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Den Ecotechnics intervalltimer serien har utformats för att ge odlare med en 
större grad av kontroll i sin growrooms.
Det finns två vanliga tidsområden tillgängliga och alla har dubbla 16 ståndpunkt 
som växlar så exakt och oberoende inställningar för både på och utanför tiden.

sekunder Timer
Sekunderna Timern har en på rad ... ... 0,15 sekunder till 4 minuter
Och en av utbud av. ... ... ... ... ... ... ... 1 minut till 16 minuter
Denna timer kommer att hitta många tillämpningar inom growroom och är 
lämplig för styrning av C02 utsläpp, automatisk bevattning cykler etc.

Minute Timer
Den minuters timer har en på rad ... 1 minut till 16 minuter
Och en av utbud av .. ... ... ... ... ... ... 15 minuter till 4 timmar
Denna timer hittar också många användningsområden i growroom och är 
lämplig för styrning av bevattning cykler i översvämningar och avlopp och 
system NFT, frånluftsfläkt cykler etc.

Ställa in och använda
Timern måste först vara ansluten till apparaten som det är att styra. Detta bör 
göras med hjälp av standarden IEC typ nätanslutning anges. Ström anslutning 
till timern är via nätsladden tillhandahålls.

När timern är ansluten tidpunkten kan ställas in med en liten skruvmejsel för att 
välja den tidsinställning som visas på inställningen diagrammet ligger på 
framsidan av timern.

dvs med pilen pekar på Position 0 på den roterande väljare kommer 
tidsinställningen vara den första angivna perioden på installations-diagrammet 
och med pilen pekar på F position på den roterande väljare kommer 
tidsinställningen vara den sista angivna perioden på installationen diagrammet.

Nätspänningar kan vara dödligt, särskilt i närvaro av vatten.
Isolera eluttaget innan du tar bort kåpan.

Timer utgångar är klassade för  resistiv belastning vid 230V AC
Vi rekommenderar att en extern hög ström kontaktor användas för 
kontroll av tunga induktiva laster som belysning förkopplingsdon.
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Se alltid till att enheten är urkopplad innan du försöker ansluta fläkten och / 
eller värmaren till enheten.

Kontrollera alltid att alla kablar är korrekt och säkert anslutna och att locket är 
ordentligt fastskruvad på innan du ansluter enheten in och slår på strömmen.

Alltid komma ihåg att el och vatten är en mycket farlig kombination. Elektricitet 
kan vara dödlig, särskilt i närvaro av vatten.
 
Det rekommenderas starkt att all elektrisk utrustning som används i den 
växande miljö monteras ovan mark, på en hylla eller om möjligt monteras på 
väggen så att i händelse av vattenspill eller översvämningar de två förblir 
separata.

Tack för att du väljer en Ecotechnics produkt för användning i din growroom.
Som ledande tillverkare av trädgårds-utrustning och tillbehör vi har åtagit sig 
att tillhandahålla ett utbud av innovativa produkter för att förbättra din trädgård. 
Vårt engagemang för kvalitet är oöverträffad, men om du upplever några 
problem alla våra produkter är täckta med en full 1 år delar och arbete garanti 
och ska återlämnas till återförsäljaren tillsammans med det ursprungliga 
inköpskvittot.
Ecotechnics brittiska Ltd ansvarar inte för arbetskostnader involverade i 
installation eller borttagning av produkten, utebliven vinst, oförutsedda eller 
följdskada, skada på egendom eller personer eller andra följdskador dock 
orsakat.

Säkerhetsaspekter

Strömförbrukning 15 W maximalt
Matningsspänning 230-240V AC
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