişează timpul,
temperatura, şi alarmele programate în timpul zilei.
Utilizatorul poate seta 9 alarme pentru diferite ore şi zile. 
● De asemenea se pot seta funcţiile “SNOOZE” şi repetarea
semnalizărilor pentru un anumit număr de minute. Clopoţelul
care apare pe ecran ( ) arată că cel puţin o semnalizare a
fost setată în timpul săptămânii.
● funcţia “Data-An” este încorporată în ceasul deşteptător şi
permite ca modifi carea orei iarnă/vară să se execute automat. 
● atunci când se declanşează alarma, aceasta poate fi  oprită
apăsând oricare tastă. Dacă este setată funcţia “SNOOZE”,
tasta O  opreşte alarma permanent. Pentru a activa funcţia
de repetare a alarmei, care începe după ce numărul de mi-
nute setate cu funcţia “SNOOZE” a expirat, se apasă unul din
întrerupătoarele cu revenire: “Meniu” “ ” şi “ ”.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Număr de alarme programabile: 9.
● Memorie fără alimentare de 230 V c.a.: 7 zile.
● Umiditate relativă de funcţionare afişată ca : 20 la 85 .
● Afişare temperatura ambiantă din încapere: 0 la 50 C (în 
zecimi de grad).
● Temperatura de funcţionare: 0 to 50 C. 
● Temperatura de depozitare: -5 to 55 C.
● Tip de aparat conform EN60669-2-1: 1 .
● Clasa program: A.
● Clasa aparat: II.

Standarde
În conformitate cu EN 60669-2-1.

Utilizare
Taste

Alarm cloc  menu / On-Off
Acest buton se utilizează pentru a selecta diferitele stări, pe rând. Pentru a
accesa diferitele stări se apasă O . Pentru a deconecta ceasul deşteptător se
ţine apăsat acest buton mai mult de 15 s.

Cre�tere valori / SELECT
Această obţiune se utilizează pentru a alege secvenţial între pornirea şi oprirea
alarmei pe durata programării.

Sc�dere valori

Confi rmare valori �i ac�iuni

Ecran mod automat
1 2 3

4

6

5

1 - Temperatura ambiantă a camerei în C
2 - Indicator zi
3 - Indicator timp
4 - Indicator alarmă setată ( )
Indicator funcţie “SNOOZE” activată ( )
5 - Indicator timp (0- 24)
6 - Indicator oră alarmă

On OFF

Dimensiuni (mm)

Instalare

L
N

545
230 V ~ 
50/60Hz

orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 1.5 mm2.

Conexiuni

NUNUNU

> 1.5 m

33

45


