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Timerbedieningseenheid
Salwico TC10 WP

Part no. 5200276-00A

System: CS3000, CS3004, CS4000, Salwico Cargo, Salwico
Cruise, Salwico LNG, Salwico Offshore, Salwico Ro/Pax,

Salwico Workboat, Salwico Yacht, Salwico Navy,
OEM Extinguish

Algemene beschrijving
De adresseerbare timerbedieningseenheid TC10
WP wordt gebruikt voor het tijdelijk loskoppelen
van melders om ongewenste alarmen te
voorkomen tijdens bijv. service, lassen enz. De
timer is op dezelfde wijze aangesloten als de
andere loopeenheden en communiceert op
dezelfde wijze met de centrale.

De TC10 WP heeft een uitgang met een
potentiaalvrij omschakelrelais.

Loopadres en functie worden ingesteld met
dipswitches.

Verbrekingstijden zijn via het menu Setup
programmeerbaar tussen 15 minuten en 12 uur.
Wanneer de TC10 WP ingeschakeld is, wordt het
bedieningssymbool weergegeven in het display.

Gegevens
Uitgang 1 omschakelrelais, max.

30 VDC, 1 A

Nominale spanning loop 35 VDC

Bedrijfsspanning loop 22 - 38 VDC

Bedrijfsstroom loop 1,5 mA

Beschermingsgraad IP55

Luchtvochtigheid 95% bij lage temperatuur
93% ± 3% bij hoge
temperatuur

Omgevingstemperatuur -40 °C tot +75 °C

Kabelaansluitingen 2,5 mm2

Materiaal PC/ABS

Kleur Zwart

Gewicht 410 g

Gecertificeerd volgens 2531/jj
jj = productiejaar

Max. verbrekingstijd 12 uur

Min. verbrekingstijd 15 minuten

NOTE!
Fysieke afmetingen tussen TC10 WP en de
vervangen producten verschillen.

NOTE!
Relaisuitgang max. spanning 30 VDC
stroom 1 A.

TC10 WP als vervangingseenheid
Table 1. De TC10 WP vervangt de volgende producten die
niet meer worden geproduceerd

Onder
deelnr.

Product SW2
DIP1

SW2
DIP2

SW2
DIP3

SW2
DIP8

046400 UR-2K timer
0-30 min

AAN UIT AAN AAN

046401 UR-2KN
timer met
sleutel 0-30
min

UIT UIT AAN AAN

046401
-20*

UR-2KN
timer met
sleutel 15+5
min

UIT UIT AAN AAN

046401
-120

UR-2KN
timer met
sleutel 0-2
uur

UIT UIT AAN AAN

046410 UR-2K timer
15 min

AAN UIT AAN AAN

*Exacte vervanging niet beschikbaar, kies in plaats
daarvan een interval van 15 of 30 min.



DATA SHEET 2(5)

The specifications described herein are subject to change without notice. Data sheet no. 5200276-00A_Salwico TC10 WP_M_NL_2014_B

www.consilium.se

Tijd is instelbaar via het instellingsmenu op het
display.

NOTE!
Fysieke afmetingen tussen TC10 WP en de
vervangen producten verschillen.

NOTE!
Relaisuitgang max. spanning 30 VDC
stroom 1 A.

Timerfuncties

Toetsenbord

Het numerieke toetsenbord wordt
gebruikt voor het invoeren van de
instellingsmodus of het ontgrendelen
van de timer voor het geval er een
toegangsautorisatiemodus is
ingeschakeld via de dipswitches.

De tijdinsteltoetsen verlagen of
verhogen de tijd stapsgewijs op het
display. De timereenheid wordt
uitgeschakeld wanneer de ingestelde
tijd is afgelopen.

Start verbreking
Het verbreken van de loopeenheden wordt

gestart met het indrukken van de toets .

Bij de instelling SW2.1=UIT moet er een
viercijferige pincode worden ingevoerd. Het
display toont de actieve aftellingsduur in uren,

minuten en seconden. Door op de toets of

te drukken, kan de tijd worden gewijzigd.

Einde verbreking
De loopeenheden worden automatisch weer
aangesloten wanneer de ingestelde tijdsduur van
de timer is verstreken. Om de timer te stoppen
en de loopeenheden onmiddellijk weer aan te

sluiten, drukt u (herhaalde malen) op de toets
en stelt u de tijd in op nul.

Wanneer SW2.1=UIT kan de relaisuitgang lokaal
worden gedempt. Wanneer op het display de
melding '<5' wordt weergegeven in plaats van de
afteltimer, is het relais geactiveerd. Door eenmaal

op de toets te drukken, wordt het relais
uitgeschakeld, maar blijft de verbreking bestaan.

Door opnieuw op de toets te drukken, wordt
de verbreking beëindigd.

Wanneer het scherm blanco is, is er geen
verbreking.

Menu Set-up
Door 4444 als pincode in te voeren, wordt het
menu Setup geopend.

Table 2. Het menu Setup

Menu* Beschrijving

MAX TIJD Maximale afteltijd die kan worden
ingesteld
(≥15min - ≤12uur)

DEF TIJD Beginwaarde van de afteltimer

PINCODE Pincode wordt gebruikt voor het
invoeren van een verbreking (alleen
gebruikt wanneer SW2.1=UIT)

DET START** Startadres van de losgekoppelde
eenheden

DET EINDE** Eindadres van de losgekoppelde
eenheden

*Let op:
De MAX TIJD kan alleen als een grotere waarde dan
DEF TIJD worden ingesteld.
DET EINDE kan alleen worden ingesteld op een
grotere waarde dan DET START.

**Alleen getoond wanneer SW2.3=AAN.

Lamptest

Door tegelijkertijd de toetsen en in te
drukken, wordt de zoemer ingeschakeld en wordt
het display gescand door een horizontale lijn. Na
een korte tijd keert de eenheid terug naar de
normale toestand.

Adresschakelaar SW1

Figure 1. Locatie van de dipswitchen en de aansluitingen
op de printplaat

Het loopadres van de timerregeleenheid wordt
ingesteld met dipswitch SW1.
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Functieschakelaar SW2

SW2 Functie Opmerking

SW2.1 UIT=pincode nodig
om verbrekingstimer
te starten. (UR-2KN)
AAN=geen pincode
nodig om
verbrekingstimer te
starten. (UR-2)

SW2.2 UIT=alle melders
uitschakelen.
AAN=alleen
rookmelders
uitschakelen.

Is niet van invloed op
de brandcentrale CCP.

SW2.3 UIT=DET START en
DET EINDE
uitschakelen in het
menu Setup.
AAN=DET START en
DET EINDE
inschakelen in het
menu Setup.

Bij brandcentrale CCP
SW2.3 moet het altijd
UIT zijn. Het blad
Oorzaak/Gevolg in
het
configuratieprogramm
a wordt gebruikt om
opdrachten in te
voeren om de
loopeenheid te
besturen.

SW2.4 Niet in gebruik

SW2.5 Niet in gebruik

SW2.6 Niet in gebruik

SW2.7 Niet in gebruik

SW2.8 Altijd AAN

Relaisuitgang

SW2.1 Functie

0 Relais aan bij nog 5 minuten verbreking
resterend.

1 Relais aan bij verbreking.

Id-nummer
Er worden vier verschillende id's gebruikt,
afhankelijk van de instelling van SW2.1 en SW2.2

SW2.1 SW2.2 Id Functie

UIT UIT 232 UR-2KN emuleren

AAN UIT 233 UR-2K emuleren

UIT AAN 234 UR-2KN emuleren. Alleen
rookverbreking.

AAN AAN 245 UR-2K emuleren. Alleen
rookverbreking.

Terminals
Terminal Aansluiting

Figure 2. Label op PCB

13 Nc2

RELAIS Relaisuitgang

12 C2

11 Nc1

10 No1

9 C1

4 B-

LOOP

Loop UIT
3 B+

2 A-

Loop IN
1 A+
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Aansluitvoorbeeld

Afmetingen (mm)
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Bevestigingsgaten in behuizing
(mm)

Table 3. Opmerkingen over bevestigingsgatenpatroon in
TC10-behuizing

(1) en (2) Afmetingen voor verzonken montage

(3) & (4) Afmetingen voor wandmontage

* Gaten zijn enkel aangegeven in het
kunststof, gebruik een boor of een scherp
mes om de gaten te maken.

** Uitbreekdelen aan de achterzijde.
M25 (3x), M32 (2x)
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