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STEROWNIK CZASOWY AT-2018

Czasowy sterownik sprężonego powietrza

Urządzenie służące do automatycznego czasowego 
sterowania przepływem sprężonego powietrza.

Dedykowane do mieszadeł na pojemników typu 
Mauser, a także innych stacjonarnych narzędzi 
pneumatycznych.

model: AT-2018

Sterowniku czasu pracy

A. Sygnalizator- włączony/wyłączony
B. Wejście
C. Wyjście
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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie użytkowania urządzenia, należy ściśle stosować się do nw. zaleceń.
Przechowuj instrukcję w pewnym i dostępnym miejscu.
Nie używaj nigdy gazu palnego lub tlenu do napędu urządzenia.
W żadnym wypadku nie przekraczać zalecanego maksymalnego ciśnienia roboczego (8 bar).
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że obudowa, kabel zasilający oraz złącza nie są uszkodzone.
Nie należy samodzielnie otwierać obudowy oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. W przypadku zauważenia nieprawidłowej 
pracy, urządzenie należy przekazać do serwisu.

EKSPLOATACJA

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA:
Niedopuszczalne jest zasilanie narzędzi pneumatycznych bezpośrednio ze sprężarki.

CIŚNIENIE ZASILANIA:
Zaleca się aby nominalne ciśnienie powietrza zasilającego (roboczego), mierzone bezpośrednio przed złączem wejściowym, 
wynosiło: 6-8 bar. Konkretna wartość ciśnienia zależy od ciśnienia zalecanego do pracy narzędzia które będzie podłączone do 
czasowego sterownika sprężonego powietrza. Urządzenie wyposażone jest standardowo, na wejściu w króciec DN7,2 oraz zawór 
kulowy, natomiast na wyjściu umieszczono szybkozłącze DN7,2.

OCZYSZCZANIE I UZDATNIANIE POWIETRZA:
Powietrze zasilające sterownik powinno być wolne od:
• zanieczyszczeń mechanicznych powyżej 5μm
• wody w postaci kropel
• olejów i innych zabrudzonych cieczy.

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ:
Urządzenie jest przystosowane do zasilania ze standardowej sieci elektrycznej 230 V 50 – 60 Hz. Urządzenie należy podłączać do 
gniazda z uziemieniem.

PRACA
Urządzenie jest dedykowane do czasowego sterowania pracą mieszadeł pneumatycznych. Jednak może być także stosowane do 
zasilania innego typu urządzeń pneumatycznych, przy pracy których użyteczne byłoby sterowanie czasowe. W przypadku pracy 
bez nadzoru (ustawione godziny gdy pracownik nadzorujący może nie być dostępy), konieczne jest stabilne zamocowanie i za-
bezpieczenie zasilanego narzędzia zapewniające bezpieczną pracę. Jednak ze względów bezpieczeństwa, praca całkowicie bez 
nadzoru nie jest zalecana.
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PODŁĄCZENIE i PROGRAMOWANIE CZASU PRACY

Podłączanie urządzenia rozpoczynamy przy zamkniętym zaworze kulowym (4) zasilania umieszczonym na wejściu oraz czerwo-
nym przełączniku (1) na sterowniku czasowym ustawionym w pozycji „0”.

Należy najpierw połączyć za pomocą odpowiedniego przewodu sprężonego powietrza, WYJŚCIE czasowego sterownika z miesza-
dłem, następnie podłączamy zasilanie sprężonego powietrza do króćca oznaczonego jako WEJŚCIE. Do króćca wejściowego zaleca 
się podłączać sprężone powietrze po przejściu przez podstawowy filtr. Ze względów praktycznych zaleca się umieszczanie naole-
jacza powietrza za wyjściem czasowego sterownika.

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU
Przekręcamy tarczę sterownika zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 
aż wskazówki zegara na środku tarczy pokryją się w z faktyczną godziną 
(na zdjęciu jest to godzina ok. 15:00).

Następnie możemy przystąpić do programowania czasu pracy na sterowniku

Na sterowniku znajduje się czerwony przełącznik ręczny (1) który możemy ustawić w 3 położeniach:

                                                 I   – stale włączony
                                                      – praca automatyczna
                                                O  – stale wyłączony

Aktualnie ustawiony tryb pracy oznaczony jest
przez wskaźnik (2).
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 WEJŚCIE WYJŚCIE
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PROGRAMOWANIE CZASU PRACY
Aby ustawić żądany czas pracy urządzenia w trybie automatycznym, należy opuścić odpowiednie ząbki znajdujące się na ob-
wodzie urządzenia (3). Gdy wszystkie ząbki są podniesione, w trybie automatycznym urządzenie nie będzie sterowało pracą 
podłączonego narzędzia. Najmniejszy możliwy do ustawienia przedział czasu to 15 minut. Przepływ powietrza sygnalizowany jest 
zapaleniem się czerwonej lampki kontrolnej.
Dla przykładu na załączonym zdjęciu urządzenie będzie włączać mieszadło w następujących godzinach: 13:15-14:00, 15:15-15:30. 

W pozostałych godzinach mieszadło w trybie automatycznym będzie wyłączone.
W każdej chwili możliwe jest przełączenie ręczne sterownika w pozycję “I” lub pozycję “O” w celu osiągnięcia żadnego typu pracy.
Po zakończeniu programowania zegara podłączamy urządzenie do prądu. W przypadku konieczności korekty ustawień godziny 
możemy wprowadzać te korekty bez odłączania urządzenia od prądu.
Po podłączeniu urządzenia do prądu jest ono gotowe do pracy. Po zakończeniu podłączania możemy otworzyć wejściowy zawór 
kulowy “4”.
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ZASILANIE
6 bar
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