
 

 

MODUL LOG / MINI LOG / MINI T LOG 
Idıkapcsoló   

NYELV VÁLASZTÁS 

A FEL ∆ és LE ∇ gombokkal válasszunk ki egy nyelvet és hagyjuk 
jóvá az “OK“.gomb megnyomásával. Ezután automatikusan 
megjelenik a DÁTUM YEAR (dátum év) menü. 

ÓRABEÁLLÍTÁS 
Az “OK“ gomb megnyomásával lépjünk be a PROGRAM menübe és a 
∆ és ∇ gombokkal válasszuk ki a DÁTUM menüt. Az “OK“ gomb 
megnyomásával lépjünk be a DÁTUM YEAR (év) menübe. Az évszám 
villog a kijelzın ás változtatható a  ∆ és ∇ gombokkal. Hagyjuk jóvá
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Az “OK“ gombbal. A hónap számát hasonlóképpen kell beadni és a 
dátumot. A dátum (nn, hh, éé) elmentéséhez nyomjuk meg az “OK“ 
gombot, a hét napja automatikusan beállítódik és az egység átvált az 
idı (TIME) programozásra. A ∆ és ∇ gombbal változtassuk meg 
elıször az órát, hagyjuk jóvá az “OK“ gombbal, majd ismételjük meg a 
percre is. Az "OK" megnyomása után megjelenik a PROGRAM menü. 

Ha elıbb ellenırizni szeretnénk a beadott információkat, nyomjuk meg 
a “C“ gombot és az idızítı visszaáll normál üzemmódba. 

ALAP PROGRAMOZÁS 
PROGRAM MENÜ 

Normál üzemmódban, az “OK“ gomb megnyomásával hozzuk be a 
PROGRAM menüt. Az “OK“ gombot újra megnyomva a kijelzın 
megjelenik: PROGRAM   PROG 01. 

BE-KI 
PROGRAMOZÁS 
Újra nyomjuk meg az “OK“ gombot és a kijelzın megjelenik: PROG 01:  
PROGRAM. Hagyjuk jóvá az “OK“megnyomásával és a kijelzın 

megjelenik:PROG 01: C1: ON. A ∆ és ∇ gombokkal válasszuk ki a 
kapcsolótípust ON-OFF, PULSE vagy CYCLE (be/ki, impulzus, ciklus). 
Erısítsük meg a választást az “OK“ gombbal. A kijelzı display 
automatikusan mutatja: MON : YES (hétfı:igen). Ha azt akarjuk, hogy 
a kapcsolás hétfın végrehajtódjon, nyomjuk meg az “OK“ gombot ha 

nem, a ∆ és ∇ gombokra a kijelzın MON : NO látható. Nyomjuk meg 
az “OK“ gombot és ugyanezt a mőveletet végezzük el a hét többi 
napjaira egymás után, ugyanígy jóváhagyva azokat. 
Amikor kiválasztottuk a napokat, be kell állítani azt az idıt, amikor a 

kapcsolásnak meg kell történnie. A ∆ és ∇ gombokkal állítsuk be az 
órákat és hagyjuk jóvá “OK“-val, majd ezt végezzük el a percekre is.  

TÉLI / NYÁRI (W/S) IDİSZÁMÍTÁS VÁLTÁS 
Lépjünk be a MENÜ-be az “OK“ gombbal és a ∆ és ∇ gombokkal 
keressük meg az EXTRAS menüpontot. Hagyjuk jóvá "OK"-val és a 
kijelzın megjelenik az EXTRAS SEASON szöveg, újra nyomjuk meg 
az “OK“-t és 3 lehetıség látható AUTO, MANUAL és DO NOT USE 
(automatikus/kézi/nem használjuk). a ∆ és ∇ gombbal válasszunk 
közülük és hagyjuk jóvá az “OK“ gomb megnyomásával 
AUTO (az óra is automatikusan átvált március és október utolsó 
vasárnapján). 

Ennél  beállításnál nincs változtatási lehetıség. Amikor azt kiválasztjuk, 
a kijelzın ez jelenik meg SEA AUTO W → S és télirıl nyárira történı 
váltás dátuma (március utolsó vasárnapja). Amikor megnyomjuk az 
“OK“ gombot,, SEA AU W → S DATE felirat jelenik meg és amikor 
megnyomjuk a ∆ vagy ∇ gombot, a váltás ideje (02:00:00) látható. 
Amikor újra megnyomjuk az “OK“-t, SEA AUTO S → W szöveg jelenik 
meg és a téli->nyári idıszámítás váltási dátuma (október utolsó 
vasárnapja). Az “OK“ megnyomásakor újra megjelenik a dátum és a ∆ 
vagy ∇ gombbal megnézhetı az változtatás ideje (03:00:00). A “C” 
vagy “OK“ gomb megnyomásával jutunk vissza az EXTRAS 
HOLIDAYS menübe. 

MANUAL (Lehetıvé teszi, hogy megválasszuk a napot és idıt, amikor 
az átállásnak meg kell történnie). 
Ha ezt a pontot választjuk, a kijelzı ezt mutatja: SEA MANUAL W → S 
és a téli->nyári átállás dátumát. Press “OK“ és megváltoztathatjuk a 
hónapot a ∆ és ∇ gombbal. Amikor ezt jóváhagyjuk (OK), megjelenik 
LS (= utolsó vasárnap): YES. Ha a kiválasztott hónap utolsó 
vasárnapját akarjuk beállítani az átálláshoz, nyomjunk “OK“-t 
egyébként váltsunk át LS: NO-ra a ∆ és ∇ gombokkal és hagyjuk jóvá 
"OK"-val. 
Ha elfogadjuk az LS: NO-t, a következı kijelzés lehetıvé teszi az  

A MODUL LOG / MINI LOG / MINI T LOG digitális idıkapcsolók 1 
váltókapcsolóval potenciálmentes kialakítással, hogy bármilyen 
villamos berendezést mőködtethessenek. Lehetıségei többek között a 
rövid idejő kapcsolás (1-59 másodperc), ismétlıdı ciklusok, 
véletlenszerő programozás, automatikus téli-nyári idıszámítás átváltás 
és egy idıszámláló. 

Menüi 5 nyelven jelenhetnek meg és megjeleníti az adott nap 
kronogramját (idıdiagram). Ez 48 egyenként 30 perces szakaszra van 
felosztva. A pillanatnyi idıhöz tartozó szakasz villog. 

 
TELEPÍTÉS 

VIGYÁZAT: A villamos berendezések telepítését és szerelését 
meghatalmazott telepítınek kell végezni. 

A berendezés belsı zavarvédelmét egy biztonsági áramkör 
biztonsági áramkör végzi. Ennek ellenére különösen erıs villamos 
és mágneses erıterek befolyásolhatják az egység mőködését. 

A zavarok elkerülhetık, ha figyelembe vesszük az alábbi 
telepítési irányelveket: 

A berendezést nem szabad induktív terhelésekhez 
(motorok, transzformátorok, védırelék, stb.) közel 
telepíteni. 

- Ajánlatos külön vezetéket biztosítani a tápellátáshoz 
(ha szükséges, hálózati szőrıvel ellátva). 

- Az induktív terheléseket zavarvédelemmel (varisztor, 
RC szőrı) kell ellátni. 

SZERELÉS: Panelen (MODUL LOG), DIN sín vagy 
felületszerelés (MINI LOG) és süllyesztett szerelés (MINI T 
LOG). 

 
BEKÖTÉS: 

 
 

BEINDÍTÁS 

A MODUL LOG / MINI LOG / MINI T LOG gyári beállításai 
tartalmazzák a pillanatnyi dátumot és idıt és a következı 
konfigurációt: 

Idızóna: Közép-Európai idı 
Óra: 24 órás üzemmód 
Téli-nyári idı átváltás Automatikus (márc. utolsó vasárnapja)  
Nyári-téli idıszámítás átváltás Automatikus (okt. utolsó vasárnapja) 
Szabadság: NO (ki) 
Véletlen üzemmód: NO (ki) 
C1 számláló: Nullázva (0000 óra) Programok:
 Nincs (üres a memória) 

 
PROGRAMOZÁS 
A programozás menü-alapú (szöveg üzenetek). 
Ha ugyanarra az idıre programozunk mőveleteket, ne feledjük, hogy 
egyesek elsıbbséget élveznek a többiekkel szemben 

Az elsıbbségi sorrend a következı: PERMANENT MODE → 

HOLIDAY PROGRAM → RANDOM PROGRAM → PULSE ON → 

PULSE OFF → PROGRAMMING OFF → PROGRAMMING ON → 
CYCLE PROGRAMMING 
Az épen programozott információ villogva jelenik meg a kijelzın. 
Az “OK “ gomb megnyomása behozza a PROGRAM MENÜ-t. Ha nem 
megfelelı a használt nyelv, állítsuk vissza alaphelyzetbe (reset) az 
idızítıt. 

 
RESET (ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS) 

Amikor mind a négy gombot több mint 3 másodpercig lenyomva 
tartjuk, minden meglévı programozás törlıdik és megjelenik a 
LANGUAGE (nyelv választás) menü. 

Amikor jóváhagytuk az idıt, megjelenik a PROG 02: PROGRAM  
szöveg. Nyomjuk meg újra az "OK" gombot, és megjelenik a PROG 02 
C1 : ON. Ugyanígy járjunk el a 01. programnál is. 50 memóriahely van 
(PROG 01 ... PROG 50). Amikor végeztünk a programozással, addig 
nyomogassuk a “C“ dombot, míg meg nem jelenik a normál kijelzés. 

A PROGRAMOZOTT KAPCSOLÓK MEGTEKINTÉSE 

Az “OK“ megnyomásával lépjünk be a PROGRAM menübe majd újra 
nyomjuk meg az “OK“-t, hogy a kijelzın megjelenjen: PROGRAM 
PROG 01. A ∆ és ∇ gombokkal nézhetjük meg az összes program (1 
... 50). 

KAPCSOLÓK MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

Az “OK“ megnyomásával lépjünk be a PROGRAM menübe, majd újra 
nyomjuk meg az “OK“-t, hogy a kijelzın megjelenjen PROGRAM 

PROG 01. A ∆ és ∇ gombokkal válasszuk ki a módosítandó programot 
(1 ... 50 ) és ha megvan, nyomjuk meg az “OK“-t és a program 
megjelenik a kijelzın, mellette látható a MODIFY  szó. 
A ∆ és ∇ gombbal válhatunk a DELETE (törlés) és MODIFY 
(módosítás), között. Válasszunk és nyomjuk meg az  “OK“ gombot. 

Ha a DELETE-t (törlés) választjuk, a program törlıdik és a kijelzın 
megjelenik a PROGRAM és a törölt program neve (PROG XX). 

Ha a MODIFY-t (módosítás) választottuk, az “OK“ gomb 
megnyomására megjelenik a kiválasztott kapcsoló típusa (ON-OFF / 
PULSE / CYCLE) és el kell végeznünk a PROGRAMOZÁS fejezetben 
leírtak szerinti mőveletet. A normál mőködésre való visszatéréshez, 
addig nyomogassuk a “C“ gombot, míg meg nem jelenik a normál 
üzemi kijelzés. 

KÉZI AKTIVÁLÁS 

A C1 áramkör ideiglenesen aktiválható vagy hatástalanítható a ∇ gomb 
megnyomásával. A kijelzın egy kéz jel látható, mindaddig, míg meg 
nem történik egy programozott kapcsolás. 

Állandó módon is aktiválható/hatástalanítható az áramkör az alábbi 
lépések szerint: 
Az “OK“ megnyomásával lépjünk be a PROGRAM menübe és a ∆ és 
∇ gombokkal változtassuk a kijelzı 2. sorát addig míg meg nem látjuk 
a  jelet. Hagyjuk jóvá az “OK“ gombbal és a kijelzın megjelenik 
MANUAL C1: ON. A ∆ és ∇ gombokkal válasszunk a ON(be) – 
OFF(ki) – ON•(állandó) – OFF•(állandó) közül. Hagyjuk jóvá az “OK“ 
gombbal és lépjünk vissza normál üzemmódba a “C“ gomb 
nyomogatásával. Az állandó üzemmódból kilépéshez ismételjük meg 
ezt a mőveletet és válasszuk az ON vagy OFF funkciót. 

Az ON• és OFF• állásokban, a ∇ gombbal is megváltoztathatjuk az 
áramkör állapotát. 
Az aktivált állapotok jele megjelenik a kijelzın. 

ELİRE PROGRAMOZÁS. KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK (EXTRÁK) 
IMPULZUS PROGRAMOZÁS 
Az impulzus programozással a kapcsolások 1-59 másodpercig 
hajthatók végre mind ON(be) mind OFF(ki) impulzusoknál. 

Normál üzemmódban, Az “OK“ megnyomásával lépjünk be a 
PROGRAM menübe. Az “OK“ megnyomásakor megjelenik: 
PROGRAM   PROG 01 . 

Újra nyomjuk meg az “OK“ gombot és a kijelzın megjelenik PROG 01: 
PROGRAM. Újra nyomjuk meg az “OK“-t és megjelenik a PROG 01: 
C1: ON. A ∆ és ∇ gombokkal válasszuk ki: PULSE, jóváhagyásként 
nyomjuk meg az “OK“-t és e kijelzın megjelenik MON : YES. ha azt 
akarjuk, hogy a kapcsolás hétfın történjen meg, nyomjunk “OK“-t 
egyébként a ∆ vagy ∇ gombra a kijelzés átvált MON : NO-ra. 
Nyomjunk “OK“-t és végezzük el ugyanezt a hét többi napjára is 
egyenként, ugyanígy jóváhagyva. 

Amikor kiválasztottuk, mely napokon történjen meg a kapcsolás, be 
kell állítanunk a kapcsolási idıt. A ∆ és ∇ gombokkal állítsuk be az 
órát, hagyjuk jóvá “OK“-val. Majd ugyanezt a percekre is és amikor 
jóváhagytuk az "OK" gombbal, a kijelzın megjelenik: PULSE ON :  A ∆ 
és ∇ gombbal válasszuk ki a másodpercet amikor az áramkörnek 
csatlakoznia kell és hagyjuk jóvá "OK"-val. A kijelzın ekkor PULSE 
OFF látható. A ∆ és ∇ gombbal válasszuk ki a másodpercet amikor 
áramkörnek ki kell kapcsolódni és újra nyomjuk meg az “OK“-t 
megerısítésül. 

Ha akarunk egy "be" impulzust, ne felejtsünk el beállítani egy PULSE 
ON-t a PULSE OFF elıtt, "ki" impulzus esetén pedig fordítva. 

átállás napjának megválasztását az adott hónapon belül, melyet az 
órák, percek beálltása követ. Amikor jóváhagyjuk “OK“-val, a nyáriról-

télire (S → W) átállási idı látható -  az ugyanígy programozható. Az 
“OK“-val visszajutunk az EXTRAS HOLIDAYS  menübe. 

DO NOT USE (nem lesz óraátállítás) 
Ha ezt a pontot választjuk és hagyjuk jóvá (OK), nem történik 
óraátállítás és visszajutunk az EXTRAS HOLIDAYS menübe. 
Ha az óraátállítás idejére esik egy kapcsolási program, az vagy kétszer 
vagy egyszer sem hajtódik végre, a kérdéses idıtıl függıen. 

SZABADSÁG PROGRAM 
Ez lehetıvé teszi, hogy érvénytelenítsük a programokat és kikapcsoljuk 
(OFF) az áramkört egy beállított idıszakra. Amikor ez az idı letelik, a 
programozás helyreáll. 

Az “ OK“ gomb megnyomásával lépjünk be a MENÜ PROGRAM-ba, 
hogy a ∆ és ∇ gombokkal megkeressük az EXTRAS pontot, nyomjuk 
meg az “OK“-t és újra a ∆ és ∇ gombokkal keressük meg a 
HOLIDAYS-t. Hagyjuk jóvá az “ OK“-val és kijelzın megjelenik a 
HOLIDAYS BEGIN  (szab. kezd.) és újra nyomjuk meg az OK-t ekkor 
megjelenik a BEGIN HOUR (kezd. óra). A ∆ és ∇ gombbal adjuk be 
a szabadság idıszak kezdési óráját, nyomjuk meg az “OK“-t majd 
ugyanígy adjuk be a MINUTES, MONTH és DAY (perc, hónap, nap) 
értékeket. Hagyjuk jóvá a beállítást “OK“-val és a kijelzın megjelenik  
HOLIDAYS END (szab. vége). Programozzuk be ugyanúgy, mint a 
HOLIDAYS BEGIN esetében, beadva a szabadság idıszak végeként 
megjelölt HOUR, MINUTES, MONTH és DAY (óra, perc, hónap, nap) 
értékeket. Amikor megnyomjuk az “OK“-t az utolsó érték 
jóváhagyásához, a kijelzın megjelenik: EXTRAS RANDOM – a “C“ 
gomb többszöri megnyomásával lépjünk vissza a normál mőködésbe. 
A szabadság ideje alatt a kijelzın látható a  jel.  
A SZABADSÁG PROGRAM KIKAPCSOLÁSA 
A szabadság program kikapcsolásához, lépjünk be az EXTRAS 
HOLIDAY menüpontba, amikor a HOLIDAYS BEGIN látható a kijelzın, 
a ∆ és ∇ gombokkal válasszuk a CLEAR (törlés) pontot, majd nyomjuk 
meg az “OK“-t és a program törlıdik. A “C“ ismételt nyomogatásával 
lépjünk vissza normál üzemmódba. 

VÉLETLENSZERŐ KAPCSOLÁSI PROGRAMOK 
A MODUL LOG / MINI LOG / MINI T LOG képes véletlenszerő "be" és 
"ki" kapcsolási mőveletekre. A véletlenszerő programok 07:00 és 
24:00. óra között mőködnek. A RANDOM → 1 program véletlen 
kapcsolásokat végez 10 perc és 1 óra között változó idıtartammal. 
A RANDOM → 2 program véletlen kapcsolásokat végez 2 és 4 óra 
között változó idıtartammal. 
A normál üzemi kijelzésnél nyomjuk meg az “OK“-t és a ∆ és ∇ 
gombokkal keressük meg az EXTRAS RANDOM pontot. Ismét 
nyomjuk meg az “OK“-t és megjelenik a RANDOM → 1 kiírás. A ∆ és 
∇ gombbal választhatunk az → 1, →2 vagy STOP lehetıségek 
közül. Hagyjuk jóvá az “OK“-val és a “C“ gomb többszöri 
megnyomásával lépjünk vissza a normál üzemmódba. Ha ki van 
választva az egyik véletlen program, a kijelzın a  jel látható. 
Véletlen üzemmódban a programozott kapcsolások nem kerülnek 
végrehajtásra. 

SZÁMLÁLÓ 
Az áramkör aktív állapotban töltött (C1 ON) idejének (órák száma) 
nyomon követéséhez, az EXTRAS COUNTER funkció kiválasztásakor 
megjelenik az órák száma négy számjeggyel (max. 9999 óra). Ez a 
számláló nem nullázódik az egység alaphelyzetbe való 
visszaállításakor. 
Normál üzemmódban, nyomjuk meg az “OK“-t és a ∆ és ∇ gombokkal 
keressük meg az EXTRAS COUNTER-t. Ismét megnyomva az “OK“-t 
bejön a kijelzıre a COUNTER C1 és az áramkör bekapcsolt állapotban 
töltött ideje négy számjegyes formátumban. 
A “C“ többszöri megnyomásával lépjünk vissza a normál üzemmódba. 
Ha törölni kívánjuk a számlálót, az órák számát jelzı kijelzésnél 
nyomjuk meg az “OK“-t és a kijelzın megjelenik: CONT C1 DELETE. 
Az “OK“ újbóli megnyomására megjelenik a CLEAR C1  YES (C1 törlés 
igen). A ∆ és ∇ válasszunk YES és NO (igen/nem) közül és hagyjuk 
jóvá “OK“-val. A “C“ gomb többszöri megnyomásával lépjünk vissza a 
normál üzemmódba. 

12 (AM – PM) vagy 24 ÓRÁS IDİKIJELZÉS 
Megválaszthatjuk, hogy AM : PM (de, du) vagy 24 órás formában 
jelenjen meg az idı, Nyomjunk “OK“-t és a ∆ és ∇ gombokkal  
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keressük meg az EXTRAS 12/24H pontot. Ebbıl a menübıl, 
válasszuk ki a 12H vagy 24H funkciót és hagyjuk jóvá "OK"-val. A “C“ 
gomb többszöri megnyomásával térhetünk vissza a normál 
üzemmódba. Ha a 12h funkciót választottuk,, AM vagy PM jelenik meg 
az idı elıtt attól függıen, hogy délelıtt vagy délután van-e. 

 
CIKLUS PROGRAMOZÁS 

A ciklus ismétlıdı kapcsolások sorozata. 

Minden egyes programozott ciklus két memóriahelyet foglal el (PROG 
X és PROG X+1). A programozás elıtt ellenırizzük, szabad-e a 
következı memória program, a CYCLE funkció nem szabadítja fel 
ezeket. CIKLUS programok nem megengedettek az 50-es 
memóriaprogramban. 
Lépjünk be a PROGRAM menübe és nyomjuk meg az “OK“-t. A ∆ és 
∇ gombokkal válasszuk ki a programot (PROG XX), újra nyomjuk meg 
az “OK“-t és megjelenik a PROG PROGRAM kiírás. Hagyjuk jóvá 
"OK"-val és megjelenik a C1:ON kijelzés. Válasszuk ki a CYCLE 
pontot, nyomjuk meg az “OK“-t és megjelenik a DAY BEG MON: YES 
(lehetıvé téve a ciklus kezdınapjának kiválasztását). Ha azt akarjuk, 
hogy hétfın kezdıdjön, nyomjuk meg az “OK“-t egyébként a ∆ és ∇ 
gombokkal menjünk míg meg nem jelenik a DAY BEG MON: NO. Az 
“OK“ gomb megnyomásával fogadjuk el és ismételjük meg a hét többi 
napjára is ugyanígy kiválasztva és jóváhagyva. 

Amikor kiválasztottuk a napokat, ki kell választani a kezdési idıt a 
ciklushoz, az órákkal kezdve. A ∆ és ∇ gombokkal adjuk be az órát és 
hagyjuk jóvá "OK". Adjuk meg a ciklus kezdés perc értékét ugyanígy 
és amikor jóváhagyjuk, “OK“, megjelenik a DAY END MON: YES 
(lehetıvé téve a ciklus utolsó napjának kiválasztását). Ugyanezt az 
eljárást ismételjük meg a ciklus befejezési nap, óra és perc 
beviteléhez. 

Ezután a ciklus becsatlakozási idejét (TIME ON) kell beprogramozni. 
Adjuk be az óra, perc értékeket (maximum 23 óra 59 perc - minimum 0 
óra 1 perc) majd a ciklus leválasztási idıt (TIME OFF) órában és 
percben (maximum 23 óra 59 perc - minimum 0 óra 1 perc). (Ld. a 
példát) 

Ne programozzunk egymást átlapoló ciklusokat, mert az egyik ciklus 
végrehajtása közben nem indul el az átlapolt ciklus. A ciklusok a 
kronogramon láthatók mint ON (bekapcsolt) kezdetüktıl a végükig. 

NYELVVÁLASZTÁS 
 

 
ÓRABEÁLLÍTÁS 
 

 
 
PROGRAMOZÁS  BE: Hétfı 09:10   KI: Kedd 11:30 

PROGRAMOZÁSI CIKLUS. KEZDİNAP: Hétfı 09:00.  VÉGNAP: Péntek 18:00. BE: 2h  KI: 5h. 

 
 
 

"Be" idı 
 
 

Hétfı 9:00 h 2h20min. KI 

"Be" idı  
 
 
Végnap 

Kezdınap "Ki" idı "Ki" idı 
Péntek 13:00 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MŐSZAKI ADATOK 
 

Tápfeszültség: Az eszközön feltüntetve 
Kapcsolási teljesítmény: 16 (4) A / 250V 
Érintkezı típus és anyag: Átváltó AgNi 90/10 
Teljesítményfelvétel: 6 VA 1 áramkör (kb.1 W) 
Programok száma: 50 
Programok típusa: ON OFF (BE KI) 

PULSE (1 ... 59 másodperc) 
CYCLES (1 perctıl 
23 óra 59 percig,  
ON (be) vagy OFF (ki) idıknél) 

Kapcsolási pontosság: Jobb mint 1 másodperc 
Mőködési pontosság: ≤ ± 1s/nap 23ºC hımérsékleten 
Tartalék akkumulátor: 5 év (Lítium akkumulátor)  
Üzemi hımérséklet: -10 ºC ... +45 ºC 
Védelem típusa: IP 20 az EN 60529 szerint 

IP 51 (MINI LOG) felület 
szerelés esetén. 

Védelmi osztály: II (MINI LOG) az EN 60335 szerint 
szabályos felszerelés esetén 

 
MINI LOG 

 
MÉRETEK 

 
MODUL LOG 

 
MINI T LOG 
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