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Spínací hodiny - SC
Jedná se o inovované digitální spínací hodiny, které mají kromě týdenního / ročního 
programu navíc i ASTRO program. Nově integrovaný Bluetooth - programovatelný pomocí 
smartphonu prostřednictvím Bluetooth (přes volnou aplikaci iOS a Android - Save‘ n carry).  
Nabízíme je v 1 až 4 kanálovém provedení (dle typu). Nadstandardní počet programů 
zaručuje 300 paměťových míst. Zálohu nastavení hodin po dobu cca 10 let dosáhneme 
díky baterii CR2032. Hodiny mají ve stand-by módu sníženou spotřebu pouze 0,3W. Spínací 
hodiny lze uzamčít pomocí PIN kódu. Samozřejmostí je automatické přepínání letního/
zimního času a také možnost připojení DCF přijímače pro zajištění přesného času. Přístroje 
obsahují novou technologii ZCR. Tato vlastnost až 10x prodlouží životnost kontaktů 
použitého relé a zároveň ovládaného přístroje.

Obrázek Obj. č. Typové označení Program Počet 
kanálů

Počet 
modulů

Paměťová 
místa EAN kód Bal./ks  

1008317 SC 88.10 pro4 Týdenní 7x 24h 
i Astro 1 4 300 1

1008316 SC 88.20 pro4 Týdenní 7x 24h
i Astro 2 4 300 1

1008315 SC 88.30 pro4 Týdenní 7x 24h
i Astro 3 4 300 1

1008314 SC 88.40 pro4 Týdenní 7x 24h
i Astro 4 4 300 1

1008313 SC 98.10 pro4 Roční i Astro 1 4 300 1

1008312 SC 98.20 pro4 Roční i Astro 2 4 300 1

1008311 SC 98.30 pro4 Roční i Astro 3 4 300 1

1008310 SC 98.40 pro4 Roční i Astro 4 4 300 1

Spínací hodiny - SC
 Napájení 230 V, 50 Hz
 Max proud. zatížení 16 A
 ZCR - Zero Cross Rele
 Záloha chodu cca 10 let
 Teplota prostředí -30 až +55°C
 Zabezpečení PIN kódem
 Ruční trvalé spínání
 Spínací funkce ON, OFF, impulz

 cyklus, extra, permanent, astro

Programování 
pomocí 

bluetooth

                     Aplikace Save‘ n carry

16. Cyklus 

Standardní program (týdenní program):

Funkce cyklu Vám nabízí možnost programovat periodické doby spínání. Hodiny při tom fungují jako čidlo taktu a pracují v taktech 
mezi impulzem zapínání a pauzou impulzu. Maximální trvání impulzu resp. pauzy impulzu činí 9:59:59 h:mm:ss.  

PROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D STANDARDni ...

Zvláštní program (zvláštní týdenní program aktivovaný podle data = roční program):    

Specialni program ...SP-vstupProgram-cislo

Ipokud jste ještě nedefinovali a aktivovali žádný cyklus, NEBUDE Vám NABÍZENA funkce cyklu jako doba spínání.
Teprve po aktivaci a definování jednoho ze 4 možných cyklů v menu MOZNOSTI  pod bodem volby Cyklus (bod 17). 

c
c

18. Impulz

Funkce nabízí možnost programovat čas sepnutí s pevně stanovenou dobou vypnutí. Hodiny se vypnou po impulzu (impulz
max 59:59 mm:ss). 

Zvláštní program (zvláštní týdenní program aktivovaný podle data = roční program):

Choose pulse-Function. 
Define the on time (Time hour / time Minute). 
Define the days of the week for your pulse switching time.
Define the duty cycle (Pulse Minute / pulse Second). 

17. Cyklus opce - volby 

Máte možnost definovat 4 různé cykly. Cykly lze aktivovat, definovat resp. deaktivovat v menu mOznosti pod bodem Cyklus  
(maximální trvání impulzu resp. pauzy impulzu činí vždy 9:59:59 h:mm:ss): 

moznosti ...cYklus cyklus 1-4

c Funkce cyklu je nabízena teprve po aktivaci jako doba spínání v režimu programování    

c Další použití funkce cyklus: VSTUP 

Vyberte v menu opce podbod cklus a potvrďte své zadání pomocí tlačítka s. 
Pomocí tlačítek r q-vyberte jeden ze 4 definovatelných cyklů (Cyklus 1 – 4) a potvrďte své zadání tlačítkem s. 
Aktivujte cyklus tím, že pomocí tlačítek r q přejdete z NE na ANO a potvrdíte to tlačítkem s. 
Stanovte trvání impulzu „jednotl“ ( r q        s...). 
Stanovte pauzu impulzu „pauza“ ( r q        s...). 
Potvrďte KONEC pomocí tlačítka s. 

19. Permanentní program

Permanentní program (prázdninový program) Vám umožňuje programování permanentního zapnutí nebo vypnutí kanálu podle data 
(po dnech). Máte možnost podle objemu paměti programovat libovolný počet permanentních spínání pro každý kanál. Poté, co jste 
stanovili, pro kterou dobu chodu programu (datum startu do data konce) má být permanentně zapnutý resp. vypnutý, jsou Vám k 
dispozici následující další volby: 

Přídavné doby spínání umožňují programování jednotlivých dob spínání podle data. Přídavné doby spínání nezruší funkci doby spínání nebo
programy spínání s menší prioritou.

moznosti Spinaci DOBA SD ANO SAVE

Aktivace dodatečných spínacích časů:

Poté, co jste stanovili fungování dob spínání (Sd zapnout, sd vypnout, sd cyklus, SD IMPULZ)  a datum přídavné doby spínání, 
jsou Vám k dispozici další volby:

25. Další nastavení 

Menu Hlavní menu Použití

Program dotazy

Program Smazat

Datum - cas

Letni Cas

jazyk

vyrobni serizeni

Meric

PIN-kod

Program Dotazy - spínací doby / Dotazy - místa v pamět 

Nastaveni

Smazání spínací doby. Máte možnost všechny kanály, jeden kanál,
nebo jednotlivé kanály smazat 

Program

Nastavení data a hodin

Nastaveni Nastavení letního času (ON/OFF) 

Nastaveni Nastavení jazyka 

Návrat do stavu prvního nastavení. c  Datum, hodiny a spínací doba budou 

smazány. 
Nastaveni

Moznosti
Zobrazení provozních hodin a spínacího impulzu je pro kanál a spínací dobu 
společný.

Moznosti
Spínací hodiny máte možnost zakódovat pomocí 4-číselného kódu. Tento kód 
můžete změnit, aktivovat nebo zrušit. Pokud tento kód zapomenete, obraťte se 
na zákaznickou linku. 

Funkce „Externí vstup“ umožňuje zpracování signálu tlačítka nebo spínače. Máte k dispozici dva samostatné externí vstupy, které se 
ohou nezávisle na sobě připojit, ale vždy jsou obsazeny stejnou funkcí výstupu. Definujte funkčnost (reakci) kanálu výstupu v menu 
opce – volby pod bodem tlačítka kanálu

Možnosti nastavení funkce „Externí vstup“:
        

Moznosti VSTUP ...

PŘIPOJENÍ externí vstupy:

PŘIPOJIT VÝHRADNĚ NAPĚTÍ A FREKVENCE UVEDENÉ NA PŘÍSTROJI! 

EXTERNÍ VSTUP 1: Přípoj externího spínače resp. tlačítka k EXT 1: Svorka 6 (přípoj - napětí EXT 1 = přístroj – přípoj - napětí)
c
c

V menu MOZNOSTI  najdete bod vstup. Pomocí tohoto bodu volby musíte stanovit, jestli jsou spínače nebo tlačítka připojeny k 
externímu vstupu a které kanály výstupu mají reagovat na signál externího vstupu:

Vyberte pomocí tlačítek r q, jestli připojíte nebo jste připojili TLACITKO nebo SPINAC. Potvrďte svůj výběr tlačítkem s. 

V dalším kroku stanovte, který kanál resp. které kanály budou externím signálem spínat. Rozhodněte pro každý kanál tlačítkem r q,
 jestli příslušný kanál bude reagovat na signál externího vstupu (Kanal … aNO)  nebo jestli reagovat nebude (KanAl … ne). 
Potvrďte svůj výběr vždy pomocí tlačítka s. 

26. Programování Bluetooth

22. Externí vstup Spinac / Tlacitko 
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Zmena-funkce: Stiskem signálem externího vstupu ZAPiNÁ příslušný kanál a začíná běžet časovač. Po uplynutí doby časovače kanál VYPina. Dostane-li kanál během uplynutí doby časovače 
opět signál reagují hodiny následovně: 

osvetleni schodiste: Stiskem signálem externího vstupu příslušný kanál a začíná běžet časovač. Po uplynutí doby časovače kanál VYPinÁ. Dostane-li kanál během uplynutí doby 
časovače opět signál reagují hodiny následovně: 

Máte možnost vybrat funkci jednotlivých kanálů. Pokud jste funkci kanálu přiřadili, máte možnost jej spustit pomocí externího vstupu (přepínač nebo tlačítko, je-li aktivní). Pro každý kanál je možné 
určit jednu z následujích funkcí.

Sp-AcTivace: Externí vstup (spínač) přepne spínací hodiny podle programu Zapnout / vypnout

travaly zapnout: Externí vstup (spínač) přepne spínací hodiny podle programu Zapnout. Tento stav spínání zůstává zachován do opětovného manuálního stisknutí tlačítka přístroje.

travaly vypnout:  Externí vstup (spínač) přepne spínací hodiny podle programu vypnout. Tento stav spínání zůstává zachován do opětovného manuálního stisknutí tlačítka přístroje.

Spínač

Tlacitko

obnovitelne: Signál externího vstupu (tlačítko)  = časovač se zastaví a kanál VYPina

24. Astro funkce23. Priority spínacích programů

Standardní doby spínání, zvláštní programy, přídavné doby spínání a permanentní programy 
jsou prováděny podle Vaší priority (podle kanálu a data). Doby spínání a spínací programy s vyšší 
prioritou zruší funkci těch s nižší prioritou, výjimkou jsou přídavné doby spínání:

Nejvyšší priorita

Nejnižší priorita

manuální permanentní spínání (3 s podržet tlačítko kanálu) 

permanentní program podle data

přídavné doby spínání 

zvláštní program 10 podle data (u ročních hodin)

zvláštní program 01 podle data (u ročních hodin)
standardní program / týdenní program

ext. vstup spinac

ext. vstup tlacitko

 Výstraha vypnutí: 

Smartphone App

Windows App

Osvetleni Schodiste obnovitelne / Vypnout varovani ...

V menu MOZNOSTI najdete podnabídku varovani. Můžete provést následující nastavení:

NE: časovač se zastaví a kanál VYPÍNÁ 
ANO: Funkce výstrahy vypnutí bude aktivována. Při aktivované výstraze vypnutí se upozorňuje 
dvakrát na vypnutí (Při řízení osvětlení je výstraha prováděna dvojitým blikáním podle 
DIN 18015-2 = výstraha pro vyloučení náhlé tmy).  
 

c c
xx min 10 sec 30 sec

Program Simulace Program Simulace spínacích časů. Máte možnost simulovat spínací časy podle data / 
období.

Nastaveni Astro-Data kanal A/B/C/D ...

V nabídce NASTAVEni máte možnost použít funkce Astro-On a Astro-Off pro různé kanály. Po jejich aktivaci 
máte dvě možnosti:

AsTro preprogramovat ano: Vytvoří funkci Astro-ON a Astro-OFF s offsetem 00 pro všechny
pracovní dny.

AsTro preprogramovat ne: Funkce Astro je nyní k dipozici pro naprogramování nového 
spínacího programu pro vybraný kanál.

Astro funkce Váam nabízí možnost naprogramování automatického zapnutí nebo vypnutí pri západu slunce (astro zap.pri). popr. východu slunce (astro vyp.pri). 
Pri programování astro spínací doby nebude nabídnut žádný cas zapnutí (hh:mm). Místo toho máte možnost naprogramovat odložení
Navíc lez pomocí funkce Night-Off a Nigth-On určit časový rámec pro vypnutí a zapnutí.

Sunset Sunrise

astRO oN astRO off

20. Přídavné doby spínání (jen u ročních hodin) 

night oFF / ON
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Toto nastavení lze revidovat. Například pokud je externí vstup deaktivován, aktivuje se znovu standardní spínací program.c

c Je-li funce Astro aktivována, budou spínací časy pro vybraný kanál vymazány. 

Casovac-funkce: Stiskem signálem externího vstupu ZAPiNÁ příslušný kanál a začíná běžet časovač. Po uplynutí doby časovače kanál VYPina. Další stiknutí tlačítka, 
pokud jsou spínací hodiny aktivní, je vypne.  

vypnout: Signál externího vstupu (tlačítko) =  časovač startuje znovu 

zvláštní program  ... podle data (u ročních hodin)

Doba spínání cyklu se ukončí/přepisuje jinými dobami spínání (zapnout, vypnout, impulz) nebo jinou dobou spínání
cyklu.

Standardní program (týdenní program):
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Návod pro obsluhu - 
Spínací hodiny                                                                                                                                                           

cs

PROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D

PROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D STANDARDni ...

Specialni program ...SP-vstupProgram-cisloPROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D

PROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D trvaly ...

FUNkce STANDARDni: Spínací program probíhá ročně pevně podle nastaveného data a časy  

Funkce velikonoce: Spínací program zohledňuje roční posunutí velikonoc a opravuje datum podle toho v následujících letech. 
(Skoro všechny křesťanské svátky jako popeleční středa, Nanebevstoupení  Páně nebo Svatodušní svátky se vypočítají podle 
velikonočních svátků) 

Funkce s rokem: Speciální program se provádí jednou za rok s rokem a časem („funkce století“ - vyžaduje 2 místa v paměti)        

Spinaci doba ...PROGRAM PROGRAM Nove kanal A/B/C/D

FUNkce STANDARDni: Spínací program probíhá ročně pevně podle nastaveného data a časy  

Funkce velikonoce: Spínací program zohledňuje roční posunutí velikonoc a opravuje datum podle toho v následujících letech. 
(Skoro všechny křesťanské svátky jako popeleční středa, Nanebevstoupení  Páně nebo Svatodušní svátky se vypočítají podle 
velikonočních svátků) 

Funkce s rokem: Speciální program se provádí jednou za rok s rokem a časem („funkce století“ - vyžaduje 2 místa v paměti)         
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