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PODRĘCZNIK

Cyfrowy zegar sterujący 2 kanałowy Basic 230 V
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Wprowadzenie

Symbole

Spis treści

Szanowny Kliencie,
Prezentowany timer cyfrowy DS 1000 umożliwia programowanie 
układu sterowania temperaturą w określonym pomieszczeniu we 
współpracy z listwami elektrycznymi B X0X2, w sposób zależny od 
czasu, a tym samym pozwala on dostosować zmiany temperatury 
do Twoich osobistych wymagań. Obniżenie temperatury pomiesz-
czenia w wymaganym okresie, np. podczas twojej nieobecności lub 
w nocy, stanowi przejaw świadomego oszczędzania energii i obniża 
koszty ogrzewania.

Ważne informacje, które należy koniecznie 
uwzględniać.

Odłączyć układ od napięcia sieci!

Wskazówka ułatwiająca instalację.
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Opis techniczny produktu Zalecenia bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Cyfrowy zegar sterujący 2 kanałowy Basic 230V zmienia listwy 
elektryczne termostatów sterujących temperaturą w pomieszcze-
niach i siłowników w wygodny w użyciu i oszczędzający energię 
układ sterowania temperaturą pomieszczeń. Wymagane czasy 
działania stref ogrzewanych są sterowane za pomocą wbudowa-
nego 2-kanałowego zegara cyfrowego. Wyraźny wyświetlacz cie-
kłokrystaliczny i przyciski ułatwiają programowanie poszczególnych 
okresów ogrzewania lub obniżania temperatury.

Cyfrowy zegar sterujący stanowi podzespół przeznaczony dla 
następujących listew elektrycznych:
 230 V: B2012 / B2022
 24 V: B4012 / B4012 / K-800031
 Listwy bezprzewodowe: K-8002100 / K-802000

1 x Cyfrowy zegar sterujący
1 x Nasadka montażowa
1 x Oprawka montażowa

1 x Podręcznik użytkownika

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Cyfrowy zegar sterujący  jest podzespołem przeznaczonym do 
wbudowania do terminali wymienionych w opisie technicznym pro-
duktu. Może być wykorzystywany do sterowania okresami ogrze-
wania lub obniżania temperatury. Wprowadzanie zmian lub mody-
fikacji w urządzeniu dozwolone jest jedynie po zatwierdzeniu ich 
przez producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieodpowiednim użytkowaniem zegara cyfrowego.

Upoważnieni specjaliści
Montaż układów elektrycznych powinien być wykonywany jedynie 
przez przeszkolonych, wykwalifikowanych specjalistów w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz rozporządze-
niami lokalnych władz energetycznych. Prace instalacyjne z zasady 
powinny być wykonywane przy wyłączonym napięciu.

Źródła zagrożeń
Podczas prac nad okablowaniem timera cyfrowego układ powinien 
być odłączony od napięcia zasilającego. Urządzenie należy czyścić 
czystą, suchą szmatką.

W razie niebezpieczeństwa
Natychmiast odłączyć cały układ sterowania ogrzewaniem po-
mieszczeń od napięcia zasilania.

Przegląd
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Podłączenie elektryczne

UWAGA!
Zegar cyfrowy wymaga napięcia za-
silania 230 V. Należy to uwzględnić 
stosując zegar sterujący w układach 
o napięciu 24 V. Aby zapobiec uszko-
dzeniu układu w wyniku błędów w 
okablowaniu, należy posługiwać się 
właściwym schematem połączeń, 

przeznaczonym dla napięcia 24 V!

Wskazówki dotyczące montażu

Operacja wychładzania jest aktywna gdy napięcie jest przyłożone do zacisków A      lub B 
Wyświetlacz [ON] : operacja ogrzewania ZAŁ. – wyjście WYŁ.
Wyświetlacz [OFF] : operacja wychładzania ZAŁ. – wyjście ZAŁ.

Odłączyć układ od napięcia sieci!
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Panel sterowania

Przegląd
okresów ogrzewania zaplanowa-
nych na bieżący dzień tygodnia

Status kanału
Wyświetlany jest C1 lub C2 
Okres ogrzewania = Zał. [ON]
Okres wychładzania = Wył. [Off]

Napięcie zasilania:
Dwie migające kropki
Tryb zasilania rezerwowego:
Trzy migające kropki

Wybór opcji
np.: Auto, PROG, ...
Pomiń wprowadzone dane

Symbole funkcji specjalnych:
Ręczne zał./wył.
Trwałe zał./wył.

Wyświetlany tylko gdy aktywo-
wane jest przełączanie
poniędzy czasem letnim a zimo-
wym. Czas letni:
Czas zimowy:

Bieżący dzień tygodnia
(1 = poniedziałek, 2 = wtorek, 3 = 
środa, 4 = czwartek 5 = piątek, 
6 = sobota, 7 = niedziela)

Przycisk potwierdzenia, Tak,
potwierdza dokonany wybór lub 
wprowadzony program

Decyzja Nie, oznacza konty-
nuacjęZEROWANIE 

(RESET)

Wzkazówki ekspoatacyjne

Odłączyć układ od napięcia sieci!
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Rozruch

Zegar cyfrowy jest wysyłany w "stanie uśpie-
nia", wyświetlacz jest wówczas pusty. Wci-
śnięcie któregokolwiek przycisku aktywuje 
wyświetlacz, wyświetlany jest wówczas napis 
[DEUTSH] lub nazwa ostatnio wybranego ję-
zyka. W tym momencie można wybrać prefero-
wany język, a następnie ustawić bieżącą datę 
i czas. Moduł zegara jest wstępnie zaprogra-
mowany tak, aby uwzględniał europejski czas 
letni i popularne nastawy dla dni tygodnia. 
Wstępnie zaprogramowane są następujące 
nastawy dla dni tygodnia: Po. - Pi. [Mo. – Fr.] 5 
am – 8 am, 3 pm – 10 pm, So. - Ni. [Sa.– Su.] 
6 am – 11 pm.

Przycisk potwierdzenia, Tak,
potwierdza dokonany wybór lub wpro-
wadzony program.

Przycisk Nie,
oznacza kontynuację lub wprowadze-
nie zmian za pomocą przycisków 
    lub      .
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Grupowanie dni tygodnia

Jeżeli taki sam okres ogrzewania jak dla da-
nego dnia tygodnia jest stosowany także dla 
innych dni tygodnia, nastawa wymaga tylko 
jednego miejsca w pamięci (np. Poniedziałek 
– Piątek 7.30 am – 10.30 pm). Cały program 
dla modułu zegara ma do dyspozycji 42 miej-
sca w pamięci.

Tworzenie bloków:
Zatwierdzając polecenie [“COPY”] (Kopiuj) 
wybrane na wyświetlaczu tekstowym za 
pomocą przycisku         , można skopiować 
okres(y) ogrzewania z jednego dnia tygodnia 
na inne dni.

Czasy przełączania dla okresów ogrzewania.

ok
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Kasowanie czasów przełączania
Kasuj [Delete]:
Po wykonaniu wybranego z menu polecenia 
Kasuj [„DELETE“] kasowane są wszystkie 
zapisane dane.
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Ręczna preselekcja / Trwałe załączanie/ wyłączanie 

Tylko poprzez menu 
w trybie automatycznym AUTO

ON = okres ogrzewania
OFF = okres wychładzania

Kanał
C1

Kanał
C1

Wcisnąć oba przyciski na 
okres około 1 s

Ręczna preselekcja:
Równoczesne wciśnięcie 
obu przycisków (patrz 
wyżej) powoduje naprze-
mienne włączanie [ON] i 
wyłączanie [OFF] kanału 
C1. Pojawia się symbol     . 
Preselekcja ręczna jest 
korygowana przez program 
zapisany w pamięci.

Ręczna preselekcja:
Równoczesne wciśnięcie 
obu przycisków (patrz 
wyżej) powoduje naprze-
mienne włączanie [ON] i 
wyłączanie [OFF] kanału 
C2. Pojawia się symbol     .   
Preselekcja ręczna jest 
korygowana przez program 
zapisany w pamięci.

Wcisnąć oba przyciski na 
okres około 2 s

Trwałe:
 Zał. [ON]
 Wył. [OFF]

Trwałe:
 Zał. [ON]
 Wył. [OFF]

Anulowanie preselekcji ręcznej / przełączania trwałego:
Krótko wcisnąć oba pokazane powyżej przyciski.
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Czas letni

Zmiana automatycznego przełączania na 
czas letni/zimowy
Moduł zegara jest fabrycznie zaprogramowa-
ny tak, aby uwzględniał europejski czas letni. 
Wyłączenie automatycznego przełączania 
czasu lub zmiana nastaw fabrycznych prze-
biega w sposób pokazany na ilustracji.
Wybór następuje przez wciśnięcie       lub      
a zatwierdzenie wyboru przez wciśnię-
cie        .

Programowanie ustawień indywidual-
nych:
Wprowadzić numery miesiąca i tygodnia, w 
których ma nastąpić przełączenie na czas 
letni lub zimowy, np:
Miesiąc 3 = marzec
Tydzień 4 = 4-ty tydzień w miesiącu
Tydzień 5 = ostatni tydzień w miesiącu

Czas letni/
zimowy może 

być zaprogramo-
wany dowolnie.

ok
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Dane techniczne

Typ K-800510
Napięcie zasilania 230-240 V~, 50-60 Hz, +6% / -10%
Zdolność wyłączania 16 A, 250 V~, cos φ = 1;

10 A, 250 V~, cos φ = 0,6
Styki beznapięciowe, male okresy wyłączania 3mm (μ)
Klasa bezpieczeństwa II zgodnie z normą EN 60730
Stopień ochrony IP20 zgodnie z normą EN 60529
Dokładność +/- 1 s / dobę przy 20 °C
Zasilanie rezerwowe ok. trwałość 10 lat z automatycznym stanem uśpie-

nia dla pełnej gotowości, wykorzystuje przyjazne 
dla środowiska akumulatorki litowe

Liczba miejsc w pamięci 42
Najkrótszy cykl przełączania 1 min.
Wyświetlacz LCD alfanumeryczny, wielkość znaków 5,5 mm
Wstępnie zaprogramowane okresy 
ogrzewania

tak

Ręczne zał. / wył. tak
Wskaźnik stanu przełączania tak
Funkcje specjalne - Tworzenie grup dni tygodnia

- Programy dla dni tygodnia i tygodni
- Uwzględnianie czasu letniego

Obudowa i materiał izolacyjny odporne na wysoką temperaturę, samogasnące 
tworzywa termoplastyczne

Wymiary (mm) Wys. / Szer. / Dł. 73 / 53 / 128
Temperatura otoczenia -10° do 60°C
Temperatura przechowywania -25° do 60°C
Wilgotność względna maks. 80% (bez kondensacji)

Załącznik
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Rozwiązywanie problemów

UWAGA! Przed rozpoczęciem prac montażowych i okablowania listwy elektrycznej i zegara cyfrowego odłączyć układ od napię-
cia zasilania! Włączyć ponownie napięcie zasilania dopiero wtedy, gdy układ będzie gotowy do pracy.

Objawy usterki Przyczyna Środki zaradcze

Wyświetlacz jest nieczynny Cyfrowy zegar jest w stanie uśpienia. Wcisnąć przycisk "Menu".

Akumulator jest wyczerpany gdyż cyfrowy zegar nie był 
podłączony do napięcia zasilania przez czas dłuższy niż 
rezerwa zasilania.

Sprawdzić okablowanie i wykonać je zgod-
nie ze schematem połączeń (strona 18).

Sterowanie czasami ogrzewa-
nia / wychładzania działa
w sposób odwrotny.

Na zaciskach cyfrowego zegara zamieniono styki rozłączania 
i załączania.

Sprawdzić okablowanie i wykonać je zgod-
nie ze schematem połączeń (strona 18).

Błędnie zinterpretowano wskazania [On / Off] wyświetlacza. Wskazania wyświetlacza zawsze wskazują 
stan operacji "ogrzewania" dla regulatora dla 
jednego pomieszczenia. Należy uwzględnić 
ten fakt podczas programowania.

Wyświetlacz wskazuje ostatnio 
wybrany język.

Wciśnięty został przycisk "RES" (ZEROWANIE). Przeprowadzić czynności opisane w rodziale 
na temat rozruchu urządzenia (patrz str. 20).

W trybie uśpienia zegar cyfrowy ma rezerwę zasilania na około 10 lat  
przy pracy ciągłej w temperaturze otoczenia 20°C.
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Prawa autorskie

Informacja o prawach autorskich
Niniejszy podręcznik jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Bez zezwolenia producenta zabronione jest jego 
kopiowanie w części lub w całości, reprodukcja, skracanie lub prze-
kazywanie za pomocą dowolnych technik mechanicznych lub elek-
tronicznych. Informacje zawarte w niniejszej publikacji zostały uważ-
nie sprawdzone i zestawione zgodnie z nasza najlepszą wiedzą.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicz-
nych wynikających z ciągłego rozwoju produktu. Niniejszy podręcz-
nik i produkty, które opisuje nie mogą być w żadnym momencie zmie-
niane bez uprzedniego powiadomienia lub przyjęcia odpowiednich 
zobowiązań.
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