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ATTENTION!!

Read this manual carefully before installing the MicroTimer 2400!

Mains connection

Guarentee

Security

Before connecting the appliance to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage
printed on the type plate of the adapter. If the mains voltage is different, consult your supplier.

No guarantee can be given if safety regulations are not followed.

Always disconnect the power supply before handling anything inside the device.

This device is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.
CE Conformité Europeène (Conform European Norm)

WEEE Directive (Waste of Electrical and Electronic Equipment)
Inepro considers it important to properly take the climate into account. We therefore produce as many
climate-friendly products. Your new device contains materials which can be recycled and then reused. At the
end of life, specialized companies can dismantle the device, to materials which can be reused in order to
recycle and reuse. For example, the materials that must be discarded will be limited to a minimum. Please
take into account the rules and regulations in your area regarding the rules about disposal of packaging
materials, exhausted bateries and old equipment. 

Thank you, Inepro BV

This device may only be used indoors.

Indoor User Only

Directives

Due to continuous product improvements this manual is subject to change without notice. This document
describes the technical and functional operation of the MicroTimer 2400. Greatest care has been taken drafting
the information in this manual and it may be said that it is reliable. However, the producer is not liable for any
shortcomings in the text or incompleteness of the information. Thank you for your decision to use the
MicroTimer 2400.

This document:
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Introductie

 Introductie

Het besturingsboard van de MicroTimer® is standaard uitgevoerd met een minimum aan functionaliteit. De functionaliteit
van de MicroTimer® kan men uitbreiden door “ECOS”® software modules toe te voegen. Hierdoor kan de MicroTimer®
“op maat” gemaakt worden volgens de wensen van de klant. De uitgangen van de MicroTimer® zijn voorzien van twee
potentiaal vrije relaiscontacten, waarmee het aangesloten apparaat een instelbare tijd kan aansturen. De programmering
van deze MicroTimer® is door drie bedieningstoetsen als zeer gebruiksvriendelijk te beschouwen. Door de ingegoten
elektronica en door de uitbreidingsmogelijkheden met “ECOS”® software modules maakt het dat de MicroTimer® een
bijzondere timer in zijn klasse is.

 “ECOS”® : Electronic Customised Option System

 Uitvoering
§ Zeer degelijke kunststof behuizing
§ Geschikt voor inbouw en opbouw
§ Drie toetsen: Start/Pause, Timer & Stop (intern en extern uitgevoerd)
§ Helder groen 2-cijferig LED display
§ Uitbreidingsmogelijkheden door middel van ECOS software modules
§ Aansluitspanning zowel 24 Volt als 240 Volt

 De versies
De MicroTimer® is leverbaar in één type waarbij hoofdzakelijk de toegevoegde software modules en de instellingen de
werking van de MicroTimer® bepalen
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De mogelijkheden

 De standaard werking (zonder Ecos modules)

In de basisversie wordt er in het display tijdens standby een punt  (.) weergegeven.

Bij het inschakelen van de hoofdtijd verandert het display in twee horizontale streepjes  (--).

     Tijd per periode (Hoofdtijd)
De MicroTimer® kan ingesteld worden tot een maximale hoofdtijd van 15 minuten. De hoofdtijd zal beginnen door het
indrukken van de Timer toets, bij inworp van één munt of door middel van een continue externe aansturing.

      Tijd per periode (Hoofdtijd)
De uitgang van de MicroTimer® kan ingesteld worden. Keuzemogelijkheid hierin is de standaard “continue” uitgang waarbij
beide relais geactiveerd zijn tijdens de hoofdtijd of op een “puls” uitgang, waarbij bij aanvang en einde van de hoofdtijd een
puls afgegeven zal worden.

     Pauze
De beheerder heeft de keuze of er een pauze tijdens de hoofdtijd mogelijk is. Indien de pauze vrijgegeven is kan deze
gecreëerd worden door het indrukken van de start/pauze toets. Tijdens deze pauze is er een keuzemogelijkheid voor de
beheerder of de hoofdtijd tijdens pauze stopt of doorloopt

 Extra werking (met alle Ecos modules)
De MicroTimer® kan geactiveerd worden met drie vrij instelbare tijden. Deze tijden kunnen vrij van elkaar ingesteld worden
tussen de 0 en 255 minuten.

     Voorlooptijd
De MicroTimer® begint met een voorlooptijd. Gedurende de voorlooptijd wordt in het display de lengte van de hoofdtijd
knipperend weergegeven. Tevens kan men in de voorlooptijd de hoofdtijd nog naar beneden bijstellen. Ook kan voorlooptijd
overbrugd worden zodat de hoofdtijd automatisch start.

     Tijd per periode (Hoofdtijd)
Tijdens de hoofdtijd wordt de resterende tijd in het display weergegeven. Indien er een pauze geactiveerd is bestaat er een
mogelijkheid voor een buzzer signaal. Een automatische hoofdtijdcorrectie op basis van het verloop van de servicecounter
bestaat uit één van de mogelijkheden.

     Nalooptijd

De nalooptijd volgt automatisch op de hoofdtijd. Tijdens de nalooptijd geeft het display “Cl” (cool) weer. Na de

nalooptijd is er een mogelijkheid om de reinigingsfunctie te activeren. Op het display wordt “CL” knipperend
weergegeven. Deze reinigingsfunctie blokkeert de MicroTimer®. Ook is er een “afterstart” functie mogelijk. After start geeft
na de complete sessie een extra hoofdtijd van 30 seconden. 

     Service Melding
Registratiemogelijkheden zoals start,- bedrijfsminuten en servicetellers zijn ook inzetbaar. De start- en
bedrijfsminutentellers kunnen geactiveerd worden in zowel een resetbare als een cumulatieve niet- resetbare teller.
Automatische weergave van de bedrijfsminuten teller geschiedt door 3 seconden op de stop toets te drukken. De

servicetellers geven een (SR (service melding)) op het display
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Instellingen

 De programmeerstand
De MicroTimer® kan worden ingesteld door middel van drie bedieningstoetsen die geïntegreerd zijn in de voorzijde van de
automaat. Door deze bedieningstoetsen te bedienen kan men het functie-menu instellen, wijzigen of uitlezen. De
bedieningstoetsen zijn aan de buitenzijde gekenmerkt met Start/Pause, Timer en Stop.

1. Up 2 . N/A 3.Down

 Als dipswitch 1 op OFF staat, kunnen alle instellingen worden uitgevoerd. Staat dipswitch 1 op ON dan zijn de
instellingen geblokkeerd. (dipswitch 1 zit het dichtst bij de buzzer/pieper).

Het activeren van het functie-menu: 
1. Druk tijdens “Standby” gelijktijdig op de Start/Pause en de Stoptoets
2. Laat beide bedieningstoetsen los, op het display wordt F1 weergegeven
3. Scroll door middel van de Start/Pause bedieningstoets (Up) en de Stop bedieningstoets (Down) naar de gewenste

functie
4. Druk gelijktijdig op de Start/Pause en de Stop bedieningstoets om de huidige waarde van de functie waarop u staat uit

te lezen of te wijzigen
5. Wijzig deze waarde door middel van de Start/Pause (Up) of de Stop bedieningstoets (Down) in te drukken
6. Verlaat en bevestig de ingestelde waarde door gelijktijdig op de Start/Pause bedieningstoets (Up) en de Stop

bedieningstoets (Down) te drukken. U bent nu weer terug in het functie-menu en u kunt, indien gewenst, naar een
andere functie scrollen

7. Verlaat het functie-menu door eerst naar Functie F0 te scrollen en daarna gelijktijdig op de Start/Pause bedieningstoets
(Up) en de Stop bedieningstoets (Down) te drukken

 Functieoverzicht
Dit is een overzicht van alle functies in PayMatic AD2400. Functies met het  symbool hebben de daarvoor relevante ECOS
module nodig. Deze software modules zullen moeten zijn gekocht en moeten zijn geïnstalleerd op het apparaat.

 Functie F0, Verlaten van functie menu
Functie Verlaten van functie menu

Door het kiezen v an deze functie staat de Pay Matic® stand-by  om te programmeren of om het menu te
v erlaten.

 Functie F1, Hoofdtijd instelling per ingeworpen munt
Functie Hoofdtijd instelling per  ingeworpen munt (ECOS module EM-01)

Waarde Omschrijving Standaard

1-15 Hoofdtijd instelling v oor relais 1 per ingeworpen munt. (1-15 minutes) 12 (Max. 15)

1-255 Met toegev oegde  EC O S module EM-01 is deze instelling maximaal
instelbaar op 1-255 minuten.

12 (Max. 255)

 
Bij een ingestelde tijd bov en de 100 minuten wordt de aanduiding in 2 delen knipperend
weergegev en; eerste weergav e “1” tweede weergav e “00”.
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Functieoverzicht

 Functie F2, Voorlooptijd instelling

(  ECOS module EM-02)

Functie
Voor het aanvangen van de hoofdtijd zal relais 2  gesloten worden. Voorlooptijd
is de duur in minuten dat relais 2  gesloten blijft voordat de hoofdtijd begint. Het
relais zal gesloten blijven gedurende de hoofdtijd.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Duur, in minuten 3

 Functie F3, Nalooptijd instelling

(  ECOS module EM-03)

Functie
Nalooptijd instelling. Na het beëindigen van de hoofdtijd zal relais 2  gesloten
blijven. Nalooptijd is the duur, in minuten, dat relais 2  gesloten zal blijven nadat
de hoofdtijd is afgelopen. Hierna zal relais 2  zich openen.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Duur, in minuten 2

 Functie F4, Maximaal aantal munten

(  ECOS module EM-04)
Functie

Maximaal aantal munten dat geaccepteerd mag worden. De ingeworpen munten
verhogen accumuleren de totale hoofdtijd.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Maximaal aantal munten
1

 De waarde v an deze instelling dient minimaal op 1 te staan.

 Functie F5, Minimaal aantal munten

(  ECOS module EM-05)

Functie

Minimaal aantal munten dat geaccepteerd dient te worden om de PayMatic® te
activeren. Bijvoorbeeld: 3  munten voor  5  minuten. Deze instelling dient
minimaal op 1  te staan. Bij een instelling hoger  dan 1  worden de munten
weergegeven op het display tot het benodigde aantal bereikt is.

Waarde Omschrijving Standaard

1-255 Maximaal aantal munten
1

 De waarde v an deze instelling dient minimaal op 1 te staan.

Configuratie voorbeeld: F4  & F5 , met F1 (tijd per munt) ingesteld op 5 minuten
Gekochte T ijd

Moment 1 2 3 4 5 6

T ijd erbij na inworp
1e munt

5 minutes 5 minutes 0 minutes 0 minutes 5 minutes 0 minutes

T ijd erbij na inworp
2de munt

- 5 minutes 5 minutes 10 minutes 5 minutes 10 minutes

T ijd erbij na inworp
3de munt

- - - - 5 minutes 5 minutes

T ijd (totaal /
gebeurtenis)

5 minutes 5 minutes 10 minutes 10 minutes 15 minutes 15 minutes

Waarde F4  (Max.
munten)

1 1 2 2 3 3

Waarde F5  (Min.
munten)

1 2 1 2 1 2
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Instellingen

 Functie F6, Service indicator 1

(  ECOS module EM-06)

Functie

Het maximum aantal in te stellen branduren voor  een servicebeurt. Dit register
telt terug na elke 1000  minuten gebruik van relais 1 . De waarde bij dit register
geeft het aantal x 1000  minuten weer, bijvoorbeeld 5  = 5000  minuten.

Wanneer de teller  op nul staat wordt er  in het display  weergegeven.
Dit is de standaard melding dat er  “service” werkzaamheden dienen plaats te
vinden. De maximale instelbare waarde is 254  (x`1000  minuten).

Waarde Omschrijving Standaard

1-254

Het aantal minuten dat mag v erstrijken v oordat er serv ice aan het apparaat
moet worden v erleent gedeeld door 1000. Dus '5' v oor 5000 minuten.
A ls het aantal v erstreken is (serv ice indicator = 0) zal de Pay Matic® op het

display   tonen. 0

255 Uitgeschakeld

 
Het apparaat blijft normaal functioneren. Wijzig de waarde naar een getal
hoger dan '0' om deze instelling te resetten.

 Functie F7, Service indicator 2

(  ECOS module EM-07)

Functie

Het maximum aantal in te stellen branduren voor  een servicebeurt. Dit register
telt terug na elke 1000  minuten gebruik van relais 1 . De waarde bij dit register
geeft het aantal x 1000  minuten weer, bijvoorbeeld 5  = 5000  minuten.

Wanneer de teller  op nul staat wordt er  in het display  weergegeven.
Dit is de standaard melding dat er  “service” werkzaamheden dienen plaats te
vinden. De maximale instelbare waarde is 254  (x`1000  minuten).

Waarde Omschrijving Standaard

1-254

Het aantal minuten dat mag v erstrijken v oordat er serv ice aan het apparaat
moet worden v erleent gedeeld door 1000. Dus '5' v oor 5000 minuten.
A ls het aantal v erstreken is (serv ice indicator = 0) zal de Pay Matic® op het

display    tonen en de werking v an het apparaat stoppen totdat de
teller is reset. 0

255 Uitgeschakeld

 

Het apparaat stopt met werken. Wijzig de waarde naar een getal hoger dan
'0' om deze instelling te resetten en het apparaat weer normaal te laten
functioneren.

 Functie F8, Buzzer instelling

(  ECOS module EM-08)
Functie Buzzer  Setting

Waarde Omschrijving Standaard

 Deze instelling is niet v an toepassing v oor deze automaat. 0

 Functie F9, Clean Functie

(  ECOS module EM-09)

Functie

Met deze functie is er  de mogelijkheid voor  gedwongen reiniging van de
aangesloten apparatuur. Nadat de nalooptijd verstreken is zal de PayMatic®
geen startsignaal meer accepteren. Deze blokkering kan opgeheven worden
door 3  seconden op de interne of externe up toets te drukken. A ls aanduiding

voor reiniging wordt  knipperend op het display van de PayMatic®
weergegeven.

Waarde Omschrijving Standaard

00 C lean functie uit.
1

01 C lean functie aan. 
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Functieoverzicht

 Functie FA, Standaard of externe startmode
Functie Start Mode T ype

Waarde Omschrijving Standaard

00
De Pay Matic kan gestart worden door op de Timer-toets te drukken of door
op de externe aansluiting een puls te genereren welke langer is dan 200
msec. (Externe aansluiting is de “remote button print”). 

1

01
De Pay Matic kan gestart worden door op de muntproev er ingang een puls te
genereren ter grote v an minimaal 20 msec en maximaal 200 msec. Deze
instelling is speciaal v oor (mechanische) muntproev ers.

 

A ls deze instelling op “01” staat kan de timer niet gestart worden met een
externe timer knop.
A ls “00” is ingesteld dan kan de v oorlooptijd worden ov ergeslagen door
middel v an een muntsignaal (kortsluiten v an de muntproev er aansluiting). De
hoofdtijd zal dan direct beginnen. V oor dit apparaat echter moet "01" worden
ingesteld.

 Deze instelling
dient v oor deze
automaat op 01 te
staan.

 Functie FB, Bedrijfsminuten-teller (reset mogelijk)

(  ECOS module EM-10)
Functie Bedrijfsminuten-teller  (reset mogelijk)

Waarde Omschrijving Standaard

0-6

Functie FB, Bedrijfsminuten-teller (resetbaar) (EC O S module EM-10)
De bedrijfsminuten-teller is een elektronische teller. Deze registreert
cumulatief het aantal minuten dat het hoofdkanaal, relais 1, aan is geweest.
Het hoofdkanaal, relais 1, is alleen ingeschakeld gedurende de hoofdtijd v an
de Pay Matic®. Het doorlopen v an de tellers kan geschieden door op de Up
toets te drukken.

 De 6 cijferige uitlezing geschiedt v an achter na v oren bijv oorbeeld:

Teller Index V oorbeeld Waarde

1 1

2 3

3 7

4 5

5 0

6 0

Het totaal aantal bedrijfsminuten is in dit v oorbeeld 005731 minuten

#  Waarde

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

 

Resetten v an de tellers
Nadat de tellerstanden zijn uitgelezen kunt u deze resetten. De reset-procedure wordt hieronder
weergegev en:
1) Druk na de laatste uitlezing (6X) gelijktijdig op de Up en de Down toets

a) O p het display  worden  (2 streepjes) weergegev en;
2) Druk v oor het resetten v an de teller op de Up toets.

a) O p het display  wordt  weergegev en;
3) Druk nu gelijktijdig op de Up en de Down toets

a) De tellers zijn gereset. De Pay Matic® springt automatisch terug in zijn huidige
instelling.

Indien u de tellerstand alleen w ilt uitlezen maar niet w ilt resetten, kunt u dit tijdens de stand-by ,
ook doen door drie seconden de down toetst ingedrukt te houden. De tellerstanden v an Functie
FB  worden hierna automatisch weergegev en, maar kunnen niet gereset worden.

 Functie FC, Munten teller (reset mogelijk)

(  ECOS module EM-10)
Functie

Munten teller  (reset mogelijk) In deze teller  zal het aantal munten
weergegeven worden.

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan worden reset, v olg de procedure zoals in Functie FB .

9

9

9



10    -    MicroTimer 2400

Instellingen

 Functie FD, Running time counter (reset niet mogelijk)

(  ECOS module EM-12)
Functie Running time counter  (reset niet mogelijk)

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan niet worden reset.

 Functie FE, Coin counter (reset niet mogelijk)

(  ECOS module EM-12)
Functie

Munten teller  (reset niet mogelijk) In deze teller  zal het aantal munten
weergegeven worden.

Waarde Omschrijving Standaard

0-6 V olg de uitleesprocedure zoals in Functie FB . 
0

 Teller kan niet worden reset.

 Functie FF, TAT (Automatische hoofdtijd correctie)

(  ECOS module EM-11)

Functie

T A T  (A utomatische hoofdtijd correctie) Bij het inschakelen van deze functie
wordt de hoofdtijd automatisch op basis van het ver loop van de service
counters (F6  & F7) gecorr igeerd. Indien één van beide servicecounters
opnieuw wordt ingesteld zal de T A T  functie opnieuw gepreset worden. 

Waarde Omschrijving Standaard

00 TA T functie uit.
1

01 TA T functie aan.

 

Branduren Verlenging per
minuut

Branduren Verlenging per
minuut

0 – 49 + 0 sec p/m 450 – 499 + 24 sec p/m

50 – 99 + 3 sec p/m 500 – 549 + 27 sec p/m

100 – 149 + 5 sec p/m 550 – 599 + 30 sec p/m

150 – 199 + 8 sec p/m 600 – 649 + 30 sec p/m

200 – 249 + 11 sec p/m 650 – 699 + 30 sec p/m

250 – 299 + 14 sec p/m 700 – 749 + 30 sec p/m

300 – 349 + 16 sec p/m 750 – 799 + 30 sec p/m

350 – 399 + 19 sec p/m 800 – 849 + 30 sec p/m

400 – 449 + 22 sec p/m 850 - 899 + 30 sec p/m

Bij het inschakelen v an deze functie wordt de hoofdtijd automatisch op basis v an het v erloop
v an de serv ice counters F6  & F7  gecorrigeerd. Deze tabel toont de v erlenging per
staffel branduren.

9

9

8 8
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Functieoverzicht

 Functie P0, Uitgang configuratie
Functie Uitgang configuratie. Relais uitgang type.

Waarde Omschrijving Standaard

00 Een signaaluitgang welke gedurende de gehele sessie actief is. 
001 Een pulsuitgang welke bij aanv ang v an de hoofdtijd en bij aanv ang v an de

nalooptijd kortstondig/pulsmatig actief is.

 

Dit diagram toont
de reactie v an de
relais op het
signaal en de puls
instelling

 Functie P1, Externe aanstuurmogelijkheid
Functie Externe aanstuurmogelijkheid 

Waarde Omschrijving Standaard

00
Starten v an de Pay Matic gebeurd door een korte puls op Timer-button of
muntingang (afhankelijk v an menu FA )

0

01 Starten v an de Pay Matic gebeurd door de aanwezigheid v an een extern
apparaat. Dit apparaat beheert de hoofdtijd. Indien het signaal actief is, dan
is ook de timer actief tenzij ingestelde tijd afgelopen is. Het onderbreken v an
het actiev e signaal laat de Pay Matic in nalooptijd gaan (indien ingeschakeld).
De sturing is afhankelijk v an de instelling v an menu FA  (remote button
print ingang of muntproev er ingang). 

 Deze instelling dient v oor deze automaat op 00 te staan.

 Functie P2, After start

(  ECOS module EM-07)

Functie

A fter  start;a het eindigen van de tijdsessie kan men nog 1  maal een extra tijd
kr ijgen van 30  seconden. Deze tijd kan verkregen worden door  op de down
toets te drukken. Deze instelling kan een oplossing bieden bij automaten welke
na afloop van de ingestelde tijd alsnog kortstondig aangezet dienen te worden.
Bijvoorbeeld voor  het openen van een elektr ische deur van een wasmachine.

Waarde Omschrijving Standaard

00 A fter start is niet ingesteld.
1

01 A fter start is wel ingesteld.

 Functie P3, Display aanduiding

(  ECOS module EM-14)
Functie

Display aanduiding, keuze mogelijkheid tussen  of .

Waarde Omschrijving Standaard

00
O p het display  tijdens standby  een punt ( ), tijdens v oorlooptijd, hoofdtijd

en nalooptijd staan er twee streepjes ( ) in het display .
1

01 Weergav e in het display  in minuten.

 Functie P4, Tijdverkorting van de hoofdtijd

(  ECOS module EM-13)
Functie T ijdverkorting van de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Het v erkorten v an de hoofdtijd tijdens de v oorlooptijd is niet mogelijk.
1

01 Het v erkorten v an de hoofdtijd tijdens de v oorlooptijd is wel mogelijk.

 Zie P7  v oor de configuratie

9

9

12
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 Functie P5, Pauze tijdens hoofdtijd
Functie Pauze tijdens hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Pauze tijdens de hoofdtijd niet mogelijk.
1

01 Pauze tijdens de hoofdtijd wel mogelijk.

 
Tijdens een pauze situatie wordt de resterende tijd (bij een geactiv eerde display  aanduiding
(P3 )) knipperend weergegev en. Deze functie werkt alleen met long distance print!

 Functie P6, Hoofdtijd tijdens pauze
Functie Hoofdtijd tijdens pauze

Waarde Omschrijving Standaard

00 Hoofdtijd stopt tijdens pauze.
1

01 Hoofdtijd loopt door tijdens pauze.

 Functie P7, Het verkorten van de hoofdtijd tijdens de hoofdtijd
Functie Het verkorten van de hoofdtijd tijdens de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00
De hoofdtijd zal bij het indrukken v an de down toets direct beëindigd
worden.

0
01

Hoofdtijd kan v erkort worden (door middel v an de down toets) tijdens de
hoofdtijd. Bij het v erkorten v an de hoofdtijd begint de hoofdtijd altijd in hele
minuten.

 Indien de functie geactiv eerd dient te worden dient ook functie  P4
ingeschakeld te zijn (ook als de v oorlooptijd niet gebruikt wordt).

02
De down toets is tijdens de hoofdtijd geblokkeerd. In de v oorlooptijd werkt
deze zoals in functie P4  geprogrammeerd is. De hoofdtijd kan niet op
een andere w ijze worden v erkort.

 Functie P8, Betalen in de hoofdtijd
Functie Betalen in de hoofdtijd

Waarde Omschrijving Standaard

00 Betaling tijdens de hoofdtijd is niet mogelijk.
0

01 Betaling tijdens de hoofdtijd is mogelijk.

 In functie F4  kan het maximale aantal munten ingesteld worden

11

11

11

7
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 Specificaties

 Voedingsspanning voor het netspanning model:
Voedingsspanning bereik: 185 V A C  - 240 V A C

Stroomopname: 25 mA  maximaal

Zekering: 500mA

 Voedingsspanning voor het laagspanning model:
Voedingsspanning bereik A C: 12 V A C  - 24 V A C

Voedingsspanning bereik DC: 12 V DC  - 35 V DC

Stroomopname: 250 mA  maximaal

 Outputs
Maximum schakelvermogen van het relais: 16 ampère max. bij cosinus phi = 1

T oepasbaar  schakelvermogen van het relais: 16 ampère max. bij cosinus phi = 1
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Bijlage

 Aansluitingen en schema's
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Aansluitingen en schema's

 Overzicht
Er kunnen tot 2 apparaten onafhankelijk van elkaar worden aangesloten (A & B) op de twee relais (E & F). Deze relais zijn
potentiaalvrij of 'droog', dit wil zeggen dat het eenvoudigweg schakelaars zijn die vanuit binnen het apparaat worden
geschakeld, maar waar geen stroom op staat.

# Omschrijving Opmerking

A A pparaat 3de partij - U itgang 2
A pparaat v an een 3de partij dat in- of uitgeschakeld moet
worden, wordt aangesloten op U itgang 2. U itgang 2 wordt
uitsluitend geschakeld door de hoofdtijd functie.

B A pparaat 3de partij - U itgang 1

A pparaat v an een 3de partij dat in- of uitgeschakeld moet
worden, wordt aangesloten op U itgang 1. U itgang 1 wordt
geschakeld door de v oorlooptijd, hoofdtijd en nalooptijd 
functies.

C Muntproev er

D  Remote Button Print
Deze optionele print wordt gebruikt wanneer op grotere afstand
toegang nodig is tot de 3 knoppen (maximum 50 meter).

E Uitgang 2

U itgang 2 wordt uitsluitend geschakeld door de hoofdtijd
functie.

Deze relais zijn potentiaalv rij of 'droog', dit w il zeggen dat het
eenv oudigweg schakelaars zijn die v anuit binnen het apparaat
worden geschakeld, maar waar geen spanning op staat.

F Uitgang 1

U itgang 1 wordt geschakeld door de v oorlooptijd, hoofdtijd en
nalooptijd  functies.

Deze relais zijn potentiaalv rij of 'droog', dit w il zeggen dat het
eenv oudigweg schakelaars zijn die v anuit binnen het apparaat
worden geschakeld, maar waar geen spanning op staat.

G 230V  Klemmen Bev eiligd door de zekering onder de aansluiting.

H Zekering 500 Ma-T Zekering

I 24V  Klemmen De 24V  aansluiting is ongezekerd!

J 230V  v erbinding Remote Button
Print

1 O mhoog knop
O ok gebruikt v oor; O v erbruggen, V oorlooptijd, Hooftijd
pauzeren, Reset / C lean

2 Start knop O ok gebruikt v oor; Externe start v erbinding (PC )

3 O mlaag knop
O ok gebruikt v oor; U itlezen tellers, Hooftijd v erminderen en/of
'A fter Start'

Het uitgangssignaal hangt af van de instellingen in Functie P0 .11
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Bijlage

 Externe verbinding met uitgang onder spanning

Gebruik dit diagram om een apparaten (A & B) aan te sluiten dat gevoed dient te worden door een 230V AC voeding.

 Externe verbinding met neutrale uitgang (zonder spanning)

Gebruik dit diagram om een apparaten (A & B) aan te sluiten die zelf spanning op een van hun aansluitingen hebben staan
die je kort moet sluiten met de andere  aansluiting.
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Aansluitingen en schema's

 Externe verbinding met PC

Dip-switches (ON blokkeerd, OFF activeerd):
4. Activeer / de-activeer Start-knop
3. Activeer / de-activeer Timer-knop
2. Activeer / de-activeer Stop-knop
1. Activeer / de-activeer Function Register

Aansluitschema voor aansturing van de MicroTimer® vanuit een computer met INEPRO software. 
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Notities

 Notities

Deze ruimte is bedoeld voor de notities van de lezer:
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