
TIMER KG316T-II BIVOLT

O programador horário digital foi desenvolvido para 
ligar e desligar automaticamente cargas com horários 
pré-programados. Se trata de um equipamento com 
fácil instalação, basta instalar a carga que se deseja 
controlar, programar os horários de ligar e desligar e 
pronto.

APRESENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

80~260V

< 4VA

25A/250V

1 minuto

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Voltagem bivolt automático:

Consumo 

Corrente Máxima

Escala mínima programável

Especificações Técnicas

As informações contidas são valores de referência. 
Podem sofrer alterações sem afetar o desempenho do produto.Rua Selesta Fronza, 430. Rio do Sul - SC - Brasil | CEP: 89160-540
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 Indústria e Comércio de Materiais Elétricos LTDA

Frequência 45~65Hz

MODELO

Modelo Programas

KG316T-II 16 ON / 16 OFF

DIMENSÕES (mm)

-25C°~60C°Temperatura trabalho

Trilho DIN 35Fixação

Bloqueio:
O teclado será automaticamente bloqueado se, após 30 
segundos, nenhum botão for pressionado. Para indicar o 
bloqueio é apresentado no canto inferior esquerdo do 
display o símbolo ‘   ’. 
Para desbloquear o teclado, pressione o botão  por 3 C/R
segundos, até que o símbolo ‘   ’ desapareça. 

Inicializar:
Para ligar o produto pressione o botão (reset).C 

Ajuste Horário:
Após desbloquear o display;
1. Pressione o botão  para alterar a hora atual.H+
2. Pressione o botão  para alterar o minuto atual. M+
3. Pressione o botão  para mudar o dia atual da semana.D+
4. Pressione o botão     por 3  segundos para alterar o padrão
da hora apresentada (AM/PM ou 24 horas).

Programação:
Para configurar a programação seguem os passos:
   

1. Assim que o display estiver desbloqueado. Pressione a 
tecla até selecionar o programa; ‘1 ON’;P 

2. Para configurar o programa ‘1 ON’, use as teclas  para H+
selecionar a hora,  para selecionar os minutos e a M+
tecla  para selecionar os dias em que ele irá .D+ ligar

3. Pressione a tecla  novamente, até selecionar o programa P
‘1 OFF’;

4. Para configurar o programa ‘1 OFF’, use as teclas  H+
para selecionar a hora,  para selecionar os minutos e M+
a tecla  para selecionar os dias em que ele irá .D+ desligar

5. Repita os passos de 1 à 4, configurando todas as       
programações necessárias para sua aplicação. 

Dias da semana: MO TU WE Segunda-Feira,  Terça-Feira,  Quarta-
Feira,  Quinta-Feira,  Sexta-Feira,  Sábado,  Domingo.TH FR SA SU

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Alimentação Carga
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Função :(AUTOMÁTICO / MANUAL)

Pressione a tecla  para selecionar a fução; AUTO MANUAL
para controle automático, ON ou OFF para controle manual.


