
Bruksanvisning

Display med klocka och temperatur för offentlig miljö

Manual

KlockaTemp MPS-KT

Noteringar för kundanpassad enhet. 

Kundanpassad Ingen kundanpassning.

Klocka och temperaturvisning för längre läsavstånd.

Växlande med klocka temperatur eller fast visning.

Slimmad design.

Lämplig för montage tillsammans med reklam på reklampelare, eller som 
fristående fasadur, för skyltfönster, hustak, fabrikslokaler mm.

Enkel installation för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Klocka med GPS-mottagare för korrekt dygnstid året runt och valbar tidszon 
samt automatisk justering vid sommar/vintertid.

8P47
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    Inställningsmöjligheter      Installation

Sida  2 

Visningslägen: 
- Växlande med inställbar tid (temperaturmätning sker enligt SMHI:s rekommendation över 10min)
- Endast klocka
- Endast temperatur med inställbart mätperiod
- Endast temperatur med inställbar mätperiod och visning med en decimalsiffra. (för ex 
badvattentemperatur)

Växlingstid vid växlande funktion
Valbart: 1,2,3,4,6,10,20,30 sek

Mätperiod för tempvisning: 
Medelvärdet kan beräknas för senaste:
10min, 5min, 1min, 30sek, 10sek, 5sek, 2sek eller direkt mätning för mycket snabb respons.

Tidszonjustering:
+1 (CET, Sverige, Centraleuropa), 0 (UTC, Storbritannien), +2 (EET, Finland, Österopa)

Automatisk sommartid-justering
Av/På

Slavvisning / Master-Slav-koppling.
“Kopiering” av temperatur och klocka från annan display via enkel tvåtråds-kommunikation.
(RS485, 38400,n,8,1)

Mätområden och sensorer:
Enheten har inställningsmöjligheter för att passa många olika givare och mätområde:
-50°C till +50°C, 0°C till +50°C, 0°C till +100°C, -10°C till +120°C, 0°C till +160°C, 
-35°C till +105°C, -35°C till +150°C, -35°C till +260°C, 0°C till +250°C

Vid frågor om andra mätområden eller sensorer kontakta Microbus för information.

* Displayen har inbyggt värmelement som vid strömpåslag värmer upp enheten till normal 
arbetstemperatur,  Vid strömavbrott vid temperaturer med minusgrader kan displayen 
därför kräva en dubbel omstart med en första uppvärmningstid på 10-30 minuter Vid riktigt 
låga temperaturer kan även frontglaset på enheten vara känsligare för slag.

Teknisk specifikation:
Arbetstemperatur:   -40°C  – +70°C *
Spänningsmatning från transformator: 24VAC
Strömförbrukning KT230:  30W
Strömförbrukning KT360:  50W
IP-klass:    IP54 eller IP65

Om enheten har beställts utan GPS kan egen inställning av tid göras med hjälp av 
knapplådan som kan beställas som tillbehör.
Observera att enheten alltid prioriterar GPS-klockan om en GPS är inkopplad.

Display-drivrutiner (sätts på fabrik)

JP1:Grupp1 = 77mm, Dagens datumdag & sekunder
JP1:Grupp2 = 77mm, Klocka hH:MM
JP1:Grupp3 = 77mm, Temperatur med gradtecken
JP1:Grupp4 = 77mm, Månad+datumdag
JP2:Grupp1 = 77mm, Evenemang M_SS
JP2:Grupp2 = 77mm, Evenemang hH_M
JP2:Grupp3 = 77mm, Evenemang ddD_
JP2:Grupp4 = 77mm, Skadefriadagar dddD

JP3:Grupp1, digit1-4 = Växlande Klocka+Temp 
JP3:Grupp1, digit5-8 = Temperatur
JP3:Grupp2, digit1-4 = Klocka
JP3:Grupp2, digit5-8 = Skadefriadagar dddD
JP3:Grupp3, digit1-4 = Evenemang M_SS
JP3:Grupp3, digit5-8 = Evenemang hH_M
JP3:Grupp4, digit1-4 = Evenemang dddD
JP3:Grupp4, digit5-8 = Dagens datum dag/månad
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1. Koppla ihop och strömsätt systemet innan installation och följ instruktionerna i den här 
bruksanvisningen för att ändra eventuella inställningar som tex växlingstid eller andra saker.

2. Koppla loss enheterna igen och installera displayskylten med hjälp av skyltens fästhål.

3. Installera den medföljande temperaturgivare på lämplig plats:

OBS! GUIDE FÖR ATT INSTALLERA LUFTTEMPSENSOR UTOMHUS

• Placeringen av temperaturgivaren är nyckeln till god temperaturmätning.

• Sensorn bör placeras minst 1m från marknivå. Detta hindrar markens temperatur att påverka 
avläsningen.

• Sensorn ska monteras på en skuggad plats fri från direkt solstrålning. Platsen ska kunna hållas torr men 
bör inte placeras nära en byggnad då husets värmestrålning kommer att påverka avläsningen.

• Väljer man att ändå montera sensorn vid en byggnad ska sensorn placeras på norrsidan.
Solens effekt på de övriga tre väggarna kan generera oacceptabla temperaturskillnader.
Sensorn ska inte heller installeras precis under utskjutande tak då värmestrålning från hus samlas här.

• Sensorn kommer att avläsa fel om den utsätts för direkt solstrålning. Vid behov får man skugga sensorn 
på något sätt. Observera samtidigt att sensorn måste sitta på ett sådant sätt att ett fritt luftflöde runt 
sensorn inte hindras.

• Tänk på att asfalt, betong, trottoarer och vägar lagrar och avger värmestrålning och att placering bör ske 
med ett tillräckligt avstånd så att avläsningen inte påverkas.

• Även om avläsningsplatsen inte har någon perfekt plats, kan du fortfarande få relativt gott mätresultat 
från din temperatursensor men kom då ihåg att det bara är luften kring sensorn du mäter och inte luftens 
aktuella temperatur i hela området.
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         Inställningar

        Visningsläge
DIP-Block 1       DIP-Block 2 Visningsläge:

Växlande mellan klocka och temperatur.
Temperaturen räknas på ett medelvärde för senaste 10 min.

Endast visning av klocka

Endast visning av temperatur
Temperaturen räknas med ett medelvärde vars tidsfönster kan ställas in.

Endast visning av temperatur med en decimal.
Temperaturen räknas med ett medelvärde vars tidsfönster kan ställas in.

Tidtagningsprogrammet kan konfigureras på olika sätt. Vilken sorts 
inställning som ska användas väljs med hjälp av omkopplare på styrkortet. 
Styrkortet sitter i huvudenheten.

Fabrikskalibrering:
Med det nedre stiftparet längst till vänster på JP23 kommer den analoga ingångsdelen 
för givaren att omkalibreras:
1. Låt alla enheter värma upp i 30 min.
2. Stäng av strömmen till displayen.
3. Kortslut det nedre stiftparet
4. Släpp på en ström på 10,00 mA med ett kalibreringsinstrument.
5. Starta displayen och vänta tills siffrorna lyser. (Kalibreringsvärdet har sparats.)
6. Ta bort kortslutningen..
7. Starta om displayen igen och kontrollera kalibreringen med ett kalibreringsinstrument 
och givare.

Kortslutning av övre stiftparet under uppstart nollställer kalibreringsvärdet till ett 
standardvärde.

Styrkortets omkopplare för att göra inställningarna i denna manualen.
DIP-Block 1       DIP-Block 2

        Växlingstid + tidsfönster för tempsensor

        Tidszon + slavvisning

Sida  4 

Standardinställning för 2s-intervall växlande klocka/temp med för svensk 
tidszon.

För egna inställningar utgå från detta och följ resten av denna bruksanvisning 
för att ställa in displayen enligt just Era önskemål.

De omarkerade dipparna ställs på fabrik beroende på modell.
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         Inställningar

        Visningsläge
DIP-Block 1       DIP-Block 2 Tidszon:

+1 (CET, Sverige)

+0 (UTC, Storbritannien)

+2 (EET, Finland)

Inställning som slavdisplay. Kopiering av tid och temperatur görs med hjälp av 
kommunikation med annan display.

        Växlingstid + tidsfönster för tempsensor

        Tidszon + slavvisning

DIP-Block 1       DIP-Block 2 Visningsläge:                            Tidsfönster:

1 sekunds växlingstid              10 min medelberäkning (SMHI)
                                                  (Används automatiskt vid växlande visning.)

2 sekunders växlingstid             5 min medelberäkning

3 sekunders växlingstid             1 min medelberäkning

4 sekunders växlingstid             30 sek medelberäkning

5 sekunders växlingstid             10 sek medelberäkning (långsamt filter)

6 sekunders växlingstid             ~2  sek medelberäkning (snabbt filter)

8 sekunders växlingstid             ~0,5 sek medelberäkning (snabbt filter)

10 sekunders växlingstid             Snabb beräkning
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OBS!: Omkopplarna anger antingen växlingstid på display ELLER hur medelvärdet på mätningen ska beräknas.
a: Om enheten står i växlande visning anger dessa omkopplare växlingstid.
b: Om enheten är inställd på endast temperatur väljs alltså istället beräkning av medelvärdet.
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DIP-Block 1       DIP-Block 2 Ljusstyrka:

Normal.
Max ljusstyrka vid dag och kväll och börjar minska successivt endast vid 
senare kväll/natt.

Max ljusstyrka vid dag och minskar därefter successivt vid kväll/natt.
Resulterar i något sänkt ljusstyrka vid behov och passar skyltar med starkare 
230mm-siffror.

DIP-Block 1       DIP-Block 2 Ljusstyrka:

Växling mellan normaltid och sommartid görs automatiskt.

Växling mellan normaltid och sommartid är avaktiverat.

        Ljusstyrka

        Automatisk sommartid

        Modeller i KT-serien
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Ljusstyrkan justeras automatiskt på de större utomhusmodellerna med en fotosensor i displayen. Ljuskänsligheten 
på fotosensorn kan dock anpassas något:

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare i skylten

Temperaturgivare: 
AGS54/D-TRA1 (Extern sensor)
Mätområde: -50°C till +50°C 
IP65-klassad för inomhus eller utomhusmontering.

Standardutrustning MPS-KTxxx-A (Växlande klocka med temperatur)
Exempel på användningsområde:
Klassisk växlande visning av klocka och temperatur 
inomhus eller utomhus, exempelvis vid vägkant, 
fasader, reklam mm.

Övrigt:
- GPS-modulen kan fritt bytas ut mot knapplåda om 
satellitmottagning mot förmodan saknas eller annan 
tidsinställning önskas. Anges vid beställning.

MPS-KT230-A
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT360-A
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1600x550x35mm
Läsavstånd: 140m

Växlande

GPS GPS
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        Ljusstyrka

        Automatisk sommartid

        Modeller i KT-serien
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Klockstyrning: 
Ingen

Temperaturgivare: 
AGS54/D-TRA1 (Extern sensor)
Mätområde: -50°C till +50°C 
IP65-klassad för inomhus eller utomhusmontering.

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare i skylten

Temperaturgivare: 
ingen

Standardutrustning MPS-KTxxx-C (Temperaturvisning)

Standardutrustning MPS-KTxxx-B (Standard klocka)

Exempel på användningsområde:
Visning av lufttemperatur utomhus, eller för större 
inomhuslokaler.

Övrigt:
- Kan fås med annan tempsensor.
- Kan väljas att visa med eller utan decimalsiffra.

Exempel på användningsområde:
Visning av klocka inomhus eller utomhus, exempelvis 
vid vägkant, fasader, reklam mm.

Övrigt:
- GPS-modulen kan vid beställning fritt bytas ut mot 
knapplåda för manuell styrning om satellitmottagning 
mot förmodan saknas eller annan tidsinställning 
önskas. 

MPS-KT230-C
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT230-B
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT360-C
Teckenhöjd: 360mm  
Yttermått: 1600x550x35mm
Läsavstånd: 140m

MPS-KT360-B
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 1600x550x35mm
Läsavstånd: 140m

GPS GPS
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Klockstyrning: 
Ingen

Temperaturgivare: 
AF25-TRA3 (Extern sensor)
Mätområde: 0°C till +50°C 
För montering på rör mm.

Flerradiga mindre system

Standardutrustning MPS-KTxxx-D (Temperatur VVS)
Exempel på användningsområde:
Visning av badvattentemperatur

Övrigt:
- Förinställd att visa extra decimalsiffra.

MPS-KT77-BD
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 450x160x35
Läsavstånd: 30m

För exempelvis badhus mm

MPS-KT77-BC
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 450x160x35
Läsavstånd: 30m

MPS-KT230-D
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 900x320x35mm
Läsavstånd: 90m

MPS-KT77-BCCD
Teckenhöjd: 77mm  
Yttermått: 900x320x35
Läsavstånd: 30m

En mix av klocka och givare för komplett 
visning av tid och 
temperaturer.

MPS-KT360-D
Teckenhöjd: 230mm  
Yttermått: 1600x550x35mm
Läsavstånd: 140m

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare

Temperaturgivare: 
AF25-TRA3 (Extern sensor)
4-20mA, 0°C till +50°C

Klockstyrning: 
Intern GPS-mottagare

Temperaturgivare: 
Extern sensor. Typ AF25-TRA3.  
0°C till +50°C 

Dekaler kan även fås på engelska eller 
annat valfritt språk!

GPS

GPS

GPS
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Slavdisplayer

För inkoppling och visning 
till befintlig masterenhet för 
dubbelsidig visning mm.

Extrautrustning / Tillbehör

Utegivare serie AGS54
Kapslad allround utegivare med externt givarrör. 
För montering i skuggan på vägg eller mätning i fryslokaler, 
lagerbyggnader mm.

MPS-KT-AGS54-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-AGS54-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-AGS54-TRA3 Mätområde:   0°C till  +50°C
MPS-KT-AGS54-TRA4 Mätområde:   0°C till +160°C

Dekaler och logotyper

Kontakta oss vid önskemål om 
egna texter, språk eller logotyper 
på displayerna.
  

Knapplåda
MPS-KT2P
För inkoppling till KTxxx-displayer.

För egen inställning av tid eller då 
mottagning av GPS-signal inte är 
möjlig.

Transformator 24VAC
80-300-11
För 230VAC.

Medföljer färdigkontakterad i varje 
display.

Med skruvhål för montering på vägg etc.

Vid inkoppling av extra slavdisplay och användning av 
kommunikation via RS485:
RS485 använder sig av två ledare för kommunikation.
Korrekt datakabel medför att långa distanser, upp till 500m, 
kan användas. Kontakta Microbus för mer information.

Logotyper
&

Dekaler

Anliggningsgivare serie AF25
Anläggningsgivare med givarrör försett med 
värmeöverföringsplatta för montering på rör mm.

MPS-KT-AF25-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-AF25-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-AF25-TRA3 Mätområde:   0°C till  +50°C
MPS-KT-AF25-TRA4 Mätområde:   0°C till +160°C
MPS-KT-AF25-TRA5 Mätområde:   0°C till +250°C

Kabelsensorer serie TF25
För temperaturmätning i gaser eller direkt i vätska

MPS-KT-TF25-TRA1 Mätområde: -50°C till  +50°C
MPS-KT-TF25-TRA2 Mätområde: -10°C till +120°C
MPS-KT-TF25-TRA3 Mätområde:   0°C  till  +50°C
MPS-KT-TF25-TRA4 Mätområde:   0°C  till +160°C
MPS-KT-TF25-TRA4 Mätområde:   0°C  till +250°C

Kanalgivare och andra sensorer 

Ytterligare givare finns i många 
olika utföranden.
Kontakta microbus för mer 
information.
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