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opisy techniczne – sposób montażu

Dane techniczne
Napięcie pracy  230 V, 50 Hz
Moc obciążenia  60–500 W
Poziom zakłóceń  normalny (N)
Klasa ochronności  II
Rodzaj pracy  ciągła
Czasy działania od 0,5 do 4,0 min 
  (regulowany płynnie)
Wydłużony czas działania  30 min
Rodzaj wkładki topikowej  WtatH 2,5 a / 250 V 
  o dużej zdolności zwarciowej
Masa  165 g
Wyposażenie dodatkowe  wkładka topikowa 2 szt.

Zastosowanie
Elektroniczny wyłącznik czasowy MWCz10 służy do załącza-

nia i samoczynnego wyłączania po upływie nastawionego czasu 
lamp oświetleniowych żarowych i halogenowych 12 V (poprzez 
transformator toroidalny obniżający napięcie). Istnieje możliwość 
wyłączenia oświetlenia przed upływem nastawionego czasu. 
Łączna moc lamp oświetleniowych nie może przekraczać 500 W 
przy napięciu 230 V.

Elektroniczny wyłącznik czasowy może być stosowany do za-
łączania na nastawiony czas oświetlenia takich pomieszczeń jak: 
klatki schodowe, piwnice, garaże itp. oraz do oświetlenia wejścia 
do domu.

Konstrukcja umożliwia mocowanie wyłącznika w puszkach 
instalacyjnych Φ=60 mm dowolnego typu za pomocą łapek oraz 
w puszkach pojedynczych i zestawach wielokrotnych ClaSSIC 
(MWCz10) za pomocą wkrętów.

Cechy funkcjonalne wyłącznika:
– załączenie oświetlenia na czas od 0,5 do 4 minut (nasta-

wiany płynnie).
– możliwość załączenia na czas 30 min. (poprzez dłuższe 

naciśnięcie klawisza załączenie tego czasu jest sygnalizo-
wane migotaniem diody lED).

– zakończenie świecenia jest sygnalizowane obniżeniem 
jasności świecenia, w tym czasie naciśnięcie klawisza za-
łącza ponownie na nastawiony czas.

– możliwość wyłączenia w dowolnym momencie poprzez na-
ciśnięcie klawisza (poza czasem sygnalizacji zakończenia).

– łatwość instalowania – w miejscu dotychczasowego wy-
łącznika montuje się elektroniczny wyłącznik czasowy.

Działanie
Elektroniczny wyłącznik czasowy MWCz10 pozwala poprzez 

krótkie lub dłuższe naciśnięcie klawisza wybrać jeden z dwóch 
programów działania.

Krótkie naciśnięcie powoduje załączenie oświetlenia na czas 
nastawiony pokrętłem znajdującym się z tyłu klawisza. Długie na-
ciśnięcie (powyżej 0,6 s) powoduje załączenie oświetlenia na czas 
30 min., które sygnalizowane jest migotaniem diody lED. W tym 
programie czas działania jest niezależny od położenia pokrętła 
ustawiania czasu działania. Funkcja ta jest przydatna w sytuacji 
dłuższego pobytu w pomieszczeniu, którego oświetlenie sterowa-
ne jest poprzez wyłącznik czasowy.

oba programy działania posiadają funkcję ostrzeżenia o za-
kończeniu czasu świecenia. Po upływie wybranego czasu świe-
cenia następuje obniżenie jasności światła o połowę. Stan ten 
utrzymywany jest przez 15 s dla krótkiego czasu świecenia lub 
przez 30 s dla długiego czasu świecenia.

W tym czasie istnieje możliwość ponownego załączenia wy-
łącznika czasowego poprzez naciśnięcie klawisza. Funkcja wydłu-
żania czasu świecenia jest aktywna tylko w okresie ostrzeżenia, 
naciśnięcie klawisza w podstawowym czasie świecenia umożliwia 
wcześniejsze wyłączenie oświetlenia.

Dodatkowo MWCz10 posiada program zabezpieczenia przed 
skutkami trwałego naciśnięcia klawisza, np. poprzez zablokowa-
nie klawisza jakimś przedmiotem. W takiej sytuacji po upływie na-
stawionego czasu i czasu ostrzeżenia nastąpi wyłączenie oświe-
tlenia. Ponowne załączenie jest możliwe dopiero po usunięciu 
blokady i ponownym naciśnięciu klawisza.

te cechy wyłącznika zapewniają pełny komfort użytkowania 
ponieważ użytkownik nie jest zaskoczony nagłym wyłączeniem 
światła, w razie potrzeby ma czas na dojście do wyłącznika i po-
nowne załączenie bez oczekiwania na całkowite wyłączenie 
oświetlenia. Może również wyłączyć oświetlenie przed upływem 
nastawionego czasu, szczególnie w sytuacji, gdy został załączony 
długi czas świecenia.

Nastawianie czasu działania
Po wyjęciu klawisza (1) uzyskujemy dostęp do pokrętła usta-

wiania czasów działania (patrz rysunek), który znajduje się z tyłu 
klawisza. Przy pomocy wkrętaka można ustawić czas działania 
w zakresie od 0,5 do 4,0 min zgodnie z opisem umieszczonym 
z tyłu klawisza.

Schemat podłączenia wyłącznika czasowego do instalacji elektrycznej
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