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Unica Top Mecanisme

MGU3.541.30

MGU3.535.30

 Termostate
Termostat standard 8 A Termostat programabil s�pt�mânal

Culoare  2 module  2 module
 aluminiu MGU3.501.30 MGU3.505.30
 grafi t MGU3.501.12 MGU3.505.12

Utilizate la comanda sistemului de încălzire şi
de aer condiţionat corespunzător duratelor
de timp şi a temperaturilor pre-programate

8 A sarcină resistivă/5 A sarcină inductivă

Termostat pentru înc�lzire în pardoseal� 10 A

Culoare
 aluminiu MGU3.503.30
 grafi t MGU3.503.12

Livrat cu un senzor de temperatură de 4 m

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

Culoare  2 module
 aluminiu MGU3.535.30
 grafi t MGU3.535.12

● 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
 aluminiu MGU3.541.30
 grafi t MGU3.541.12

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

MGU3.505.12MGU3.501.30

MGU3.503.30
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Unica
Informaţii tehnice

Întrerupătoare cu temporizare
MGU3.535.XX

Utilizare

t2
t = t1 + t2

t1 t2
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Off
On On On
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--.535.---
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Domeniu de aplicare
● Instalare în toalete, coridoare, scări, etc.
● Pornirea sarcinii cu impulsuri şi deconectarea automată la 
expirarea timpului programat.
● Lampă de localizare albastră încorporată.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Tehnologie: cu releu.
● Sarcina maximă: 8 A.
● Timp de conectare programabil din potenţiometru.
● Interval de setare: de la 2 s până la 12 min.
● Pentru comanda sarcinilor pot fi  utilizate întrerupătoare
obişnuite cu revenire, cu sau fără lampă de indicare: 
○ numărul maxim de întrerupătoare cu revenire fără lampă
indicatoare: 25,
○ numărul maxim de întrerupătoare cu revenire cu lampă
indicatoare: 5.
● Puterea de ieşire trebuie declasată când se combină 2 sau 
3 aparate:
Confi gura�ia �i num�rul aparatelor combinate

Declasare de putere
25 25 40 50 

Tabel de sarcini

Max. 

25°C
230 V 
50 Hz 

1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 3 A 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Lămpi cu incandescenţă
2 - Lămpi cu halogeni
3 - Lămpi cu halogeni de T cu transformator feromagnetic
4 - Lămpi fl uorescente cu balast convenţional, Pf (cosφ)  0.9
5 - Lămpi cu halogeni de T cu transformator electronic
6 - Lămpi fl uocompact dimabile
7 - Ventilatoare
8 - Convectoare

Standarde
În conformitate cu EN 60669-2-1.

47
34

orne de conectare: conexiuni cu şuruburi pentru cabluri până la 2 x 2.5 mm2

Dimensiuni

Conexiuni
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Temporizatoare programabile
săptămânal
MGU3.541.XX

Domeniu de aplicare
Temporizatorul programabil se utilizează pentru comanda di-
feritelor sarcini după un program. Este programat în intervale 
de timp. 
Un interval poate reprezenta conectarea sau deconectarea, 
în funcţie de ziua şi ora programate. Intervalele sunt afişate
pe ecran.

Caracteristici tehnice
● Tensiune nominală: 230 V c.a.  10 , 50 Hz. 
● Număr maxim de intervale: 28 (56 de acţiuni On/Off).
● Memorie fără alimentarea de 230 V c.a.: 7 zile.
● Umiditate relativă de funcţionare afişată: 20  la 85 .
● Afişare temperatura ambiantă din încapere: 0 la 50 C (în 
zecimi de grad).
● Durata minimă a unui interval: 1 min. 
● Temperatura de funcţionare: 0 la 50 C.
● Temperatura de depozitare: -5 to 55 C.
● Tip contact: liber de potenţial.
● Tip de aparat conform EN60669-2-1: 1 .
● Clasă program: A.
● Clasa aparat: II.
Tabel de sarcini

1 - Lămpi cu incandescenţă
2 - Lămpi cu halogeni
3 - Lămpi cu halogeni de T cu transformator feromagnetic
4 - Lămpi fl uorescente cu balast convenţional, Pf (cosφ)  0.9
5 - Lămpi cu halogeni de T cu transformator electronic
6 - Lămpi fl uocompact dimabile
7 - Ventilatoare
8 - Convectoare

Pentru sarcini mai mari sau diferite de cele menţionate trebuie 
utilizat un releu de ecaţionare.

Standarde
În conformitate cu EN 60669-2-1.

Utilizare
Date utilizare
● AUTO: Funcţie automată de întrerupător temporizat programabil care conectează sau 
deconectează sarcina conform intervalelor de timp programate.
● MAN: Funcţie manuală de întrerupător temporizat programabil care permite conectarea unei 
sarcini la o oră care nu este programată.
● INTERVAL: Perioadă de timp între conectare şi deconectare, în funcţie de ziua şi ora 
programată.
● SUITCASE: Această funcţie împiedică întrerupătorul temporizat să fi e setat în perioadele 
de vacanţă sau în perioadele de absenţă. Ziua în care această funcţie urmează să intre în 
funcţiune poate fi  setată în modul AUTO. 
Taste

Menu/ On-Off
Această tastă se utilizează pentru a selecta diferitele stări de programare pe
rând. Se apasă O  pentru a accesa diferitele stări. Se apasă această tastă timp
de 5 s în modul AUTO pentru a trece în modul MANUAL. Modul MANUAL se
utilizează pentru a conecta sau deconecta sarcina.

Increase values/ SELECT
În timpul programării această funcţie se utilizează pentru a alege secvenţial
între ON şi OFF. Atunci când se afişează MEM (memorie), se poate alege între
MOD (modifi că memoria) şi DEL (ştergere parţială a programului). 

Decrease values/ COP
Modul de programare (PRG) se utilizează pentru a copia orarul zilei curente în
ziua următoare. Permite selectarea între meniurile MEM şi COP . 

Confi rm values and actions/ Holida  mode 
Se apasă această tastă timp de 5 s (numai din modul AUTO) pentru a comuta
în modul SUITCASE  (deconectare temporizată pentru vacanţă) .

Ecran mod automat

Dimensiuni (mm)

Instalare

1 2 3

4

5

6

7
ON OFF

L
N

541
230 V ~ 50 Hz

Conexiuni

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

1 - Temperatura ambiantă în 
cameră în C
2 - Indicator zi
3 - Indicator timp
4 - Indicator AUTO,
funcţie automată
5 - Indicator sarcină conectată
( ). sarcină deconectată , (fără
indicare)
6 - Indicator sarcină/timp
7 - Indicator activare sarcină

Max.

25°C
230 V
50 Hz

1200 VA

1 2 3 4 5 6 7 8

NO1200 VA 1000 VA NO NO NO NO

NUNUNU

> 1.5 m

33

45


