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Programator digital zilnic, modular

 € Domeniu de reglare: 24 ore
€ Pas reglare: 15 minute 
€ Programul se repet� zilnic 
€ Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
€ Regim manual �i automat 
€ Contact alternant, independent de poten�ial 
€ Carcas� rezistent� la �ocuri �i raze UV 

Programator electromecanic

 € Domeniu de reglare: 24 ore
€ Pas reglare: 30 minute 
€ Programul se repet� zilnic 
€ Posibilitate de pornire / oprire independent de program 
€ Regim manual �i automat 
€ Ceas cu quartz, motor pas-cu-pas
€ Contact alternant, independent de poten�ial 
€ Carcas� rezistent� la �ocuri �i raze UV 
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