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CÔNG TẮC ĐỊNH THỜI GIAN KỸ THUẬT SỐ TR 611 top2 

TÍNH NĂNG, ỨNG DỤNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT : 

Công tắc thời gian dùng để điều khiển đèn , quạt, vòi phun, bảng quảng cáo… 

Công tắc dùng trong nhà, nơi khô ráo. 

Không sử dụng để điền khiển các thiết bị an toàn. 

*Thông số kỹ thuật: 

 Điện áp :230- 240VAC; 50-60 Hz 

 Tiêu thụ điện khi nghỉ : 0,8W. 

 Điên áp xung tối đa : 4kV. 

 Nhiệt độ hoạt động :–30 °C to +55 °C 

 Dòng và áp đóng ngắt tối đa : 16 A, 250V (cos ϕ = 1) / 10 A, 250V (cos ϕ = 0.6) 

 Dòng đóng ngắt tối thiểu : 10mA AC. 

 Độ chính xác : 0,25 giây/ngày ( ở 20 °C). 

 Nguồn dự trữ tối đa :10 năm. 

 Công suất tối đa : + Đèn sợi đốt - Đèn halogen : 2600W 

+ Đèn Compact : 22 x 7 W, 18 x 11 W, 16 x 15 W, 16 x 20 W, 14 x 23 W 

+ Đèn huỳnh quang : đấu thường 1000VA / đấu nối tiếp 1000 VA/ đấu song song 

730 VA 80 µF. 

I/ Các thông số hiển thị trên màn hình : 

 
II/ Hướng dẫn đấu dây cho thiết bị : 
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III/ Hướng dẫn cài đặt thiết bị : 
Dùng phím  (+) / (-) để thay đổi thông số cài đặt  chọn OK  để lưu lại. 

1/Cài đặt ban đầu cho máy (chỉ cài đặt cho lần đầu tiên hoặc khi reset máy) : 
Thứ tự cài đặt ban đầu cho máy : Cài đặt ngôn ngữ  Năm  Tháng  ngày 

 giờ  phút  mùa hè/mùa đông ( Việt Nam chọn No SU 

 

 – WI) 

2/Cài đặt công tắc ON/OFF: 

a/Tiến hành cài đặt chương trình : 

Nhấn MENU  PROGRAM  NEW  SWITCHING TIME  chọn thứ tự cho chương trình  chọn chế 

độ ON/OFF cho chương trình cài đặt giờ  cài đặt phút  cài đặt ngày lặp lại trong tuần  

Sau khi cài đặt ngày lặp lại trong tuần có thể chon SAVE để lưu lại hay chọn COPY để thêm ngày lặp lại trong 

tuần. 

Sau khi hoàn tất chọn ngày lặp lại trong tuần chọn SAVE để lưu lại. 

b/Xem lại chương trình đã cài đặt: MENU  PROGRAM  VIEW  SWITCHING TIME  chọn chương 

trình muốn xem lại, sau khi xem xong nhấn MENU để thoát 

c/Xóa chương trình đã cài đặt: 

+ Xóa tất cả: nhấn cùng lúc cả 4 nút, sau đó chọn DELETE PROGRAM 

+ Xóa 1 chương trình bất kỳ: MENU  PROGRAM  DELETE  SWITCHING TIME  chọn 

chương trình cần xóa. 

 d/ Sửa chương trình: 

MENU  PROGRAM  CHANGE  SWITCHING TIME  chọn chương trình muốn sửa 

 chọn ngày trong tuần muốn sửa  sửa giờ  sửa phút  chọn lưu lại cho riêng ngày đã sửa hay lưu lại cho 

tất cả các ngày trong chương trình. 

3/Cài đặt chế độ xung: 
Nhấn MENU  PROGRAM  NEW  PULSE  chọn thứ tự cho chương trình  chọn chế độ ON/OFF 

cho chương trình cài đặt giờ  cài đặt phút  

cài đặt đô rộng xung ( theo trình tự xx Phút yy Giây)   cài đặt ngày lặp lại trong tuần. 

Sau khi cài đặt ngày lặp lại trong tuần có thể chon SAVE để lưu lại hay chọn COPY để thêm ngày lặp lại trong 

tuần. 

Sau khi hoàn tất chọn ngày lặp lại trong tuần chọn SAVE để lưu lại 

*Chú ý : Xem lại và chỉnh sửa tương tự như phần ON/OFF. 

4/Cài đặt chế độ chu kỳ: 
Nhấn MENU  PROGRAM  NEW  CYCLE  chọn thứ tự cho chương trình  chọn chế độ ON/OFF 

cho chương trình cài đặt giờ  cài đặt phút   cài đặt ngày lặp lại trong tuần. 

cài đặt đô rộng chu kỳ ( theo trình tự xx Giờ yy Phút) Sau khi cài đặt chon CONTINUOUS để tiếp tục lặp 

lại chu kỳ hay  hay chọn WITH END để dừng. 

*Chú ý : Xem lại và chỉnh sửa tương tự như phần ON/OFF. 

5/ Chỉnh tay trạng thái Bật/Tắt : 

Có thể chỉnh tay hay khóa trạng thái ON/OFF cho công tắc bằng cách nhấn cùng lúc phím   và . 

Chỉnh tay trạng thái ON/OFF: 

Nhấn và thả nhanh 2 nút 

Khóa trạng thái ON/OFF: 

Nhấn và giữ ( khoảng 2 giây ) 2 nút 

Tắt chỉnh tay hay khóa trạng thái : 

Nhấn và thả 2 nút 

6/ Cài đặt tín hiệu ngõ vào ngoại: 

MENU  OPTION  EXTERNAL INPUT  SWITCHING  MANUAL 

Sau đó có thể lựa chọn PERNAMENT ON HAY PERNAMENT OFF 

7/ Cài đặt pin : 

MENU  OPTION  PIN WITH PIN  

Sau đó có thể chọn NEW PIN để thêm pin mới hay CURRENT PIN để thay đổi pin. 
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