
СТАЦИОНАРЕН ТАЙМЕР “LT20” 
 

Описание 
 

 Апаратът представлява двадесет канален таймер или казано с други думи – 
двадесет таймера с общ дисплей, с обхват от 1 до 99 минути. Всеки канал/таймер 
може да бъде самостоятелно запуснат (активиран) или спрян (деактивиран). 
 За активиране трябва да натиснете и да задържите бутона над номера на 
канала и чрез бутоните  да настроите желаното време -  вижда се на дисплея. 
При зададено време различно от нула, неговият индикатор ще светне в зелен цвят, 
което означава, че таймерът на този канал вече е активиран. Когато това време 
изтече цветът на индикатора ще се промени в червен и ще се подаде звукова 
аларма. За да погасите алармата натиснете и задръжте повече от 2 sec. 
съответстващия му бутон. 
  Дисплеят показва времето на канала/таймера, с който е работено последно, а 
кой е той ще познаете по лекото примигване на индикатора му. Така можете да 
следите как изтича зададеното време на избран от вас канал/таймер. 
 Чрез бутоните  можете да корегирате по всяко време заданието 
включително до нула, което естествено би деактивирало този канал. 
 Апаратът има цифров интерфейс и може да бъде свързан с компютър, който 
да онагледява работата с него, като например да прави статистика или да създава 
архивен файл или каквито са конкретните потребности на клиента. Всяка секунда 
по серийния интерфейс се предава ред от символи, които онагледяват текущото 
състояние на каналите/таймерите. Информацията е разделена на четири групи от по 
пет символа (общо 20), като поредността на символа отговаря на номера на канала, 
който представлява. 

- “О” – активен канал/таймер 
-  “_” – неактивен канал/таймер 
- “Х” – аларма по канал/таймер 

 
Техническите характеристики накратко: 
 

- брой канали 20 
- време   от 1 до 99 min. 
- точност     по-добра от 0.5 sec/min 
- интерфейс RS232C  
- тип на куплунга DB9F 
- скорост  9600 bps, 8bits, 2stop, NO parity 
- захранване  ~220V  AC 
- габарити д/ш/в  250х185х45 mm 
- тегло   2.4 kg 

 
производител: СИТАМ 
сервиз:   София, ж.к. Люлин, бл. 233, вх. Б, ап. 3 
телефони:   02 927 29 83;  0887 10 56 45 



 
 
 

 
 
 
гаранционен срок: 24 месеца от датата на продажба. 
 
дата:____________________ 
 
       подпис:________________ 


