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BLUETOOTH KOPPLINGSUR ASTRO 2-KANALS MED DISPLAY SU12DBT/1+1-UC
MED ELTAKO CONNECT-APP

SU12DBT/1+1-UC
Bluetooth kopplingsur astro 2-kanals med display. Kanal 1 med 1 NO kontakt potentialfri 16 A/250 V AC
och DX. Kanal 2 med 1 OptoMOS potentialfri halvledarutgång 50 mA/12-230 V AC avsedd för manövrering 
av elektroniskt relä (ER) eller impulsgrupprelä (EGS). Med belyst display och med astro-funktion. 
"Standby" förbrukning endast 0,1-0,3 watt. Universell drift- och manöverspänning för centralstyrning 
12 till 230 V UC.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.
Med patenterad Eltako duplex teknologi (DX) på kanal 1 potentialfria kontakt, bryter vid nollgenomgång 
vid manövrering av 230 V AC/50 Hz vilket minskar slitaget avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar 
in N-ledaren till N-anslutningen och det ger en effektförbrukning i standbyläge på endast 0,1 watt. 
Upp till 60 lagringsplatser som fördelas fritt bland kanalerna. Med datum och automatisk  växling mellan 
sommartid och vintertid. Driftreserv ca 7 dagar utan batteri.
Varje minneplats kan programmeras med funktionen astronomiskt kopplingsur (automatiskt till/från vid 
solned-/soluppgång, ON/OFF eller impuls (som triggar en impuls på 2 sekunder). Astro-funktionens tid kan 
justeras upp till ± 2 timmar samt upp till ± 2 timmar, för solståndskompensering.
Med styringång (+A1) för centralt PÅ eller centralt AV med prioritet. 
Kopplingsuret ställs in antingen via Bluetooth med appen Eltako Connect eller med MODE- och 
SET-knapparna, knapplåsfunktion är möjlig.
Displaybelysningen tänds när man trycker en gång på MODE eller SET.
20 sekunder efter att du senast tryckt på MODE eller SET återgår programmet automatiskt till driftläge 
och displaybelysningen slocknar.
Anslut kopplingsuret till appen:
Tryck på SET, displayen visar BLE (Bluetooth) och kopplingsurets ID. Anslutningen till appen kan nu startas
(fabriksinställd PIN 123123).
Skanna QR-koden på bruksanvisningen, appen guidar dig genom hela programmeringsprocessen.
Efter att anslutning till appen har upprättats, visas BLE+ i displayen. Knapparna MODE och SET är nu låsta. 
Efter 20 minuter utan att interagera med kopplingsuret, kopplas Bluetooth-anslutningen automatiskt bort.
Ändra PIN-kod: PIN-koden för Bluetooth-anslutningen kan ändras i appen under knappen "PIN-kod för 
enheten".
Bluetooth-återställning (raderar eventuell ändrad PIN-kod): Bluetooth-anslutningen till appen 
måste kopplas bort. Tryck och håll in MODE och SET samtidigt i 2 sekunder, RES blinkar i displayen. 
Tryck och håll in SET i 2 sekunder, BLE dyker upp i displayen. Om du bekräftar med SET, utförs
Bluetooth-återställningen, PIN-koden raderas och enheten blir återställd till fabriksinställning.
Ställ in kopplingsuret med MODE- och SET-knapparna:
Ställa in språk: Varje gång spänningskällan ansluts kan du inom 10 sekunder välja språk med SET och 
bekräfta med MODE. D = tyska, GB = engelska, F = franska, IT = italienska och ES = spanska. 
Sedan övergår displayen till normalvisning: veckodag, tid, datum och månad. 
Snabb bläddring: Vid följande inställningar bläddrar siffrorna snabbt uppåt när en inmatningsknapp hålls 
intryckt. Om du släpper knappen och sedan trycker in den igen ändras riktningen. 
Ställa in tid: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter funktionen CLK under PRG (program) 
och välj den med MODE. Under H ställer du in rätt timme med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma 
sätt under M för minuter. 
Ställa in datum: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter funktionen DAT under PRG och välj 
den med MODE. Under Y ställer du in rätt år med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M
för månad och D för datum. Den sista inställningen i sekvensen MO (veckodag) blinkar. Tryck SET for 
inställning och tryck MODE för att bekräfta.
Övriga inställningar som geogra� sk position för astro, manuellt PÅ eller AV, sommar/vintertidsinställning, 
centrala PÅ eller AV, slumpvalsfuntion, knapplås och programmering av tider beskrivs i bruksanvisningen.

SU12DBT/1+1-UC Kopplingsur 2 kanals Bluetooth E1330706
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Bruksanvisningar och dokumentation på 
övriga språk:
http://eltako.com/redirect/SU12DBT*1*1-UC

Eltako Connect-app

Nerladdning Eltako Connect-app:
http://eltako.com/redirect/eltako-connect
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