
KURULUMViko Zaman Saati (VTA) seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kurulum, 
işletim ve bakımdan önce bu kılavuzu okuyun.

GENEL ÖZET

STANDART VE KALİTE SERTİFİKALARI

TEKNİK ÖZELLİKLER

EN 60730-1 
EN IEC 60730-2-7

Zaman Saati günlük veya haftalık programlar aracılığıyla her türlü elektrik 
tesisatını kontrol eder.

Besleme voltajı

Anahtarlama kapasitesi

Güç tüketimi

Çalışma hassasiyeti

Güç rezervi (QRD.QRS)

Kadran tipi

Göstergeleri takip edin

16(4)A / 250V~    

0.5W 

100 saat  

Haftalık: 96 pin

Minimum çalışma zamanı

Çalışma sıcaklığı

Koruma kategorisi

-10°C ila +50°C

EN 60529 uyarınca IP 20

±1 seg /  gün 22°C’de

Günlük:15 dakika, Haftalık: 2 saat

Koruma kategorisi
Doğru montaj koşulları altında EN60335 
uyarınca II

MANÜEL MOD

ÜRÜN İŞLEVİ

Elektrikli cihazların yetkili bir kurulumcu tarafından kurulması ve 
monte edilmesi gerekir. Bunlar EN 50 022 uyarınca 35 mm’lik 
simetrik segmentlerden oluşan anahtarlama paneli dolapları içine 
kurulmalıdır.
Anahtar bir güvenlik cihazı tarafından girişime karşı dahili olarak 
korunur. Ancak özellikle güçlü elektromanyetik alanlar çalışmasını 
değiştirebilir.
Bu tür girişimler, kurulum sırasında aşağıdaki önerilere uyarak 
engellenebilir: 
- Cihaz indüktif yüklerin yakınına kurulmamalıdır
(motorlar, trafolar, kontaktörler, vs.).
- Ayrı bir güç hattı önerilir (gerekirse bir ağ filtresiyle donatılmış).
- İndüktif yükler girişim bastırıcılarla donatılmalıdır (varistör, RC 
filtresi).
Zaman anahtarı bir kurulum içinde başka cihazlarla birlikte 
kullanılacaksa, gruptan kaynaklanan parazitik girişimlerin olmadığını 
doğrulamak gereklidir.

Tüm pinleri sağa alın, istenen başlama zamanlarına karşılık gelen pinleri sola alın, 
burada kontak 1-2 kapalı olacaktır.
Saati güncellemek için indeks güncel zamanı gösterene kadar kadranı çevirin.

PROGRAMLAMA

2 Konum:
         

   = Automatic funtioning

I        = Permanent connection
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BAĞLANTI PROGRAMLAMA KADRANI

İndeks

Programlama Kadranı

Manüel Mod

ZAMAN SAATİ
KULLANIM KILAVUZU

INSTALLATIONThank you for choosing Time Switch (VTA). Please read this manual before 
installaton, operation and maintenance. 

OVERVIEW

STANDARD AND QUALITY CERTIFICATES  

TECHNICAL DATA

EN 60730-1 
EN IEC 60730-2-7

Time Switch controls any electrical installation by means of daily or weekly 
programs.

Supply voltage 

Switching capacity

Power consumption

Operating accuracy 

Power reserve (QRD,QRS)

Type of dial 

Follow the indications

16(4)A / 250V~    

0.5W 

100 hours  

Weekly: 96 pins

Minimum time of functioning 

Functioning temperature

Protection category

-10� to +50� 

IP 20 as per EN 60529

±1 seg / day at 22�  

Daily:15 minutes, Weekly: 2 hours

Protection category 
II as per EN60335 under correct assembling 
conditions 

MANUAL MODE

PRODUCT FUNCTION

Electrical devices must be installed and assembled by an authorized 
installer.They should be installed in switchborad cabinets made of 35 mm 
symmetric sections in accordance with EN 50 022.
The switch is protected internally against interference by a safety 
device.However,particularly strong electromagnetic fields may alter its 
operation.
Such interference can be avoided by adhering to the following 
recommendations during installation:
- The device should not be installed near inductive loads 
(motors,transformers,contactors,etc.).
- A separate power line is recommended (equipped with a network filter if 
necessary).
- Inductive loads should be equipped with interference suppressors 
(varistor,RC filter).
If the time switch is to be used in combination with other devices in an 
installation,it is necessary to verify that no parasitic disturbances will be 
caused by the group.

Take over all the pins to the right, take over to the left the pins 
corresponding to the desired times of commection,in which the contact 1-2 
will be closed.
Turn the dial till the index is on the current time to update hour.

PROGRAMMING

2 Positions:
         
      = Automatic funtioning

I     = Permanent connection
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DIMENSIONS

CONNECTION PROGRAMMING DIAL

Index

Programm�ng d�al

Manual mode


