
INSTRUKCJA                                   DUOMATIC 50  nr wyrobu 13050901     

 
UWAGA!  Prace przy sieci  230V  mog� by� wykonywane wył�cznie przez osoby do tego uprawnione! 
 

 
Zegar steruj�cy DUOMATIC 50 mo�e by� 
zastosowany w ka�dym   
programie osprz�tu elektroinstalacyjnego  
w którym mo�liwa jest zabudowa modułów  
50mm x 50mm  
(zgodnie z niem. norm� DIN 49075) . 
 
Konfekcjonowany w komplecie z ramk�. 
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Budowa wy�wietlacza LED  
 

 
 
Schemat poł�cze� 
 

 
 
Dane techniczne 
 
Znamionowe napi�cie pracy:          230V / 50Hz 
Napi�cie ł�czenia:                           250V AC 
Obci��alno�� styków:                     3A (cos phi=1) 
Zakres temperatury pracy:               -5°C bis +45°C 
Czas pracy automatycznej:            2,5 min. 
Opó�nienie przy przeł�czaniu:      min. 0,5 s 
Dokładno�� pomiaru czasu:           < 5 s/dzie� 
Okres podtrzymania ustawie� 
W przypadku zaniku napi�cia:      ca. 1 godz. 
Stopie� ochrony:         IP20 
Klasa izolacji:         II 
Zgodno��:                                CE 

 
Obsługa zegara steruj�cego 

 

Przycisk    DÓŁ < 1 sek. Praca impulsowa; lub  STOP przy pracuj�cym silniku 
Przycisk    DÓŁ > 1 sek. Dół-praca „z podtrzymaniem“ 2,5 min. 
Przycisk GÓRA < 1 sek. Praca impulsowa; lub  STOP przy pracuj�cym silniku 
Przycisk GÓRA > 1 sek. Dół-praca „z podtrzymaniem“ 2,5 min. 
Przycisk   Mode > 2 sek. Programowanie 
Przycisk   Mode < 2 sek. Wybór rodzaju pracy (manualny; automatyka; 

automatyka z trybem urlopowym) 
Przycisk  Reset Powrót do ustawie� fabrycznych 

 
Programowanie zegara steruj�cego 

Przycisk Mode > 2 sek. 
nacisn�� 

Nastawiona godzina pulsuje. Po naci�ni�ciu przycisku 
RESET pulsuje godzina nastawiona fabrycznie  
(=> 00:00h) 

 
Przyciskami  GÓRA lub 
DÓŁ ustawi� aktualn� 
godzin� 

Skoro tylko przycisk GÓRA lub przycisk DÓŁ zostanie 
naci�ni�ty, cyfry przestaj� pulsowa�. Przy dłu�szym 
naci�ni�ciu przycisku GÓRA lub przycisku DÓŁ 
nastawiona godzina coraz szybciej si� zmienia a� do 
osi�gni�cia rytmu zmian „co pół godziny”. 

Krótkie naci�ni�cie 
przycisku Mode 

Uka�e si� aktualnie nastawiona  godzina podnoszenia 
„GÓRA”. Strzałka „W GÓR�“ pulsuje. Po naci�ni�ciu 
przycisku RESET pulsuje godzina podnoszenia 
nastawiona fabrycznie  (=> 07:00h) 

Przyciskami GÓRA lub 
DÓŁ nastawi� czas 
podnoszenia 

Przy dłu�szym naci�ni�ciu przycisku GÓRA lub 
przycisku DÓŁ nastawiona godzina coraz szybciej si� 
zmienia a� do osi�gni�cia rytmu zmian „co pół 
godziny”. Strzałka GÓRA pulsuje. 

Krótkie naci�ni�cie 
przycisku Mode 

Uka�e si� aktualnie nastawiona  godzina opuszczania 
„DÓŁ”. Strzałka „W DÓŁ“ pulsuje. Po naci�ni�ciu 
przycisku RESET pulsuje godzina opuszczania 
nastawiona fabrycznie  (=> 21:00h) 

Przyciskami GÓRA lub 
DÓŁ nastawi� czas 
opuszczania 

Przy dłu�szym naci�ni�ciu przycisku GÓRA lub 
przycisku DÓŁ nastawiona godzina coraz szybciej si� 
zmienia a� do osi�gni�cia rytmu zmian „co pół 
godziny”. Strzałka DÓŁ pulsuje. 

Krótkie naci�ni�cie 
przycisku Mode 

Zmienione ustawienia zostan� zatwierdzone; b�dzie si� 
wy�wietlała nastawiona godzina i wybrany tryb pracy. 

Ustawienia fabryczne 
Naci�ni�cie przycisku RESET spowoduje powrót wszystkich nastaw do warto�ci 
ustawionych fabrycznie. 
Program dobowy       GÓRA 07:00h, DÓŁ 21:00h  
Godzina                                  00:00h 

Wybór trybu pracy 
Po naci�ni�ciu  przycisku Mode  mo�liwe tryby pracy b�d� si� jeden po drugim 
przeł�cza�. SA do wyboru  3 tryby pracy: 
 
man Sterowanie manualne  
auto Automatyka ( Program dobowy ) 
   Automatyka  + tryb urlopowy         
 
W trybie automatycznym rolety b�d� zgodnie z zaprogramowanymi czasami 
samoczynnie podnoszone i opuszczane. 

Praca impulsowa 
Krótkie naciskanie przycisków kierunkowych ( do 1 sek.) słu�y ustawieniu 
lammeli �aluzji pod wła�ciwym k�tem. Automatyczny tryb pracy nie zostanie 
podczas tego zmieniony. 

Tryb urlopowy 
Uaktywnienie trybu urlopowego opó�nia zaprogramowany czas „W GÓR�“  
i „W DÓŁ“ w sposób przypadkowy od 1 do 31 minut. 

 


