
! Tärkeää. Aloita valitsemalla kieleksi 

englanti. !*

2-kanavainen kellokytkin. 1+1 sulkeutuvaa 

(NO) potentiaalivapaata kosketinta 

16 A/250 V AC. Astrotoiminnolla. Valmius-

tilan kulutus vain 0,03-0,4 wattia.

Modulaarinen yksikkö kiskoasennukseen 
normin DIN-EN 60715 TH35 mukaisesti. 
1 moduuli = leveys 18 mm, syvyys 58 mm.
Patentoidun Eltako Duplex -tekniikan (DX) 

avulla, normaalisti potentiaalivapaat kos-

kettimet voidaan silti kytkeä nollapisteessä 

230 V AC 50 Hz ja vähentää siten merkittä-

västi niiden kulumista. Liitä tätä varten 

yksinkertaisesti nollajohdin liittimeen (N) 

ja L liittimeen 1 (L) ja/tai 3 (L). Virrankulutus 

valmiustilassa kasvaa tällöin vain 0,1 W.

Kanaville voidaan vapaasti määrittää vapaasti 
enintään 60 ajastimen muistipaikkaa. Päi-
vämäärätoiminto ja automaattinen kesä-/
talviajan vaihto. Varakäyttöaika noin 7 vuo-
rokautta ilman paristoja.
Jokainen muistipaikka voidaan ohjelmoida 
astro-toiminnolla (automaattinen päälle- ja 
poiskytkentä auringon noustessa/laskiessa) 
päälle/pois tai impulssilla (joka laukaisee  
2 sekunnin impulssin). Astrotoiminnon päälle/
pois-aikaa voidaan muuttaa ± 2 tuntia ja 
käytettävissä on myös päivänseisausasetuksen 

Laitteen saa asentaa vain sähköalan 

 ammattilainen, muussa tapauksessa 

 seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun 

vaara!

Kellokytkin S2U12DDX-UC  

näytöllä

FIN

Asennuspaikan lämpötila: 
-20°C ... +50°C. 
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C. 
Suhteellinen ilmankosteus:  
Vuoden keskiarvo <75%.

23 200 901 - 5

Koskee laitteita, jotka valmistettu 

 tuotantoviikosta 26/19 lähtien  

(katso kotelon alapinnan painatusta)

enintään ± 2 tunnin säätömahdollisuus.
Ohjaustulo (+A1) keskus päälle/pois-ohjausta 
varten prioriteetti asetuksella.
Keskusohjauksen yleinen käyttö- ja ohjaus-
jännite 8-230 V UC.
Asetukset tehdään MODE- ja SET-näppäimillä 

ja asetukset ovat lukittavissa.

* Kielen asettaminen: aina jännitteen kyt-
kemisen yhteydessä on mahdollista valita 
10 sekunnin kuluessa kieli SET-näppäimellä 
ja vahvistaa se MODE-näppäimellä. D = Saksa, 
GB = Englanti, F = Ranska, IT = Italia ja ES = 
Espanja. Sen jälkeen näyttöön palaa nor-
maalinäkymä: viikonpäivä, kellonaika, päi-
vämäärä ja kuukausi. 
Pikaselaus: Numeroita voidaan selata no-
peasti pitämällä Enter-näppäintä painettuna. 
Vapauta ja pidä sitten painettuna uudestaan 
muuttaaksesi vieritys suuntaa.
Kellonajan asettaminen: paina MODE-näp-
päintä, etsi sitten SET-näppäimellä CLK-

toiminto kohdasta PRG (ohjelma) ja valitse se 
MODE-näppäimellä. H-kohdassa, paina SET 
asettaaksesi tunnit ja paina MODE vahvis-
taaksesi. M-kohdassa, toimi samalla tavoin 
asettaaksesi minuutit.
Päivämäärän asettaminen: paina MODE-
näppäintä, etsi sitten SET-näppäimellä DAT-

toiminto kohdasta PRG ja valitse se MODE-
näppäimellä. Y-kohdassa, paina SET 
asettaaksesi vuosiluvun ja paina MODE vah-
vistaaksesi. Toimi samalla tavoin M-kohdassa 
asettaaksesi kuukauden ja D-kohdassa 
asettaaksesi päivämäärän. Viimeinen asetus 
järjesyksessä MO (viikonpäivä) vilkkuu. Paina 
SET asettaaksesi ja paina MODE vahvistaaksesi.
Maantieteellisen sijainnin asettaminen 

(jos halutaan käyttää astrotoimintoa): 

löydät listan Suomen kaupunkien sijainneista 
käyttöoppaan lopusta. Paina MODE ja sitten 
SET-näppäintä PRG-asetuksen kohdalla, et-
siäksesi POS-sijaintitoiminnon. Valitse vaih-
toehto painamalla MODE. Paina SET kohdassa 
LAT valitaksesi leveysasteen. Vahvista pai-
namalla MODE. Toista tämä kohdassa LON 
valitaksesi pituusasteen ja vahvista paina-
malla MODE. Paina SET kohdassa GMT aset-
taaksesi aikavyöhykkeen ja vahvista paina-
malla MODE.
Tarvittaessa voidaan asettaa enintään ± 2 
tunnin viive kohtiin WS (talvipäivänseisaus) ja 
SS (kesäpäivänseisaus) molemmille kanaville.
Manuaalinen ON/OFF-kytkentä prioriteet-

tiasetuksella: Paina MODE ja sitten PRG-

asetuksen kohdalla SET, etsiäksesi toimin-

non INT. Paina MODE valitaksesi. Kohdassa 
CH, paina SET valitaksesi kanavan 1 tai 2 ja 
paina MODE vahvistaaksesi. Nyt voit vaihtaa 
asetusten AUT (automaattinen), ON tai OFF 
välillä painamalla SET. Vahvistettuasi MO-
DE-painikkeella valitun kanavan vaihtoaika 
voi muuttua.
Jos vaihtoajan pitäisi muuttua automaatti-
sesti kun aikaohjelmasta tulee aktiivinen, 
tulee valita AUT (automaattinen) uudelleen. 
Jos MODE pidetään painettuna yli 2 sekun-
tia, tehdyt muutokset tallentuvat, ja kello-
kytkin palaa käyttötilaan.
Kesä- ja talviaikaan siirtäminen: Paina 
MODE ja sitten PRG-asetuksen kohdalla SET, 
etsiäksesi toiminnon SWT. Paina MODE vali-
taksesi. Valitse nyt SET-näppäimellä ON tai 
OFF. Jos valitset ON, siirtyminen tapahtuu 
automaattisesti.
Keskusohjaus ON tai OFF prioriteetilla au-

tomaattitilassa (AUT): Paina MODE ja sit-
ten PRG-asetuksen kohdalla SET, etsiäksesi 
toiminnon CIA. Paina MODE valitaksesi. Pai-
na SET valitaksesi CON tai COF, paina MODE 
vahvistaaksesi.
Satunnainen päälle-/poiskytkentä ON/

OFF: Paina MODE ja sitten PRG-asetuksen 
kohdalla SET, etsiäksesi toiminnon RND. 

Paina MODE valitaksesi. Paina SET aset-
taaksesi ON (RND+) tai OFF (RND) ja paina 
MODE vahvistaaksesi. Kun satunnaistoimin-
to on valittuna, päälle- ja poiskytkennän ai-
ka siirtyy kaikilla kanavilla sattumanvarai-
sesti 15 minuutilla. Päällekytkennän ajat 
siirtyvät aikaisemmiksi ja poiskytkennän 
ajat myöhemmiksi.
Näppäinlukon aktivoiminen: Paina lyhyesti 
samaan aikaan MODE ja SET ja kohdassa LCK, 
paina SET lukitaksesi. Lukkosymbolin viereen 
ilmestyy nuoli.
Näppäinlukon avaaminen: Paina MODE ja SET 
samaan aikaan 2 sekunnin ajan ja kohdassa 
UNL, paina SET avataksesi.
Ajastinohjelmien syöttäminen: Paina MODE 
ja sitten PRG-kohdassa uudestaan MODE 
valitaksesi muistipaikat. Paina SET hakeak-
sesi yhden 60 muistipaikasta P01-P60 ja 
paina MODE valitaksesi halutun muistipaikan.
Poistaaksesi valitun muistipaikan aktivointi, 
paina SET vaihtaaksesi ACT+:sta ACT:hen 
('+'-merkki = aktiivinen). Kun olet painanut 
MODE vahvistaaksesi ACT+:n, voit painaa SET 
ja MODE joka kerta vaihtaaksesi tulot ON, OFF 

Ohjelmointi esimerkkejä: 
P01/ON/CH1/TIM/7:50/MO+: 
Kanavan 1 valo, syttyy klo 7:50 maanantaisin.
P02/POIS/CH1/TIM/8:50/MO+: 
Kanavan 1 valo sammuu klo 8:50 maanantaisin.
P03/PÄÄLLE/CH1/TIM/20:00/MO+: 
Kanavan 1 valo syttyy klo 20:00 maanantaisin.
P04/POIS/CH1/TIM/21:00/MO+: 
Kanavan 1 valo sammuu klo 21:00 maanantaisin.
P05/PÄÄLLE/CH2/SS/SA+: 
Kanavan 2 valo syttyy auringonlaskun aikaan 
lauantaisin.
P06/POIS/CH2/SR/SU+: 
Kanavan 2 valo sammuu auringonnousun 
 aikaan sunnuntaisin.
P07/IMP/CH1/TIM/6:00/SA+: 
Kaikki kaihtimet/verhot avataan klo 6:00 
lauantaisin.

tai IMP (pulssi kytkentäaika 2 sekuntia), 
 kanava numero CH, TIM aika tunteina-H ja 
minuutteina-M, auringonlasku SS, auringon-
nousu SR ja halutut aktiiviset viikon päivät 
MO-SU (’+’-merkki = aktiivinen). Paina SET 
vaihtaaksesi kutakin tuloa ja paina MODE 
vahvistaaksesi. Kun olet vahvistanut viimeisen 
kohdan SU, muistipaikan tiedot on syötetty 
kokonaan.
Jos MODE pidetään painettuna yli 2 sekuntia, 
tehdyt muutokset tallentuvat, ja kellokytkin 
palaa käyttötilaan. 20 sekuntia viimeisen 
MODE- tai SET-painalluksen jälkeen, kello-
kytkin palaa automaattisesti käyttötilaan, 
tällöin keskeneräistä muistipaikka ohjel-
mointia ei tallenneta.
Automaattinen luotettavuuden tarkistus 
suoritetaan, jos aikaohjelmointi (TIM) samal-
le kanavalle asetetaan ennen astro-toimin-
non ohjelmointia (SR ja SS). Luotettavuus 
tarkistuksessa tarkistetaan, onko astro-toi-
minnon kytkentäaikaa suoritettava ollen-
kaan vuodenajan vaihtelun vuoksi. Luotet-
tavuuden tarkistusta varten, ON-toiminto 
on ohjelmoitava aina ennen OFF-toimintoa.
Jos luotettavuuden tarkistusta ei tarvita, 
esim. yhdistettäessä astro-toiminto ja seu-
raavan päivän aikaohjelmointi, on ohjelma-
paikka pidettävä vapaana astro-toiminnon 
ja aikaohjelmoinnin välillä tai OFF-toiminto 
voidaan ohjelmoida ennen ON-toimintoa. 
Syöttöjännite on kytkettävä pois ja takaisin 
päälle jatkaaksesi ohjelmien syöttämistä 
välittömästi takautuvasti.



P08/IMP/CH2/TIM/22:00/SA+: 
Kaikki kaihtimet/verhot suljetaan klo 22:00 
lauantaisin.
P09/PÄÄLLE/CH1/SS/TH+: 
Kanavan 1 valo syttyy joka torstai auringon-
laskun aikaan.
P10/POIS/CH1/TIM/21:00/TH+: 
Kanavan 1 valo sammuu joka torstai klo 21:00
P11/PÄÄLLE/CH1/TIM/5:00/FR+: 
Kanavan 1 valo syttyy joka perjantai klo 5:00
P12/POIS/CH1/SR/FR+: 
Kanavan 1 valo sammuu aina perjantaina 
 auringonnousun aikaan.
Tyhjennä kaikki muistipaikat: paina ja pidä 
painettuna MODE- ja SET-painikkeita sa-
manaikaisesti 2 sekunnin ajan ja paina SET 
vahvistaaksesi kun RES näkyy näytössä.

Kytkentäesimerkki

Kytkentäesimerkki

nollapistekytkennällä

ilman nollapistekytkentää

pituusaste (LON) ja leveysaste (LAT) 

 Suomessa 

aikavyöhyke (GMT): +2, kesäaika: +3

Helsinki 24 60

Hämeenlinna 24 60

Joensuu 29 62

Jyväskylä 25 62 

Kajaani 27 64

Kittilä 24 67

Kokkola 23 63

Kouvola 26 60

Kuopio 27 62

Kuusamo 29 65

Lahti 25 60

Lappeen-
ranta

28 61

Oulu 25 65

Pori 21 61

Rovaniemi 25 66

Seinäjoki 22 62

Sodankylä 26 67

Tampere 23 61

Turku 22 60

Utsjoki 27 69

Vaasa 26 64

lisää paikkakuntia: www.google.fi

Tekniset tiedot

Syöttöjännite ja  8..253 V 
ohjausjännite AC

Syöttöjännite ja  10..230 V 
ohjausjännite DC

Nimelliskytkentäkapasiteetti 16 A/250 V AC

Säilytä myöhempää käyttöä varten! 

Suosittelemme käyttöohjekoteloa 
GBA14.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Tuotekonsultointi ja tekninen tuki: 

 045 7870 6795
 tuki@eltako.com

eltako.com
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