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Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet
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1) Yleistä
Sigma on pääkello jota voidaan käyttää ohjaamaan vastaanottokelloja ja lämmityspiirejä,
valaisimia, soittokelloja, rakennusten ovien aukaisua jne.
SIGMAssa on toimintoja jotka voidaan ohjelmoida teknisestä valikosta.
Ensiasennuksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää ohjelmoida huoltovalikko (katso sivu 31) ennen
asiakasvalikkoa.
Asennuksen yhteydessä on tärkeää ohjelmoida SIGMAn huoltotoiminnot siinä järjestyksessä kuin
ne ovat valikossa.
Tämä tuote tulee asentaa asuinkiinteistöön, kaupalliseen kiinteistöön tai kevyeen
teollisuuskiinteistöön.
Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista jotka syntyvät vääränlaisen käytön
seurauksena.
VAROITUS:
Tuotteen muokkaaminen aiheuttaa takuun raukeamisen.
Tuotteen tarkastaminen:
Yksi SIGMA pääkello.
Yksi USB-muisti.
Yksi PC-ohjelmistolevy.
Oheistettu CD-levy sisältää ohjelmiston joka sallii sinun suorittaa ohjelmoinnin. Ohjelmointi
voidaan täten suorittaa PC:llä ja siirtää USB-portin kautta Sigmaan (katso USB-lataus ja
varmuuskopiointi sivulla 18).
Varmistaaksesi pääkellon mallin, paina näppäintä
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2) Turvallisuusohjeet
•

Tämän tuotteen asennus ja huolto tulisi aina suorittaa asiantuntijan toimesta.

•

Jos SIGMA on liitetty 230V verkkovirtaan, sen asennuksen tulee täyttää eurooppalaisen
standardin IEC 364 vaatimukset (NFC 15.100 Ranskassa).

SUOJAUS:
110-230V versio: laitteen virtaliitännässä tulee olla neutraalin vaiheen vikavirtasuojakytkin
jonka maksimikoko on 6A.
• 24V DC versio: laitteen SELV 24V virtalähteessä tulee olla vikavirtasuojakytkin jonka
maksimikoko on 6A.
• 36-72V DC versio: laitteen SELV 36-72V virtalähteessä (NFC 15-100 mukaisesti) tulee olla
vikavirtasuojakytkin jonka maksimikoko on 6A:
•

•
•
•

•

Relepiireihin tulee liittää vikavirtasuojakytkimet joiden maksimikoko on 4A.
Merkitse näiden suojien sijainti.
Vikavirtasuojakytkin tulee sammuttaa ylläpitotoimien ajaksi. Katso tuotteen merkinnät.
Kaikki johdot tulee kiinnittää joko seinään (seinäasennusversio) tai kaapin runkoon
(räkkiversio) ennen liittämistä terminaaliliuskoihin, näin estetään terminaaliliuskojen
vaurioituminen. Lisäksi, kunkin terminaaliliuskan johdot tulee kiinnittää toisiinsa jotta
eristys toimii vian sattuessa.
Ajanjakokaapeleiden ei tule kulkea vierekkäin verkkovirtajohtojen kanssa (näin vältetään
häiriöt SIGMAN ja kellojen kommunikaation välillä).
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•
•
•
•

•
•
•

SIGMA tulee kiinnittää (seinään tai telineeseensä) ennen käynnistämistä.
”Räkkimallit” tulee asentaa 19” kaappiin. Nämä komponentit antavat mekaanista, sähkö- ja
palosuojaa (vain etupaneeli jää saavutettavaksi).
TÄRKEÄÄ: katso tekniset tiedot ennen asennusta.
Harkitse USB-tikulla olevan ohjelmiston varmuuskopiointia. Vikatilanteessa (ukkonen,
hajoaminen jne.) voit ajaa varmuuskopion ja jatkaa käyttöä.
Varoitus:
Jos joudut vaihtamaan CR2032 pariston, on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ noudattaa
polariteettimerkintöjä.
On olemassa räjähdysvaara jos paristo on vääränlainen.
Hävitä vanha paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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3) Kuvaus
Seinälaatikko

19” räkki
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4) Asennus
4.1 Mekaaninen asennus
Valitse asennustilaksi huone jossa ei ole suuria lämpötilanvaihteluita ja joka on loitolla
sähkömagneettisista häiriötekijöistä (moottorit jne.).

Seinäkiinnitettävä versio: Avaa kaksi ruuvia etupuolella, irrota kansi (alempaa kantta varten,
paina kahta kiinnikettä (N) ja työnnä ylös). Irrota litteät jumpperit (Q) (kytke oikein päin kasatessasi
laitteen uudestaan) ja kiinnitä SIGMA seinään. Kun yksikkö on paikallaan, irrota näppäimistön
suojakalvo.

Räkkiversio: Asenna räkki paikoilleen kaappiinsa.
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4.2 Sähköliitännät
Liitä johdot (päävirta, impulssi tai AFNOR ja radiosynkronointiliitäntä, mallista riippuen) oikeaan
terminaaliliuskaan kuten alla olevassa kuvassa.
Katso näiden piirien tarkemmat tiedot sivulta 53.

(*) Katso sivu 35, ”Aikalähdön hallintavalikko” asettaaksesi tämän arvon (pulssiminuutti, 1/2min,
sekunti 24V tai virta TBT 24VDC 1A).
(**) Virtaliitäntä riippuu SIGMA pääkellon versiosta.
Räkkimalli: Päävirran, impulssin tai AFNOR ja radiosynkronointiliitännän terminaaliliuskat ovat
suoraan käsiteltävissä räkkiyksikön takaosassa.
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D1D2-liitäntä:
D1D2 käyttää piirien yksi ja kaksi releitä.

Piirit tulee suojata sulakkeella tai vikavirtasuojakytkimellä jonka maksimikoko on 4A.
Merkitse näiden suojien sijainti terminaaliyksikön yläpuoleiseen kohtaan.
Melodian kytkeminen:

Melodiat voidaan kytkeä suoraan Sigman releliitäntään, lisäkorttiin tai langattomaan releeseen.
Katso sivu 36 tai 37 määritelläksesi releen melodialle, ja sivu 24 ohjelmointia varten.
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DHF-lähettimen liitäntä:
On olemassa kahden tyyppisiä DHF-lähettimiä.
DHF lähettimen ”Aika ja releet”, referenssi 907511 SIGMA pääkelloille.

DHF-lähetin ”Aika”, referenssi 927230 SIGMA, DELTA, ALFA jne. pääkelloille.
Huomaa: INIT-tila tulee aktivoida suoraan DIP-kytkimestä tämän lähettimen piirilevyssä (ei
pääkellosta).
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5) Asennusesimerkkejä
5.1 24V aikajaon asettaminen
24V aikajako tulee liittää terminaaleihin 14 ja 15.
Kytke virta SIGMAAN.
Mene huoltovalikkoon (sivu 31).
Mene valikkoon ”aikalähtö”.

Valitse navigointinäppäimin:
• jako (minuutti, 1/2min, sekunti)
• pulssin kesto
• tarkasta että kaikki sivukellot näyttävät samaa kellonaikaa ja syötä tämä aika
Valitse sitten ”START” ja vahvista näppäimellä
. Sivukellot synkronisoituvat automaattisesti
SIGMAN ajan kanssa.
Vahvistaessasi, ajan kiinni ottaminen alkaa (nopeat pulssit), vaihtoehtoisesti kello voi odottaa jos
kiinniottoaika on pidempi kuin odotusaika.
5.2 DHF-aikajaon asettaminen
DHF-aikajako tulee liittää (sivu 11).
Kytke virta SIGMAAN.
Mene huoltovalikkoon (kuva 31).
Mene valikkoon ”aikalähtö”.

Valitse navigointinäppäimin:
• lähetysteho (25, 125, 500mW)
• kanava (katso DHF-lähettimen ohjekirja)
• konfiguroi SIGMA INIT-tilassa (kaikkien DHF-vastaanottimien (sivukellot, toistimet…)
tulee olla myös INIT-tilassa)
• kun kaikki sivukellot on synkronoitu, konfiguroi SIGMA START-tilassa (automaattisesti
neljän tunnin jälkeen)
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Vahvista sitten näppäimellä
.
Huomaa: lisätessäsi DHF-vastaanottimia, sinun ei tarvitse mennä huoltovalikkoon, käyttövalikon
”Add DHF receivers” kohta riittää.
5.3 RHF-piirin ohjelmointi
Asenna langaton rele.
Konfiguroi vastaavan RHF-piirin osoite käyttäen DIP-kytkimiä viidestä kahdeksaan (vakio-osoite
on 60).
Huomaa: useilla langattomilla releillä voi olla sama osoite, kunhan ohjaus on sama (esim.
ulkovalojen ohjaus).
Huoltovalikossa, määrittele rele, katso sivu 37.
Ohjelmoi piiri, sivu 24.
Aseta pääkello INIT-tilaan, sivu 19.
Tarkasta toiminta napilla
.
Huomaa: langattomaan releeseen lähetetään käskyjä joka tunti, aina kun ohjelmointia muokataan ja
kun valikosta poistutaan.
Aikataulun päivitys lähetetään joka tunti langattomiin releisiin. Langaton rele säästää kaksituntisen
aikataulun. Sen tulee vastaanottaa päivitys ainakin kerran kumpanakin tuntina.
Jos vastaanotto on huono, kahden tunnin vastaanottamattomuuden jälkeen, vaiheita ei enää suoriteta
ja releen LED-valo palaa punaisena.
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5.4 Piirilevyn asennus
Sammuta SIGMA, avaa se, katso sivu 44.
Asenna piirilevy aukkoonsa, kiinnitä se oheistetuilla ruuveilla ja aseta nimilappu sen eteen.
Kytke tämän kortin tulo- ja lähtöliitännät.
Sulje SIGMA ja käynnistä se.
Aikasynkronointipiirilevyä varten, katso ”Time synchro” huoltovalikosta (sivu 32).
Aikajakopiirilevyä varten, aseta rivit kohtaan ”Start” huoltovalikon kohdasta ”Aikalähtö” (sivu 35).
Huomautus: huoltovalikon kohdassa ”Aikalähtö”, ”DEL” tilaa käytetään vain poistettaessa
piirilevyä pääkellosta.
Huomio, kukin äänimoduuli lasketaan yhdeksi Sigman lisäpiirilevyksi (maksimissaan 2 laitteessa
Sigma P).
5.5 24V TBT liitännän asetus
24V:n tulee olla kytkettynä terminaaleihin 14 ja 15.
Käynnistä SIGMA.
Mene huoltovalikkoon (sivu 31).
Mene valikkoon ”Aikalähtö”.
Valitse navigointinäppäimillä: TBT:24V.

Varoitus: tämä liitäntä on suojattu; jos virta on liian korkea, hälytys soi ja liitäntä ei enää anna 24V.
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6) Näppäimistö; Näppäinten toiminta

Nappi Toiminto

Navigointipainikkeet.
Huom: laite poistuu käyttäjävalikosta 1min jälkeen jos mitään nappia ei paineta, ja huoltovalikosta
jos mitään nappia ei paineta 5min aikana.

15

Ohjelmoinnin Synoptinen kaavio
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7) Päävalikon ohjelmointi
7.1 Valmiustila
•

Normaalitilassa SIGMA näyttää ajan ja päivämäärän:
vilkkuu signaalin ollessa huono

on radiosignaali-indikaattori joka

•

Jos kyseiselle päivälle on ohjelmoitu yleinen vapaapäivä, lomajakso tai muu erityispäivä,
SIGMA indikoi tämän näytön avulla kyseisenä aikana priorisointi huomioon ottaen

7.2 Käyttövalikko
Päästäksesi käyttövalikkoon paina nappia
.
Syötä tunnuskoodi tarvittaessa (katso sivu 20).

Valikkovaihtoehtoihin pääsee käsiksi näppäimellä
.
Käyttövalikon toiminnot ovat:
1/ USB-lataus ja varmuuskopiointi
2/ Lisää DHF-vastaanottimia
3/ Yleiset vapaapäivät
4/ Asiakasvalikon tunnuskoodi
5/ Aika ja päivämäärä/kesä-/talviajan vaihto
6/ Katso dynaaminen vastaanotto
7/ Kielivalinta
8/ Ohjelmistoversio
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, vahvistaminen tapahtuu näppäimellä

7.3 USB-lataus ja varmuuskopiointi
SIGMA voi ladata tai varmuuskopioida ohjelmointinsa USB-muistin kautta. Ennen kuin luot uuden
ohjelmoinnin ohjelmistolla, sinun tulee tallentaa nykyinen ohjelmointi USB-asemallesi ja siirtää se.

Vahvista valinta näppäimellä
.
Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Liitä USB-muisti ja vahvista näppäimellä

.

Ohjelmoinnin lataaminen Sigmaan:
Vahvista valinta näppäimellä

, Sigma etsii sopivia tiedostoja USB-muistista (.sig).

Valitse ladattava tiedosto näppäimin
ja
ja vahvista valinta näppäimellä
Lataus on nyt suoritettu. Kun se on valmis, näytöllä näkyy:

.

Nykyisen ohjelmoinnin varmuuskopiointi:
Vahvista valinta näppäimellä
, SIGMA tallentaa tiedoston automaattisesti generoidulla
nimellä muotoon: sauve1_DD_MM.sig (numerointi 1 jne), päivämäärä kirjautuu myös.

Tiedoston voi nimetä myös itse PC:llä, kunhan sama.sig säilytetään. Kun kopiointi on valmis,

näytöllä lukee:
18

7.4 DHF-vastaanottimien lisääminen
Asettaaksesi SIGMAN ”DHF-alustustilaan” ja mahdollistaaksesi uuden kellon synkronoinnin,
vahvista alustustila näppäimellä

.

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Valitse ”ACTIVE” tila käyttäen näppäimiä
ja
, vahvista näppäimellä
.
”INIT” näyttötila näkyy vuorotellen normaalin näyttötilan kanssa tänä aikana (4 tuntia).
On mahdollista pysäyttää tämä tila tästä valikosta kun vastaanottimen DHF on alustettu.
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7.5 Yleiset vapaapäivät
SIGMA hallinnoi siihen PC-ohjelmiston kautta tallennettuja yleisiä vapaapäiviä (max. 20kpl).
Oletuksena ovat käytössä Ranskan yleiset vapaapäivät.
Yleisiä vapaapäiviä voi lisätä ja hallinnoida PC-ohjelmiston kautta.
Vahvista valinta näppäimellä
.
Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Valitse YES/NO aktivoidaksesi vapaapäiväkalenterin. Sunnuntain oletetaan olevan vapaapäivä.
7.6 Tunnuskoodi
Syöttääksesi tai poistaaksesi SIGMAN tunnuskoodin, vahvista toiminto näppäimellä

.

Koodia muokataan näppäimin
Jos koodi syötetään kolme kertaa väärin, hälytysilmoitus ilmestyy. Näppäimistö on lukittuna 10min
ajan. Lukitus voidaan purkaa huoltovalikon kautta.
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7.7 Aika ja päivämäärä
Vaihtaaksesi SIGMAN ajan tai päivämäärän, vahvista valinta näppäimellä
Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

.

Sinulla on pääsy aikavyöhykevalintaan. Tässä kohdassa voit hallita automaattista siirtymistä talvija kesäajan välillä.
Jos aikavyöhykettä ei löydy 20 esiasetetun vyöhykkeen joukosta, valitse huoltovalikosta kohta
”PROG”.

”PROG” tila sallii sinun määritellä omat aikavyöhykearvot ja vaihdot.
Oletusasetuksena laite on ”PROG” tilassa.
Tunnit vilkkuvat: aseta tunnit näppäimin

ja

, siirry minuutteihin napilla

.

Tee samalla tavalla päivämäärän osalta.
Vahvista näppäimellä
. Jos aikaa on muokattu, sekunnit palautuvat nollaan.
Vahvistaessa, ajan kiinniotto alkaa (nopeat impulssit), vaihtoehtoisesti laite voi odottaa, mikäli
kiinniottoaika on odotusaikaa pidempi.
7.8 Dynaaminen radio
Tarkastaaksesi SIGMAN dynaamisen vastaanoton, vahvista vaihtoehto näppäimellä

Jos vastaanotto on hyvä, aika ja päivämäärä asettuvat automaattisesti.
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.

Mikäli SIGMA on synkronoitu GPS-antennin avulla, näytetty aika on GMT.

Mikäli SIGMA on synkronoitu DCF-antennin avulla, näytetty aika on radion aika.

7.9 Kieli
Valitaksesi SIGMAN kielen, vahvista valinta näppäimellä

.

Valitse SIGMAN kieli vaihtoehdoista.
Kielivaihtoehdot ovat: RANSKA, ENGLANTI, ESPANJA, SAKSA, HOLLANTI, PORTUGALI,
NORJA, TANSKA…

7.10 Versio
Tarkastaaksesi SIGMAN ohjelmistoversion, vahvista valinta näppäimellä

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy.
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.

8) Piirien ohjelmointi
SIGMA P:ssä on kolme ohjelmoitavaa piiriä jotka sallivat kontaktien (releiden) aktivoinnin.
Lisäpiirilevyt sallivat releiden lisäämisen. Katso lisätietoja huoltokäsikirjan sivulta 36.
Piiriohjelmointivalikkoon pääsee painamalla näppäintä
. Ohjelmointi on helppo suorittaa PC:llä
ja siirtää SIGMAAN USB-portin kautta (katso USB-lataus ja turvakopiointi, sivu 18).
Piirien konfiguraation voi tarkastaa koska tahansa.
Releiden määrittely ohjelmointipiireinä tai melodialiitäntöinä, neuvotaan huoltokäsikirjassa.
Riippuen tehtävästä, relenumero on täten ohjauspiiri (nro. 60-75, nuotin kuva).
Tässä näyttönäkymässä näet ensimmäisen piirin, sen tilan (start tai stop) sekä toisella rivillä piirin
nimen.

Nähdäksesi muut piirit, paina näppäintä

toistuvasti.

Käytä näppäimiä
ja
valitaksesi piirin tilan.
Piirien tilojen kuvaus:
-PYSÄYTÄ: ohjelma-askelia ei ole määritetty
-KÄYNNISTÄ: ohjelma aktiivinen
-NÄYTTÖ: tarkastele ohjelma-askelia muokkaamatta niitä
-PROG: mene piirin ohjelmointiin
-POISTA: poista kaikki ohjelma-askeleet piiristä
-TILA: katso piirin tila
Vaihtaaksesi piirin nimen, käytä näppäintä
kirjaimet ja vahvista näppäimellä

. Käytä näppäimiä

.
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ja

valitaksesi

8.1 Piirien tarkastelu
Valitse näppäimellä

sen piirin numero jota haluat tarkastella.

Valitse NÄYTTÖ-tila näppäimillä
ja
ja vahvista näppäimellä
Tiedot näkyvät näytöllä, ja askelnumerot vilkkuvat.

Näppäimillä

ja

.

voidaan selata kaikkia ohjelma-askelia.

Käytä näppäintä
poistuaksesi valikosta koska tahansa.
Ohjelma-askeleet näytetään aikajärjestyksessä ja sitten tyypin mukaan: viikoittainen järjestys,
pyhäpäivät, erikoispäivät ja sitten PC-askel.
Askeleet 01-99 indikoidaan askeleiden kokonaismäärän mukaan; jos askel on suurempi kuin 99
näytetään vain askelnumero välillä 001-500.
8.2 Piirien ohjelmointi
Valitse ohjelmoitavan piirin numero, tai muokkaa ohjelmointia näppäimellä
.
Piirit voidaan ohjelmoida seuraaviin tiloihin:
-Viikoit
-Pyhä
-Erikois
-Lisäaskel
-Astronominen
-Kausittainen
Vain kolmea ensimmäistä tilaa pääsee muokkaamaan pääkellosta. Muut tilat muokataan PCohjelmistolla.
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Valitse PROG-tila näppäimillä
askel on tyhjä, aika vilkkuu.

ja

ja vahvista näppäimellä

. Jos ensimmäinen

Syötä aika näppäimin
ja
ja vahvista näppäimellä
.
Toimi samalla tavalla minuuttien ja sekuntien osalta. Syötä piirin tila tähän ohjelma-askeleeseen,
valitse ON, OFF, 01s (pituus sekunteina voidaan asettaa napein
käytetään poistamaan kaikki valitut askeleet), vahvista napilla

ja

) ja DEL (DEL-tilaa

.

Jos piiri on melodiapiiri, sinun tulee valita melodianumero ja toistomäärä (1-4 kertaa).

Vahvistus näppäimellä

siirtää seuraavalle riville.

Valitse ohjelmoinnin voimassaolopäivät näppäimin
ja
, valitse siten tila:
VIIKOIT: viikoittainen tila toimii koko vuoden yleisten vapaapäivien kera jos niitä on ohjelmoitu.
PYHÄ: tämä tila pysäyttää viikoittaisen tilan ohjelmoiduksi ajaksi ja aktivoi releiden ohjelmoinnin
lomatilassa.
ERIKOIS: erikoistila deaktivoi viikoittaisen- ja lomapäivätilan ja käynnistää askeleet erikoistilassa.

Vahvista askel näppäimellä
. Jos olet ohjelmoinut keston, annettu sekuntimäärä tallennetaan
ja sitä ehdotetaan myös seuraavalle askeleelle.

HUOMAA: voit painaa näppäintä
ohjelman ensimmäisellä askeleella tai aikaparametrissa
päästäksesi edelliselle askeleelle tai tyhjälle askeleelle. Viimeisellä askeleella se sallii sinun lisätä
uuden askeleen tai korjata edellistä askelta.
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Tässä uudessa askeleessa, paina näppäintä
palauttaaksesi tietoja edellisen askeleen
ensimmäiseltä riviltä.
Ohjelma-askeleet voidaan syöttää vapaavalintaisessa järjestyksessä. Vahvistuksen jälkeen,
järjestelmä järjestää askeleet ensin ajan ja sitten tyypin mukaan.
8.2.1 Ohjelma-askeleen lisääminen
Valitse sen piirin numero johon haluat lisätä ohjelma-askeleen käyttäen näppäintä
Valitse PROG-tila näppäimillä

Paina näppäintä

ja

, vahvista näppäimellä

.

.

ohjelman ensimmäisellä askeleella päästäksesi tyhjälle askeleelle. Ohjelmoi

askel ja vahvista näppäimellä

.

8.2.2 Ohjelma-askeleen poistaminen
Valitse sen piirin numero josta haluat poistaa ohjelma-askeleen, käytä näppäintä

Valitse PROG-tila näppäimillä

ja

, vahvista näppäimellä

Valitse poistettava ohjelma-askel näppäimellä
Valitse EFF-tila ja vahvista.

.
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.

.

8.2.3 Ohjelma-askeleen muokkaaminen
Valitse sen piirin numero jonka ohjelma-askelta haluat muokata, käytä näppäintä
Valitse PROG-tila näppäimillä

ja

, vahvista näppäimellä

Valitse muokattava ohjelma-askel näppäimellä
Muokkaa ja vahvista.

.

.

.

8.3 Ohjelman poistaminen
Valitse sen piirin numero jonka haluat poistaa, käytä näppäintä

Valitse tila DELETE näppäimillä

ja

.

, vahvista näppäimellä

.

.
Vahvistamisen jälkeen, kaikki ohjelman askeleet poistetaan.
8.4 Piirin tilan tarkastaminen
Valitse sen piirin numero jonka tilan haluat tarkastaa, käytä näppäintä

Valitse tila STATUS näppäimillä

ja

, vahvista näppäimellä

.

.

Näet ohjelmointipiirin teoreettisen tilan: ON, OFF, FORCED, ON (jos piiri on asetettu
manuaalisesti olemaan väkisin päällä) tai ACTIVE (jos jokin toiminto on käynnissä).
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9) Piirien manuaalinen testaus
Kun releen tila näytetään, on mahdollista testata se. Valitse piiri jota halua testata näppäimellä

.

Järjestelmä tunnistaa sen kohdistustilan (rele tai melodia).
Jos piiri on relepiiri, aloita testaus näppäimellä

.

Jos painat nappia lyhyesti (alle 3sek), rele aktivoituu (ON-asento) niin kauan kuin nappia painetaan.
Jos painat sitä pidempään, (yli 3sek), rele on aktivoitu (ON-asento), ja jos painat sitä uudestaan, se
deaktivoituu (OFF-tila).

Jos kyseessä on melodiapiiri, voit valita testattavan melodian näppäimillä
testi näppäimellä

ja

, käynnistä

.

Jos painat näppäintä lyhyesti (alle 3sek), melodia soitetaan kerran. Jos painat pidempään (yli 3sek),
melodia soitetaan toistuvasti kunnes painat näppäintä uudestaan.
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10)

Pyhäpäivien ja erikoispäivien ohjelmointi

SIGMAN ohjelmointia voidaan muokata pyhäpäiville ja erikoispäiville.
Päästäksesi tähän valikkoon, käytä näppäintä
.
Voit lisätä päivämäärän pyhäpäivälle tai erikoispäivälle. Vakioasetuksena, pyhäpäivätila (holidays)
vilkkuu.
Valitse Holidays tai Special mode, vahvista näppäimellä

.

Ensimmäinen päivämäärä vilkkuu.
Syötä päivämäärät näppäimillä

ja

, vahvista näppäimellä

.

Yksiköstä voit syöttää vain yhden sarjan päivämäärästä päivämäärään Holidays tilassa, mutta PCohjelmistolla voit ohjelmoida 20 sarjaa. Vain seuraavaa jaksoa pääsee muokkaamaan Sigman
näppäimistöllä.
Jos syötetään ainoastaan yksi päivämäärä, tämä päivämäärä toimii sekä aloitus- että lopetus
päivämääränä.
Jos syötetään pelkkä lopetuspäivämäärä, ohjelmointia ei suoriteta.
On mahdollista valita Holidays tai Special sovellustila kaikkiin piireihin yhdellä valinnalla.
Jos ”ALL CIRC” vaihtoehto on vahvistettu, Holidays tila (tai Special) pätee kaikkiin piireihin tai
melodioihin pääkellossa.

Jos ”SELECT” tai ”ALL EXCEPT” vaihtoehto on vahvistettu, on mahdollista syöttää piirin numero
jota ohjelmointi koskee joko valitsemalla ne yksitellen tai poissulkemalla ne (”all circuits except”).
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Nyt sinun tulee valita kyseiset piirit.

Selaa piirejä näppäimin
ja
, vahvista näppäimin
ja
.
Jos ”ALL EXCEPT” (kaikki paitsi) on vahvistettu, vain valitut piirit eivät vaikutu pyhäpäivätilasta.

Katso sivu 24 jos haluat ohjelmoida ohjelmia.
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11)

Huoltovalikon ohjelmoiminen

Huoltovalikkoon pääsee suojakoodin avulla joka annetaan valtuutetuille henkilöille.
Paina yhtä navigointinapeista muutaman sekunnin ajan. Laite pyytää koodia.

Asentajakoodi on kiinteä,

ja

.

Nyt sinulla on pääsy huoltovalikkoon. Vahvista haluttu vaihtoehto näppäimellä
seuraavaan toimintoon näppäimellä
Vaihtoehdot huoltovalikossa ovat:

.

1/ Ajan synkronointi
2/ Aikalähtö ja DHF hallinta (pulssit, D1 D2, Afnor, DHF) ja aikavyöhyke
3/ Hälytys ja D1 D2 relemääritys
4/ RHF kotelomääritys
5/ Toimintojen määritys
6/ Poista kaikki ohjelmoinnit
7/ CPU ohjelmiston lataus (.cod)
8/ Palauta tehdasasetukset

Vahvista valinnat näppäimellä

.

Poistuaksesi teknisestä valikosta, paina

.
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, tai mene

11.1 Aikasynkronointivalikko
Määritelläksesi SIGMAN aikasynkronoinnin, vahvista vaihtoehto huoltovalikosta näppäimellä
. Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Valitse seuraavasta vaihtoehdosta ajansynkronointitila:

Radio FI/DCF
Minuuttiradio (käytetään maissa jossa vastaanotetaan FI/DCF signaalia mutta jossa aikavyöhyke
on eri kuin Pariisissa/Berliinissä [vain minuutit synkronoidaan, päivämäärä ja tunnit tulee säätää
manuaalisesti])
EXTERNAL (ulkoinen) (käytetään synkronoimaan SIGMA Masterista joka lähettää GPS
signaalisimulaatiota ASCII lisäkortista)
NONE (ei yksikään) (jos valitset että synkronisointia ei ole, radiomerkkiä ei näytetä)
GPS
AFNOR (vaatii lisäkortin)
Auto (pääkello valitsee parhaan aikalähteen automaattisesti; tässä tapauksessa useita aikalähteitä
voidaan liittää pääkelloon; laite vaihtaa aikalähdettä tarvittaessa; priorisointijärjestys on AFNOR,
GPS, FI/DCF)
Huomatus: kaikkia synkronointivaihtoehtoja ehdotetaan ilman että tarkastetaan onko antennia
liitetty (vakioasetus on FI/DCF).
Jos synkronoinnissa on häiriö, lähetetään häiriöviesti.
Tämä hälytys aktivoituu kolmen tunnin kuluttua jos synkronointia ei tapahdu Auto-tilassa, muissa
tiloissa 24h päästä.
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Valitse synkronointitila näppäimillä
ja
ja vahvista näppäimellä
.
Seuraava näyttönäkymä ilmestyy jos ”Prog” tila on vahvistettu käyttäjävalikossa (katso ”Aika ja
päivämäärä”, sivu 21):

Tätä valikkoa voidaan käyttää ohjelmoimaan standardisoimattomia kesä-/talviaikavaihtoja.
11.1.1 Ohjelmoitava ajanvaihto
Tätä valikkoa voidaan käyttää ohjelmoitaessa kesä-/talviaikapäivämääriä. Se sallii sinun määritellä
talviajan alkamispäivän ja kesäajan alkamispäivän.
Ohjelmoidaksesi vaihdot, vahvista näppäimellä

.

Aseta talviajan alkamispäivämäärä käyttäen näppäimiä

,

ja

.

Järjestys:
Järjestysnumero vilkkuu. Järjestysnumero määrittää viikonpäivän järjestysnumeron kuukaudessa1
(1-5 riippuen kuukaudesta) (5 edustaa aina viimeistä viikkoa).
Päivä vilkkuu.
Kuukausi vilkkuu.
Aika vilkkuu.
Vahvista näppäimellä

.

Aseta kesäajan alkamispäivämäärä käyttäen näppäimiä

1

,

ja

.

Esimerkki järjestysnumeron laskemisesta: kuukauden toinen maanantai tai kuukauden toinen
torstai omaa järjestysnumeron 2. Kun taas kesäkuun viimeisen torstain järjestysnumero on 5.
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Vahvista näppäimellä
.
Riippumatta synkronointitilasta (Radio France tai GPS), tämä pakottaa automaattisen vaihdon radio
FI:lle tai DCF:lle.

Aseta talviajan aloituspäivämäärä ja sitten kesäajan päivämäärä käyttäen näppäimiä

,

ja

.
Vahvista näppäimellä

.

11.1.2 Pohja-ajan asettaminen
Tätä valikkoa voidaan käyttää asettaaksesi pohja-ajan kulun. Tämä voi olla tarpeen kun pääkellolla
ei ole ulkoista synkronointia.
Päästäksesi tähän valikkoon, sinun tarvitsee valita ”None” (ei yksikään) tila
aikasynkronointivalikossa.

Aseta arvo näppäimillä
ja
ja vahvista näppäimellä
Tätä korjausta ei oteta huomioon kun pääkelloa synkronoidaan.
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.

11.2 Aikalähdön hallintavalikko
Ohjelmointi PC-ohjelmistolla sallii kunkin lähdön aikaerodifferentiaalin asettamisen ottaen
huomioon paikallisen ajan.
Tätä valikkoa voidaan käyttää katsoakseen kaikkia aikalähtöjä, muokatakseen niiden tilaa
(start/stop), määrittääkseen DHF-jaon Init-tilassa ja määrittääkseen ”pulssin” sekä ”D1D2” jaon.
Tämä valikko sallii sinun myös määrittää pulssin lähdön (pulssi 01) toimittamaan TBT 24VDC
(1A) virtaa.
Mennäksesi SIGMA aikalähtövalikkoon, vahvista toiminto huoltovalikossa näppäimellä

Seuraava näyttönäkymä näkyy:
Voit tarkastella eri vaihtoehtoja ja vaihtaa arvoja käyttäen näppäimiä

ja

.

Voit valita eri vaihtoehtoja vahvistamalla valinnan näppäimellä
.
Kolmea lähtöä (pulssi 01, Afnor 02 ja DHF 03) ei voi ohjelmoida aikaerodifferentiaalilla.
DHF lähdön asettaminen ”INIT” tilaan on aktiivinen neljän tunnin ajan ennen paluuta START
tilaan (Init tilan näyttö vuorottelee normaalin näytön kanssa tänä aikana).

Tätä valikkoa voidaan käyttää asettaaksesi DHF lähdön tehon skaalalla 25mW/125mW
(vakio)/500mW, voit myös määrittää järjestelmäosoitteen välillä 1-4 (1 on vakio).
Summeritila sallii sinun aktivoida summerin toissijaisiin lähettimiin voidaksesi identifioida ne.
”Pulssia” tai ”D1D2” lähtöä varten voit painaa näppäintä
konfigurointivalikkoon.
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päästäksesi

.

Huomautus: ”D1D2” valikko ilmestyy vain jos releet on määritelty D1D2 jakoon (katso
”Releasetusvalikko”, sivu 36).
Käytä näppäintä
siirtyäksesi seuraavaan parametriin:
Pulssipituuden valinta.
Minuutti 24V standardi impulssipituus (tehdasasetus) 1,2 sekuntia, säädettävissä 0,5-5 sekuntia.
Sekunti 24V standardi impulssipituus (tehdasasetus) 0,3 sekuntia, säädettävissä 0,1-0,9 sekuntia.
D1D2 standardi impulssipituus (tehdasasetus) 6 sekuntia, säädettävissä 1,10 sekuntia.
Käytä näppäintä
siirtyäksesi seuraavaan arvoon:
Tilan valinta (”Start/”stop”).
Piirin pysäytys tulee vahvistaa.

Käytä näppäintä

palataksesi edelliseen näkymään.

11.3 Releasetusvalikko
Tätä valikkoa voidaan käyttää määritelläksesi releet (D1D2 ja hälytys).
Päästäksesi Sigman relemääritysvalikkoon, vahvista valinta huoltovalikossa näppäimellä

.

Seuraava näkymä ilmestyy:

Vakioasetuksena, rele 3 (R/T rele) on määritelty ”hälytys” lähtöön ja releet 1 ja 2 (T releet) D1D2
aikajakoon.
Huomaa: kun yksikään hälytys ei ole aktiivinen, hälytysrele on asennossa ON.

Salliaksesi niiden käytön muuhun toimintoon (lämmityksen, valaistuksen,
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jne. hallintaan), nämä releet tulee asettaa tilaan No tässä valikossa.
Relepiirilevyt tunnistetaan välittömästi liitettäessä Sigmaan. Jos piirilevy irrotetaan, ohjelmointi
säästetään. Se poistetaan joko PC-ohjelmistolla tai huoltovalikon ”Del” valinnalla.
Johtoreleiden määrittely on automaattista. Jos relepiirilevy on liitetty, 3 relettä määritellään
seuraavien loogisten lähtönumeroiden avulla:
Aukko 1, releet 4, 5 ja 6.
Aukko 2, releet 7, 8 ja 9.
11.4 RHF-piirin toimintoasetusvalikko
Tätä valikkoa voidaan käyttää määriteltäessä HF releitä (16 osoitetta2 maksimi). Päästäksesi Sigman
releasetusvalikkoon, vahvista vaihtoehto huoltovalikossa painamalla näppäintä

.

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Määritä RHF piirit melodiaan, releeseen tai -- - (ei paikalla) tilaan, MEL, REL tai -- -.
RHF-piirit ovat 60-75.
2

Huomautus: useita releitä voidaan määritellä samaan osoitteeseen (esimerkiksi samaan ulkoiseen
valaistussäätimeen).
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11.5 Toimintoasetusvalikko
Tämä valikko sallii sinun määrittää ulkoisen liitännän allokoinnin. Tämä riippuu siitä käytätkö
laitetta pääkellona vai sivuyksikkönä.
Jos laitetta käytetään pääkellona, ulkoisella liitännällä voidaan ohjata esimerkiksi summeria tai
hälytintä.
Jos laitetta käytetään sivukellona, ulkoinen liitäntä (terminaalit 20 ja 22) huomaavat muutokset
pääkellon hälytysliitännässä.
Sitä voidaan myös käyttää aktivoimaan näytön taustavalo.
Päästäksesi SIGMAN toimintovalikkoon, vahvista valinta huoltovalikossa näppäimellä

.

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Pääkello on tehdasasetuksena määritelty isännäksi.

Jos määrittelet sen tilaan ”BACK-UP” (sivukello), ulkoinen liitäntä näyttää BACK-UP eikä sitä voi
muokata.
Valitse piiri ulkoiselle liitännälle; ehdotetut releet ovat ne releet jotka on määritelty.
Yleisesti voidaan sanoa että ulkoinen liitäntä hallinnoi piiriä jonka tehtävä on hälytys, rele ON…

Kontakti joka on liitetty ulkoiseen liitäntään voi myös ohjata samanaikaisesti useita piirejä.
Ohjattavat piirit tulee määritellä PC-ohjelmistolla. Esim: Piiri 1 + Piiri 2 + Piiri 60 + Piiri 13.
Tilan valinta (START, KESTO tai PAKOTETTU) sallii sinun määritellä syötön toiminnon ja
keston.
START: käynnistää ensimmäisellä painalluksella asianomaisen piirin ohjelmoinnin,
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seuraavalla painalluksella se pysäyttää toiminnon (hälytysviesti näytöllä indikoi ulkoista liitäntää
(piiri 1) ja sen tilaa (ON, OFF tai START).

KESTO: painaminen käynnistää releen ON tilassa ohjelmointiaikana HH.MM.SS; enterin painallus
asettaa piirin tilaan STOP.
FORCED ON (pakotettu ON): pakottaa releen asennon riippumatta ohjelmoinnista (kuten
testitilassa); ensimmäinen painallus ON, toinen painallus OFF.

Liitäntään voidaan liittää kytkin määrittelemään tulon tila jatkuvasti joko ON tai OFF.
Seuraavaa näyttönäkymää voidaan käyttää aktivoimaan tai deaktivoimaan käyttämättömän näytön
taustavalo (vakiona taustavalo palaa, joten arvo on No).

11.6 ”Poista kaikki ohjelmoinnit” –valikko
Tätä valikkoa voidaan käyttää poistamaan kaikki ohjelmoinnit. Päästäksesi tähän SIGMAvalikkoon, vahvista vaihtoehto huoltovalikossa näppäimellä

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Vahvistaaksesi, paina näppäintä

.

39

.

11.6 ”Poista kaikki ohjelmoinnit” –valikko
Tämä valikko sallii sinun päivittää ohjelmiston Flashilla. Osoitteessa www.bodet.fr, paina välilehteä
Support ja sitten ”Downloads”; syötä ”sigma-softin” asiakas ID ja salasana ”bodsig49”. Lataa uusin
versio ohjelmistoista USB-muistiisi.
Päästäksesi tähän SIGMA-valikkoon, vahvista vaihtoehto huoltovalikosta näppäimellä

.

Kooditiedoston (*.cod) tulee sijaita USB-tikun juuritiedostossa, sen tulee olla ainoa ”.cod” tiedosto.
Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Ladataksesi, vahvista näppäimellä

.

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Vahvista näppäimellä

.

11.8 Tehdasasetusten palautusvalikko
Tätä valikkoa voidaan käyttää palauttamaan alkuperäiset tehdasasetukset. Päästäksesi tähän
valikkoon, vahvista vaihtoehto huoltovalikosta näppäimellä

.

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:

Palauttaaksesi asetukset, vahvista näppäimellä
40
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12) Ohjelmien suorittamisen prioriteetti
Toiminto
Piiri 1 hälytys, piirit 2 & 3 aikajako (D1D2 tornikello)
Releiden manuaalinen hallinta
Erityispäivän manuaalinen valinta
Ohjelmoitu erityispäivä
Ohjelmoitu lomapäivä ja vapaapäivä
Viikoittainen ohjelma

Prioriteetti
1 (korkea)
2
3
4
5
6 (matala)

Kun Sigma on määritelty yhteen tiloista, kaikki alemman prioriteettitason ohjelma-askeleet jätetään
huomioimatta.
Astronomiset ja jaksoittaiset tilat, joihin päästään käsiksi ohjelmiston kautta, eivät omaa
prioriteettia (astronominen, jaksoittainen ja viikoittainen tila, jotka harvoin ohjelmoidaan yhteen
samaan piiriin, on niputettu yhteen alhaisella tasolla).
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13) Hälytysviestit
Vakioasetuksena hälytyskonfiguraatio on:
• Aktivoitu; jos hälytys on päällä, siitä näkyy viesti näytöllä
• Hälytysrele, rele 3 on aktivoitu jos hälytys laukeaa
Jos hälytysten näyttö on valittu asennusvaiheessa (katso hälytyskonfiguraatio, sivu 36), Sigma voi
näyttää hälytysviestejä:
Jos hälytys on aktiivinen, näyttö vuorottelee päivämäärän ja hälytysviestin välillä.

Paina näppäintä
Esimerkki:

nähdäksesi lisätietoa tästä hälytyksestä.

Jos useita hälytyksiä on aktiivisena samaan aikaan, näyttö on:

Paina näppäintä

nähdäksesi lisätietoa.

Paina näppäintä
nähdäksesi seuraavan hälytyksen.
Hälytykset näytetään kronologisessa järjestyksessä.
Kuitataksesi hälytyksen, paina

.

Muut hälytykset aktivoidaan välittömästi paitsi Afnor, FI, DCF ja GPS
synkronointiepäonnistumiset joissa hälytys aktivoidaan vasta 24h jälkeen.
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Hälytysviesti

Selitys
Salasana syötetty väärin 3 kertaa. Näppäimistö
lukittu 10min
Huoltokoodi syötetty väärin 3 kertaa.
Näppäimistö lukittu 10min
Tietojen tallentamiseen käytetty litiumparisto
viallinen. Vaihda paristo tehtyäsi
varmuuskopion
24V virtaparisto viallinen, tarkasta varalähde
Pääkello viallinen. Tarkasta se. Jos käytetään
Sigma-kytkintä, varapääkello tulee käyttöön.
Synkronisointilähde on viallinen.
Synkronointiannon vikatilanteessa hälytysviesti
lähetetään.
Tämä hälytys laukeaa 3h kuluttua jos
synkronointi ei toimi Auto tilassa, 24h jälkeen
muissa tiloissa.
Impulssilinja on ylikuormitettu. Tarkasta linja
tai vähennä kellojen määrää.
Impulssiulostulo on viallinen.
AFNOR ulostulo on viallinen.
ASCII ulostulo on viallinen.
DHF ulostulo on viallinen.
Sarjaimpulssi ulostulo on viallinen.
Sarjaimpulssilinja on ylikuumentunut tai
oikosulussa.
Sarjaimpulssilinjan kulutus on liian korkea.
Relelaajennuskortti ei vastaa. Tarkasta kortti.
AFNOR synkronointilähde on viallinen.
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14)

Lisäoptiot

Sigmaan voidaan liittää kaksi lisäkorttia lisäämään sen kapasiteettia. Kortit asennetaan ”kylmiltään”
ja laite tunnistaa ne automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.
Kortit ohjelmoidaan PC-ohjelmistolla.
Huomio: yksi äänimoduuli lasketaan yhdeksi kortiksi (Sigma P:ssä maksimissaan 2 korttia).
14.1 Mekaaninen asennus

SEINÄVERSIO:
Ruuvaa auki kasi ruuvia laitteen etuosassa, irrota kansi (alempaa kantta varten, paina kahta
kiinnikettä (N) ja työnnä ylös). Irrota litteät jumpperit (Q) (kiinnitä oikein kootessasi takaisin) ja
asenna lisäpiirilevy(t) aukkoihin (X1) ja (X2). Kiinnitä nimikyltit korttien etuosiin. Relekorteissa
kiinnitetään vain turvatarra.
RÄKKIVERSIO:
Avaa räkkiyksikkö ja asenna lisäpiirilevy(t) aukkoihin (X1) ja (X2).
Kiinnitä nimikyltit korttien etuosiin. Relekorteissa kiinnitetään vain turvatarra.
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14.2 Piirilevy kolmella AFNOR-liitännällä

Tämä piirilevy ei vaadi ohjelmointia (vakiona aika on paikallinen aika ja linja on pysäytetty).
Käyttäjän tarvitsee ainoastaan määritellä aikavyöhyke ja linjan tila (on tai off) ”Aikajaossa”
huoltovalikossa (sivu 35).
Liitä kellolinjat liitäntöihin A, B ja C.
Kukin liitäntä sallii jopa 50 kellon synkronoinnin 30km matkalla.
Huomaa: kolme liitäntää antaa saman kellonajan. Jotta voisit määritellä eri aikajaot eri linjoille, ne
tulee ohjelmoida erillisille korteille.
Jos linjassa havaitaan oikosulku, näytetään ”AFNOR error” viesti (jos ohjelmointi sallii) pääkellon
näytöllä. Jos AFNOR piiri on kytketty aukkoon, se ottaa kyseisen aukon järjestysnumeron
(aukkonro. + 3 (3 vastaa kolmea liitäntää jotka on jo määritelty)) kirjaimella ABC. Esimerkiksi: jos
kortti jossa on 3 AFNOR liitäntää asetetaan aukkoon 1, ulostulot ovat 4A, 4B ja 4C.
Huomautus: huoltovalikon kohdassa ”Aikajako” tilaa ”DEL” käytetään vain irrotettaessa
lisäpiirilevyä pääkellosta.
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14.3 Piirilevy kahdella ASCII-liitännällä

Tässä piirilevyssä on 2 ASCII-liitäntää jotka voidaan määritellä RS232 tai RS422 (RS485) tilaan.
Vaihtaaksesi määritystä, paina 3 DIP kytkintä haluttuun asentoon.
Liitä linjat liitäntöihin A ja B.
ASCII kehys, nopeus ja baudien määrä on ohjelmoitavissa PC-ohjelmistolla.
Vakio-ohjelmointi on jaksottainen viestinlähetys Bodet yksikköön joka sekunti, 9600:ssa baudissa,
8bit ilman pariteettia ja yhdellä pysäytysbitillä, aika on paikallinen aika joka on määritelty Sigmaan.
Eri välityskehyksiä on olemassa:
Viestin sisältö
Esimerkki
Thursday October 9 2008 at 15h 12m 30s
Standardi 1
Start of message:
08:10:09:04:15:12:30 ”end of frame”
Standardi 2
”Start of message” 00 Thu 09/10/08
15:12:30 ”end of frame”
ZDA GPS
”Start of ZDA GPS message”
simulaatio
151230,00,09,10,08,00,00*:6. “end of
frame”
GGA GPS
”Start of GGA GPS message” 151230,00,
simulaatio
IIII.II,a,yyyyy.yy..a,1,xx,x.x,x.x,Mx.x,M,x.x
xxxx70 ”end of frame”
Prog.
Your programming: see button
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Liitäntä PC:hen RS232 tilassa

Synkronointiliitäntä PC:hen RS422:lla
Synkronointiliitäntä PC:hen RS485:llä

Aseta linjat asentoon ”On” huoltovalikon ”Aikajaossa” (sivu 35).
Huomautus: tässä valikossa, ”DEL” tilaa käytetään vain kun irrotetaan lisäpiirilevyä pääkellosta.
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14.4 24V // piirilevy

Tämä piirilevy ei vaadi ohjelmointia. Se sallii lisätä minuutin, 1/2 minuutin, sekunnin tai SR2-59
pulssin lähtöön tai TBT 24V DC 1A virtalähteeseen. Katso sivu 35, aikalähtövalikko, asettaaksesi
tämän lähdön. Käytä kahta virta DIP kytkintä valitaksesi sisäisen (24V) tai ulkoisen virran (2050V).

Jumpperi sallii sinun säätää liitännän maksimaalista ampeerilukua.
Varoitus: maksimaalinen ampeeriluku riippuu Sigma pääkellon versiosta.
Sigman versio
Virta
Maksimaalinen ampeeriluku
110V/240V
35W
1A totaali
0,5A cpu + 0,5A tai 1A optio
24V versio piirilevyn
2,5A totaali
ulkoisella virralla
0,5A cpu + 2x1A optio
TBT 36/72V
50W
1,5A totaali
0,5A cpu + 2 x 0,5A optio tai
0,5A cpu + 1A optio
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14.5 Piirilevy kahdella sarjaliitännällä

Tämä piirikortti ei vaadi ohjelmointia. Vakioasetuksena kellonaika on sama kuin Sigman määritelty
aika, 1,2 sekunnin pulsseilla ja linja on pysäytetty.
2 versiota:
• Sisäisen virran (24V) kehittämä pulssi
• Eristetyn ulkoisen virran (20-50V) kehittämä pulssi
Liitä kellolinjat liitäntöihin A sekä B, ja tarvittaessa virtalähde ulkoiseen virtaliitäntään.
Virta voidaan säätää (välille 50-100 mA) kullekin linjalle, käyttäen potentiometriä
terminaalinliuskan vieressä.
Resistori (4,7 K) joka sijaitsee kussakin terminaaliliuskassa, on suunniteltu estämään ”line open”
hälytysviestit. Se tulee jättää jos linjaa ei käytetä. Aseta linjat asentoon ”On” ”Aikalähdössä”
huoltovalikossa (sivu 35).
Palautus oikeaan aikaan voidaan suorittaa linja kerrallaan.
Huoltovalikon aikalähtövalikossa, käytä näppäintä
vahvista näppäimellä

.
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siirtyäksesi kohtaan ”set dial” (aseta arvo),

Seuraava näyttönäkymä ilmestyy:
Syötä kunkin linjan kellonajat (linja A ja B), vahvista näppäimellä

.

Aseta linjat asentoon ”On”.
Voit katsoa eri jakolinjoja valitsemalla ”view dial”.

Huomautus: huoltovalikon kohdassa ”Aikalähtö”, tilaa ”Del” käytetään ainoastaan kun poistetaan
piirilevyä pääkellosta.

50

14.6 Relepiirilevy

Tämä piirilevy ei vaadi ohjelmointia. Se sallii kolmen releen lisäämisen.
Katso ohjekirja (relemääritys) sivulla 36.
Huomautus: huoltovalikon kohdassa ”Aikalähtö”, tilaa ”Del” käytetään ainoastaan kun poistetaan
piirilevyä pääkellosta.
Kytkentäesimerkkejä
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14.7 Piirilevy AFNOR-liitännällä

Tämä piirilevy ei vaadi ohjelmointia.
Voit lisätä AFNOR-synkronointiliitännän.
Katso ”Aikalähtö” ohjekirjasta, sivu 32.
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15)

Tekniset tiedot
Määrittely
Varmuuskopio

Sähkö

Releet

Ominaisuudet
Pysyvä varmuuskopio kaikista parametreista
virtavian sattuessa. Vastaanottokellojen
automaattinen uudelleenasetus virran palautuessa.
Pohja-aika
Kvartsi, tarkkuus 0,1sek/päivä lämpötilassa 2025.
Kapasiteetti
500 ohjelma-askelta/piiri.
Virtasyöttö
115 tai 230 VAC ± 10% 50/60 Hz tai 24VDC, tai
36/72 VDC (riippuen mallista).
Max kulutus
35W.
Virtasyötön terminaalikotelo
Räkki: kova tai taipuisa kaapeli päätykappaleella
jonka halkaisija on 12-1,52.
Seinämalli: kova kaapeli 12-1,52, paljastettu 6mm.
Muut terminaalit
Halkaisijan max 1,52, paljastettu 6mm.
Sähköeristys
Luokka I.
Päävirtajärjestelmä
TT tai TN järjestelmä.
Kolmen releen ohjaus
Ohjelmoitavissa viikoittaiseen tai vuosittaiseen
tilaan.
Ohjauspiirin eristys
Galvanoitu eristys.
Piirin käyttöjännite
Joko SELV* tai LV** (230V max kahden piirin
välillä).
Releen kapasiteetti
240V AC 1A.
Indikaatiovalon (kukin piiri) toiminta
1) Valaistu kun kontakti suljettu
2) Käytetään osoittamaan nykyisen piirin
ohjelmointia
Releiden tilat
Standby/työ piirissä 3.
Normaalisti auki piireissä 1 ja 2.
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Liitännät

Synkronointi
Minuutin tai ½ minuutin
rinnakkaispolarisoitu
impulssijako
D1D2 jako
AFNOR koodattu aikajako

Suojausluokka
Käyttölämpötila
Mekaaninen Näppäimistön lukitus
Mitat

Paino

Malliriippuvainen, FI, DCF, MSF tai GPS antenni.
Yksi 24V 1A liitäntä ohjelmoitavissa minuuteissa, ½
minuuteissa tai sekunneissa paikallisessa ajassa tai
24V 1A LV virtalähde.
Yksi liitäntä (D1D2 käyttää piirien 1 ja 2 releitä).
Yksi liitäntä, standardi NFS 87 500A (ohjelmointia ei
tarvita) (SELV).
Seinämalli: IP41 / Räkki: IP20
0-50°.
Koodi.
Seinämalli
Räkkimalli
Leveys
220m
483mm (1 leveys)
Korkeus
322mm
44m (1 U)
Syvyys
83mm
200mm
0,8kg
1,4kg

*SELV: erityisen alhainen turvajännite (jännite <42,4V piikki tai 60V jatkuva).
**LV: alhainen jännite > 42,4V piikki tai 60V jatkuva.
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16)

Vianetsintätaulukko

Mitä tehdä jos…?
Vihreä LED ei syty kun laite
käynnistetään

Virta on kytketty mutta sekundääristä
jännitettä ei ole
Mitään viestiä ei näytetä
käynnistettäessä
Mitään ei tapahdu kun näppäintä
painetaan

Antenni liitettynä, ”radio” kuvake
vilkkuu edelleen
Pohja-aika elää
Pohja-aika elää suuresti (>0,5
sek/päivä)
Hälytys näkyy

Tarkasta… (katso sivu 5)
• Tarkasta virtakytkentä (D)
• Tarkasta että terminaaliliuskat (K) on kytketty
oikein
• Tarkasta että näppäimistön litteä kaapeli (Q) on
oikein liitetty terminaaliliuskaan
• Tarkasta että terminaaliliuska on oikein asetettu
• Vaihda muuntaja tarkastettuasi ettei oikosulkua
ole
• Tarkasta että näytön litteä kaapeli (Q) on oikein
liitetty terminaaliliuskaan
• On mahdollista ettei näppäintä ole painettu
tarpeeksi kauan
• Tarkasta että näppäimistön litteä kaapeli (Q) on
oikein liitetty terminaaliliuskaan
• Tarkasta ettei näppäimistö ole lukittuna (väärä
koodi annettu)
• Tarkasta että radiosynkronointiantenni on
kytketty yksikköön ja että LED vilkkuu
• Odota ainakin 4min
• Katso Pohja-ajan asetus (sivu 34)
• Lähetä laite huoltoon
•

Kuitataksesi hälytyksen, korjattuasi syyn, paina
näppäintä
ja kuittaa näppäimellä
. Ota
yhteys huoltoon jos ongelma ei korjaannu.
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