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IHP schakelklokken

Nieuw product

B

ij Merlin Gerin lanceert men een nieuw
gamma elektronische schakelklokken IHP.
Gebruiksvriendelijkheid in de programmatie
en eenvoud van installatie zijn de belang
rijkste pluspunten. De gebruiker kan

voortaan op een intuïtieve en prettige manier aan
energiebesparing doen.

Op het juiste moment
9
Schakelklokken worden gebruikt voor het
openen of sluiten van onafhankelijke stroom
kringen, volgens een programma dat door
de gebruiker wordt opgesteld. Verwarming,
verlichting, rolluiken… zijn enkele typische
toepassingen die door schakelklokken auto
matisch gestuurd kunnen worden, zonder
manueel in te grijpen. Op een zeer comfor
tabele wijze kunnen gebruikers in de wo
ningbouw en in de tertiaire sector met deze
schakelklokken belangrijke energiebespa
ringen verwezenlijken.
Het nieuwe gamma van Merlin Gerin, be
staande uit vier referenties, waarmee één of
twee kanalen gestuurd kunnen worden, on
derscheidt zich van zijn voorgangers voor
namelijk door zijn groot back-lit LCD-scherm.
Hierop kunnen op een uiterst goed leesbare
wijze de gedurende de dag geprogram
meerde ON-periodes gevisualiseerd worden,
maar ook de stand van het contact en de be
sturingsmodus waarin het toestel zich be
vindt. Met de vier modellen kunnen de een
voudigste tot de meest complexe program
ma’s gerealiseerd worden.

Gebruiksvriendelijk

Eenvoud bij installatie

Een andere nieuwigheid is de vereenvou
digde en geleide programmatie door middel
van slechts vier navigatietoetsen. Merlin Gerin
is er in gelukt de gebruiksvriendelijkheid van
de schakelklok zodanig op te drijven dat de
installateur hem intuïtief kan installeren en
programmeren. Sleutelwoorden in de menu’s
(keuze uit zes talen) leiden hem door het pro
grammatieproces heen. Met de eerste toets
wordt het menu doorlopen, met de tweede
en de derde navigeert men voorwaarts en
achteruit en met een vierde wordt de keuze
gevalideerd. Eenvoudiger kan het niet.
Op alle vlakken biedt het nieuwe gamma
schakelklokken een vergroot gemak voor de
installateur. Naast de hierboven genoemde
functies zijn te vermelden: de aanwezig
heidsimulatie dankzij het willekeurig functio
neren binnen de ON periodes, de overgang
winter-/zomertijd zonder wijziging van de pro
gramma’s, tijdelijke annulering van het pro
gramma gedurende vakantie of feestdagen,
besturing door middel van impulsen, tot 294
mogelijke schakelingen per week te verde
len over de twee kanalen.

De aantrekkelijke prijs, de homogeneïteit met
het Multi 9 gamma, de snelle DIN-rail mon
tage, de directe aansluiting van de belasting
(tot 16 A), de pozidrive schroeven voor
aansluiting d.m.v. schroevendraaier, de een
voudige installatie, de nog sterker gere
duceerde afmetingen( t.o.v. het vorige gam
ma)… zijn verdere troeven van de nieuwe
schakelklokken IHP. Verhoogd gemak voor
de gebruiker brengt het technisch notitie
blokje dat direct in het instrument kan op
geborgen worden. ■

In het kort
• Nieuw gamma vervangt de toestellen
met 1 en 2 kanalen
• Eenvoudige en intuïtieve
programmering en vereenvoudigde
installatie
• Unieke visualisatie en leesbaarheid
• Slechts vier modellen voor
het hele toepassingsbereik
• Kleiner afmetingen
• Multi 9 compatibel

Voor meer informatie, kruis IHP schakel
klokken aan op de antwoordkaart van het
hierbijgevoegde postblad

