
1 P

10/15

250/400

2,500 

500

0.44

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgSnO2

1 Z

300

24

(0.8…1.1)UN

24

24 

0.6 (50 Hz)/0.4

(0.8...1.1) UN

(0.8...1.1) UN

1,000

–20…+50

IP 20

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd zał. A

Nap. znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V AC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1 (24/110/220 V) A

Minimalna moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestykowy 

Dane zestyków sygnału zwrotnego (zaciski B1-B2)

IloÊç zestykow

Maksymalny/minimalny pràd łàcz. mA

Maksymalne napi´cie łàczeniowe V AC/DC

Dane cewki

Napi´cie znam. (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Dane ogólne

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Funkcje
Przekaênik serwisowy- Auto/wyłàcz/załàcz 10 A 

• Przekaênik jest przeznaczony do przejmowania
kontroli nad układami pomp, wentylacji lub 
silników. W przypadku serwisowania lub 
awarii, pozwala na wyłàczenie lub kontrol´ 
nad urzàdzeniem

• odpowiedni do sterowników
• szerokoÊç 11.2 mm
• 3 pozycyjny przełàcznik:

- Auto: praca jak przekaênik monostabilny
- Off : zestyki przekaênika wyłàczone
- On: zestyki przekaênika włàczone

• 24V AC/DC zasilanie cewki
• Do monta˝u na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)
Przykładowe zastosowania:
• Kontrola pomp, wentylacji, silników powszechnie

stosowanych do obsługi budynków.
• przeznaczony do przemysłowych systemów 

kontrolnych

• 1 Zestyk przełàczny
• SzerokoÊç 11.2 mm
• 1 Zestyk sygnału zwrotnego

19.21.0.024.0000

Schemat łàczeniowy

1

Wymiary patrz strona 8

B1-B2 Styk informacji zwrotnej dla pracy automatycznej
A3-A2 Sygnał sterujàcy ze sterownika 

Praca automatyczna Tryb interwencji (r´czny)

Pozycja przełàcznika:

Sygnał Odpowiedê Wskaênik LED

Sterownik, PLC Typ 19.21
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2

1 P

5/15

250/400

1,250

250

0.185

3/0.35/0.2

500 (10/5)

AgCdO

1 Z

100/10

24

24

24

1 (50 Hz)/0.6

(0.8…1.1) UN

(0.8…1.1) UN

–20…+50

IP20

Dane zestyków (zaciski 12-11-14)

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd zał. A

Nap. znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V AC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1 (24/110/220 V) A

Minimalna moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestykowy 

Dane zestyków sygnału zwrotnego (zaciski 51-52)

IloÊç zestykow

Maksymalny/minimalny pràd łàcz. mA AC/DC

Maksymalne napi´cie łàczeniowe V AC/DC

Dane cewki

Napi´cie znam. (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Dane ogólne

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Funkcje
Przekaênik praca- Auto/wyłàcz/załàcz r´cznie

• Przekaênik jest przeznaczony do przejmowania
kontroli nad układami pomp, wentylacji lub 
silników. W przypadku serwisowania, lub 
awarii, pozwala na wyłàczenie, lub r´cznà 
kontrol´ nad urzàdzeniem.

• 3 pozycyjny przełàcznik:
-Auto: praca jak przekaênik monostabilny
-Off : zestyki przekaênika wyłàczone
-Hand: zestyki przekaênika włàczone

• 24V AC/DC zasilanie cewki
• Do monta˝u na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Przykładowe zastosowania:
• Kontrola pomp, wentylacji, silników powszechnie

stosowanych do obsługi budynków

• 1 Zestyk przełàczny
• 1 Zestyk sygnału zwrotnego
• Sygnalizacja LED
• SzerokoÊç 17.5mm

19.41.0.024.0000

Schemat łàczeniowy

53-54 Styk informacji zwrotnej dla pracy automatycznej
A3-A2 Sygnał sterujàcy

Wymiary patrz strona 8

Sterownik, PLC Typ 19.41

Sygnał Odpowiedê Sygnalizacja LED

Praca automatyczna Tryb interwencji (r´czny)

Pozycja przełàcznika:
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3

2 Z

5/15

250/400

1,250

250

0.185

3/0.35/0.2

500 (10/5)

AgCdO

1 Z

100/10

24

24

24

1.6 (50 Hz)/0.8

(0.8…1.1) UN

(0.8…1.1) UN

–20…+50

IP20

Dane zestyków (zaciski 13-14-24)

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd zał. A

Nap. znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V AC) kW

Maks. pràd łàczeniowy, praca DC1 (24/110/220 V) A

Minimalna moc łàczeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestykowy 

Dane zestyków sygnału zwrotnego (zaciski 53-54)

IloÊç zestykow

Maksymalny/minimalny pràd łàcz. mA

Maksymalne napi´cie łàczeniowe V AC/DC

Dane cewki

Napi´cie znam. (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Dane ogólne

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Funkcje
Przekaênik praca- Auto/wyłàcz/załàcz r´cznie

• Przekaênik jest przeznaczony do przejmowania
kontroli nad układami pomp, wentylacji lub 
silników. W przypadku serwisowania, lub 
awarii, pozwala na wyłàczenie, lub r´cznà 
kontrol´ nad urzàdzeniem.

• 4 pozycyjny przełàcznik:
- Auto: praca jak przekaênik monostabilny
- Off: zestyki przekaênika wyłàczone
- Hand Low: Low speed relay output 

permanently On
- Hand High: High speed relay output 

permanently On
• 24V AC/DC zasilanie cewki
• Do monta˝u na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Przykładowe zastosowania:
• Kontrola pomp, wentylacji, silników powszechnie

stosowanych do obsługi budynków

• 1 Zestyk przełàczny
• 1 Zestyk sygnału zwrotnego
• Sygnalizacja LED
• SzerokoÊç 17.5mm

19.42.0.024.0000

Schemat łàczeniowy

53-54 Styk informacji zwrotnej dla pracy automatycznej
A3-A2 Niska prz´dkoÊç lub moc
A4-A2 Wysoka pr´dkoÊç lub moc (przewy˝szajàca niskà pr´dkoÊç lub moc)
T = Opóênienie załàczenia dla 13-14 i 13-24 to w przybli˝eniu 100 ms jako pauza dla 
zmiany pr´dkoÊci. Zmiana pr´dkoÊci z wysokiej na niskà dla silników z du˝à bezwładnoÊcià
(inercjà) zalecane jest opóênienie załàczenia ok. 20 s. Wymiary patrz strona 8

Sygnał Odpowiedê Sygnalizacja LED

Praca automatyczna Tryb interwencji (r´czny)
Pozycja pezełàcznika:

Sterownik, PLC Typ 19.42
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0…10 (Imax 20mA - zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

>2.5 V

> 5 V

>7.5 V

1 Z

100 /10

24

24

24

0.9 / 0.7

(0.8…1.1) UN

(0.8…1.1) UN

–20…+50 °C

IP20

Dane sygnału wejÊciowego (zacisk Y-in)

WejÊcie sygnału V DC

Dioda zielona LED 25%

Dioda zielona LED 50%

Dioda zielona LED 75%

Dane zestyku sygnału zwrotnego (zaciski 53-54)

IloÊç zestykow

Maksymalny/minimalny pràd łàcz. mA

Maksymalne napi´cie łàczeniowe V AC/DC

Dane cewki

Napi´cie znam. (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania AC

DC

Dane ogólne

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Funkcje
Analogowy moduł przekaênikowy pracy -
tryb Automatyczny/r´czny (0..10)V

• Analogowy moduł przekaênikowy pracy jest 
zaprojektowany, aby umo˝liwiç za pomocà 
przełàcznika, umieszczonego z przodu 
przekaênika automatyczne, lub r´czne 
sterowanie napi´ciem wyjÊciowym (0...10)V.
W pozycji „A” automatycznym sygnał  (0...10)V
jest dostarczany z układu sterujàcego.
W pozycji „H” (sterowanie r´czne) sygnał z 
układu sterujàcego jest ignorowany, a sygnał 
(0..10)V jest dostarczany bezpoÊrednio z 
nastawu potencjometru umieszczonego z 
przodu przekaênika.

• Poziom sygnału wyjÊciowego (0...10)V jest 
wyÊwietlany za pomocà 3 zielonych diod LED, 
ustawionych na >25%, >50%, i >75%

• zasilanie cewki 24V AC/DC
• Do monta˝u na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

Przykładowe zastosowania:
• pozwala na bezpoÊrednià kontrol´, poni˝ej 

akceptowalnych wartoÊci układu sterowania 
lub podczas awarii  układu sterowania

• r´czne sterowanie (0...10)V
• zestyk sygnału zwrotnego
• sygnalizacja LED
• szerokoÊç 17.5mm

19.50.0.024.0000

Schemat łàczeniowy

53-54 Styk informacji zwrotnej dla pracy automatycznej
Yin-A2 / Hand = Nastawiona wartoÊç 0...10V DC;

poprzez sterownik lub r´cznie 

Wymiary patrz strona 8

Sterownik, PLC Typ 19.50

Sygnał Odpowiedê Sygnalizacja LED

Praca automatyczna Tryb interwencji (r´czny)
Pozycja przełàcznika:
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1 P

16/30 (120 A – 5 ms)

250/440

4,000

750

2,000

750

300 (5 V/ 5 mA)

AgSnO2

12 - 24 

1.2 / 0.5 

(0.8 ... 1.1) UN

10 · 106

80 · 103

12/8

–20…+50

IP 20

Dane zestyków

IloÊç zestyków

Pràd znamionowy/maks. pràd zał. A

Nap. znamionowe/maks. nap. łàczeniowe V AC

Maks. moc łàczeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łàczeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obcià˝enie znam. lamp (230V AC): ˝arowych W

Êwietlówek z kompensacja W

Minimalna moc łàczeniowa mW

Standardowy materiał zestykowy

Dane cewki

Napi´cie znamionowe (UN) V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napi´cia zasilania

Dane ogólne

TrwałoÊç mechaniczna AC/DC cykli                                                 

TrwałoÊç łàczeniowa w kat. AC1 cykli                       

Czas zadziałania/ czas powrotu ms                                            

Temperatura pracy °C

Stopieƒ ochrony 

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Funkcje
Przekaênik mocy 16A

• Do obcià˝eƒ oÊwietleniowych
• Styki z AgSnO2 dla du˝ych obcià˝eƒ

• Zasilanie cewki DC 12 V lub 24 V
• Sygnalizacja LED
• Wzmocniona izolacja pomi´dzy cewkà, 

a zestykami
• Zestyki bez kadmu
• Do monta˝u na szyn´ DIN 35mm (EN 60715)

• 1 zestyk przełàczny
• szerokoÊç 17.5 mm

19.91.9.0xx.4000

Schemat łàczeniowy

Wymiary patrz strona 8

zielony
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Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Kod zamówienia
przykład: seria 19 przekaênik praca- auto/wyłàcz/r´cznie, 1 zestyk przełàczny 5A, napi´cie cewki 24V AC/DC.

materiał zestyków
0= standardowo dla 19.21/41/42/50
4= standardowo dla 19.91 

kod produktu/szerokoÊç przekaênika
19.21.0.024.0000 / 11.2 mm 
19.41.0.024.0000 / 17.5 mm
19.42.0.024.0000 / 35.0 mm
19.50.0.024.0000 / 17.5 mm 
19.91.9.012.4000 / 17.5 mm
19.91.9.024.4000 / 17.5 mm

Seria

Typ
21= przekaênik praca wył./zał.
41= przekaênik praca auto/wyłàcz/załàcz r´cznie
42= przekaênik praca auto/wyłàcz/bieg wolny/bieg szybki
50= przekaênik pracy auto/r´czny(0..10)V
91= przekaênik mocy

Rodzaj napi´cia cewki
0 = AC (50/60 Hz) / DC
9 = DC

Napi´cie znamionowe cewki
012 = 12 V
024 = 24 V

4 1 0 00 0 0. . . .0 2 41 9

Izolacja 19.21 19.41/42 19.50 19.91

WytrzymałoÊç dielektryczna pomi´dzy cewkà a zestykami 3,000 2,000 — 4,000

(V AC) pomi´dzy otwartymi zestykami 1,000 1,000 — 1,000

pomi´dzy cewkà a zestykiem zwrotnym 2,000 1,500 1,500 —

EMC specyfikacja

Typ testu typ normy 19.21/42/91 19.41/50

Wyładowania kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

elektrostatyczne przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV

OdpornoÊç na promieniowanie pola elektromagnetycznego EN 61000-4-3 30 V/m

(80 … 1,000 MHz)

Impuls (udar) (5-50 ns, 5 kHz) EN 61000-4-4 4 kV

Impulsy napi´cia (1.2/50 μs) tryb wspólny EN 61000-4-5 2 kV 1 kV

zaciskach cewki tryb ró˝nicowy EN 61000-4-5 1 kV 0.5 kV

Przyłàcza 19.21 19.41/42/91
Moment obrotowy dokr´cania Êrub zacisków 0.5 Nm 0.8 Nm

Maksymalny przekrój drut 1x6/2x2.5 mm2 1x10/2x14 AWG 1x6/2 x 4 mm2 1x10/2x12 AWG

przewodu linka 1x4/2x1.5 mm2 1x12/2x16 AWG 1x4/2x2.5 mm2 1x12/2x14 AWG

DługoÊç odizolowanej koƒcówki przewodu 7 mm 9 mm

Dane ogólne
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Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Schematy łàczeniowe - przykłady zastosowaƒ
Typ 19.21

Typ 19.41

7

Sterownik, PLC przekaênik typu 19.21 układ wykonawczy

I-2
01

4,
 w

w
w

.fi
nd

er
ne

t.c
om

Sterownik, PLC przekaênik typu 19.41 układ wykonawczy

Typ 19.42

Sterownik, PLC przekaênik typu 19.42 układ wykonawczy

Typ 19.50

W pozycji przełàcznika “A” automatycznym, napi´cie 0..10 V punkt Yin – A2 jest połàczony z punktem Yout, czyli wyjÊciem przekaênika do układu wykonawczego; 
w pozycji przełàcznika “H” r´cznym, napi´cie 0..10 V wartoÊç z regulatora jest podawana na Yout, czyli na wyjÊcie przekaênika do układu wykonawczego.

Input analog 
signal

Output analog
signal

Sterownik, PLC przekaênik typu 19.50 układ wykonawczy
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Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Wymiary
Typ 19.21
Zaciski Êrubowe

Typ 19.41
Zaciski Êrubowe

Typ 19.50 
Zaciski Êrubowe

Typ 19.42
Zaciski Êrubowe

Typ 19.91
Zaciski Êrubowe

8
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Akcesoria

Tabliczki identyfikacyjne, dla 19.41/50/91, z tworzywa sztucznego, 1 sztuka 17x25.5mm 019.01

019.01

Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Płytka do opisu przekaêników, dla 19.21 z tworzywa sztucznego, 40 sztuk 019.40

019.40

Płytka do opisu przekaêników, dla 19.41/42/50/91, z tworzywa sztucznego, 72 sztuk 060.72

060.72

Adapter do monta˝u na panel, dla 19.41/50/91, z tworzywa sztucznego, 17.5 mm szerokoÊci 020.01

020.01

Adapter do monta˝u na panel, dla 19.42, z tworzywa sztucznego, 35 mm szerokoÊci 011.01

011.01
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Seria 19 - Modułowy przekaênik serwisowy i sygnalizacyjny

Zastosowanie

Przekaêniki interwencyjne
Wymagania wzgl´dem wyposa˝enia kontrolnego, ogrzewania, 
klimatyzacji lub efektywnego wykorzystania energii w biurze, hotelach,
domu prywatnym czy przemyÊle ciàgle wzrastajà i prowadzà do
stosowania coraz bardziej zło˝onych systemów elektronicznych. Ale co
si´ dzieje, gdy system ulegnie uszkodzeniu a odpowiednio 
wykwalifikowany serwisant jest do dyspozycji dopiero za kilka godzin
lub dni?

Dzi´ki zapobiegawczo zainstalowanym modułom interwencyjnym 
operator mo˝e rozpoznaç awari´ i poprzez r´cznà interwencj´ 
utrzymaç funkcj´ /prac´, a˝ dokonana zostanie naprawa przez serwis.

Elektroniczny moduł serwisowy
Przekaênik Auto-Off-On typ 19.21
Wiele procesów lub systemów regulowanych jest automatycznie przez
sterowniki elektroniczne lub kontrolery. Na przypadek awarii 
elektroniki wa˝ne jest aby przewidzieç-  w celu ograniczenia szkód -
mo˝liwoÊç r´cznej regulacji procesu. Mo˝liwe jest to dzi´ki przekaênikowi
Auto-Off-On, włàczanemu mi´dzy wyjÊcia elektroniki (kontrolera) i 
regulowany (koƒcowy) proces, pozwalajàcemu we właÊciwy sposób 
obejÊç niewłaÊciwà regulacj´. W razie awarii regulowany proces mo˝e
byç, w zale˝noÊci od potrzeby, przełàcznikiem On/Off na panelu 
frontowym załàczony lub wyłàczony. Przy bezbł´dnej pracy elektroniki
przełàcznik nale˝y ustawiç w pozycj´ auto, w której to proces jest 
regulowany przez normalne funkcje elektroniki przez jej wyjÊcia. Wa˝ne
jest by wiedzieç, czy proces regulowany jest r´cznie czy automatycznie,
do czego u˝ywany jest w przekaêniku Auto-Off-On 19.21 styk meldunku
zwrotnego.

Cyfrowe moduły sterujàce typ 19.41 i 19.42 stosowane sà, gdy w
razie awarii ma byç zapewniona r´czna regulacja lub sterowanie. W
przypadku awarii sterowania, zasygnalizowanej np. przez  moduł 
meldunkowy operator instalacji mo˝e w szafie „na miejscu” zareagowaç
odpowiednim przełàczeniem modułu sterujàcego. Na module znajduje
si´ trójpozycyjny przełàcznik oznaczony A-O-H. 
A = praca automatyczna, O =wyłàczony i H = r´czne.
Wyłàczenie pozycji Auto oznacza, ˝e wyjÊcie przekaênikowe przestaje
byç sterowane poprzez sygnały podawane na wejÊcie sterujàce.
Przełàczenie w tryb “H” powoduje podanie napi´cia na cewkà przekaênika
i zwarcie styków. Przełàczenie w tryb “O” zapewnia brak dopływu 
zasilania do przekaênika.
Dla przykładu: wadliwie działajàcy sterownik ogrzewania mo˝emy
manualnie obejÊç i wymusiç załàczenie w trybie “H” lub wyłàczenie w
trybie "O". W ten sposób ogrzenanie mo˝e byç kontrolowane do 
czasu naprawienia sterowania.

Na module sygnalizowane jest zielonà diodà LED, ˝e w trybie 
automatyki obcià˝enie (ogrzewanie) jest włàczone, a pulsujàcà ˝ółtà
diodà LED, ˝e obcià˝enie sterowane jest r´cznie. Po przywróceniu 
systemowi sprawnoÊci nale˝y przełàczyç moduł w tryb “A”.

Moduł 19.42 jest w zasadzie działania podobny do 19.41 z tym, ˝e
przeznaczony jest do kontroli dwustopniowej jak np. przełàczanie 
silnika gwiazda-trójkàt, przełàczanie dwóch pr´dkoÊci wentylatora lub
przełàczanie silnika 3-fazowego prawo-lewo. W takich aplikacjach
nale˝y przewidzieç przerw´ bezpràdowà >50ms dla stanów załàczenia.
Dla przełàczania w trybie r´cznym z „Low” na „High” i z powrotem na
„Low” przy pomocy 19.42 nale˝y zapewniç przerw´ bezpràdowà
>80ms. 

UWAGA!: Przy zmianie kierunku obrotów silnika kondensatorowego
nale˝y zachowaç przerw´ ok. 300ms. Mo˝na to osiàgnàç za pomocà
dodatkowego przekaênika czasowego. Aby chroniç silniki o du˝ym 
momencie bezwładnoÊci np. wentylatory przy przełàczaniu z wy˝szego
stopnia (du˝e obroty) do ni˝szego, powinien stopieƒ niski dopiero 
wtedy byç załàczany, kiedy silnik (wentylator) b´dzie bliski zatrzymania.

Analogowy moduł serwisowy
Moduł z wyjÊciem analogowym 0...10V (Typ 19.50)
Te moduły stosowane sà, gdy powstaje potrzeba dania pierwszeƒstwa
r´cznie obieranemu sygnałowi 0...10V DC przed pochodzàcemu ze
sterownika lub innego urzàdzenia sterujàcego lub obejÊcia i zastàpienia
sygnału z uszkodzonego urzàdzenia. Przy pomocy zadajnika 
analogowego mo˝na przełàcznikiem wyboru na panelu frontowym
wybraç, czy podany przez regulacj´ sygnał 0...10V DC przekazywany
jest dalej lub czy ma byç u˝yty sygnał nastawiony r´cznie. W poło˝eniu
przełàcznika A (automatyka) przesyłany jest 1:1 sygnał wejÊç Yin-A2
nadchodzàcy z regulacji do wyjÊcia Yout-A2. 
W poło˝eniu przełàcznika H (r´cznie) w miejsce w trybie automatycznym
wytwarzanej wartoÊci analogowej nastawiany pokr´tłem na panelu 
frontowym sygnał doprowadzany jest do wyjÊcia Yout-A2. Praca w
poło˝eniu przełàcznika H sygnalizowana jest pulsujàcà ˝ółtà LED i
poprzez otwarty styk wyjÊciowy 53-54.
WartoÊç zadana przez proces regulacji oraz nastawiona wartoÊç 
analogowa wizualizowane sà przez trzy zielone LED dla >25%, >50%
i >75%.
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