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Nadešel čas ochrany životního
prostředí a snižování nákladů.
Baterii lze jednoduše vyjmout
z přístroje, vyměnit a zlikvidovat.
Přístroj zajišťuje uchování dat
v paměti i bez napájení.
Podporuje ochranu životního prostředí.

Nižší spotřeba
a větší respekt
k životnímu prostředí.
Řada časových spínačů a počítadel je doplněna o nové, technologicky inovované přístroje, které svými
vlastnostmi usnadní práci každému uživateli.
Memo, nové digitální spínací hodiny a soumrakové spínače, označuje novinku a kvalitu přístrojů Vemer.
Je zárukou efektivity, protože umožňuje uložit nastavené hodnoty, uchovat je a znovu později použít pomocí
jednoduchého infračerveného dálkového ovládání.
Memo také nabízí novinku na trhu časového spínání: vyměnitelnou baterii. Kromě úspory nákladů a krátké
doby výměny, je věnována co největší pozornost na zdravé životní prostředí.

Přenos programů
jedním stisknutím tlačítka.
Můžete vytvořit archiv více než 100
různých programů k dalšímu použití.
Šetřete svůj čas zkopírováním uloženého
programu do všech nastavovaných přístrojů.
Přeneste nastavení, programy
a zeměpisné souřadnice.
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ZÁLOŽNÍ
BATERIE
Záložní baterie zaručuje provoz spínacích hodin i při výpadku
napájení a zabraňuje tak ztrátě nastavených dat a času.
BATERIE JE VYMĚNITELNÁ.

Vybitou baterii snadno vyměníte za novou bez nutnosti
kupovat nový přístroj.

• Lithiová nedobíjecí baterie (typ CR2032)
• Kryt pro výměnu baterie je
umístěn na zadní straně přístroje.
• Přístroj automaticky kontroluje stav baterie,
při vybití se zobrazí hlášení na displeji.

DÁLKOVÝ OVLADAČ
MEMO.RC1
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Infračervené dálkové ovládání pro přenos programů mezi přístroji řady
memo.
Výsledkem je přenos kompletního naprogramování z jednoho přístroje do
druhého zkopírováním a vložením všech údajů (copy-paste).
Dálkový ovladač memo.RC1 je schopný uložit více než 100 různých
programů.

• Přístroje řady memo jsou vybaveny
infračerveným rozhraním, jehož hlavní funkcí
je Kopírovat a Vložit.
• Možnost uložit více než 100 různých programů.
• Uživatel může změnit názvy programů.

Kopírování
1 Aktivace příjmu na dálkovém ovládání.
2 Aktivace přenosu na přístroji řady memo.
3 Uložení programu s požadovaným názvem
na dálkový ovladač.
Vložení
1 Aktivace příjmu na přístroji řady memo.
2 Výběr programu pro přenos.
3 Aktivace přenosu na dálkovém ovladači.
4 Uložení programu na přístroji řady memo.

Digitální spínací hodiny

MEMO

Digitální spínací hodiny ve dvou modulovém pouzdru pro časové ovládání elektrických zařízení
s maximální přesností. Dostupné modely mohou mít programování denní, týdenní,
měsíční nebo roční s 1 nebo 2 kanály.

PROGRAMY
ON a OFF

IMPULS ON
(max 59 vteřin)

IMPULS OFF
(max 59 vteřin)

CYKLUS
(Událost se skládá ze sekvence
sepnutí a vypnutí, které se
opakují každých 7 dní stejným
způsobem. Maximální doba
trvání je jeden týden).

Časový interval

Události ON a OFF a IMPULS mohou být denní (každý den ve
stejnou dobu), týdenní (jeden nebo více dnů v týdnu, každý týden),
měsíční (jeden den v měsíci, každý měsíc), roční (jeden den v roce,
každý rok).

OBECNÉ VLASTNOSTI

PROGRAM DOVOLENÁ

Obecné nastavení
• Jazyk (IT, GB, FR, DE, ES)
• Formát data
• Zimní čas
(přizpůsobitelná i automatická aktualizace)
• Uzamykatelná klávesnice s 4-místným PIN

Programování

Ruční ovládání relé
• Manuální ON/OFF (dočasné nebo trvalé)
• Náhodné (CASUAL)
Maximální počet programů na jeden kanál:
30 událostí typu ON, OFF, IMPULS nebo CYKLUS
s možností dočasného přerušení spínání až
pro 24 období programu dovolená.

Program DOVOLENÁ

Září

1

Výsledek

Období dovolené mohou
trvat jeden den nebo více
po sobě jdoucích dnů.

Září

1

Září

2

Všechny plánované operace nejsou prováděny
během dovolené.

Září

3

Astronomické spínací hodiny

MEMO AST

Astronomické spínací hodiny pro ovládání elektrických zařízení v době mezi západem a východem slunce
vypočítané podle stanovené zeměpisné oblasti. Vhodné zejména pro osvětlení obchodů, reklamních štítů,
fontán, atd. Dostupné modely mohou být denní nebo týdenní s 1 nebo 2 kanály.

PROGRAMY
P1 - ON od západu do východu slunce

P2 - OFF od západu do východu slunce
P3 - ON od západu do východu slunce
s nočním spínáním
P4 - ON od západu slunce
do stanoveného času
P5 - ON od stanoveného času
do východu slunce
P6 - Impuls ve stanovené době

OBECNÉ VLASTNOSTI

PROGRAM DOVOLENÁ

Obecné nastavení
• Jazyk (IT, GB, FR, DE, ES)
• Formát data
• Zimní čas (přizpůsobitelná i automatická aktualizace)
• Uzamykatelná klávesnice s 4-místným PIN

Programování

Astronomické parametry:
• Astronomické souřadnice (délka, šířka, časové pásmo)
• Město
• Úprava času východu slunce ±120 minut
• Úprava času západu slunce ±120 minut
Ruční ovládání relé
• Manuální ON/OFF (dočasné nebo trvalé)
Počet programů:
• Memo AST1: 1 program (stejný pro všechny dny v týdnu)
• Memo AST2: 6 programů (s týdenním programováním)

Program DOVOLENÁ

Září

1

Výsledek

Období dovolené mohou
trvat jeden den nebo více
po sobě jdoucích dnů.

Září

1

Září

2

Všechny plánované operace nejsou prováděny
během dovolené.

Možnost dočasného přerušení spínání
až pro 24 období programu dovolená.

Září

3

Ohleduplnost k životnímu prostředí. Význam vyjímatelné záložní baterie ve spínacích
hodinách řady memo spočívá v praktické výměně a snadné likvidaci respektující životní prostředí.

Kopírovat/Vložit. Možnost přenášet programy uložené v zařízeních řady memo jednoduchým
příkazem Kopírovat a Vložit do všech nastavovaných přístrojů umožní uživateli snadno a v krátkém
čase programovat přístroje.

Model

Popis

VE339800

Memo DW

Digitální spínací hodiny denní/týdenní s 1 relé

VE341400

Memo DW2

Digitální spínací hodiny denní/týdenní s 2 relé

VE340600

Memo Y

Digitální spínací hodiny denní/týdenní/měsíční/roční s 1 relé

VE342200

Memo Y2

Digitální spínací hodiny denní/týdenní/měsíční/roční s 2 relé

VE344800

Memo AST1

Astronomické spínací hodiny s 1 relé

VE343000

Memo AST2

Astronomické spínací hodiny s 2 relé
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