
Návod k montáži a obsluze časového 
spínače  UKBN1     

Vážený zákazníku,dostává se Vám do ruky 
moderní, elektronicky řízený časový 

spínač pro všeobecné použití.       
Tento spínač je možno instalovat všude 

tam, kde je žádoucí aby v případě 
zablokování ovládacích tlačítek nedošlo 
k poškození zařízení trvalým chodem ani 
k poškození spínače tímto stavem, což se 

často stává například v systémech 
centrálního odvětrání na panelových 
domech, nebo při časování osvětlení  

v průchozích prostorách.       
Na přístroji jsou dvě signalizační LED 
diody; ZELENÁ indikuje sepnutí relé a 

ČERVENÁ stav tlačítkového okruhu,       
 či množství doutnavek. 

Při plném svitu červená LED indikuje 
zkrat. Tuto indikaci jistě uvítáte při 

Vaší práci.       
Technické parametry přístroje       
Napájecí napětí:                                230V~    
Max. zatížitelnost kontaktů relé:         4A    

(Přístroj nemá jištění kontaktů 
relé, nutno posílit stykačem. V 
případě poškození zkratovým 
proudem zaniká záruka!)
Rozsah pracovních časů: 5sec -  6min    
Jištění:     6,3A    
Průřez připojovacích vodičů:   max. 2,5mm2    

       
Bezpečnostní upozornění !!!       

Instalaci a seřizování přístroje smí 
provádět pouze osoba s elektrotechnickou 

kvalifikací !
Technické parametry výrobku jsou ve 

shodě se současně platnými normami ČSN a 
EN.   

Další info :
www.elcon-sro.cz
Záruční doba přístroje : 24 měsíců od data prodeje. 
 

  

..............   ...............
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