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1. Välimus ja paigaldamine 
 

Joonis 2 
 

67mm Paigaldamine 
Paneelikinnituseks (paneelid kuni 7.0mm  

MEU 11 & MEU 17 

 
 

Metall- 
hüdriid 
patarei 

 

Muutmis- 

Joonis 1 
 
 
 

 
Programmi 

 
 
 

R 3.5mm 

paksusega ja väljalõikega nagu joonisel 2), 
kinnitage EMU11/17 kaasasolevasse hoidikusse 
ning kinnitage kohale kasutades 2 kaasasolevat 
nr  6 x 3/8in kruvi nagu on näidatud joonisel 3. 
Pidage paigalduskohta valides meeles, et 
paneeli väljalõike jaoks on vajalik  26.0mm vaba 
ruumi.  

Viigiühendus nupp 

Võimalik on tellida detailjoonis

nupp Joonis 3  

 
Kasutage  nr  6 x 3/8in 
kruvisid 
kinnitusraami  

 
Seade kinnitatakse eestpoolt järgnevalt:  

EMU 11 & EMU 17 

 

1 

ühendamiseks EMU11/17-
ga (kinnitus tagaküljel) 

 

2 

Joonis 4 Raam   

 
Nr 4 x 5/8in 

Kinnitage 2 polti nii nagu on näidatud joonisel  4. 
a. Seejärel ühendage 2 nr  4 x 5/8 in kruvi 

poltidega ning kinnitage. 
b. Ühendage seadme juhtmed 

termineerituna Molex 4 way 7720 vms 
konnektoriga paneeli tagaosa kaudu.  

c. Sisestage EMU11/17 koos raamiga paneeli 
ning kinnitage kahe nr 4 kruviga. Poltide nagad 
liiguvad kinnitamise ja pingutamise ajal. 

 
 

Muutmis- 

 
 

Kinnitus- 

 
 

Kinnitus- 

 
 

Liuglüliti pidevaks 

 
 

Katte- 

kruvi Polt  

kaitse 

Pakend 

raam poldid sees, väljas või 
programmeeritud 

tööks 

kinnitus Pinnale kinnitamine 
Ilma kinnitusraamita EMU11/17 saab 
kinnitada pinnale, kasutades 4 kinnitusava, 

1  EMU11 (24 tundi) või  EMU17 (7 päeva) 
1   Paneelikinnitus 
1  Muutmisvastane kate 
4   Kinnitushoidikud (pikkus 10mm) 
2   Kinnituspoldid 
2   Kinnituskruvid (Nr 4 x 5/8 in) paneelikinnituseks 
2   Kinnituskruvid (Nr 6 x 3/8 in) hoidiku kinnitamiseks EMU11/17-ga 

Nagu näidatud joonisel  5.  Seadme saab 
paigaldada pinnast 100 mm kõrgusele, 
kasutades nelja kaasasolevat 
kinnitushoidikut. Sel juhul tuleb EMU11/17 
paigaldada voolujuhtmetele ligipääsu 
tõkestamiseks hoidikusse või karpi.  

4  
kinnitus 
ava  

 

Joonis 5 
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2. Tehnilised andmed 
MEU11 & EMU11 

● 4 ON/OFF programmi 
● Lihtne kahe nupuga programmeerimine 
● Muuda/Liigu edasi järgmise programmini 
● Laetav metallhüdriidpatarei kuni 1000-tunnilise reserviga 
● Vajab ainult välist dioodi, resistorit ning releed võrku lülitamiseks 
● Temperatuurivahemik  0° ... 55°C 

Kasutamine 

Vajutage programmeerimisvalikute vahel liikumiseks  
programminuppu, seejärel vajutage vilkuva kellaaja määramiseks 
muutmisnuppu. Esmalt määratakse aeg ning seejärel programmi 
periood. Programmid järgnevad vahemikus 1-4. Kui 
programmeerimise ajal ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, 
pöördub ekraan tagasi tavareziimile. Vajutades tavareziimil 
muutmisnuppu, liigub väljund järgmise programmiosani.  

3 

MEU17 & EMU17 

● 6 ON/OFF programmi 
● Lihtne kahe nupuga programmeerimine 
● Muuda/ Liigu edasi järgmise programmini 
● Laetav metallhübriidpatarei kuni 1000-tunnilise reserviga 
● Vajab ainult välist resistorit, dioodi ning releed võrku lülitamiseks 
● Temperatuurivahemik  0° ... 55°C 

Kasutamine 

Vajutage programmeerimisvaliku valimiseks programmeerimis-
nuppu ning valiku muutmiseks muutmisnuppu. Esmalt määratakse 
nädalapäev(ad), seejärel tunnid ja minutid. Sellele järgnevad 6 
ON/OFF programmi, igaüks järjekorras päev(ad), tunnid ja 
minutid. Kui programmeerimise ajal ühe minuti jooksul ühtegi 
nuppu ei vajutata, pöördub ekraan tagasi tavareziimile. Vajutades 
tavareziimil muutmisnuppu, liigub väljund järgmise 
programmiosani.  
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Üks resistor PSU (ainult MEU11 & MEU17) Kaks resistorit PSU – annab optimaalse EMC tulemuse 
(ainult MEU11 & MEU17) 

Joonis 6 Joonis 7 
 

 

MOODULL MOODULL 



 

 
 

1    2    3    4 

 

 
 

1    2    3    4 

Kõik ühendus- 3. EMU11 & MEU11 programmeerimine 

tüübid 

Viik 1: üldviik 
Viik 2: positiivne patarei ja relee vool. Min 0.50 mA (mitte relee) 
Viik 3: Relee ühendus 
Viik 4: Väljund ja releeühendus. NPN avatud konnektor. Max 10mA,47 V 
Soovituslik on Molex 7720 4-poolne, või sarnane, konnektor 
MEU11 ja MEU17 - Tavakasutus 

Joonistel  6, 7 ja 8 on näidatud moodulit mis kasutab  Shrack 48V 
releed vooluvõrguühendusega. Tüüp RP330048 või RP331048 
(üleminekud). Selles seades relee kasutab 47V ning hoitakse üle  24V, 
vooluvõrgus 200V. 

Muutmisnupp 
Aja määramine 
ning tühistamine      
 
 

 

24 tunni  
digitaalne 
kell/taimer     

Patarei 

Programminupp 
kellaaja ja nelja  

ON/OFF 
programmi        
aja valik ja 
vaatamine 

 
Väljundi olek  

ühiku kuvamise 
valik sees/väljas 

EMU11 ja EMU17 - Tavakasutus 

Joonisel 6 näidatud ringi saab siinsel juhul kasutada 10K, 3W resistoriga, 
15K, 2W resistori asemel ning 1.3W zener peab olema ühendatud mooduli viikide 1 
ja 2 vahele. Ringi joonisel 7 saab kasutada kahe 5K1, 1.5W resistoriga, näidatud 
7K5, 1W resistorite asemel. Mooduli viikide 1 ja 2 vahele peab olema ühendatud 
1.3W zener. Ringi joonisel 8 saab kasutada 330nF, X 250V ac kondensaatoriga 
näidatud 220nf kondensaatori asemel ning mooduli viikide 1 ja 2 vahele peab 
olema ühendatud 1.3W zener.  
Kõigis näidetes on zener  47V ning selle katood on ühendatud viigiga 2.  

Kondensaator PSU (ainult MEU11 & MEU17) 

Fig 8  

Mooduleid on võimalik kasutada ka erineva pingega. 
Kontakteeruga infoks tehnilise toega, tel:  020 8450 0515. 

Seadmes on laetav patarei. Kui seade ei ole ühendatud vooluvõrguga kauem kui ühe kuu 
jooksul, võib selle ekraan välja lülituda. Sel juhul ühendage seade vooluvõrku, 
oodake 30 minutit ning tehke seadmele reset.  

Programmeerimine 
Programmeerimiseks kasutatakse muutmisnuppu ja programminuppu. Tavakasutusel  
kasutatakse muutmisnuppu sisse/välja lülitamiseks tühistades hetkel määratud aja, 
kuni järgmise programmeeritud sisse/väljalülitumiseni. Programmeerimise ajal 
kasutatakse muutmisnuppu aja määramiseks. Programminuppu kasutatakse kellaaja 
või nelja sees/väljas aja määramiseks või muutmiseks; lisaks saab sellega kontrollida 
määratud sees/väljas aegu. Iga programminupu vajutusega kuvatakse valikud 
järjekorras vilkuvana: kellaaja tunnid ja minutid, seejärel esimene Sees aeg, esimene 
Väljas aeg, teine Sees aeg jne. Vilkuvana kuvatava väärtuse muutmiseks vajutage 
muutmisnuppu; seejärel vajutage järgmisele väärtusele liikumiseks taas 
programminuppu.  

Tavareziim 

Tavareziimil kuvab seade ekraanile kellaaja, tunde ja 
minuteid eraldav koolon kuvatakse vilkuvana. Väljundi 
olek kuvatakse sisse (ON) või välja (OFF) lülitatuna.  

1 Ekraani reset 
Määratud programmide kustutamiseks ja ajakontrolleri resetiks vajutage ja hoidke 
mõlemat nuppu all kuni ekraan tühjeneb.  
Vabastage nupud, ekraanile kuvatakse kõik valikud 
korraga, seejärel vilkuv kellaaja seade.  
Olete nüüd kellaaja määramise reziimil, 
programmeerimise alguses.  
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 Joonis 8 



 
ON 

 

 
1    2    3    4 

: 

Programmeerimisjärjekord 

    Kellaaja määramine 
Programm 1 sees 

   Programm 1 väljas 
    Programm 2 sees 

 
 

: . . . .  ➔ Programm 3 sees 
: Programm 3 väljas 
: Programm 4 sees 
: Programm 4 väljas 

 
iii Vajutage programminuppu. esimene Sees aeg 

on nüüd määratud ning ekraanile kuvatakse 
esimese Väljas aja programmeerimisseaded.  

iv Määrake samal viisil tunnid ja minutid, nagu eelnevalt.  

                       Programm 2 väljas    . . . . . .  :      Tööreziim v Määrake samal viisil ülejäänud Sees/Väljas ajad. Märkus: Sees/Väljas  
programmid mida ei kasutata, jätke vahele, ärge määrake nende väärtuseks  

Märkus: kui nuppe ei vajutata kauem kui 1 minuti jooksul, pöördub seade 
automaatselt tagasi tööreziimi.  
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i 
Aja määramine (peale resetti) 
Tunni määramine – Vajutage muutmisnuppu.  

 

 
Märkus: kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke  
muutmisnuppu all. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
ii Minutite määramine – Vajutage 1 kord programmi-

nuppu, minutid kuvatakse vilkuvana. Vajutage 
minutite määramiseks muutmisnuppu.  

7  

nulli.  
 

TÄHELEPANU Peale Sees kellaaja programmeerimist ei lülita see 
automaatselt seadet sisse. Vajutage sisselülitamiseks muutmisnuppu. 
Seejärel töötab seade vastavalt määratud programmile.  

4. Programmide vaatamine 
Määratud programmide vaatamiseks või tavareziimile tagasipöördumiseks 
vajutage ja hoidke programminuppu.  

5. Programmeerimisreziimi kasutamine 
Programmeerimisreziimi saab tavareziimil avada igal ajal. Vajutage 

Märkus: kiireks muutmiseks vajutage ja hoidke 
muutmisnuppu all.  

 
iii Vajutage programminuppu – kellaaeg on nüüd 

määratud ning ekraanile kuvatakse seadistus 
esimeseks Sees programmi ajaks.  

 
3. Programmi Sees/Väljas aegade 

määramine (peale kellaaega) 
Programmi 1 Sees aeg 

i Vajutage tunni määramiseks muutmisnuppu.  

 
ii Vajutage minutite valimiseks programminuppu ja 

minutite määramiseks muutmisnuppu.  

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

 

1    2    3    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1    2    3    4 

programminuppu, tunni ja minutite näit kuvatakse ekraanil vilkuvana; see on 
vaatlusreziim. Kui soovite seadeid muuta, vajutage programmeerimisreziimi 
avamiseks muutmisnuppu ning määrake soovitud seaded.  

6. Programmide kustutamine 
Iga Sees/Väljas programmi saab kustutada, kustutades selle Sees/Väljas 
määratud ajad. Järgige punkti 5 samme ning kui olete avanud tühistatava 
programmi, vajutage muutmisnuppu kuni ekraanile  
kuvatakse  --: seejärel vajutage programminuppu 
programmi kustutamiseks. Ekraanil kuvatakse tunnid  
ja minutid ning vilkuv “On” või “Off”.  

Tühistamine 
Väljundi oleku Sees/Väljas muutmiseks tavareziimil, vajutage muutmisnuppu. Väljundi 
olekukuva ekraanil muutub.  

 
 
 

1    2    3    4 
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: 

4. EMU17 & MEU17 programmeerimine 1 Ekraani reset 
Muutmisnupp 
Aja määramine ja 
programmi 
tühistamine 

Programminupp 
kellaaja määramine 

ja 6 Sees/Väljas 
programmi 

määramine ja 
vaatamine 

Programmide kustutamiseks ja ajakontrolleri resetiks vajutage ja hoidke mõlemat 
nuppu all, kuni ekraanikuva kustub. Seejärel vabastage nupud, ekraanile kuvatakse 
kõik ühikud, seejärel kellaaeg ja päeva 1 vilkuv sümbol.  
 
Olete nüüd kellaaja määramise reziimil,       
programmeerimise alguses.  

 
24 tunni 
digitaalse 
kella/ 
taimeri kuva 

 

Väljundi olek 
Sees/Väljas 

Programmeerimine 
  . . . .  ➔ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Patarei 

Nädalapäev 
1 = esmasp 

7 = pühap 

Kellaaja määramine 
Programm 1 sees 
Programm 1 väljas 
Programm 2 sees 
Programm 2 väljas 

: Programm 4 sees 
: Programm 4 väljas 
: Programm 5 sees 
: Programm 5 väljas 
: Programm 6 sees 

Seadmel on laetav patarei. Kui ajakontroller on vooluvõrgust lahti ühendatud kauem  Programm 3 sees : Programm 6 väljas 
kui 1 kuu jooksul, võib ekraanikuva kustuda. Sel juhul ühendage seade 
vooluvõrku, oodake 30 minutit ning tehke seadmele reset.  

Programm 3 väljas . . . . . .  :           Tööreziim 

Programmeerimine 

Valikus on 7 nädalapäeva ja 6 programmi, kõiki saab määrata töösse kõigiks 
viieks tööpäevaks, nädalavahetuseks, või kõigiks seitsmeks päevaks (24h töös). 
Programme saab määrata ka päevadele eraldi.  
Programmeerimiseks kasutatakse muutmisnuppu ja programminuppu. 
Tavareziimil kasutatakse muutmisnuppu Sisse/Välja lülitamiseks, 
tühistades määratud aja kuni järgmise programmeeritud Sees või Väljas 
ajani. Programmeerimise ajal kasutatakse muutmisnuppu ajavalikute 
muutmiseks. Programminuppu kasutatakse kellaaja ja 6 programmi aegade  

Märkus: kui nuppe ei vajutata kauem kui 1 minuti jooksul, pöördub seade 
automaatselt tagasi tööreziimile.  

10 2 Aja määramine (peale resetti) 

i Päeva määramine - vajutage muutmisnuppu.  
 1 = esmaspäev ... 7 = pühapäev. 

ii Tunni määramine – vajutage programminuppu,  
valige tund (kuvatakse vilkuvana).  

määramiseks või muutmiseks; lisaks kasutatakse seda määratud Sees/Väljas 
aegade vaatamiseks. Programminuppu vajutades liigub muutmisvalik edasi 
vastavalt esmalt kellaaja muutmiseks, seejärel esimene Sees aeg, esimene Väljas 
aeg jne. Muudetav ühik kuvatakse vilkuvana, vajutage muutmiseks 
muutmisnuppu. Seejärel vajutage edasiliikumiseks taas programminuppu.  

Tavareziim 

 
Muutmiseks vajutage muutmisnuppu.  

iii Minutite määramine – vajutage programminuppu, 
valige minutid (kuvatakse vilkuvana). Vajutage 
muutmiseks muutmisnuppu.  

iv Vajutage programmi nuppu – kellaaeg on 
määratud. Määrake järgnevalt programmi ajad.  

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Tavareziimil kuvatakse päev ja kellaaeg. Väljundi olek 
näidatakse Sees (On) või Väljas (Off).  

 
OFF 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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HELPLINE 
020-8450-8944 

 

 
 

 

Timeguard Ltd. 
Victory Park, 400 Edgware Road, 

London NW2 6ND 
Tel: 020 8452 1112 

E-mail csc@timeguard.com 
 

Designed and manufactured in the U.K. 67-057-97 (2) 
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