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Schneider Electric Industries SAS

Запознаване с фотоелектрическия превключвател
Фотоелектрическият превключвател IC2000p+ със седмично превключване на време контролира осветителните тела на улици, външни стълбища и други.
Програмирането може да бъде извършено на устройството.

|

С устройството не трябва да се контролират свързани с безопасността приложения.
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Операция
Бутон
Бутон MENU

Функция
• Отваряне на менюто
• В режим на меню: една стъпка назад:

Бутони за избор

• В режим на програмиране: отмяна на режима на програмиране
• Превключване между елементите на менюто

Бутон ОK

• Увеличаване/намаляване на стойност
• В режим на меню: избиране на елемент от менюто
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• В режим на програмиране: потвърждаване на настройка
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Начални настройки
Основните настройки, напр. дата, час и др., трябва да се направят при първото стартиране или след нулиране.
Когато устройството стартира, се отваря елементът ЕЗИК на менюто.
1 Изберете езика.
2 Потвърдете съобщението ФОРМАТ ДАТА.
3 Изберете формата на датата.
4 Настройте годината.
5 Настройте месеца.
6 Настройте деня.
7 Потвърдете съобщението ФОРМАТ ЧАС.
8 Изберете формата на часа.
9 Настройте часа.
0 Настройте минутите.
^ Изберете лятно/зимно време.

Меню Светлина
СВЕТЛИНА
ЛУКС СТОЙНОСТИ

ЗАБАВЯНЕ НА
ВКЛ

В менюто СВЕТЛИНА можете да изберете и промените яркостта на превключване и забавянето на
включване.

ЗАБАВЯНЕ НА ВКЛ
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ЛУКС СТОЙНОСТИ
Можете да настроите при каква яркост товарът трябва да бъде включен. Тази настройка е валидна за
всеки ден от седмицата. Предварителната настройка е 30 lux.

Можете да зададете колко дълго зададената яркост трябва непрекъснато да се надвишава или да се
поддържа под нея, докато товарът се включва. Чрез забавянето на вкл. можете да предотвратите фотоелектрическият превключвател да отговаря на кратки въздействия, напр. фаровете на автомобил. Предварителната настройка е 60 сек.

Настройване на час за превключване
ПРОГРАМА
НОВО
Периодът за превключване винаги се състои от начален и краен час за превключване. Можете да изберете дали товарът да бъде изкл. ( НОЩНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ), или вкл. ( ДНЕВНО ВКЛЮЧВАНЕ ). Можете
да или да настроите часовете за превключване за конкретен ден от седмицата, или да ги копирате за няколко дни. Копираните дни от седмицата са посочени като блок.
Пример: Осветлението на витрина на магазин не трябва да бъде включено през цялата нощ. За да изключите осветлението, настройте НОЩНО ИЗКЛЮЧВАНЕ на желания час.
За да зададете час за превключване:
1 Потвърдете съобщението за свободните слотове за памет.
2 Изберете ДНЕВНО ВКЛЮЧВАНЕ или НОЩНО ИЗКЛЮЧВАНЕ.
3 Настройте часа.
4 Настройте минутите.
5 Настройте деня от седмицата.
6 Настройте ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ДО.
7 Ако часът за превключване ще бъде валиден само за един ден от седмицата, изберете ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
Часът за превключване е настроен.
8 Ако часът за превключване ще бъде копиран като блок за няколко дни от седмицата, изберете КОПИРАНЕ.
9 Изберете следващи дни от седмицата и потвърдете всеки един.
Дните от седмицата в блока са посочени на дисплея с дни от седмицата.
За да премахнете даден ден от блока, отново го изберете с помощта на бутоните за избор.
0 След като са настроени желаните дни от седмицата, изберете ЗАПАМЕТЯВАНЕ.

Промяна на час за превключване
ПРОГРАМА
ПРОМЯНА
Можете да промените часа от часовете за превключване. В случай на часове за превключване в блок можете да изберете дали промяната на часа да важи за целия блок или само за конкретен ден от седмицата. След това този ден от седмицата се премахва от блока.
1 Изберете часа за превключване.
Дисплеят преминава последователно през всички часове за превключване. Ако за ден от седмицата
няма настроен час за превключване, това се показва на дисплея чрез --:--.
Ако избраният част за превключване е част от блок, всички дни в блока се показват на дисплея с дни
от седмицата. Избраният ден от седмицата мига.
2 Настройте часа.
3 Настройте минутите.
4 Настройте продължителността.
5 Ако избраният час за превключване е настроен само за един ден от седмицата, се появява само опцията ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
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6 Ако избраният час за превключване е част от блок, изберете ПРОМЯНА БЛОК или ПРОМЯНА ДЕН
ОТ СЕДМ.
- ПРОМЯНА БЛОК променя часа за всички часове за превключване в блока.
- ПРОМЯНА ДЕН ОТ СЕДМ променя часа за избрания час за превключване. Избраният час за превключване се премахва от блока.

Изтриване на час за превключване
ПРОГРАМА
ИЗТР
Можете да изтриете часовете за превключване по всяко време. Ако час за превключване е част от блок,
можете да изтриете целия блок или да премахнете часа за превключване от него. Също така можете да
изтриете всички часове за превключване едновременно.
Изтриване на час за превключване:
1 Изберете ИЗТРЕДИНИЧ ПРЕВКЛ.
2 Изберете часа за превключване.
Дисплеят преминава последователно през всички часове за превключване. Ако за ден от седмицата
няма настроен час за превключване, това се показва на дисплея чрез --:--.
Ако избраният част за превключване е част от блок, всички дни в блока се показват на дисплея с дни
от седмицата. Избраният ден от седмицата мига.
3 Ако избраният час за превключване е валиден само за един ден от седмицата, се появява само опцията ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ.
4 Ако избраният час за превключване е част от блок, изберете ИЗТР БЛОК или ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ.
- ИЗТР БЛОК изтрива всички часове за превключване в блока.
- ИЗТР ДЕН ОТ СЕДМ изтрива часа за избрания час за превключване.
Изтриване на всички часове за превключване:
1 Изберете ИЗТРИВАНЕ ВСИЧКО.
2 Потвърдете с ПОТВЪРЖД.

Настройване на лятно/зимно време
ЧАС/ДАТА
ЛЯТО-ЗИМА
Можете да адаптирате лятното и зимното часово време за региона си.
1 Изберете регион за лятно/зимно време.

Настройване на функция за ваканция
РЪЧНО
ВАКАНЦ
Чрез функцията за ваканция можете да зададете превключване за по-дълъг период за една от следните
настройки:
• Напълно вкл.
• Напълно изкл.
• Вкл. или изкл. само за фотоелектрическото превключване.
Програмираните часове за превключване не са валидни, когато е активна функцията за ваканция. Можете да настроите само един период на ваканция.
1 Изберете ВКЛ, ИЗКЛ или САМО ЛУКС.
2 Потвърдете НАЧ ВАКАНЦ.
3 Настройте годината.
4 Настройте месеца.
6 Настройте часа.
7 Потвърдете КРАЙ ВАКАНЦ.
8 Настройте годината.
9 Настройте месеца.
0 Настройте деня.
^ Настройте часа.
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5 Настройте деня.

Настройване на PIN код
КОНФИГ
PIN
PIN защитава от неупълномощена употреба.
Ако се забравили своя PIN, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за вашата държава и дайте
серийния номер на устройството си.
1 Изберете С PIN.
БЕЗ PIN отменя функцията за защита с PIN.
2 Потвърдете АКТУАЛЕН PIN.
3 Настройте нов PIN.
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Цифрите на PIN се задават една след друга с +/- и се потвърждават с OK. Вече зададена цифра не
може да бъде променена. Когато последната цифра бъде потвърдена с OK, PIN е запазен. Ако
имате някакво съмнение, излезте от процедурата за настройване на PIN с MENU.

Настройване на външен вход
КОНФИГ
ВЪНШ ВХОД
Устройството има външен вход. Можете да настроите дали и по какъв начин то да отговаря на външен
сигнал. В менюто ВЪНШ ВХОД можете да настроите функцията, която ще се изпълнява. Ако дадена
функция е активирана чрез външен бутон или превключвател, на дисплея се показва ВЪНШ
НЕАКТ
Външният вход не функционира.
БУТОН
Външният вход изчаква кратък сигнал и изпълнява функция веднъж.
• РЪЧНО
Ръчно задействане на външните превключватели с натискане.
• ТАЙМЕР
Товарът се включва или изключва за най-много 23 часа и 59 минути. Задайте продължителността и желаната функция.
• ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТЪЛБИЩЕ
Товарът се включва най-много за 59 минути. Настройте продължителността и дали товарът може да
бъде изключен или нулиран.
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
Външният вход превключва между два етапа
• ПЕРМ ВКЛ
Включва товара за постоянно.
• ПЕРМ ИЗКЛ
Изключва товара за постоянно.
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• САМО ЛУКС
Деактивират се всички часове за превключване освен часовете за фотоелектрическо превключване.

Активиране на ръчно и перманентно превключване
Можете да настроите ръчно или перманентно превключване или чрез менюто РЪЧНО, или с комбинацията от бутони на устройството.
Ръчно превключване
Ако желаете да превключите за кратко даден товар на друго състояние на включване (напр. от ВКЛ. на
ИЗКЛ.), активирайте ръчно превключване. Това състояние е валидно само до следващия час на превключване.
Ако е активирано ръчно превключване, на дисплея за кратко се показва РЪЧНО.
Перманентно превключване
Ако желаете да превключите даден товар за постоянно, активирайте перманентно превключване. Докато е активирано перманентно превключване, часовете за включване нямат ефект.
Ако желаете да изберете дали товарът да бъде превключен постоянно на ВКЛ. или ИЗКЛ., използвайте
менюто РЪЧНО.
Ако използвате комбинацията от бутони за активиране на перманентно превключване, товарът се превключва на другото състояние на включване (напр. от ВКЛ. на ИЗКЛ.).
Ако е активирано перманентно превключване, на дисплея за кратко се показва ПЕРМ.
Комбинации от бутони

Активиране на ръчно превключване

Натиснете бутоните едновременно

Активиране на перманентно превключване

Натиснете и задръжте бутоните
едновременно за около 2 сек.

Отмяна на ръчно превключване
Отмяна на перманентно превключване

Натиснете бутоните едновременно
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Бутони

Нулиране на основни настройки
Можете да нулирате основните настройки, напр. дата, час и др., и да изтриете или да запазите всички
часове за превключване.
Имате две опции: Можете да заредите фабричните настройки чрез менюто КОНФИГ или да нулирате устройството с натискане на конкретни комбинации от бутони на устройството.
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Зареждането на фабричните настройки изтрива всички часове за превключване. Ако нулирате основните настройки и желаете да запазите часовете за превключване, използвайте функцията Нулиране.

Зареждане на фабричните настройки
КОНФИГ
ФАБР НАСТР
1 Натиснете ЗАРЕЖДАНЕ НА ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ
2 Задайте основните настройки, както е описано в глава „Начални настройки“.
Нулиране
1 Натиснете едновременно всичките четири бутона на устройството.
2 Изберете езика.
3 Ако желаете да запазите часовете за превключване, изберете ЗАПАЗВ ПРОГР.
4 Ако желаете да изтриете всички часове за превключване, изберете ИЗТР ПРОГР.
5 Задайте основните настройки, както е описано в глава „Начални настройки“.

Schneider Electric Industries SAS
Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.
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schneider-electric.com/contact

