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Met de modulaire multifunctionele tijdschakelaar ITM kunnen 1 tot 4 stroomkringen
aangestuurd worden volgens een programmering die gekozen wordt door de installateur. De ITM kan gebruikt worden in tertiaire en industriële toepassingen voor de
sturing van het tijdsverloop, de controle van de verlichting en voor teltoepassingen.
Dankzij negen voorgeprogrammeerde functies vormt de ITM een economisch alternatief voor producten die maar één enkele functie aan kunnen. Nieuw op de ITM is
zijn EEPROM geheugen waarin het programma kan opgeslagen worden alsook de
klokautonomie met een tijdsduur van vijf jaar.
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