
•  2 kpl maadoitettu pistorasia
•  2 kpl johdonsuoja-automaatti 16 A
•  1 kpl vikavirtasuojakytkin 30 mA
•  Digitaalikello
•  SSTL: 3405065
•  Kuvassa Led-valo (lisävaruste)

Käyttöohjeet

Vikavirtasuojakytkimen toimivuus on tarkistettava painamalla 
testausnappia puolen vuoden välein.

Piharasian kotelo on pidettävä lukittuna ja liitäntäjohto irrotet-
tuna pistorasiasta kun ei käytössä.

Mahdolliset häiriötilanteet:

Vikavirtasuojakytkin lauennut
Mahdollinen syy: Viallinen moottorinlämmitin tai 
sisätilanlämmitin

Johdonsuoja-automaatti lauennut
Mahdollinen syy: Lämmityslaitteen liian suuri teho

Johdonsuoja-automaatti
Vikavirtasuojakytkin

Piharasia 8M00358

Sammontie 9, 28400 ULVILA 
Puh. 02 5379 800
Fax  02 5379 810
www.satmatic.fi 
piharasiat@satmatic.fi

Suosittelemme pitämään piharasiat jännitteellisinä ympärivuotisesti.



309 ### 

DCH 036 036 0 800 
Kellokytkimen asennus- ja käyttöohje

1. Perustavat turvallisuusohjeet 

VAROITUS

Sähköiskun tai tulipalon aiheuttama hengenvaara! 
 Anna asennus ainoastaan sähköalan 

ammattilaisen tehtäväksi! 

• Laite on tarkoitettu DIN-kiskoille asennettavaksi (direktiivin EN 
60715 mukaisesti) 

• Vastaa tyyppiä 1 STU standardin IEC/EN 60730-2-7 mukaisesti 

Tarkoituksenmukainen käyttö 
• Kellokytkin ohjaa kahta sähköisille autolämmityksille 

tarkoitettua pistorasiaa. Käyttäjä asettaa lähtöajan ja laite 
käynnistää lämmityksen kaksi tuntia ennen käynnistystä.

Hävittäminen 
Hävitä laite ympäristöystävällisesti 

2. Näyttö ja painikkeet 

3. Liitäntä/asennus 

4. Kellonajan asettaminen 

 Pidä painiketta   painettuja ja säädä kellonaika 
samanaikaisesti vasemmalla tai oikealla painikkeella . 

 Vapauta painike  ja uusi kellonaika on tallennettu. 

5. Lähtöajan näyttö/asettaminen 

• Sekä vasemmalle että oikealle pistorasialle voidaan kullekin 
asettaa lähtöaika. 

• Esilämmitysaika on kaksi tuntia. 
• Tämä on aktiivinen, kunnes asetettu lähtöaika saavutetaan. 

Pistorasia pysyy päällä 15 minuutin jälkilämmitysaikaa varten. 
• Jos esilämmitysaika on aktiivinen, päälle kytketty kanava 

näytetään merkinnällä on. 

Lähtöajan esittäminen näytössä 

Paina lyhyesti painiketta  tai . Viimeksi asetettu lähtöaika 
näytetään näytössä.

Lähtöajan asettaminen 

Paina painiketta  tai . Kun lähtöaika näkyy näytössä, sitä 
voidaan muuttaa painikkeiden  ja  avulla. 
Asetettu lähtöaika tallennetaan automaattisesti muutaman 
sekunnin kuluttua. 

6. Käsikytkentä 

• Molemmat pistorasiat voidaan kytkeä käsikytkennällä päälle 
kork. 30 minuutiksi. 

• Jäljellä oleva lämmitysaika näytetään suoraan. Jäljellä oleva 
aika lasketaan taaksepäin 1 minuutin välein.

• Näytössä vuorottelevat jäljellä oleva lämmitysaika ja merkintä 
on.  

Käsikytkennän aktivointi 
 Paina vasemman tai oikean pistorasian painikkeita 

samanaikaisesti >3 s. 
Näyttöön ilmestyy 30 min maksimilämmitysaika. 

30 min: Vasemman pistorasian lämmitysaika

30 min: Oikean pistorasian lämmitysaika

25 min lämmitysaikaa vasemmalle ja 30 min 
oikealle pistorasialle

Käsikytkennän lämmitysajan asettaminen 
 Aseta lämmitysaika 5 minuutin portain  0–30 min välille 

painamalla painikkeita  tai . 

Valaistus-LED 

Painikkeet 
lähtöajan 
asetukseen 
(vasemmalle  ja 
oikealle 
pistorasialle) 

 Painike   kellon-
ajan asettamiseen 

Näyttö 
- kellonajan, lähtöajan 

näyttö 
- näyttö 

esilämmityksen 
aikana ja 

- jäljellä olevan 
lämmitysajan näyttö 
käsikytkennässä 

7. Tekniset tiedot 

• Käyttöjännite: 230 V~ +10 % –15 %
• Taajuus: 50 Hz
• Tehonkulutus: tyyp. 10 VA
• Kosketin: kuormitukseton
• Koskettimen raaka-
aine:

AgSnO2

• Kytkentäteho: 16 (6) A, 250 V~
• Varakäynti: 5 tuntia
• Sallittu 
ympäristölämpötila:

–40 °C ... +50 °C

• Suojausluokka: II määräystenmukaisessa 
asennuksessa

• Kotelointiluokka: IP 20 EN 60529:n mukaisesti
• Likaantumisaste: 2 

Theben AG
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Huolto 
Puh. +49(0) 74 74/6 92-369 
Faksi +49(0) 74 74/6 92-207 
hotline@theben.de 
Osoitteet, puhelinnumerot ym. osoitteessa 
www.theben.de


