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TT-208: BỘ LẬP TRÌ NH  THỜI  GIA N
TT-208 là  bộ lậ p lịch  t r ình  t hời  gia n  t heo t ừ ng  t uầ n  với  8 kênh  ra  r iêng  biệt  và  1 kênh  ra  với  ch uông  báo đi  kèm.
Thời  gia n  có t hể  hoạ t  động  chính  xác t hông  q ua  việc  đồng  bộ t hời  gia n  giữa  má y  t ính  với  t hiết  bị  hoặc t hiết  lậ p t hời  
gia n  t r ực t iếp t rên  t hiết  bị.

Cổng cắm USB cho cài đặt lịch trình vào
bộ nhớ của bộ lập trình thời gian

Công tắc thiết lập
sử dụng PIN dự phòng

Cổng TT link để đồng bộ thời gian
giữa thiết bị chính và thiết bị mở rộng.

Đồng bộ thời gian có thể là từ bộ TT-208,
Master clock hoặc từ máy tính

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện
Công suất tiêu thụ
Ngõ ra âm thanh
Đồng bộ thời gian
Ngõ ra điều khiển
Hiển thị
Cấu hình PC yêu cầu
Nhiệt độ hoạt động
Độ ẩm cho phép
Màu
Kích thước
Khối lượng
Phụ kiện đi kèm
Phù kiện tuỳ chọn

220 - 230 V AC, 50/60 Hz
10 W

Chuông báo (Westminster), Mức : 0 dB, 600 Ω
Gửi xung đồng bộ: 01 xung/ 1 phút

8 kênh ra điều khiển từ timer (NO) và 01 kênh ra điều khiển cho chuông báo (NO)
Báo nguồn: màu xanh, hiển thị LCD : sáng xanh, báo kết nối cổng USB với PC: màu cam

Windows XP 1/2/3 hoặc Windows 7/8, RAM 512MB
0 °C tới 40 °C

Dưới 90% RH (không đọng nước)
Mặt trước: bằng nhôm, màu đen; Vỏ : kim loại SECC, sơn màu đen

420 (R) x 59 (C) x 342 (S) mm
3.2 kg

Cáp nguồn (YA-301) x 1, Cổng đấu nối rời (2 chân) x 12, CD Rom (phần mềm & HDSD) x 1
Tai gắn tủ Rack: MB-15B

BỘ LẬP TRÌNH THỜI GIAN TT-208

・ Có sẵ n  ch uông  báo (west minster ).

・ Đặ t  t hời  gia n  t heo t ừ ng  t uầ n  với  4  ch ươ ng  t r ình  r iêng  biệt.

・ 8 kênh  ra  điều  k hiển  t ừ  t imer  và  01 kênh  ra  cho t iếng  ch uông  (chime).

・ 80 lịch  t r ình  cho t ừ ng  kênh, lịch  t r ình  có t hể  được đặ t  t ừ  mà n  hình  LCD hoặc t ừ  phầ n  mềm  t rên  PC.

・ Đồng  hồ t hời  gia n  có t hể  hoạ t  động  tới  100h  bằ ng  PIN  t ích  hợ p sẵ n  t rong  t hiết  bị  nga y  cả  k hi  mấ t  điện.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
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