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Generelt

 

Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for veggboks, er et elektronisk døgn-/ukeur med

astrofunksjon.  

Ferdig innstilt Enkel programmering nå også med app via Bluetooth (Save´n Carry by Micro

Matic)Automatisk sommer-/vintertidsveksling100 programplasser10 års gangreserve

 

Beskrivelse

 

MM7592 Astro Uke BT, er et elektronisk 1-kanals døgn-/ukeur med astrofunksjon og mulighet

for programmering via blåtann med appen "Save`n Carry by Micro Matic". Astrouret monteres i

standard veggboks, har 2-polet bryter og leveres ferdig innstilt med norsk tekst i displayet.

Relèbesparende nullkryssing.

 

Informasjon

 

Astrouret har automatisk veksling mellom sommer- og vintertid og tenner og slukker utelyset

etter soloppgang og solnedgang. Det er meget enkelt å programmere med utførlig

bruksanvisning på norsk. Menyene er tekstbasert og med forklarende symboler. Programmering

kan utføres uten spenning tilkoblet.Med vårt nye astrour for veggboks kan utelyset styres uten å

trekke en eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut lysbryteren med dette uret, og

utelyset vil styres automatisk etter soloppgang og solnedgang.Ønsker man at lyset skal slukkes

i løpet av natten, kan dette programmeres i uret. Astrouret har 2-polet bryter og leveres ferdig

innstilt med norsk tekst i displayet. Enklere blir det ikke!Se vår film som viser grunninnstillinger

og funksjoner i app.  For montering i standard veggboks

2-polet bryter Ferdig innstiltNå også med mulighet for innstilling/programmering med appAppen

kan settes opp til å automatisk detektere din posisjon for overføring til uretMulighet for

nattslukking Automatisk sommer-/vintertidsveksling Glødelamper 2000W og sparepærer

1000VA 10 år gangreserve

 

Koblingsskjema

 

Art.navn: Ur MM7592 Astro Uke BT 1K 2POL for
veggboks

Art.nr: LA1128BT
El.nr: 1401639
GTIN: 4022709229670



 

 

Målskisse

 

 

 

Tekniske data
Tidsstyring
Driftsspenning 230V 50/60Hz
Egetforbruk 0,2W - 1,0W
Utganger Pot fri, veksel, 16A 250V
Belastning 200W - 2000W
Gangreserve 10år
Omgivelsestemperatur -30°C til +55°C
Programplasser 100
Kapsling IP20
Godkjenning VDE
Bryterfunksjon Veksel
Astroforskyvning +/- 90min
Minimum interval 1 min
Maks belastning LED 200 W
Maksimal last halogen 2000 W
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