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schemerschakelaars 
Alpha-AstroRex³ 

De in- en uitschakeltijden zijn onafhankelijk en tot op de minuut
instelbaar
Instelbereik: van - 120 min tot + 120 min 
 
Een bijkomende week- of gepersonaliseerde programmering
maakt het mogelijk de verlichting ‘s nachts uit te schakelen
(energiebesparing) 

 2 programmeermogelijkheden  
  

Rechtstreeks op het apparaat met de 4 programmeertoetsen

412872):

- Kopiëren van de programmering van de schemerschakelaar  
op de sleutel

- Programmering van de sleutel in de datalader met de computersoftware
- Kopiëren van de programmering van de sleutel op de 

schemerschakelaar

412654 412873

 Voorbeelden van programmering  

1. Volledige nacht verlichting
2. Uitschakeling mogelijk tijdens een deel van de nacht via
 bijkomende programmering
3. Ontsteking door externe bediening 
 a: duur van de externe bediening
 b: programmeerbare vertraging (0 tot 23u59 min)
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Afmetingen blz. 961

 Functies 

Berekent voor elke dag het exacte tijdstip van de zonsopgang
en de zonsondergang

Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

schemerschakelaars 
Alpha-AstroRex³

Ref. Astronomische programmatie

Voor het in- of  uitschakelen van kringen (verlichting, 
rolluiken, ...), rekening houdend met de zonsopgang 
en zonsondergang, zonder het gebruik van een 
foto-elektrische cel: u hoeft enkel in het programma 
de dichtstbij gelegen stad te selecteren of  u geeft de 
lengte- en breedtegraad manueel in. Een bijkomende 
(dag- of  week-) programmering maakt het mogelijk 
de verlichting gedurende een bepaalde periode van 
de nacht uit te schakelen. Een bedieningsingang 
voor een extern signaal laat toe de schakelklok te 
activeren buiten de programmering om (enkel op 
product met 1 uitgang) 
De programmering kan rechtstreeks op het apparaat 
zelf  gebeuren of  via een PC, m.b.v. de software (ref. 
412873). De gegevensoverdracht gebeurt in dat 
geval met een datalader en een programmasleutel

Toepassingsvoorbeelden :
Tuin- en gevelverlichting, verlichting van uithangbor-
den, reclamepanelen, openbare parkeerplaatsen, 
straten, ...

Kenmerken :
Voeding: 230 V± 50/60 Hz 
Uitgang(en) via wisselcontact(en) 
Geleverd met het juiste uur en de juiste datum
Grote nauwkeurigheid van de klok: +/- 0,1 s/dag 
Weekprogrammering, 28 programma’s 
Minimale omschakeltijd: 1 s 
Programmatie mogelijk spanningsloos 
Programmatie van een vakantieperiode 
Toegangsbeveiliging mogelijk via PIN-code 
Automatische omschakeling zomer-/wintertijd 
Keuze uit verschillende talen 
Tellerfunctie voor de bedrijfsuren 
Contrastregeling van het scherm 
Toetsen- en schermverlichting 
Gangreserve: 5 jaar

412654 Alpha-AstroRex3 1 uitgang
1 wisselcontact 16 A - 250 V± - cos  = 1
Met bedieningsingang voor extern signaal met 
vertragingsmogelijkheid (0 tot 23u59 min)
Breedte: 2 modules van 17,5 mm

412657 Alpha-AstroRex3 2 uitgangen
2 wisselcontacten 16 A - 250 V± - cos  = 1
Breedte: 2 modules van 17,5 mm

Programmeersoftware

Voor het maken, opslaan en overdragen van een 
programmering voor de schakelklokken AlphaRex³ 
(blz. 127) en voor de schemerschakelaars Alpha- 
AstroRex³. De gegevens worden overgedragen naar 
de programmasleutel door de datalader aan te 
sluiten op de USB-poort van de computer

412873 Pakket bestaande uit de programmeersoftware op  
CD-ROM en een datalader

Programmasleutel

Voor het opslaan en het overdragen van een 
uitgevoerde programmering:

rechtstreeks op een AlphaRex³-product
met de op de computer geïnstalleerde software

412872 Sleutel voor multifunctionele schakelklokken AlphaRex³  
(blz. 127) en schemerschakelaars Alpha-AstroRex³
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