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1 —> 6 mm2 1,5 —> 10 mm2

Kabelanslutning

Kopplingsschema

L / +
N / -

1 3 5 7

2 4 6 8

TWA-1

1 kanal

L 
N 

1 3 5 7

2 4 6 8

TWA-2

2 kanaler

Programåterställning:
programmet kan rensas helt genom att samtidigt trycka på följande 
3 tangenter:        menu, enter,          .
Tiden och datumet kommer att behållas.

Total återställning:
att samtidigt trycka på -, +, enter, menu, tangenterna låter dig rensa hela 
produktens innehåll.
Efter en total återställning är det nödvändigt att återställa tid och dag för enheten.
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Nycklar:

➀ meny
auto
prog
prog

: val av driftläge.
: driftläge enligt det valda programmet.
: nytt för programmeringsläge.
: modif att ändra ett befintligt program.. 
: kontroll av programmet.
: modifiering av tid, datum och val av

astro
vinter/sommartid förändringsläge

: astronomiskt läge.
: indikerar att kanalen är i astronomiskt läge.

➁ + och -           : navigering eller inställning av värden.
- (TWA-1)

C1 , C2 (TWA-2) : i autoläge, val av överstyrning, 
eller undantag.

➂ enter : för att bekräfta blinkande information på display.

➃ : för att gå tillbaka till föregående steg.

enter menu

+

C2C1

enter menu

+

3 14

2

DT-VK

TWA-2TWA-1
Du kan återvända
till auto-läge
när som helst
genom att använda 
meny.   

Om ingen åtgärd
vidtas under 1 minut
återgår
omkopplaren till
auto-läge
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Ställa in tid och dag 
Vinter/sommartid förändring

Välj läget             med menu sedan enter.
Ändra dag, månad, år, timme och minuterna med  + eller - och enter. 
Tidsreglaget  föreslår sedan vinter/sommartid förändringar   . 
Välj vilken typ av förändring som önskas med + eller -. 
Bekräfta med enter.

Typen av förändring beror på det geografiska området.
Tillgängliga typer:

(*Förändringen sker alltid från 2:00 till 03:00) 
Obs:
För Storbritannien, använd det geografiska området Euro.

När USER typen har valts:
1. Ange dagen därefter månad för det datum när ändring av sommartid sker 

(+1h) med + eller - och enter.
2. Ange dagen därefter månad för det datum när ändring av vintertid sker 

(–1h) med + eller - och enter

Kopplingsuret kontrollerar vilka dagar i vilka veckor motsvarar dessa datum 
och kommer att tillämpa ändringar i samma perioder för de följande åren 
oberoende av datum.

Typ Start av tiden Start av tiden Zon för
förändras sommar förändras vinter applikation

Euro Sista söndagen Sista söndagen Europeiska
i oktober Unionen

USA Första söndagen Nordamerika
i november

AUS Sista söndagen Australien

i mars
Andra söndagen
i mars
Sista söndagen
i oktober i mars

Användare    Datum Datum 
programmeras fritt programmeras fritt

No Ingen Ingen 
förändring förändring

*
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Konfiguration av astronomiskt läge
Det är absolut nödvändigt att göra följande inställningar när du installerar klockan 
enligt det geografiska läget för ditt projekt.
Du kan använda diagrammet som medföljer produkten för att hjälpa dig att exakt 
definiera din geografiska plats.
Dessa uppgifter gör det möjligt för klockan att automatiskt beräkna soluppgång/
solnedgång.

1. För att ställa in longitud och latitud, välj 
astro läge med menu och bekräfta 
genom  enter. 

2. Ställ longitud “Lo” med hjälp av knapparna 
+ och -. Inställningsvärdena sträcker sig från 
180°E (Öst) till 180°W (Väst).
Bekräfta med enter.

3. Ställ longitud “LAt” med hjälp av knapparna + 
och -. nställningsvärdena sträcker sig från 
90°N (Norr) till 90°S (Söder).
Bekräfta med enter.

4. Ställ in tidszon “Udt”  med hjälp av knapparna 
+ och - : -12.00 till +12.00 jämfört med 
Greenwich meridianen linjen. UDT (= universell 
dagtid). Bekräfta med enter.

De 2 Följande steg tillåter dig att utföra en permanent 
tidskorrigering för att mer exakt sätta tiderna för 
soluppgång/solnedgång på ditt projekts plats.
Intervallet av eventuell korrigering är -120 till +120 minuter.

5. Ställ in tidskorrigeringen för solnedgång “RI”  
med + och - knapparna, bekräfta sedan med 
enter.
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Programmering
Programmering kan göras för varje dag eller för en grupp av dagar.
I detta fall är instruktioner vanligare för flera dagar.
Dagar: 1 = måndag, 2 = tisdag, 3 = onsdag ... 7 = söndag.

1. Välj prog läge med menu, sedan enter.
2. Välj kanal (C1 eller C2) med + eller -, tryck sedan på enter.

(Gäller endast 2-kanals klocka: TWA-2).
Antalet återstående programsteg visas en kort stund.

3. new blinkar, tryck på enter för att bekräfta detta nya programsteg.
4. Välj dagen(ar) med + eller -. Bekräfta med enter.
5. ok blinkar. Använd enter för att validera gruppen av dagar.

- eller gör det möjligt att återställa gruppen dagar om det behövs.
6. Med hjälp av + eller -, välj instruktionstillstånd:

On eller Off om du är i automatiskt astronomiskt läge.
On, Off, On eller Off om du är i expertläget.

6. Ställ in tidskorrigeringen för solnedgång “Set” 
med + och -, bekräfta sedan med enter.

7. Aktivera astro läget genom att välja On med  
+ och - sedan enter för att få produktens 
brytaren på styrkretsen automatiskt efter de 
astronomiska parametrarna.

8. För 2-vägs klocka, välj kanal C1 eller C2 
med + eler - och bekräfta med enter. 
Symbolen på huvud displayen visar om
kanalen är i astro-läge.
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7. Ange tiden för påslag med + eller -. Bekräfta med enter.
8. Ange minuter med + eller -. Bekräfta med  enter.

Programmera de andra instruktionerna för den grupp av dagar genom att 
upprepa operationerna 3-8.
Dagen eller dagarna kan ändras i steg 3 genom att 
trycka på + , - eller .
I slutet av programmeringen återgå till auto-läge med menu knapen. ör att 
ställa in programmet för den andra kanalen, återgå till prog läge och fortsätt 
enligt steg 2 till 8.
I detta läge är det även möjligt att lägga en instruktion till det fastställda 
programmet. Fortsätt enligt beskrivningen ovan.

Gränsdrift i astronomiskt läge
I detta läge är klockan förprogrammerad i enlighet med solens upp- och 
nedgång timmar.
On och Off avbrottssteg kan läggas till för att anpassa programmet.
Programmeringen är inaktiverad mellan Astro Off och Astro On.

Programmering
inaktiverad

0 h 24 hAstro
On

Astro
Off
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Display: 
För att kontrollera dagsprofilen som ställts in utan risk för ändring 
eller borttagning:
Välj läget            med menu och tryck enter. 
Välj kanal (C1 elelr C2) med + eller - och tryck enter.
Det första steget av måndag visas liksom den dagliga profilen.

Två alternativ för visning:
1. Genom att trycka upprepade gånger+ eller -: låter dig byta dagar. 

I detta fall visas endast det första dagliga steget liksom den dagliga 
profilen.

2. Trycka på enter: alla steg för varje dag visas efter varandra.

Ändring eller rensing av ett programsteg: prog modif
Välj prog läget med menu och tryck enter.
DT2-IK: Välj kanal (C1 eller C2) med + eller - och tryck enter. Välj modif läget 
med + eller -. 
Bekräfta med enter.
Antalet återstående programsteg visas en kort stund.
Det första steget för den första dagen eller grupp av dagar visas.
Upprepade tryck på enter knappen visar alla programmerade steg ett i taget.
Eventuella blinkande fält (tillstånd, timme, minuter) kan ändras med hjälp av + 
eller - , bekräfta sedan med enter.
När markören är placerad på ok placerad bakom gruppen av dagar, kan du 
visa successivt dagar eller grupper av dagar och brytaren direkt till den som 
måste ändras med hjälp av + eller -.

eller Off ), tryck 
För att ta bort ett programsteg: 
välj kanalens tillstånd               (On, Off, On 
samtidigt + och -. 
Clear.visas på skärmen.
Bekräfta med enter.

visas på skärmen.
Nyckel
Så snart som nyckeln visas på brytaren  
Två typer av åtgärder:
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A. Permanent omställning:
Sätt in nyckeln i brytaren.
Efter 10 sekunder program som finns i nyckeln kommer att utföras utan att 
radera programmet som finns i kopplingsuret.
Så snart nyckeln avlägsnats är programmet för uret åter giltigt.

B. Kopiera (ladda) / Spara (spara):
Nyckeln gör det möjligt att spara ett program som finns i uret.
Det är också möjligt att kopiera innehållet (program + inställningar Astro) av 
nyckeln i klockan.
1. Sätt i nyckeln och vänta 2 sekunder.
2. Använda menu, välj läge:

Spara: att spara ett program som finns i uret, 
laddning: att ladda programmet för nyckeln i uret,

: Att kontrollera programmet som finns i nyckeln.
3. Bekräfta valet med enter.
4. För att save och load bekräfta med enter.

Följande felmeddelanden kan visas på skärmen:
no prog : nyckeln är tom, den innehåller inte något program. 
Error : oförenlig nyckeltyp.

I dessa två fall:
Endast save-läget är möjligt.
Felmeddelandet kvarstår på displayen så länge nyckeln är närvarande, 
men i detta fall är programmet för uret avrättat.

Åsidosätta - undantag
TWA-1 : genom upprepde tryck på        - för kanal C1

+ för TWA-2 : genom upprepde tryck på       - för kanal C1 och på  
kanal C2.
Om tillståndet för utgången är On:
1 st tryckningen: tillfällig avvikelse. Off och blinkar. Nästa programsteg

låter dig återgå till automatiskt läge.
2 nd tryckningen: permanent överstyrning. On och är permanenta.

Denna överstyrning måste tas bort manuellt.
3 rd tryckningen: tillfälligt överstyrning 15 minuter. On, och 15 är permanenta.

Återgången till automatiskt läge sker efter 15 min.
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4 th tryckningen: tillfälligt överstyrning 30 minuter. On, och 30 är permanenta.
Återgången till automatiskt läge sker efter 30 min. 

5 th tryckningen: tillfälligt överstyrning 60 minuter On, och 60 är permanenta.
Återgången till automatiskt läge sker efter 60 min.  

6 th tryckningen: permanent överstyrning Off, och är permanenta. Denna överstyrning
 måste tas bort manuellt.

7 th tryckningen: återgå till automatiskt läge.

Låsning 
För att förhindra oönskade åtgärder, kan tangentbordet på uret låsas med 
nyckel DT-LK.
Upplåsning sker på samma sätt.
Fullständig produktåterställning är fortfarande möjligt när tangentbordet är låst.

Mått

1 2 3 4

5 6 7 8

85
35,860

52

43,8

45
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SE Produktbeskrivning
Astronomiska klockor TWA-1 och TWA-2 är elektroniska vecko 
programmeringsklockor konstruerade för att styra olika belastningar automatiskt i 
enlighet med soluppgång och solnedgång.
Exempel på applikationer: gatubelysning, neonskyltar, skyltfönster, monument, 
fasader ...
- Astronomiska klockan TWA-1, 1-kanal verkar i astronomiskt läge:
Den är förprogrammerad enligt tider för soluppgång och solnedgång, men det 
här läget tillåter användaren att lägga till On och Off programsteg för att anpassa 
programmet.
Följande programuppdrag finns tillgängliga i expertläge: On / Off / 
On (= astronomiskt på)    och Off (= astronomiskt av).
- Astronomiska klockan TWA-2, 2-kanals gör det möjligt att associera önskat 
driftläge till varje kanal: expertläge eller astronomiskt läge. Programmering av 
longitud och latitud parametrar (med det medföljande diagrammet) baserat på 
geografisk plats av projektet möjliggör automatisk förvandling av kontrollerad 
krets enligt soluppgång och solnedgång.
En nyckel är tillhandahållen för att spara användarprogrammering.

(blinkande).

Tekniska specifikationer
Produkten levereras med aktuell tid och datum inställda.  
Automatisk ändring av vinter / sommartid. . 
Programmeringsnyckel 
- För permanenta undantag,
- Eller program kopiera eller spara.
Programmering för dag eller flera dagar.
56 programsteg On, Off, On , eller  Off    . 
Astronomiskt läge 1 eller 2 kanaler.
Permanent överstyrning On eller Off( fast ljus på). 
Tillfälliga avvikelser On eller Off,den 15, den 30, den 60, 
Visning stapeldiagram av dagsprofilen för båda kanalerna. 
Tangentbord låsning möjligt. 
Programmerbar med avstängning



2

Elektriska egenskaper
Matningsspänning:
Frekvens:
Energiförbrukning:
Utgång TWA-1: 
UtgångTWA-2: 

230 V AC ± 15%
50/60 Hz
max. 6 VA to 50 Hz
1 övergången spänningsfri kontakter. 
2 övergången voltfria kontakter.

Maxlast: AC1 µ16A 250 V~
Cos � = 0,6 µ10A 250 V~

Minsta ström: AC1 100 mA 250 V~
Galvanisk isolation mellan strömförsörjning och utgång: < 4 kV

Funktionella egenskaper
Programmeringskapacitet : 56 steg att fördelas på 2 kanaler.
Minsta tid mellan 2 steg: 1 minut
Löpnoggrannhet: ± 1,5 Sek / 24 h
Astronomisk tidsnoggrannhet: ±10 minuter
Driftsreserv: litiumbatteri ger 5 års backup.
Produkten är satt i beredskapsläge (skärmen är avstängd) Om strömmen slås 
av.
Den ställs tillbaka i autoläge när strömmen är tillbaka på. Med strömmen av är 
skärmen påslagen vid slag på valfri tangent. Efter en minut, är den avstängd. 
Skyddsklass: IP 20
Produkterna måste skyddas enligt standarderna NFC 15 100 och/eller IEC60 
364-1
Arbetstemperatur: -10 °C to +55 °C
Förvaringstemperatur: -20 °C to +60 °C

230 V�
2300 W 2300 W 500 W

kompenserad //
(max. 45 µF)

400 W

Okompenserad,
kompenserad

i serie

1000 W

Belysnings
laster
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