
Таймер „LEM-T31” – Модул за пестене на енергия от климатични системи в хотел 
 
Изисквания за безопасност 

 Продуктът трябва да се монтира само от квалифицирани лица добре запознати с принципа на работа и 
възможните взаимодействия с товара и другите уреди свързани към електрическата мрежа в обекта. Преди да 
започнете инсталацията, проверете целостта на продукта. Всички връзки трябва да се направят при 
изключено захранване.  

Само за вътрешна употреба! Задължително модулът трябва да се обезопаси от попадане на чужди 
тела, влага и течности!!! 

Производителят не носи отговорност за целостта на продукта, безопасността на експлоатация в случай на 
свързване на несъвместими устройства и/или компоненти 

Това ръководство е неразделна част от продукта и следва да бъде съхранявано. То e предназначено като 
указание за инсталирането и работата на продукта и по никакъв начин не е предназначено да замества 
инструкциите, съдържащи се в други продукти. Информацията в него може да бъде обект на промени, без 
предварително предизвестие. 
- Продуктът трябва да се използва само за целта, за която е създаден. Моля, използвайте го според 
параметрите и техническите спецификации. Всяка друга употреба се счита за неправилна.  
- Не се опитвайте сами да ремонтирате продукта - всички ремонти трябва да се извършват само от 
квалифицирани лица. 

Този знак указва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци, съгласно 
Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване и националното законодателство 
на всяка държава. Продуктът трябва да се предаде в предназначен за целта събирателен пункт или 
на упълномощена организация за събиране и рециклиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване OЕЕО. 

Описание 
Таймерът LEM-T31 се използва за пестене на енергия от климатични системи в хотели, като при 

оставена отворена врата или прозорец автоматично след зададено време, изключва климатика, за да не хаби 
енергия за охлаждане на околната среда. Модулът има защита от често включване и изключване чрез 
защитно време за повторно включване на климатика. За прекъсване работата на климатика се използва 
нормално затворения контакт на релето, което прави модулът безопасен – при възникване на проблем 
климатикът ще работи все едно модулът не съществува.  
Технически параметри: 

Захранващо напрежение:  220V AC 50Hz 
Максимален ток през контакта: 10A / 250V AC за активен товар, 6A / 250V AC за индуктивен товар 
Температура на околната среда: от -10C до +40С 
Относителна влажност на околната среда – до 75%  

Схема на свързване  
 

Начин на действие 
Датчиците за отворени врата и прозорци се свързват 

последователно към входа за сензор. За прекъсване работата на 
климатика се използва нормално затворения контакт с клеми NC и 
C. Има светодиод “LED” за индикация на текущото състояние, 
джъмпер “Jp” за избор на защитните времена: затворен – 
защитно време за отворенa врата 2 мин./защитно време на 
климатика 3 мин.; отворен – защитно време за отворена врата 3 
мин./защитно време на климатика 5 мин. Защитното време за 
отворена врата служи да предпази климатика от чести 
изключвания когато за кратко се отворят врати и прозорци. Има 
твърдо зададено защитно време за затворена врата от 5 сек., 
което предпазва от включване на климатика когато вратата се 
затвори за по малко от 5 сек. и отново се отвори. Защитното 
време на климатика служи за предпазване на компресора на 
климатика от кратковременни изключвания и включвания, като 
осигурява минимално време за изключване на компресора, 
независимо от вратите вече са затворени. 

Принцип на работа: 
- Ако вратата се отвори и затвори в рамките на защитно време за 
отворена врата, климатикът няма да се изключи. 
- Ако вратата се остави отворена, при изтичане на защитно време 
за отворена врата ще се включи релето, т.е. изключва се 

климатика.  
- Ако вратата е стояла отворена повече от защитното време на климатика след изключването на му 
(включването на релето на модула), 5 сек. след затварянето й климатикът ще се включи. За да се отчете, че 
вратата е затворена, тя трябва да остане така 5 сек.  
- Ако вратата е стояла отворена по-малко от защитното време на климатика след изключването му 
(включването на релето на модула), след затварянето й климатикът ще се включи след изтичане на защитното 
време на климатика.  



Индикация: 
Светодиодът не свети – врати и прозорци са затворени, релето е изключено – климатикът има захранване. 
Светодиодът мига бавно – врати и прозорци са отворени, но релето още не е включено – климатикът има 
захранване. Тече защитно време за отворена врата. 
Светодиодът свети – врати и прозорци са отворени, релето е включено – климатикът няма захранване. 
Светодиодът мига бързо – врати и прозорци са затворени, релето е включено – климатикът няма 
захранване. Тече защитно време за затворена врата или защитно време на климатика. 

 
  


