
  

ASTRO 2-GPS              Astronomik Zaman Saati

T ON: 0  - 60 dk
Gün batımından(GB) sonraki gecikme süresi

OFF: 0  - 60 dk
Gün doğumundan önceki(GD) gecikme süresi

İşletme Gerilimi(Un)
A1-A2 terminalleri  :85-265 Vac (50/60Hz)
Frekans               : 50/60 Hz.
Kontak Akımı         : Max.10A / 250 Vac
Güç Tüketimi          : < 4 VA
Cihaz Koruma 
Sınıfı                    : IP20
Klemens Koruma
Sınıfı              : IP00
Ortam Sıcaklığı     : - 20 °C....+ 60 °C
Bağlantı Şekli        : Pano içindeki 

               otomat rayına
Boyutlar                 : 18x90x65 mm

     Cihaz, bir pile ihtiyaç duymadan gerçek zamanı ve tarihi harici anten ile çalışan gps modülden elde eder 
ve sahip olduğu mikro işlemci sayesinde de gün doğumunu ve gün batımını doğru ve şaşmaz bir şekilde 
hesaplar. Üzerinde bulunan iki adet potansiyometreden biri gün batımından ne kadar zaman (dakika) sonra 
aydınlatmayı devreye alacağını diğeri ise gün doğumundan ne kadar zaman (dakika) önce aydınlatmayı 
devreden çıkaracağını belirlemek üzere ayarlanır.

Astro2-gps, ilk enerjilendiğinde GPS modül uydu aramaya başlar ve önündeki GPS ledi bu durumda flaş yapar. Uydu 
bulunduğunda GPS ledi sürekli yanarak kullanıcıyı bilgilendirir. Uydudan alınan koordinatlar, tarih ve saat bilgisi GPS modülden 
mikro işlemci tarafından okunup , gün doğumu ve gün batımı doğru olarak hesaplanır.          
Ayarlanmış potansiyometrelerin belirttiği zamanlar dikkate alınarak gün doğumu ve gün batımı gecikmeli olarak uygulanır. 
Hesaplanan gün batımında röle çeker , gün doğumunda ise röle bırakır. 
Astro2-gps, çok geniş 85 – 265V ac/dc besleme gücü ile çalışabilme ve ayrıca son derece ince kutu yapısıyla pano içinde daha 
az yer kaplama özelliğindedir. Astro2-gps, bulunduğu koordinatları, gerçek zaman ve tarihi kendisiyle tümleşik gps modülden 
alıp, gün batımını ve gün doğumunu bu sayede hesaplayan , ayar gerektirmediği için kullanıcılara çok büyük kolaylıklar 
sağlayan, ekransız astronomik zaman saatidir.

    Astro2-gps, bakım yapıldığında aydınlatmanın test  edilebilmesi için bir butona sahiptir. Butona uzun süre basılırsa(3sn) 
cihaz manuel moda geçer ve manuel ledi flaş yapar. Bu modda  butona her kısa süreli basılışta röle çıkış kontağı pozisyon 
değiştirir. Test işlemi bittiğinde butona uzun süre basılırsa(3sn) cihaz tekrar otomatik moda geçer ve otomatik ledi yanar.

Teknik Bilgi:

Çalışma Şekli:

Çalışması:

1- Geniş işletme gerilimi ile çalışabilme (85-265V ac / dc)
2- Uydudan sürekli veri yenileme
3- Ayar ve zaman güncelleme gerekmez
4- Yenilik olarak pile bağımlılık ortadan kalkmıştır. Uydudan gerekli tüm 
verileri alarak çalıştığı için pile ihtiyaç duymaz, böylece 
değiştirilmesi de gerekmez ve yeni pil maliyeti oluşturmaz.
5- Bakım veya ayar (pil değişimi veya zamanı güncellemek 
gerektirmediği için, kullanıcıların pil değişimi yapmak veya ayarları 
güncellemek için ulaşım maliyeti  oluşmayacaktır.
6- Son derece kolay kullanım

Avantajları

UYARI:
Bu cihaz, iç mekanda veya metal muhafazalı 
panolarda kullanıldığında anteni mutlaka dış ortamı
görmelidir.

T

Manuel devreye alma:

Ton

Sunset Sunrise

Toff

44mm

65mm

18
m

m

36mm

90mm

65
m

m

31
m

m
LED'lerin Anlamları:
ON Ledi   --------- çalışıyor
GPS Ledi   ------- GPS çalışma modu
                            * flaş                - uyduları arıyor
                            * sürekli yanık  - uydular bulundu, 

koordinat, zaman ve tarih verileri alındı
OTO Ledi  ------- otomatik modda çalışma
MANUEL Ledi -- test için manuel modda
OUT Ledi --------  çıkış rölesi
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