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Ur MM7595 Astro Uke 1K NFC
LA1052NFC
1479225

Generelt
Kosteffektive og brukervennlige ur med programmering via APP
Intuitiv og enkel programmering via APP56 minneplasser10 års batteribackup

Beskrivelse
Denne serien UR fra Micro Matic er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart
alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save´n Carry by Micro
Matic), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per
kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett
gjenkjennbar med grønne knapper.
1 kanal (LA1053NFC: 2 kanaler)Astro: Dag-/ukeprogramØkonomisk natt-programEkstra
koblingstider56 minneplasser10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)Minimum intervall 1
minuttKoblingskapasitet 16A (per kanal)230Vac, 50-60HZPermanentfunksjoner med dato og tid
/ feriefunksjonAutomatisk sommer-/vintertidvekslingManuell permanent-modeManuell
overstyringAutomatisk sortering av koblingstider for utlesningFullautomatisk
dagslyssparingLøpende tid- og pulstellerOpplyst displaySikkerhet med PIN-kodeProgrammering
med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

Informasjon
APPLIKASJONERKoblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike
applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag,
skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg,
bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur
benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold,
låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten
innebygd ur.

Koblingsskjema

Målskisse

Tekniske data
Tidsstyring
Driftsspenning
Egetforbruk
Utganger
Belastning
Gangreserve
Omgivelsestemperatur
Programplasser
Kapsling
Godkjenning
Astroforskyvning
Minimum interval
Maks belastning LED
Maksimal last halogen
Maks last fluoriserende (ukompensert)
Maks last fluoriserende (seriekompensert)
Maks last fluoriserende (parallelkompensert)
Maks last CFL

230V, 50/60Hz
0,2W - 1,0W
Pot fri, veksel, 16A 230V
200W - 2000W
10år
-35°C til +55°C
56
IP20
VDE
+-90min
1 min
200 W
2000 W
1000 W
1000 W
550 W
200 W
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