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INTERRUPTOR DE TARJETA DE
DESCONEXIÓN TEMPORIZADA
INTERRUPTOR DE CARTÃO DE
DESCONEXÃO TEMPORIZADA
TIME DELAYED CARD SWITCH
INTERRUPTEUR DE CARTE DE
DÉCONNEXION TEMPORISÉE
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2.2.- Connection

2.2.- Connexion

Importante

Important:

Important

Desconecte la tensión de red
cuando realice la instalación.

Desligue a corrente da rede
eléctrica quando realizar a
instalação.

Disconnect the mains when
installing.

Débranchez la tension de réseau
au moment de l’installation
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1.- Dados Técnicos

1.- Technical Data

1.- Données techniques

Tensión:
Tensão
Power Supply
Tensión:
127V~ 60Hz. 230V~ 50-60Hz
127V~ 60Hz. 230V~ 50-60Hz
127V~ 60Hz. 230V~ 50-60Hz
127V~ 60Hz. 230V~ 50-60Hz
Potencia:

2.2.- Ligação

Importante

Ref. N2214.5 / 8114.5 / AM40544
ESP - Manual de Instrucciones
POR - Manual de Instruções
ENG - Instruction Manual
FR- Manuel d’instructions

Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica NIESSEN

1.- Datos Técnicos

2.2.- Conexión

Potência máximo:

Maximum power:

Puissance:

127V~60Hz.

230V~50Hz.

1600w

3000w

1600w

3000w

1600w

3000w

1600w

3000w

700w

1300w

3.- Funcionamiento

3.- Funcionamento

3.- Operation

3.- Fonctionnement

Selector del tiempo de desconexión: La programación del
tiempo de desconexión de la carga tras la extracción de la tarjeta
del aparato es configurable por el
usuario a través del selector giratorio de programación dispuesto
en la tapa del aparato.

Selector do tempo para a des
conexão: A programação do período de tempo de desc onexão da
carga após a extrac ção do cartão
do aparelho é configurável pelo
utilizador através do selector giratório de programação colocado
na tampa do aparelho.

Time selector for disconnec
tion: The load time disconnec
tion, after removing the card,
can be programmed by the user
through the rotary programme selector on the device cover.

Sélecteur du temps de débranchement: la programmation du
temps de débranchement de
charge après l’extraction de la
carte de l’appareil est configurable par l’utilisateur à travers le
sélecteur giratoire de programmation installée sur le couvercle
de l’appareil.

Potenciómetro selector temporización
Potenciómetro selector temporização
Disconection time selector
Potentiomètre sélecteur temporisateur

Visor de orientación nocturna: Visor de orientação nocturna: Night orientation: By a red LED.
Mediante LED de color rojo.
Através de LED de cor vermelha.
Operating Tº:
0ºC +40ºC
Tª funcionamiento: 0ºC +40ºC Tª funcionamento: 0ºC +40ºC
Protection:
IP 20
Protección:
IP 20 Protecção:
IP 20

Viseur d’orientation nocturne:
Par le LED de couleur rouge.

2.- Esquema de montaje y
conexión

2.- Esquema de montagem e
ligação

2.- Mounting and connection
scheme

2.- Schéma de montage et
connexion

2.1.- Montaje

2.1.- Montagem

2.1.- Mounting

2.1.- Montage

1

1.2.3.4.5.6.-

3

IP 20

6

2
1
3

2

Tº de fonctionnement: 0ºC + 40ºC
Protection:

Escalón
Escalão
Option
Échelon

4

4
5

Tiempo espera desconexión
Tempo espera desconexão
Time until disconnection
Temps d’attente débranchement
50Hz
60Hz
5 s.
4 s.
10 s.
8 s.
20 s.
16 s.
30 s.
25 s.
50 s.
60 s.
75 s.
90 s.

Situación anterior
Situação anterior
Previous status
Situation antérieure

Situación actual
Situação actual
Current Status
Situation actuelle

Acción
Acção
Action
Action

Ausencia de tarjeta
Ausència de cartäo
No card
Absence de carte

Detección de tarjeta
Detecção de cartäo
Card detected
Détection de carte

Conectar carga
Ligar carga
Connects load
Connecter charge

Detección de tarjeta
Detecçäo de cartäo
Card detected
Détection de carte

Ausencia de tarjeta
Ausència de cartäo
No card
Absence de carte

Temporizar la desconexión de
la carga
Temporizar a desconexäo
da carga
Disconnects the load at
preset time
Temporiser le débranchement
de la charge

4.- Garantía

4.- Garantia

4.- Warranty

4.- Garantie

- Este producto está sujeto a la
garantía que se ofrece en las
condiciones generales de venta
de ABB en cada país.

- Este produto está sujeito à
garantia oferecida às condições
gerais de venda da ABB em cada
país.

- This product is subject to the
warranty offered in the general
conditions of sale of ABB in each
country.

Ce produit est sujet à la garantie
qui est offerte dans les conditions
générales de vente de ABB dans
chaque pays.
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مفتاح البطاقة لفك الربط التزميني
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عرض خلفي (طباعة الرموز) للميكانيزم
اإللكتروني

مفتاح البطاقة بالمؤقت الزمني

Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica NIESSEN
Polígono Industrial Aranguren, nº 6
20180 OIARTZUN - España
Telf. 943 260 101
Fax 943 260 250
e-mail: saic.niessen@es.abb.com
www.abb.es/niessen

رسم بياني للربط
 5برمجة توقيف توفيت تشغيل الشحنة عند إزالة البطاقةيمكن تحديد وقت انتظار الجهاز لكي يوقف تشغيل الشحنة من خالل مقياس الجهد االنزالقي الدائري للبرمجة الموجود في غطاء الجهاز.
الدرجة
-.1
-.2
-.3
-.4
-.5
-.6

 1مقدمةمفتاح البطاقة لفك الربط بالمؤقت الزمني (التزميني) هو جهاز إلكتروني بمد ّع م ،الذي يمكن أن نشغله من خالل إدخال/إخ راج البطاقة .يشغل الشحنة عند
إدخال البطاقة ،و يظل التشغيل طوال المدة التي تظل فيها البطاقة بالداخل .عند إزالة البطاقة ،يتم تشغيل المؤقت الزمني لتوقيف تشغيل الشحنة مع عد
الوقت الذي تم تحديده.
 2-خصائص تقنية

 50هز
5ث
 10ث
 20ث
 30ث
 60ث
 90ث

 60هز
4ث
8ث
 16ث
 25ث
 50ث
 75ث

3
4
5

6

 6-التشغيل

التغدية الكهربائية127 :ف ~  60هز  230 /ف ~  50هز

الحهاز يكشف و جود أو حدم وجود البطاقة في مكانها.

األقصى للطاقة

 230ف ~  50هز

ف ~  60هز

 3000واط
 1300واط

 1600واط
 700واط

 3000واط
 3000واط
 3000واط

وقت انتظار التوقيف عن التشغيل
2

1

(أ) كلما كشف وجود البطاقة يقوم بتشغيل الشحنة .سيحافظ على الشحنة مشغلة خالل المدة التي توجد فيها البطاقة في مكانها.
(ب) عند إدخال البطاقة ثم بعد ذلك إخ راجها ، ،يتم تشغيل المؤقت الزمني لتوقيف تشغيل الشحنة مع عد الوقت الذي تم تحديده.

 1600واط
 1600واط
 1600واط

جدول ملخص التشغيل:
الوضعية السابقة

الوضعية الحالية

عملية

عدم وجود البطاقة

كشف البطاقة

تشغيل الشحتة

كشف البطاقة

منبه للتوجيه في الليل :من خالل الصمام الثنائي الباعث للضوء األحمر.
درجة ح رارة التشغيل 40-0 :درجة.
الوقايةIP 20 :

عدم وجود البطاقة
تشغيل المؤقت الزمني لتوقيف تشغيل
تشغيل المؤقت الزمني لتوقيف تشغيل
الشحنة
الشحنة

 7-قاعدة

 3-التركيب

وفقا لمعيار  1-UNE-EN60669 ,1-2-UNE-EN60669 ,3-2-UNE-EN60669لمفاتيح التجهيز الكهربائي الثابت أو المنزلي أو ما شابه ذلك ،باإلظافة إلى النصح ب
.1-2-IEC-60669

2
1
4

3

وفقا للتشريع المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي :التوجيه  ،CCE/336/89الذي تم تعديله عن طريق التوجيهات CE/68/93و  CE/97/93و الذي نقل إلى التشريع اإلسباني من
خالل المرسوم الملكي  94/444المؤرخ  11مارس ،و الذي تم تعديله عن طريق المرسوم الملكي المؤرخ  1دجمبر ،التي تقرهم إج راءات الموافقة و متطلبات الوقاية المتعلقة بالتوافق
الكهرومغناطيسي لألجهزة و األنظمة االلكترونية و التجهيزات.
هذا الجهاز يوفي بتوجيه المجلس التوجيهي  CE/95/2006المؤرخ  12دجنبر  2006المتعلق بتقريب قوانين الدول األعضاء فيما يخص المعدات الكهربائية المصممة لإلستخدام
في حدود معينة للجهد الكهربائي.
 8ضمانضمان
جميع المعدات المصنعة التي تم توزيعها من قبل(مصنع نيسين)  Asea Brown Boveri S. A. Fábrica Niessenقد تم إنتاجها وفقا ألحدث التقنيات.
إن مصنع شركة نييسين يضمن منتوجاته ضمن الشروط العامة للعرض ،ما دام العيب يتعلق بالتصنيع ،في هذه الحالة يرجى تسليم المنتوج للتاجر الذي اشتريته منه مرفوقا بشهادة
الضمان هذه.
تغطية

 1ضبط الميكانيزم ( )1في العلبة بب راعي العلبة. 2وضع اإلطار ( )2فوق الميكانيزم. 3ضبط المسند ( )3بب راعي الميكانيزم. 4وضع الغطاء فوق المسند. 4الربطينصح بقطع التيار الكهربائي للتجهيز قبل القيام بربط الميكانيزم االلكتروني.
يبين أدناه الرسم البياني للربط.

إن شهادة الضمان هذه تنطبق على تلك المواد التي تعاني عيبا في التصنيع ،وليس تلك التي تم تتليفها نتيجة عدم إتباع تعليمات التركيب ،أو تم القيام بها شخص عديم المهارة .و
تستثنى أيضا األض رار الناجمة عن اإلستخدام غير السليم ،و األض رار التي فد تتسببها عملية نقل المنتوج.
صالحية
مدة هذا الضمان تحدد في  24شه را إبتداء من تاريخ ش راء المنتوج.
 تاريخ اإلقتناء: الختم و التوقيع عليها من طرف التاجرهام :تأكد من أن تكون شهادة الضمان هذه مكتملة كما ينبغي.

