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Tipul 12.51 ceas programabil
cu orar zilnic/săptămânal
și
Tipul 12.81 ceas programabil
cu comutaţie după program ”Astro”
Setarea timpilor de comutaţie nu a fost niciodată atât
de ușoară, ca în cazul noilor ceasuri programabile
cu ajutorul telefoanelor inteligente.
Două modalităţi de programare:
”Clasic” cu ajutorul joystick-ului
sau
”Smart” prin intermediul
telefoanelor inteligente,
cu tehnologie NFC,
utilizând
”Finder Toolbox”
din Android App.

Caracteristici
Tipul 12.51

Tipul 12.81

• Două modele disponobile:
- 12.51.8.230.0000 – ceas programabil cu orar zilnic/săptămânal
- 12.81.8.230.0000 – ceas programabil cu comutaţie după program ”Astro”
• Programare prin intermediul telefoanelor inteligente utilizând tehnologia NFC
(Near Field Communication)
• Afișaj cu lumină de fundal
• Alimentare 110…230 V C.A.
• Baterie internă pentru setare și programare fără alimentare, cu înlocuire ușoară prin acces la partea frontală
• Un contact comutator pe ieșire de 16 A la 250 V C.A.
• Schimbare automată a orei legale
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Ceasuri programabile

“Clasic”

Prin intermediul
telefoanelor inteligente,
cu ajutorul tehnologiei NFC,
utilizând Finder Toolbox
din Android App.

Cu ajutorul
joystick-ului.

Finder Toolbox pentru programare

Finder Toolbox pentru consultare

Odată ce aplicaţia Finder Toolbox este descărcată (gratuit - din Android App) și instalată,
puteţi citi un program existent, sau programa (modificând cele mai mici detalii cu
flexibilitate maximă) și salva programarea direct de pe telefonul inteligent (smartphone).
La acest punct trebuie să atingeţi telefonul inteligent (smartphone) de produs pentru
a transfera datele.

Cu Finder Toolbox sunt disponobile
toate noutăţile și fișele tehnice ale
produselor Finder.

Tipul 12.51
Ceas programabil,
cu orar zilnic/săptămânal
• Programarea este simplă și intuitivă
• Pretabil pentru o gamă largă de aplicaţii
cum sunt: încălzirea, iluminatul, irigaţiile...

Tipul 12.81
Ceas programabil,
cu comutaţie după program ”Astro”
• Programul Astro: calculează răsăritul
respectiv apusul soarelui pe baza datei,
orei și a coordonatelor locaţiei
• Funcţia de noapte (opţională): permite
impunerea unui program de comutaţie
anclanșare/declanșare pe durata nopţii
• Setare ușoară a coordonatelor locaţiei
pentru majoritatea ţărilor Europene prin
intermediul codurilor poștale

www.finder.ro
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“Smart”

FINDER își rezervă dreptul de a face modificări la caracteristicile produselor sale în orice moment fără notificare prealabilă.
FINDER nu își asumă nici o responsabilitate în cazul folosirii sau aplicării necorespunzătoare a produselor în urma cărora pot interveni daune sau vătămări a persoanelor.

Două moduri de programare

