
Alkonykapcsoló 
időzítővel 
MODEL: RDT10A-1 

Technikai adatok: 
■ Feszültség: 230VAC  50Hz
■ Kapcsolási teljesítmény: max.:1300W/230VAC
■ Fényérzékelő állíthatósága: 5 – 300 LUX
■ Időkapcsoló állíthatósága: 10 perc,1 és 8 óra

között
■ Ki,-bekapcsoló,jelzőfénnyel(LED)
■ Késleltetett Ki,bekapcsolás(60 mp)
■ IP44
■ Érintésvédelmi osztály: Ⅱ
■ Működési környezeti hőmérséklet:

-5℃ -- +50℃ 
■ Méretek: 118(m) X 69(sz) X 40(m) mm

Az alkonykapcsoló segítségével szürkületkor a 
fényviszonyokhoz igazodva, a lámpa/izzó 
autómatikusan bekapcsolódik,illetve világosban 
kikapcsol. 

Figyelmeztetés: 
A szerelést csak szakember végezheti, 
feszültségmentes állapotban! 
Elhelyzés: 

■ Az alkonykapcsolót a ( UP) szimbólummal

felfelé szerelje fel. 

■ A felhelyezéshez az Észak-keleti tájolás a
legideálisabb. 

■ Ne szerelje az alkonykapcsolót fényforrás
közelébe. (pl.alá) A közvetlen fény befolyásolja az 
alkonykapcsoló helyes működését. 

Felszerelés: 
Nyissa ki az alkonykapcsolót, a fedél csavarjainak 
az eltávolítása után, (A.kép) az alkonykapcsoló 
hátfalát rögzítse a falra.A gumi szigetelésen húzza 
át a csatlakozó kábelt és kösse be a rajz( B.kép) 
szerint. (N= Nulla, L= fázis) 

Helytelen Helyes
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Működés
■ Ha az alkonykapcsoló feszültség alatt van,akkor
a LED háromszor röviden felvillan. 
A LED villanása a beállított működési időtartamot 
is jelzi: 

1) 1 órán belül: 1x villan
2) 1 és 2 óra között:2xvillan
3) 2 és 3 óra között: 3xvillan
4) 3 és 4 óra között: 4xvillan
5) 4 és 5 óra között: 5xvillan
6) 5 és 6 óra között: 6xvillan stb…
7) 8 óra felett 9xvillan
8) Beállított idő nélkül: 3mp-ig gyorsan villan
■ Az időkapcsoló állítóját dusk/dawn funkcióra

állítva, nem működik az időkapcsoló,hanem
természetes fényviszonyok szerint kapcsol
ki-be az alkonykapcsoló.

■ A fényérzékelő beállítását,(lámpa mikor
kapcsoljon be) lehetőleg akkor
végezze,amikor a legerősebb a természetes
napfény.A Lux gombot tekerje az óra járásával
ellentétesen a(  )jelig,majd tekerje a gombot
az óra járásaval megegyezően,lassan a másik
irányba a LUX gombot,amíg a LED világítani
kezd.

Megjegyzés: A lámpatest, a LED felvillanása után, 
kb.60 másodperc elteltével kapcsol be. 
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■ Kérjük ügyeljen a következő pontokra:
1) Ha egy másik fényforrás intenzitása eléri a

beállított fényérzékenység kikapcsolási szintjét,
akkor a lámpatest kikapcsol és az időkapcsoló
sem működik. Ha másik fényforrás kikapcsol,
akkor a mi fényforrrásunk ismét bekapcsol és
az időkapcsoló óra ismét működésbe lép.

2) A környezeti fényviszonyok változása,
befolyásolja az időkapcsoló óra működését,de
az utolsó 10 percben(vagy 10 perces
kapcsolás esetén) a megváltozott
fényviszonony ellenére sem áll le az
időkapcsoló visszaszámlálása.

3) Az időkapcsoló működése a következ
esetekben áll le:
a) Erős, külső fényforrás kikapcsolja az

alkonykapcsolót és ezzel leáll az id
működése is. A lámpatest ismételt
bekapcsolása után, az időzítő újra,el
kezdi a működését.

b) A feszültség ellátás legalább 2 percre
megszűnik.

c) Az időkapcsoló működésbe lépése óta 24
óra telt el.

A. kép 

Garancia:a vásárlás dátumától számított 12 
hónap. Szakszerűtlen szerelés esetén 
bekövetkezett károkért a feleőséget nem 
vállaljuk és a garancia érvényét veszíti. 
Importőr: 
Everflourish-Europe GmbH 
Robert Koch Str 4.,Friedrichsthal,Németország 
Származási hely:Kína 
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