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'l. lnformacie ogó|ne

Mód'nóżełaenika.ŹssoweqoMPcŚł!łdoaubmalFzn€gosteruEnialadamwlic2nikacheneBiielektryczneju
łTóid;*óióiiu",'"r'_ 

"t6 
jń_ oo' *ię".il slrciowo. 

- Pżeląęanie laM odbyta $ę w lrybie łlodnifrrń
ru-pó_ił upc-zri'l'1o seónm,rn tlłpcłż. Mrc'22) zgodn€ } nastŹwam zawańyrni w pamięci PżeĘńiła'
li'iłi.,ilI.a. --,-"',i'.ll-.*""!-ń6""i"i" p"vil'ł p.airańwyct' laM energevcŻnych o@ nozli@ść zd€ńniowańia

;l;;!;;-;;;.';i'-;;b";"ń. ó ;" ł" ńa wvgoone zapógramowańie dowohei laryfy gneĘetycŻnei'

[i"i.jii.itii.J. 'ijLjliiiJ- oJJt""'ń '"a **v"tł," {ń-ńe dotycŻac€ pońiaru .żasL] i slanu p'acf przełąen*a'

ż;";';;;;;'ńG6-"radiń rciiaaaźueąime xńFzńan;a .łodu prŻy b.ku 
'6pięda 

Żasibjące!ó s€ci

2. opls działania

2.{ . zegar cŻasu rzeczywiśtego
. uoa,ł -tr,tpc 

iesL woosazonv w zeqar odmieŹaiący *s w Ębie rc(znym'
. zegar czasLieeoyłstąo iMględn'a obsługę lal p.ŻesĘpnycf &' rcku 2099'
. Da:ia i eas rcqą 6yć nodńkoMne w dowolńyń llMende'
' ó'ń ńłnii;ltbx,esl.i'v aubmaryenio na podstawie wProfadzonej d'ly i cŻasu (w zakesie lat 200G2099)'
. oni voŻinia sjoznaeane c.draBi od 1 (porEdaałok) do 7 (niedziela)'
. oorrrvśnvm t vóem pracy iesi placa Ż automatytną obsfugą alany ffi żńorego / l€Irnego'

' lśtnieie moŹliwolić WĘc7onia 6u(ońaĘtŻnej Żmiany cŻasu'
. ństiż]x E"si, łmo*is" 

' 
lerliego ńsl usńany aiJtomatyczni€ na podsrBw€ wpwad@ńej daly i c25su'

2.2. Pamięć prŹ€łącznika
. uJ' 

".*,in,*a 
ri'si'a" wbudowane przyktaoy podŚta9ow}ch pl6glań:Ń taryfNych'

. l<h'.i. mżl'hMść Ó;@t ania ootouv$ oroqEmow Żqodrie z Żamdei€nl€m klienta

. ń-łi". ij.r 
"rooi 

i""i.-,e *oudow;ną iarvlv d'pamĘci UŻ}4ł nika iej n|odńk'd3
.;;Jffińń;ż"'ł"-'k"oreła&niiowtviootółvcłi1MPG11,MPc-21)skladaśĘŻjednąoseŻonuPloo

lÓd 1_b1'doil-12) z;WeEiaceqo małŚ. 60 przełą@eń (P101 do Pl60)'
. iAmieć Drcolamu uzvlkołńika pżeĘcŻn* ? *lo.ańi (MPc_12' MPc_z) Śklada 9ę Ż maksyiraln€ b seŹoń

(P1oo dó ńoo} zawiłających ńaks' po 9 pŹełąpzoń (Px01 do Px09)'
. 'PoFdrncŻa komó'ła pałi(łi progamu połala na óivno(żsre slewan€ dMma lanalami (reBie MPc'21 (w

MPC'22).
. ola ula&€nia ob'sfugi slan kansłjŃ j€st pokazyvvany lakź€ za pomo.ą symboli lilerolvyÓ _ odpowiednio (A B} d|a

itPc.ll' MPC-12 oraz {A B. C. DJdla MF'G2I iMPC_22



Pańięć prcgramu la.fiowego mo.lulów tygodniowych lMPc'x1 ma nastęPująca' budowę:

Pamięć p.oq,ar.u lar}.Iowego modubw rocznych MPc'x2 ma ńas!ępljącą budowę:

rd-_6ffił
""""' -łl s"d'* - |

ls'alaBro'l

P 209

l óń' tvaod a. l
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2.3. Paml sterujący pr.eĘczni*a

ł}woływaf,ie uśtawiania czasu / daty

*ywoływanie Podglądu / edycji dany.h prcgta'nu tarylowego

sekwencyjne pŹe6w.nie poŻy.ji $yboru edylowańyÓ dlnyct'

żaMierdzanie wprowadŻanych zmian

fT-l -oaunł*"ni" *tóMh danvch

.gsektan je pŹełącŻnika

UWAGA:
Nieklóre l4awisze posiadiąpodwÓka funkcjs opisane w dalszei c2ęści njniejszej kslrutcji

3. PodĘczgnie modufu przelącznika do licznika

Modd prŻełą.ćzr ka czasow€go MPc wysĘpuje w óżnych obudMch|
' w oslonie śkfŻynki zaciskowej lic5'il€ l_f.zowego PcPl
. w Gtcnie skzynh zaciskowej licztta 3_fazo\łĘo PcP3
. w obudotłig i.dywiduahei na iablię Pc?2
. w obu@wie indywidualnej na szynę olN PcP4

PodĘcŻHie ńodułl do liMikB wykonać Żgodnle z€ schsmatem PodĘczenia um'eżeonyh na osłonie skrŻynki zacislrcwej
licżnika.
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4. Pruygotowanie przełącznika do pracy

. Podląc?eń€ ńodulJ pŻełąenilNa do lie^l\B '> łykanać zgodn]e z [3]

. z€setoEnie modulu prŻelącznika " nBI'ży vlykonac wyla9mb w pnypattku slwiedzenia nEpnwidlowei pracy

DaelacŻnĘa -> wykonać cŻynnoscl[8 31
. uirłirenie czasu'oęz aarv'- wykoń;c ; pęypadku gdy dane ozasu lub daty są nieplawióloi'€ - > postępować zgndni'

z t6.11 i t6.21.
. v\rvbńnie oatowsj laMy tub upisanie właŚnej ' wyło,laćr€żol' dońyśtna laryra nie odpowiada ponzebń użylkownika

-> Wkonać vedlug t6.31luh p.a]
. z€montowanie liMikB na si€.i one.getycmej.
. Wączenie zasilania lk't'ta.

uwAcl: nÓżliwe jest skonfrguowane pżdąćznika Wed pod]ąe€nien do licŻnika

5. Podgląd danych
5.1 . Tryb podstEwowy
ełan ńo"'e**y p"ł"'źnv jest na poniżsŻyr rysunk!' Na wyświedaeu vidoae są wsleańia @sU rz€czywisie8o
(dzi€ń iygodnia' gódziny' mińuiy' sekJndy)' Żńacznik ozasu lelrlńgo fub zlrwego' akfuBhy stan uktadów wyłonawlz}th
pżełąenika, litorowy symbol9klywnej s(rcfy cŹasorej' oŻnaczenia akwtąo plogBmu laMowego.

oŻnaczenie akł{negE
pmgBmu htyfowego (Gtz)

Wskaznik czasu lelniąo

ru
s,.



5.2. Podgląd bldąpei dav

. Naoisnąć klawisŻ ]ąq aby wlącąć podgląd daty'

dŻeń miesiącB (26)

d'eń vgodnia (nisdzi€lg)

lrWAGA: w Wie Podglądu daty ndżna *ywol'wać funkąe specjeke I7], 18]

5.3' Podgląd programu sezonów

Ą. Nacisnąć iednokohie klówisz L Ę i aby tł9jść do trybu podglądu sezonów.
B' Naciskać l(lawisze l -J / 1 r )' aby wyblalźądaną komdkę pgmięd seżonu. PżyLŻy'nać łlawisz' aby wlącŹyć funkcję

szńkisgo p'z*ijanla'
c' J€ź.ł cl'ceny opuśdć podgląd seena'w, pzqść do podgl&u Prcgr5mu 

'rr6ł{cżeń 
mleży naclsnąć klawisŻ l lr I

Konrynuoffić od i5'4B]
D' J€ź€rl cl'cer'y op!ścić podgląo sęzońóvl i p.Żejść |ro dyci wybBnoj konńda s€zon! _ nacisnąć klałisz l P )

Kontynuować od t6.4E]
E. Nacisnąć t9<i aby zakończyć Podgląd proglamu sezoŃw.

a

t5g



sezonów (całB '100dł')

znacznik s|an! t(ońó.|{

UWAA!:

wu P@ganu !żytkownika {usEł.

5.4. Podgląd programu Pr:ełączeń

A' lvyb.ać żądany sezon a nas|ępnje przeĘ.zyć się do podglądu P.ogńmu prueląoŻeń Żgodnie z i5.3'A do 5.3_c]'
B' Nadśkajqg k] isze i _ ]/!ł ] wybraćźądanąkonÓlkę pamię.' plógramu pŻ€ĘcŻeó' PrzylrąfEć kl6wisz' abywłącŻyó

flnk :ję sŻybkiego Pfzewijania.
c. Joź€ri cl'cany opuś.'ć Podgląd pŹ€tą.Żeń i pfżerilr' do po@ląd', plogramu s.zonów naleł .acisnąć klaM6z ( ( 

' l
Kontynuować od 15.3-8]

o. Jez.li cr'co''y opuścić podgĘd przełąeeń i przdść do edy.' wyblańej komódł Prcglamu P.'eĘqleri nal€ł naci.nąć
klawisz I p l. Kontynuować od t0.4Kl'

podgląd p.ogEmu pŹ€Ęc.2eń'

slan wyiść stelljącyd1
wynil€iłq z progEmu

(pżekaźnik 
' 

z.aąĆŻony
prŻ€każnik 2 wylączony)

lilerowe oznaczeńie slre'y
czŹswej IA, B' c' D]

{lY-

PPP i

iS:J i
1234567

tntu
a-



UWAGI:i'i&ix ao a*, "t "ii 
l""t ,noŻrge vy\ą@ie clla wyb,aręgp tybu pfugrańu u$łownlha {usEl}'

- oni tvgoanta Ąornacz.ńe cyflafu ad 1 lponiedzahkl dó 7 lnidzElal'
. *.ł ź"ą.Ż.}/li 

"yis"l" 
łp.a*i" napię"ił ste,uiąilb pł Iy'roolizówany kftpką - wylac'eńie syńbo]izuje Ńak krcpki

6. Programowanie

6.1. Ustawianie czasu
A' Nacisnąć jednokot e klawisz I l'' l (EotT 1-' )'
a. il"JJ,ń ł ldokonue.yboru pozycjido modyfkacji _ kolejno: s€kundy) minuty> godŻiny) s€kundy'''

Modńkaqi podlega pozyqa wYfi'żniona pulsowaniem.

"' 
61ufi"-fii _ 

17 i* i znoóńkować dan€' DlużsŻe pŻylrzyńańie klawisŻa po\łoduie aulomatyczną zmianę modylilrcMnej

D' \';ieŻnośd od potzeb postÓrzyć punkly B i c' aby wp'owadŻić dalge dane'

E Nacisnąc ioK 
' 
aby z.łon(ŻYĆ edycię czasu'

ll o-uon, n

I z6i.naz 12:3oroo ll
I na 12:31:OO ll

UWAGI:

i- i
i?:3ffffi*

,-i
!l:J0ot"^p Li5Er

i?:J0cs"

lł:3
r- i
"tutdii0ł

^p ',liEr
|?:1igł"

3

l xiioazowe ułvcle *tł,sŻv' - ' / + nd poŻycli sekun t @wdqe ich Ż.rcwanF.' Umożruna to ?synchdtzowanP Żegań'

. zńEny nind !u6 godzin nle wd'lają na *cż4ńi4 uŚtawiony synńrcnizm sekund



6.2. ustawianie daty
A' Nadsnąć dwlkreLie klawisz t'l(EDIT1-2).
B' Xl isz€rn i | ] dokonać wyboru pozyqi do modlkacji - ko]ejno: rok ) mi$jąc > dżsń 

' 
rok '.'

Modyfi kac'i podlega poącja wyóżniona Puas.Wa'iom'
c. Khwiszami l - l/ + l zmodyflrcwać dane' DlużsŻe prŻylEymanie kla!$sza powodoje automaly.zną zmianę modlkowanej

D' W zalenoś.i od po!_zeb powtórzyć Punl$ B ic, aby wpro']Vadzjć kdsjn€ dane'
E. Nacisnąć oxi' aby zakoliczyć edycię daty'

UWAGI:
. Dzień tygodnia jest uslalany automalycaie na podstawie gprcvadżanej daly' Dni tygódnia ą oznaaahe .yflani

od 1 (pdiedŻialek) dÓ 7 (niedziela)'

6.3. Wybór ralyfy

6.3.t. wybó. gototvei taryły
A' Na!'snaśiednokrotnie klawhŻ i } (EDr3n).
B. Klawiszami - ]/ + lwybńći€den z dl)slępnych Prcgr.móW iaryfowych'
c' zatwieftiŻiĆ wybÓr klawjszom ox.

A,o iiiEr
!?:JBło* rnrg.UIUJ

,-?
80 !oT*

3

t-?
.dt
i!!l *

tronJcu
5



^ 
o ,ri6Er

iłJ0oa"
3

dJ 5kr
1-'

rf alffiUOE

^p i t?

i;:Jllcr*
3

Zniana laryry UsEr na
przykladową llMę G12

6.3.2. Kopiolcanie gotowej taryfy do dalszei modyfikacii
Modll pr.eĘcŻnika unozliwia skopioMnie jednel Ż wbudwanych iaM do prog.ańu użytłoMika {UsEd' Funkcja la pozwala
ńa wykorzyst]anie skopiowanej la./ry jako @ol€ do modylikacji gdy wbudowany prcgEm njżni się nieznacŻni€ od potrzeb

skopioMnie pżyk]adowej talń G12
do proglan'J Użlkownika UsEr
a uelmienie go aktyMym.

J't
ili5Er

Ap ilł.
iłJ0ła"

3

l-l

^o USEr
il;]l]łł"



A. Nacisnąć jednokrolnae klawisz l ) j (wybEć ED|T 3.1).
B' Kbwiszani| - ]/1 } )wybmćjeden Ż dostępnych fabry.unych progratrńw laMowych (za wyją|kiem {UsE4). Doslępne

^ 
tarytopisanowl9lr 1101.

x KlasisŻem' " słopiMć poglam laMowy do p.oglamu Uży1kownika
- zatwierdŻić wybór Nassem ox '

6.4. Modyfikaci€ programu taMow€go
Moduł pzełąoaiła cŻasowąo 0możliwia iednoozesne sIercjwanie 2 kanalami (reBje dwukanalowe IVPG21' MPc_22) za
pomoą wpisu do po'edynczei lrcmórki pamięd pr€lam!' slan kanatow jest dla ulalwl€nia ob9ugi oł'eślalry symbol€m
litelNym {A' B) dla MPc.11' MPc_12lub iA. B. c' o} dla MPG21. MPG22' Dla ŚteE6€nia kangrami n.leży ro.ogETować
daty lozpoeęcia odpowi€dńich o@ @asy włączania wybEnyÓ slret crasowylh [A, B' c' D] dla lych sezonów. Xażdei st€fe
pzypisgna lesl kombinacja Mąc? / wylapz wyjść slerującycł prz€ĘcŻnila' Aby nasĘpowalo p.Żełącz€nie wyjść sterująqch
zmieniającyó strefę cŻaseą nuszą byc Źprcgramowane co naimniej dwi€ komÓ'ki prcgBmu qzeĘcŻeń Ż dw@a ńayńi
st e'ami [A, B, c, 9]. ProgGmowanie dal poąąlkowych s€Żonów jest noŹliwe tylko dla we6;i Ż semnami MPc_12' MPc_22'
We.sje lygodniowe MPcł1, MPc'21 posEdaią lylko jede. sezon {olejń'jący caly lok)' klory nie podlega edycjj.

A' Klawigem P 'wejść do podgĘdu poglamu saonÓw.
B' Nacislając -'l i]wybBć komÓkę par ę.iplogramu sezoŃw pŹeznaczonądo mody&€cji P1oo (MPc lygodaiowy)

lub P100_P6o0 (MPc Ż śdonam'l
c' Jeżeli chceny pŻeiść z Podgbdu prcg.ańu sezonów do podgtądu pląańu pmelączen dla wybBnego w pukde
n [64_aIseŻonu' ńacisnąć hlawisŻ ] Naslępnle wńlać ądaną lofÓlkę ooslępując od punkfu 16.4l]'

i Kldwivem P ' wejść do Lybu edt{il wybEne| tomó4L Śezonów'
K|a*iszem 

' 
i dokomć wybofu pozyqi do modyfikŹoj' - koĘno: dzjeń miesiapa > miesiąc ) Żneznik ŻawiesŻenia

F komó*i l dŻ'eń mlesial€... Modylikacji uĘają dane wynjżnione pulso\łanjem.
Klawięami r - / l + ] Żmodylilować dane' DłUższe prŻylrzymanie klawisa powoduje autońĘlycŹną zmianę

G. modyf kowanej wańości'
W zaleźnoid od potrzeb poMóŻyć wprcwadŻanie dalvych danych łońólki seżońU od punklu t63_Ę' Ko]€jńośc

H 
' 
wprcwadŻanaa danych połaŻano w [6'4.1].
Nacisnąa ]tr 

' aby zakońcŻyć edycję bieżącej komó*i seŻonów i pr.ąść do edycja pi€MŚŻej komórkj pzelą@eń w danym
sezonle' oatei Postępować od puńkfu I6'4_K]' W celu 

'a'y. 
hmiB.o||ogo wyJścia 2 byb! e.łcj' - pżeiść do punklu

l. 16.4-Pl.

' Nacisłajap l/ + wybEćkomo*ę Pamięci ploglańu pŻeląeeń prŻ€Żnaczonądo mod}ńkalji(P lol_P 160dlaJ MPC-X1 lub PXo1-PXmdb MPC-X2)
KlawisŻ€ń P l Wejść do trybu edycji 9yblanej komó*i pŹełącŻeń.



Ę

3
R

śE
EPe;gE
i9
st
p6

BR

c5
;i

14

1n t@
I u t-'rfl r

r t t--i?:J{!ac*

rfildtu0-'
P rllg

r tioj@
r u'!' -

c P lfri
B ,rY.nn@

a j.uu"
1234567

to P iC?
of .ńfl@
OJ.UU''

1231567

,ro P ill?
,r.nfl
t ).atu' '

12 34 567

p P ,ii
B rl.nnt).UV'-

1234 567

ro P i0i
lLn,nn@
0 !.lru-'

1231567

p P lll;l
B 3i.nn@(E.UU-.

12 31567

p P t0:l

"ll:C0--
1231567

Ap łśEr
ie:JB0c"



K' Klawiszeń l > ldokonać wyboru pozycji kdnłtl Plogramu prŻeĘcŻ€n pŹezńaeon€i do modylikacii _rolejno:
* 

ffi;ilJ';';",;ion;ńr;"->'"tuiii"*ł"to*l > i**ik zaw*eń'a konórłi ) godzny'' ' Modyllkacji ulegaią

dane Byrożnione Pulsowanlem'
u ii.wo..i ' - l i' - l 

'*ooylikować 
dane. Dfuższe pŹylrąmanie łlawlsŻa Powoduje automalyczną Źmjanę

ńÓdńkoUanei wartos.i.
u.iT?jllliiśijil'ii'Ei p*".rŹyć wp.osadzanie datsąch dańyĆh lomó'ki o'l Punkfu i6'4"K]' Kolejnosć wplowadŻania

danvch polaŻano w 16'4'ą
n' i'1.j"'*!"źii.i' *ii.,iJ* edy.ię bteącgj komo*! prcgańu pŹełąeeń j Pzejść do €dyoji f,aslępnej' lł 

'e'u'iZiiłiaąó"łó 
ójaćń z injiu ełycii ' prze* ao realu'cjl punku {6-4'Pl'

9'WDiouadzanie dańych rasĘPne, komćf$ P'Żelączeń W
P ;;:";;;*#;" l;;; 'p.*aa*n'a 

z.'"n. ron'orce)' aby żakońcać edych bieżącei komó.k prcgramu

^ 
prdącŻeĄ l PrŻejść do Podglą.ru plc{'l.ńu płzelączeń'

-' lż'eti ćhćeńv 
''vkonać 

e<lv.Ję ko,nofet hnego seon! Mle:y nacisnąc klassz' _ NasĘPi wowcŻas Żńiana widoku

P z Dodolądu p;*dcŹen do podgląou sąońów Wńlać pollŻebny sez6 posĘpuJąc @ lo'+ól'
;' w e|! wbrania iMeI ho''órłl pam'ęcl Plo9lam_;;;ń;;;; ió ;d"i 

^a"'i 
p'tńijrŹyĆ crynno;o od punktu |6'a_l]'

' K|awiveń oK wyisć Łtrybu podglądu pEgr.md do ekEnu w}swie ania czasu'

6.4.1. Kolejność wprowadŹahia danych plog]amu seżonów

Prcgrłmując l(omó.lę Pańięci s€Źonów wprdadzamy kolejno:

A. ozień miesiąca rozp@ęcia seŻonu.
B Miesiac loz!ńazecia sezoN
ó' śńr,," l"mi,*i-iezo" ałwńy {-) 'ub awlesŻony {HH)

6.4.2. Koleiność vprowad'ania danych p]ogramu prŹ€Ę'reń

Prognmuiąc łomódę p.mięci Pżelą@ń wP'omdzańy łol'ojno:

A' Godzinv o.d minury kEdy ma naŚĘp'ć Żńiana slrely czasowE
; ;;i;;&ffi;i;ł;;;ńlana sllef'oasoł}€h bęl:i;;.1ęnl''ata tv-li'" 

"*'" 
p"u'ta'zan6 oraŻ odpouadalące

iń śińboE na wyswelaczu polaŻujelabela



od loniedzialku do niedzie'i 1234587

od poniedzialku do oia&u 12345

2

3

5

7

c' Wyból skefy czaŚowej (w zaleŹności od we6]i)- Pęypisanie slanu Wyjś: sierująćych do odpowjednich symboli sIref
cŻasowych pŹedslawja ponii^a labela:

slan wjścia l pŹełąaiłŹsrżn wyjścia 1 Pr.ełąąniła

Łc_Ęx:ł

PcĘ:l_l

ŁęĘx]t?

b!a]! / llvla!Żony [oFĘ

bLą! l wylalzony loFF] B

?Ś!'.z2 c

wlą@ny IoN] wĘeońy ioN] D

D' stafus komórki_ puel.pzenae aktywne {_} lub zawiesŻone {HH}

16



^p P iE'
B:- -T

123 4557

a:> P |ł5
,fi. @'E

12 3Żt 567

ao P źc5

1234567

ool t
fi;- P ,,łTl.. I B:tF= 

I

L ]ąłj!] --J

f . 7 roi-lr J" B:15= I

I rzgłs I

op P iES

8: i5r
1234567

^p P iąs
E: i5r

12345

Ap P tts
B: tSY

12345'

Flagment szcząo]owej edylji komÓrki pÓgramu prŻelapzeń (komó'ka l05' sezon 1 pęelącŻenie 5'
Uslawienie aktywacji shev czasowei B o godŻinie E|15 od po.iedŻialku do piątku'



6.4-3. Kasowanie danych komó'.ld / całej komórka / całego programu
PodcŻas edycjj komór*j P.og.amu sezonu tub prełączenia możtŃe jest kasowanie pojedynczych d9nych wybranej komó*i
lub Żawańości calej komórki p.oglańU wlącŻnie z końórkami o $'rŻszyÓ numerach
. Nacisnąć jednokrc|nie klawig P 'w trakcie edytowania danych komórki programu se2onu lub PŹelączeńia. aby skaśować

wybraną (pulsującą) dańe łomó&i'
. Nacisnąć jednokot ie klawisz P w trakcie edylowania danych komórki gdy wybrany jest slatus komórki' aby

skasować zawa.tość calgj komo ' zŹiwierdŻić Żmiany klawiszem oK]'
. skaŚo{anie całei komórki pżeĘeenia w.|anym seżonie bezporotnie usuwa zawańoIść wybrańej komó i

i Źwańość 
'łszystłich 

komórek pEeł{@ń o wyżsrych numerach w obĘbie 
'ybranego 

*bnu.. skasowanie *omórti sezonu Usuya akńość @iego sezdu {komórek pEełą@ń należących do śezon!) ord
wszystkich danych sebnów o wyźsąch numerach.. saasowanie pieMszej komórłi programu 

'ezonów 
Ęzpofiot lie slwa z.wańość calggo progmnu użylkoMika.

skesowanie 7awańóści
calej komó.ki 1o5 (qezon 1)

. w s'ruacjj przypadkowego skaso@nia danych nie potwierdzać zmian ktawiszen|ei a nasĘpnie odczekać' aż przełasznik
pawroci da lfuu wyświetlania czasu (kasowanie będzie anulowane) '

AI2 F IB5

B; f5r
'1234567

Ap P t?s
E:- -*-

1234 561

łąP
"B;

12345

,85

!5=
Ap P t9s

123 4 567



6.Żl'4. zawieszanfu komó.ki pamięcl
iJr 'j'iiJJ ó'_.jio" -.*egó zn'od1ńrowania prcońmrj pŹelqpu ń to możB wykorz}stEć funkc]e 

'awMńia 
komorck

"d;ęt;ó,.ffi;;"."_io lżera*i1 za'ieńni iomo'*a nrl traci zaplsanycn w nrj dan}th Iee n€ będzie aklywna

pŹy wykonywańiu p.og.amu poaą*.n. _**-ą ł"ńo*ę programu 
'nóz* 

odbiÓ&owić w €Że polzeby w dowolnym

A. W trybie edycji komód{ p'ogmmu sezonów lub pzełączgń' któlg cfueńy zawiesid wybrać klawisŻem 
' 

) Śbru's komórki

{-l / [{lli.
s' h]*ri'a"u'*il _ lt, ł r''l"nić sraus komórkj. symbol{HH} oŻnacz'' że ko 

'ka 
iesl Żawieszona a symbol(_} oŹnaea

jej aktyMość.
c'7'fuipr.l7lć 7miań€ ' końórce kl isŻem lox]'
o' iil;;; ;ń; ;ń;ne; ło*i*i p.ogomu tuo nacisrać ok . aż do Ws'ia do bybu podslawowego (wytiwieuania

l-,' ' 't|C l E,* 'ńl-JE'-_| ffi]
l" s: i5= LE'tl" B: iSffr | || 

"tm::ł:tti 
Ilr2s45 I 112!!:___)

UWAGI:: Żawieszenie obogaŻuie .]o ńo@'ttJ o<lb]okowania końófu'
, zaflieszenie konÓńi śezonu zdgiesza wszystkie kon óN pże!ączeń lego se4ńu'

6'5. włączenie / wylączenie sezonow€j zmiany czasu
o".vsr"y- r,vo". pó,i."lola jeŚt plaća z wlą@oną ion) s€zonową 7mEńa. cŻasu żmowego/ lebiego' Jeeli utz adŻenie

m oracować bez eŻalednE." '-'"" 
*""" . F", ń)i*'" tlrączen]e sezoriowei zmiany cŻasu' Jeżeh se,ÓnNa zńiana

ll"5,]_i"-ii]iii ir'iJ'il; i; . "i.-" 'ys*i"il"jął"h 
oanJ obty i czasu zn'łną *słażniki @su zimow€go / lehiego'

A. Naosną. dwukrohie klavr'isż 1 } ] (wybBć ED|T 3ź)'
B' K|awisŻami i - ) / + l wylalz\t {oo lub wlączyć {on} *zotrową zmianę czasu'
c' 2'1qu62ę 

'6,6ny 
11ry15296,ox:. 19



l-e
ih ilw

)-?
ih ffn*

Ap USEr
il;Jllss*

3

A p iilEr
il:J0oc

UWAA!:
. z^irnę Wu 

"ogrq 
nr-owej zniany czasu n ożfr tlołorlać * dowdnej chtin bez połrzeby ftsetawania qogramatoń'

7. Ręczne stefowanie kanałami

ReŹne slefuwenie WiścEm oŻelac?nika (kanalami) Do&a|a Żabiokowac odp{eledńi slan wyjść na domh€ dlugi okres

czLsu U' do momntuźolęc'a ólokad'y lub Uslaw€n'a in.ego stanu k6ndów ĘŻ zdeFNaria blokady' Je4h wprowad2ofio

bb{adć kana! lo ekran iłbu podstircwego (czasu) Pokłu]e stan zblokowańig oE s}mbo' {_) w mie'scu inlomad
o akwnyn ploqmmie la.yfolyń.

A Nacisńąć j€dnotohie klawisŻ io( w celg wyblania podg'{'du d'ł.
B w tr.lcie wyśweuanE podglądu dav EosńąĆ klawisŻ -'|ub + ' (wybeEjąc EolT 2-' )'

9 KlawiŚŻgmi - 
' 
/' + ' u'lawić żĘdaną skefę *9łą (stan wyjśoa sleruRc€go)'

D Lt""i"k"ią" tl"*"' P wlączyć ba.& wyłąeyć funkcję blotady w odpowiedńim Lanalo lub obL, kanabch iednoeeśnie'
. slan Żabńkowsn'a kanalu jesl $}róż' any kwadlah p.Ży odposiednlń syńbolu kanafu'
' zatwerdzrc zmBny klaMvem 'ok

20



I {l lo:*
A? ł-t

ll:J0fril*
Ap il\Er
il:J0oł*

E l'f
" !l;J{!gS*

'o i'i
" !e:J[0T*

E
" ll:J8as"

WĘcŻenie sl.efy B na slale &Ęc"ony paekaŹnik (anafu 1)

. Jeżei blokada kanak),!/ Żostanie wączona plzeącznik powftca do slarcvania kanaŁami w prcqranu yyuanego plzed
wa*adzenEń blokadv'

8. Funkcie kontrolne

8.1 . TeŚl wyświellacza
TęJt zaPala {/sz}s&ie segrnenty wy'świeIlaea na kótki oktś Esu co Pdwda na łalwe ŚP'awdzenie pop€wnośd
wyświetlania danyth. Po s}konaniu |eslu nasĘpuje powlót do irybu podslawoweqo cŻyli ltyśWigtlan'a c?asu.



A' Na.isnaj jednokoinie klawig cx w celu wybrania podg,ądo daly'
B- W trakćj€ wyświetania podglądu daty nacisna! klawisz ' co spowoduie ukazańie wsŻystkjch znaków na wyświetlacŻu'

wYlącża 9ę automatveńie po 6 sek'

8.2. Resetowanie prŻełącznika

Resetfua.'e pżełao.|ka esl fuńkcją' klóĘ .alery wykonać w DŹypaokJ gdy J€go pd€ Ulella akbceniu ' Aoy ŻEseiować

ijit'"i',lŹv ii"iji"iii;Ię ;€nkim';zld;iotemińd zaparąl wćisnar pżvćrsi znaidujap' się pod otworeń w obudowie

l;ii"''Ji]ó iIt'iiiil'p", esetwjniu wvśweuaiż pońŻujli \o€lńo pusly ekldn' wszysrkre sąfe.ry zapa|or€ naŻwę

#ff;;t;';;;.;;;;ai"oiiq;ń"'ó". ' lyp" ó""ĘctniM Ń ąym ńas!ępuF pęejście do ĘbU wy|iŃ'e!lań;a ą€sU

łeseowgn'e spowÓdup Żgub'en€ .aŚraw bieŻą@go cŻasu' daty' obslug' seŻolwej Żm'ary czasu oE? Ęboru aktywnel

Ełi' ló.ij ;.vr;ń-i'vtiomika tUsE+ ]esi Żgpisywany; pamiło nrculolĘ i nie ul'sgni€ skasowaniu ood&as

AENPgESgY

lfiB:8fiffi*
D1234567o8

it iłl*
3

ll;J0so"

Po z€setowaniu domy.ślnyńi naslawami śą sobo|a' 1 stycznia 2ooo, praca z obsluga_Żmiany czasu lglniąo/Żiruwego'
dyb.any program tarylowy ,lSE..

Ap 'i\Ern.nn-.
U.UUU) r

-0?l!

t?
PRFNL^BEPgSggY

188:80sT*
D1234567o8



8.3. Podgląd wersii programu / typu przełącznika.

A' Nacisnąć ied.okohie klawisz Lok] w celu wybrania podgrąd! d.ł
B. W takcie wyŚwietlania podqlądu daly nacisnąć klawisz' P co sPowoduje pokau nie numeńw wels]a oprograńowanE

o€z nżej typ! pżelącŻnika' Podgląd wJłącza się aulomaIycŻni€ po 0 s€k'

_0eł

łŻ

Ap łSEr
l?:J!!ps* t{}l"*

W€6ja op'ogramowania ff 020' typ pzełącznika 12 0adnokanai]cwy Ż sezonami)

9. Dade techniczne

ńlaŻwa paramet'u

wańość pa.am€t.u

*ersja modułu pżełąEnika

uPc-t'lx MPC-2lX lrlPc-t2x ttPc-ż2x

-230 V r 10'1, lub -100V ! 10%

50HŻ

Żnańionowa |emperabJIa ,10 oC: +45 oC



' 30 oc: ł65 oc

- 35.C: +70 .C

0 sezonów] każdy po 9 pŻeląeeń

automatyme (200&2099)

Żńia.a *su żma - lalo aulonalyczna z modiwością wyłącŻenia

temp€€fu rcwy wspo]czynnik i {0,15 s fCY24h

baleria lilowa (lMal'xi: 10 lat)

minimum 20 tys. godzin

sylnaliŻacja i'ejeslń.ja

sygnallzacja lozladNania

G12, c12b' c22b' e12w. ę12w Q12a, B22, C22a



6o{P) 60(Ś) + 54(p)

(kan€hjE / p'ŻelcŹnilów) 1 1 2

sygMlizaoja slŹnu pracy

prz€łaźnik elektromechanic"ny Żuerny

AC 230v lub AC 100v

{ 0,2v0,4 w

WPN-EN61038

{SxWxGl62x62x36mm

'l0' opis wbudowanych programów tarylowych

'10.1. Pę elączniki czasowe tygodniowe liłPc_l1 
' 
MPc-21

PzełącŻnikj posiadają wbudowane fabrycznie PŹyl(ładwe laryfu: G12. c12b' c22b i G12Ń' C12w



_ Pżlkladow€ tar'{y G12 i c12b (na viyś!łietlBcŻu iako Gl2 i c12b)

- P.Żyldadowa Ęryfa c22b (na wyśwlellacŻu jako c22b}

GOOZINY STREFA ONI TYGODNIA

6:00 - 13:00 od połlie<lzialku do nietlzieli

!łQo - 15:00 ON od pofij€óżial*u .k! niedŻjeli

!5!00 - 22:00 OFF od ponledzialk! d,c nledzleli

4t0 - 6:qo B ON od ponisdzial{ do nisdzieli

GoDzlŃY STREFA ONITYGODNIA

6:@ - 21:00 od poni}dŻblku do nisdzicli

2t!D - 6:00 B ON od ponisdzialku do niedzieli



- PrŻykladowa la.fa cl2w i cl2w (na wys{ietlacŻu jako GJ 2U i c12U)

10.2. PŻełączniki czasowe z śeżonami lłPc-12' illPc_22
Paełaczniki posiadaią wbudoQane fablycznie przyKadowe laryty. c1u' B22' c22a

- PrŻykiadowa laryfa cl2a (na wyświo{aeu !'ko c12A)

GODZINY DNITYGOONIA

6:0tl - 13:00 od Poniedzlalku do pą&u

'l3r@- 15:00 B ON od oonied'alku Clo piąlku

1!00 - 22:00 od poniedzia .u do piąlk!

z?gq - 6:00 B ON od po.iedżalku do piątk'l

0O:0O - 24:00 B ON

SEZON MTESIAC STREFA B

cd. P 200
8:00 - 11:00 17r00 - 21:00 21:00- 8:00

PJO! t!4€9!cń
maj

8:!O ' 11:00 a0-:.0! 21:00 1!0! - 20:00 Ło0 - 8:00

Ł2jq
.8_:qO - 11:00 'l7OO - 21:00 '11:00- 17:00 2l:00'8:00

sirefa A' kanał (PzekaŹnik) wyączffy {oFF}; sLefa B kanal (pŹekażnik) wĘczony {oN}



ftąWad.M lałrfu B22 i c22a (na wyŚwi€UacŻu j€ko'B22 i c22A)

sEŻoN MlEslĄc STREFA B

a:00 - 1l:00 16:00.- 21:00 6;00 - 6:00 11:00 - 16:00 21:00-6:0Ó

P-!0 8!@ - 11:00 18:00 - 21:00 6:00 " 8:00 11:00- 18:00

E2oO |ś!!!e!!9ó a:00 " 1l:00 19:00 '21:00 6:00 - 8:0O 11:00 - 19:00 21:00 -600
Ł3!q ąej

A_0_i0-q - 21:00 6:00 - 8:00 1l:00 - 20100 ł:0o _ 6:00

Bp! 19i(D ' 21:00 g!0 - 8:00 1t0!- 19:00 Z!00'6:00

Ł5łq pEd!ie.dl 8:00. 11:00 18:00 - 21:00 0i00 - 8:00 11l!0- 18:00 4r@ - 6:00

P000 !is,tp!.! 8.OO - 11:00 16:00 - 21:00 6!00 - 8:oo 1lu0- - 16:00 a!:@ - 6:00

Śtefa A' kanał (pŹekażnik) WyĘcŻony (oFĘi slrefa B _ kanal (prŻekaźnik) włąeony {oN}

DUk| <slDfqmP 58 l4l stcnołice, tel' (o74] 85s79{o, 1€l./,fc0( (074) 855_79_02

2A


