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Våre populære koblingsur kan nå også programmeres med app via blåtann eller NFC. Dette åpner for
nye muligheter og gjør programmeringen enklere
enn noen gang!
Døgn- og ukeur
1 og 2 kanaler
Med og uten astrofunksjon
Veggboks- og tavlemontering
Opplyst display
Enkel montering og programmering
Mulighet for programmering via app

Enkel programmering med app

Ved å bruke appen «Save`n Carry by Micro Matic» kan man enkelt
gjøre programmeringen på mobiltelefonen og laste all informasjon
over til urene med NFC eller blåtann.
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Appen gir tilgang på nyttige funksjoner som effektiviserer og forenkler
programmeringen. Ved oppsett kan mobilens GPS benyttes til å sette
aktuell posisjon. Programmer kan leses ut fra urene og lagres som
backup, til senere bruk eller for å kopieres over til andre ur. Urenes
programmer kan også eksporteres som PDF-filer som kan benyttes
som vedlegg til FDV-dokumentasjon. Enklere blir det ikke!
Appen har en innebygd demofunksjon, og er fritt tilgjengelig for
Android og iOS gjennom Google Play og App Store.

Bredt utvalg

Utvalget består av 11 koblingsur, som dekker de fleste behov, og kommer i varianter for montering på skinne eller i veggboks. Velg mellom
NFC eller blåtann, døgn- eller ukeur, 1- eller 2 kanaler og om det skal
være med eller uten astrofunksjon. Alle urene har opplyst display og 6
eller 10 års gangreserve.

Se baksiden for mer informasjon >>
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KOBLINGSUR MED NFC OG BLÅTANN FOR APP-PROGRAMMERING
RASKERE OG ENKLERE PROGRAMMERING

GENERELT
Micro Matic tilbyr hele 11 koblingsur som kan programmeres via app,
og gjør jobben enklere enn noen gang. Urenes grunnprogrammering
er unnagjort med noen få trykk, og ytterligere programmering kan
om ønskelig gjøres på mobil med appen "Save`n Carry by Micro Matic". Urene kommer i varianter for montering på skinne eller i veggboks. Velg mellom NFC eller blåtann, døgn- eller ukeur, 1- eller 2
kanaler og med eller uten astrofunksjon.
•
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11 ur for skinne- og veggmontering
Enkel montering og oppsett
Blåtann og NFC for app-programmering

APPEN SAVE´N CARRY BY MICRO MATIC
Med appen "Save`n Carry by Micro Matic" på din smarttelefon blir
programmeringen enda enklere enn før, og all informasjon overføres
raskt til urene med NFC eller Blåtann.
Appen er oversiktlig og har flere nyttige funksjoner som effektiviserer
og forenkler programmeringen.
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Mobiltelefonens GPS kan benyttes til å sette aktuell posisjon
Programmering kan kopieres fra ur til ur
Programmering kan lagres som backup
Programmeringen kan eksporteres som PDF-filer
for vedlegg til FDV-dokumentasjon

Appen har en innebygd demofunksjon, og er fritt tilgjengelig for
Android og iOS gjennom Google Play og App Store.
ASTROFUNKSJON
Ur med astrofunksjon tenner og slukker utelysene ved solnedgang
og -oppgang uten bruk av fotocelle. Kalkulerte tider ligger allerede
i uret og er beregnet ut i fra lengde- og breddegrad, dato og tidsone.
Aktuell posisjon kan settes ved å velge land og by i astrouret, eller
ved å bruke mobiltelefonens GPS via appen. Astroforskyvningen kan
programmeres +/- 90 minutter.
2-polet astrour for veggboks
Med 2-polet astrour for veggboks kan utelyset styres uten å trekke en
eneste ny kabel. Det er så enkelt som å bytte ut eksisterende lysbryter med dette uret, så vil utelyset styres automatisk etter solnedgang
og -oppgang.
TILGJENGELIG PÅ

VEGG- OG TAVLEMONTERING
Koblingsurene for standard veggboks måler 84 x 84 mm og har innbygningsdybde på kun 30 mm. Urene har opplyst display og kan kombineres med designrammer fra Gira.
Koblingsurene for montering i tavle festes enkelt på standard DINskinne. Urene er 35,8 mm brede og 58 mm dype og har opplyst display
for enkel avlesning.
BELASTNING OG PROGRAMPLASSER
Bluetooth

NFC

600 W LED

200 W LED

3000 W halogen

2000 W halogen

100 programplasser

56 programplasser

TYPE

BESKRIVELSE

EL.NR.

MM7595
MM7596
MM7595
MM7596
MM7592

Døgn-/ukeur 1 kanal BT, tavle
Døgn-/ukeur 2 kanaler BT, tavle
Astro døgn-/ukeur 1 kanal BT, tavle
Astro døgn-/ukeur 2 kanaler BT, tavle
Astro døgn-/ukeur 1 kanal 2-polet BT, veggboks

MM7597
MM7596
MM7594
MM7595
MM7596
MM7592

Døgn-/ukeur 1 kanal NFC, tavle
Døgn-/ukeur 2 kanaler NFC, tavle
Astro døgnur 1 kanal NFC, tavle
Astro døgn-/ukeur 1 kanal NFC, tavle
Astro døgn-/ukeur 2 kanaler NFC, tavle
Døgn-/ukeur 1 kanal NFC, veggboks

14 745 70
14 745 73
14 792 27
14 016 35
14 016 39

14 792 22*
14 792 23
14 792 24
14 792 25
14 792 26
14 788 83*

* kommer
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