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MGU3.546.30

MGU3.545.30

MGU3.540.30 MGU3.283.12

 Sta�ie meteo
Sta�ie meteo

Culoare  2 module
 aluminiu MGU3.546.30
 grafi t MGU3.546.12

● temperatura ambiantă
● presiunea atmosferică
● umiditatea relativă

 Ceas de�tept�tor
Ceas de�tept�tor

Culoare  2 module
 aluminiu MGU3.545.30
 grafi t MGU3.545.12

● 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
 aluminiu MGU3.540.30 MGU3.283.30
 grafi t MGU3.540.12 MGU3.283.12

Cu indicator luminos
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Unica
Informaţii tehnice

Staţie meteo
MGU3.546.XX

Domeniu de aplicare
● Ecranul staţiei meteo afişează ora şi ziua, temperatura,
umiditatea, presiunea atmosferică, fazele lunii precum şi
temperaturile maxime şi minime din ultimele două săptămâni.
Are, de asemenea, o funcţie care prognozează vremea pe 
baza evoluţiei presiunii atmosferice. Gradul de precizie al 
funcţiei de prognozare a vremii este în proporţie de 75 . 
● Utilizatorul poate seta următorii parametrii: fi e ecranul se
modifi că secvenţial la fi ecare 15 s, fi e rămane neschimbat.
● utilizatorul poate deconecta staţia meteo pe durata
vacanţei, ori în perioada absenţei de acasă.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Memorie fără alimentare de 230 V c.a.: 7 zile.
● umiditate relativă de funcţionare afişată ca : 20 la 90 .
● Presiune atmosferică: 700- 1075 hPa/mb.
● Temperatură ambiantă afişată din încăpere: 0  la 50 C 
(zecimi de grad).
● Timp de stabilizare după conectarea la priză: 6 h.
● Temperatura de funcţionare: 0 to 50 C. 
● Temperatura de depozitare: -5 to 55 C.
● Tip de aparat conform EN60669-2-1: tip 1 .
● Clasa program: A.
● Clasa aparat: II.

Standarde
În conformitate cu EN 60669-2-1.

Dimensiuni (mm)

Instalare

L
N

546
230 V ~ 
50/60Hz

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

1 - Prezicere vreme însorită
2 - Informaţii despre lumina soarelui
3, 8 - Indicatori AM/PM
4, 5 - Umiditate relativă exprimată în 
6 - Temperatură în interior, în C
7 - Prognozarea condiţiilor
atmosferice
9, 10 - Tendinţa presiunii atmosferice
11 - Presiunea atmosferică în
hPa/mbar (hecto pascal sau milibar)

Conexiuni

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
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> 1.5 m
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Utilizare
Taste

Weather station menu/ On-Off
Acest meniu se utilizează pentru a selecta afişorul care poate fi  secvenţial sau
fi x. Pentru a deconecta staţia meteo se apasă acest buton mai mult de 15 s.

Cre�tere valoare/ SELECT
Această opţiune se utilizează pentru a creşte valoarea afişată în modul de progra-
mare. Pentru a deschide meniul INSTALLER PARAMETERS se apasă buton mai 
mult de 5 s. 

Sc�dere valoare

Confi rmare valori �i ac�iuni

Ecran mod automat


