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Basic Control 

BC16 1-Kanal pro matrix 

   www.daytime.de/downloads 

http://www.daytime.de/downloads


Vážený zákazníku, 
 

mnohokrát děkujeme, že jste se rozhodl pro ovládací jednotku Daytime®. 

S tímto ovladačem vlastníte kvalitní produkt, který byl, stejně jako Daytime® LED světla, vyvinutý 
speciálně pro akvaristiku a teraristiku. Splňuje samozřejmě všechny bezpečnostní nároky. 

 

Možnosti, které se vám díky tomuto Daytime® produktu otevírají, budou podrobně popsány 
v následujících kapitolách. 
Příručku si pozorně přečtěte. Na případné dotazy rádi odpovíme. 

"Čirou" radost s Daytime® vám přeje celý WALTRON-Team. 

Informační, varovné a bezpečnostní symboly 

Evropská norma předepisuje používání těchto piktogramů pro konkrétní situace, rozhodně nejsou 
určené k tomu, aby vás jako uživatele znejistily. 
Najdete je v každém aktuálním návodu k elektricky ovládaným spotřebičům. 

Obecný popis: 

Varování! 

 
Nerespektování zvýšené opatrnosti v 
částech označené tímto symbolem může 
způsobit závažný úraz způsobený 
elektrickým proudem. 

 
 

 Pozor! 

Nerespektování zvýšené opatrnosti v 
částech označené tímto symbolem může mít 
za následek poruchu nebo poškození 
Daytime® produktu. 

Info 

 
Odstavec s tímto symbolem obsahuje 
užitečné rady a doporučení o používání 
produktu Daytime®. 

 

 

 

Připomínka k ekologicky přijatelné likvidaci 
odpadu 

 

Soulad se směrnicemi EK 



Použití 

Tento produkt je určen pro domácí použití a slouží výhradně pro ovládání Daytime® osvětlení 
společnosti WALTRON GmbH. 
Pozorně si přečtěte a plně respektujte tento návod před uvedením ovladače Daytime® do 
provozu. Záruka se nevztahuje na škody nebo závady způsobené nedodržením návodu k 
obsluze. Přenechte tento návod u přístroje a případně ho předejte dalšímu uživateli. 

 

WALTRON nenese žádnou odpovědnost za následky způsobené nesprávným použitím. 

 
 

Pro vaši bezpečnost 
 

Varování! 

Pozorně čtěte a plně respektujte následující 
důležité bezpečností pokyny. Tak předejdete 
úrazům elektrickým proudem: 

 
Umístěte přístroj na takové místo, na kterém 

nemůže dojít ke styku s vodou (například 

pádem nebo srážením vody) 
 

Info 

WALTRON doporučuje z kabelů od konvertoru 
utvořit smyčky, aby se kapkám vody zabránilo 
stéct až ke konvertoru nebo do zásuvky. 

 

Pozor! 

Ujistěte se, že žádné kabely: 
• nejsou nikde ohnuté 

• nevedou přes ostré hrany 

• nejsou nikde přiskřípnuté 

nedotýkají se horkých ploch (>60°C) 

Varování! 

Pokud se poškodí elektrické vedení, 
bezprostředně oddělte přístroj ze sítě a obraťte se 

na autorizovaného servisního partnera Daytime® 

nebo přímo na výrobce WALTRON GmbH. 

 

 Varování! 

Pokud jsou kabely přístroje nebo sekundárního 
vedení poškozeny, musejí být opraveny buď 
autorizovaným servisním partnerem, nebo přímo 
výrobcem. 
Nikdy do provozu neuvádějte přístroj, který je 
poškozený nebo má poškozený napájecí kabel. 

 

 Varování! 

Nikdy sami neotevírejte ani neopravujte 
předřadníky nebo světla. Neměňte žádné 
postupy, které jsou uvedené v této příručce. 
Ovládací jednotka obsahuje části, které jsou pod 
napětím (230V AC). Otevření této jednotky vás 
může ohrozit na životě. 
Opravy mohou být prováděny výhradně 

autorizovanými servisními partnery Daytime® 

nebo výrobcem. 



Obsah dodávky 

1 Ovladač osvětlení Basic Control BC16 2-Kanal pro matrix 

1 Uživatelská příručka 

 
 

 
Vlastnosti a funkce 

 Východ a západ Slunce - simulace přírodních světelných podmínek ve dne i v noci 

 
 Jednoduchá obsluha a programování skrze 3 tlačítka a jednu LED kontrolku přímo na 

přístroji 

 
 Odděleně nastavitelný jas pro denní popř. noční svícení (světlo Měsíce eco moon) 

 
 DEMO režim s neustále se měnícím denním či nočním svícením 

 
 Možnost manuálního stmívání 

 
 Zabudované hodiny (s ca. 15 minutovou výkonovou rezervou) 

 
 elegantní a hodnotné bydlení s pohodlnými ovládacími tlačítky 

 
 „Plug & Play” – Ovladač se jednoduše vloží mezi konvertor a světla – i dodatečně! 

 

 Provoz světel daytime® eco moon do 100 W 

 

Náhled / Vysvětlivky 

 



Krátký popis 

Ovladač osvětlení Basic Control BC16 je navržen pro provoz LED světel matrix s celkovým 

výkonem do 240 W (24 modulů po 10W). Je schopen přepínat mezi denním a nočním svícením 

nebo světlo rovnoměrně tlumit (východ/západ Slunce). Jas denního příp. nočního svícení lze 

nastavit plynule a uložit. Přestávku (úplně vypnuté světlo) lze aktivovat i deaktivovat. 

Při deaktivování se světlo mezi denním a nočním svícením přepne/ztlumí. Při „přestávce“ se 

k nastavenému začátku přestávky vše vypne a ke konci opět zapne. 

Pro Demo režim nebo testovací účely je BC16 vybaven navíc o časosběrný mód. Ten zrychleně 

předvádí nastavené a uložené světelné programy s kratšími plynulými přechody za dobu 60 vteřin 
 

Zabudované hodiny jsou vybaveny „výkonovou rezervou“ díky které běží po odpojení nebo po 

výpadku elektřiny ještě asi 15 minut. Světla jsou během této doby vypnutá a stav LED světel je 

zobrazen na LED kontrolce, která na ovladači pravidelně problikává – nejprve zeleně a po 10 

minutách červeně. 

Nastavení se provádí skrze 3 tlačítka (S1, S2 a S3). Stav LED světel ukazuje kontrolka (svítí 

červeně či zeleně). 

Přes tyto 3 tlačítka lze nastavit následující: 

 aktuální čas (v 5-ti minutových intervalech) 

 začátek východu Slunce (hodina) 

 začátek západu Slunce (hodina) 

 jas denního svícení 0-100 % 

 jas nočního svícení 0-100% 

 plynulý přechod mezi denním a nočním svícením v 6 stupních 
(doba trvání východu či západu Slunce) 

 začátek přestávky/ vypnutí světel (hodina) -> světlo se vypne 

 konec přestávky/ zapnutí světel (hodina) 

 vyvolání továrního nastavení 

 funkce časosběrného módu (zrychlený průběh světelného programu v 60 vteřinách) 
 

Poznámka: plynulé přechody se mohou lišit v závislosti na systému! Vybraný plynulý přechod platí 

pouze pro východ/západ Slunce, ne pro přepínání začátku a konce přestávky. 



1. Uvedení do provozu 

Spojte jednotlivé komponenty (kromě zástrčky do zásuvky) podle následující ukázky. Dbejte 

přitom na bezpečnostní pokyny! 

 
 
 

Příklad s jedním konvertorem a jedním daytime matrix světlem s výkonem do 240W  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Zastrčit zástrčku/ zapnout napájení 

 

Pozn: Po prvním zapojení nebo po uplynutí výkonové rezervy po ca.15 minutách (např. 

po výpadku elektříny) bliká kontrolka červeně a signalizuje: „Nastavit hodiny!“. 



3. Nastavení hodin: 

Čas se dá nastavit kdykoliv přes tlačítka. Nastavení hodiny: 1 stisk tlačítka S2 = 1 hodina a 

nastavení minut: 1 stisk tlačítka S3 = 5 minut. 

Nastaven hodin: 

1. Stiskněte a držte tlačítko S1 a o max. 5 vteřin později: 

 
A. Stiskněte tlačítko S2 (hodiny) a nastavte hodinu podle momentálního času 

 
a následně 

 
B. Stiskněte tlačítko S3 a nastavte minuty (minuty naskakují po 5-ti minutách – 1 stisk 
00:05; 2 stisky 00:10;…) 

 
2. Tlačítka pusťte. Kontrolka se po krátké době rozsvítí zeleně a signalizuje automatický 

provoz 

Každé stisknutí S2 nebo S3 je doprovázeno červeným probliknutím kontrolky.  

Příklad: aktuální čas 13:10 hodin 

Stiskněte S1 a držte + během max. 4 vteřin stiskněte S2 13x. Poté stiskněte S3 2x (2x 5min). 

Pusťte tlačítka. Kontrolka se po krátké době rozsvítí zeleně a signalizuje automatický provoz. 

Během výpadku  proudu nebo po odpojení ze  zásuvky běží zabudované hodiny ca. 15min dál.    

V tomto případě kontrolka krátce pravidelně problikne (signalizuje pokračování chodu hodin). 

Prvních 10 minut bude signalizováno zeleným světélkem. Poté bude blikat červené světélko až do 

uplynutí výkonové rezervy. Opětovné nahození proudu během výkonové rezervy nahodí okamžitě 

normální provoz. Pokud se „rezerva“ vyčerpá, kontrolka zhasne. Čas se nyní musí znovu nastavit! 

Všechna ostatní uložená nastavení zůstanou nedotčená. Po nahození proudu bliká kontrolka 

červeně. Po znovunastavení času svítí kontrolka opět zeleně. 

 

 

4. Nastavení východu a západu Slunce: 

Držte tlačítko S1 po dobu max. 8 vteřin až začne kontrolka svítit červeně, poté tlačítko S1 pusťte. 

Pro začátek východu Slunce stiskněte tlačítko S2 a pro začátek západu Slunce stiskněte tlačítko 

S3 tolikrát, na kolikátou hodinu jej chcete nastavit (např.: začátek východu Slunce 06.00 h -> 

stisknout S2 6x / začátek západu Slunce 18.00 h -> stisknout S3 18x). Tlačítkem S1 vše uložíte a 

spustíte normální provoz. 
 

Pozn: Vždy musíte nastavit oba časy. Pokud jeden údaj změníte, druhý se automaticky nastaví na 
00:00! 



5. Nastavení jasu denního / nočního svícení: 

Stiskněte společně tlačítka S2 a S3. Kontrolka se rozsvítí červeně. Nejprve je aktivováno denní 

svícení a lze jej skrze tlačítka S2 a S3 seřídit. Po dosažení maximální hodnoty problikne připojené 

světlo. Nastavení jasu se ovládá pomocí tlačítek S2 (dolů/-) nebo S3 (nahoru/+) (kontrolka bude 

pro potvrzení červeně blikat). Přepnutí denního a nočního svícení docílíte tak, že znovu najednou 

stisknete S2 a S3. Noční svícení se také nastavuje přes S2 a S3 a lze jej nastavit až na 0% (Vyp). 

Pokud zmáčknete S1 nebo na pár vteřin (ca. 5-6 vteřin) nestisknete žádné tlačítko, vrátíte se 

k normálnímu provozu a kontrolka se rozsvítí zeleně. Nastavené hodnoty se automaticky uloží. 
 

Pozn: Pokud bude jas denního a/nebo nočního svícení změněn v průběhu východu či západu 

Slunce, bude tato akce přeskočena a světlo se rozsvítí dle nastaveného času. Příklad: Zvolený 

plynulý přechod pro východ a západ Slunce trvá 30 minut a během změny z denního svícení na 

noční svícení jas změníte, po převzetí těchto hodnot „skočí“ ovladač až k nočnímu svícení. 

 

 

6. Nastavení plynulého přechodu (doba trvání východu a západu Slunce): 

Nastavení plynulého přechodu (doba změny uloženého denního svícení na noční svícení a 

naopak) lze kdykoliv změnit. K tomu stiskněte tlačítko S2 5x krátce za sebou. Kontrolka začne 

blikat a ukazuje „kód“: 

1 x červené bliknutí – přestávka: Přechod stupně 1: 0 min (pouze přepnutí, bez plynulého přechodu) 

2 x červené bliknutí – přestávka: Přechod stupně 2: 1 min 

3 x červené bliknutí – přestávka:  Přechod stupně 3: 5 min 

4 x červené bliknutí – přestávka: Přechod stupně 4: 15 min 

5 x červené bliknutí – přestávka: Přechod stupně 5: 30 min 

6 x červené bliknutí – přestávka: Přechod stupně 6: 60 min 

Stupeň lze vybrat pomocí tlačítka S2 (-) nebo S3 (+). Po změně začne okamžitě problikávat 
příslušný „kód“. Zde je třeba chvíli vyčkat. Po výběru požadovaného stupně se toto uloží pomocí 
tlačítka S1 a poté se spustí normální provoz. 

 

 

7. Nastavení začátku a konce přestávky: 

Jako speciální funkci lze nastavit přestávku. V čase mezi začátkem a koncem přestávky se světlo 
vypne. 

Pro nastavení začátku přestávky stiskněte a držte S2 do doby, než kontrolka začne svítit červeně. 

Poté tlačítkem S1 zadejte počet hodin (např. 0x stisk = 00.00 h / 2x stisk = 02.00 h). Následně 

tlačítko pusťte. Po krátké době se kontrolka z červené barvy změní opět na zelenou (signalizuje 

normální provoz. 



Pro nastavení konce přestávky stiskněte a držte S3 do doby, než se kontrolka rozsvítí červeně. 

Poté tlačítkem S1 vložte počet hodin (např. 0x stisk = 00.00 h / 6x stisk = 06.00 h). Následně 

tlačítko pusťte. Po krátké době se kontrolka změní z červené barvy opět na zelenou (signalizuje 

normální provoz. 
 

Pozn: Pro deaktivaci funkce přestávky nastavte začátek i konec přestávky na 00.00 h. K tomu 

stiskněte tlačítko S2 až bude kontrolka svítit červeně, poté S2 pusťte (S1 nebylo stisknuto, takže 0 

h). Vyčkejte, než se kontrolka rozsvítí zeleně. Následně stiskněte tlačítko S3, než se kontrolka 

rozsvítí červeně, poté S3 pusťte a znovu vyčkejte na zelenou. 

 
 

8. Tovární nastavení: 

Ovladač BC16 má tovární nastavení a lze jej kdykoliv vynulovat: 

1. Odpojit zdroj napájení 

2. S2 a S3 držet stisknuté 

3. Připojit zdroj napájení 

4. Kontrolka reaguje na tovární nastavení rychlým červeným/zeleným blikáním 

5. pustit S2 a S3 

Uložené tovární nastavení: 

Východ Slunce: 

Západ Slunce: 

Přestávka: 

Denní svícení: 

Noční svícení: 

Plynulý přechod: 

08.00 h 

21.00 h 

Vyp 

100% 

0%  

Stupeň 3 (5 minut) 

 

Pozn: Aktivováním továrního nastavení se hodiny automaticky nastaví na 00:00h a je třeba je 
znovu nastavit. 

 

9. Funkce časosběru: 

Pro testovací účely a pro kontrolu zadaných hodnot nabízí BC16 časosběrný mód. Pokud je tento 

aktivován, běží hodiny zrychleně a ukazují nastavený světelný program v časosběru v 60 

vteřinách. Přitom budou místo plynulých přechodů v normálním provozu použity kratší plynulé 

přechody. Aktivace a deaktivace může být provedena za chodu. Při deaktivování časosběrného 

módu se hodiny vrátí do dříve nastavených hodnot, takže se nemusí nastavovat znovu. Aktivace / 

deaktivace časosběrné funkce se provádí následovně: 

Stisknutí tlačítka S1 krátce 5x za sebou zapne/vypne časosběrnou funkci. 

Pokud je časosběr aktivní, bliká kontrolka střídavě červeně/zeleně. V časosběrném provozu jsou 
tlačítka 2-3 zamčené. 



10. Nastavení –rychlý přehled- 
 

Nastavení Postup 

 

Čas 
Stiskněte a držte tlačítko S1. Tlačítkem S2 nastavte počet hodin a tlačítkem S3 nastavte 
minuty (1 stisk -> 00:05; 2 stisky -> 00:10; 3 stisky -> 00:15) 

 
např.: 20.15h -> stisknout 20x S2 = 20.XX h ; stisknout 3x S3 = XX.15h 

Čas vždy nastavujte popořadě 1. hodiny 2.minuty, protože se po nastavení hodin minuty 
vynulují „XX:00“! 

 

Uložení proběhne automaticky po krátké nečinnosti tlačítek 

 

Východ a 
Tlačítko S1 stiskněte a držte ca. 8sek -> LED kontrolka svítí červeně, poté je pusťte. 
Tlačítkem S2 nastavte čas východu Slunce a tlačítkem S3 čas západu Slunce 

západ Slunce  

(celá hodina)  

např.: stisknout 0x = 00.00h; stisknout 6x = 06.00h; stisknout 21x = 21.00h 

 
Vždy musí být nastaveny oba časy. Pokud se změní jeden údaj, 

 druhý se automaticky změní na 0:00h!  

 
Uložte tlačítkem S1 

 

 
Jas denního 

 
Stisknutím tlačítek S2 a S3 najednou se nastaví denní/noční svícení. Tlačítkem S2 

a nočního svícení Světlo ztmavte (-) a tlačítkem S3 zesvětlete (+). 

(0-100%)  

Uložte tlačítkem S1 nebo proběhne automaticky po krátké nečinnosti tlačítek 

 
Začátek přestávky 

Stiskněte a držte tlačítko S2 ->LED kontrolka svítí červeně a tlačítkem S1 nastavte 
hodiny. 

(celá hodina)  

např.: stisknout 0x = 00.00h; stisknout 2x = 02.00h 

 
Uložení proběhne automaticky po krátké nečinnosti tlačítek 

 
Konec přestávky 

Stiskněte a držte tlačítko S3 -> LED kontrolka svítí červeně a tlačítkem S1 nastavte 
hodiny. 

(celá hodina)  
např.: stisknout 0x = 00.00h; stisknout 5x = 05.00h. 

 
Uložení proběhne automaticky po krátké nečinnosti tlačítek 

 
Plynulý přechod 

5x krátce stiskněte tlačítko S2. Kontrolka ukáže červený „kód“. Přes tlačítka S2 a S3 
následuje výběr 6 stupňů 

(6 stupňů)  
 
1x bliknutí = bez plynulého přechodu 

 
 

/ 4x bliknutí = plynulý přechod ca. 15min 
 2x bliknutí = plynulý přech. ca. 1min / 5x bliknutí = plynulý přechod ca. 30min 

 3x bliknutí = plynulý přech. ca. 5min / 6x bliknutí = plynulý přechod ca. 60min 

 
Uložte tlačítkem S1 

 

 

Tovární nastavení 
 
Odpojte zdroj napájení > S2 + S3 držte stisknuté > zapojte zdroj napájení > 

LED kontrolka bliká rychle střídavě červeně/zeleně > pusťte tlačítka 

 

Pozn: Aktivováním továrního nastavení se hodiny automaticky nastaví na 00:00 h a je třeba 
je znovu nastavit. 

 

Časosběr 
Stisknutím tlačítka S1 5x krátce za sebou aktivujete/deaktivujete časosběrnou funkci. 
LED kontrolka bliká střídavě červeně/zeleně při aktivní funkci 



11. Technická data 
 

Rozměry D/Š/V (bez přip. kabelů): 

 
Délka přip. kabelů (primární/sekundární): 

Hmotnost: 

Napětí: 

 
max. odběr proudu: 

Stupeň krytí: 

90 x 40 x 26 mm 

 
ca. 90 mm (vč. Zástrčky nebo zásuvky) 

 
ca. 80 g 

 
24 VDC 

 
24 matrix modulů 

IP20 



 
 

 
Sapelloh 51 

31606 Warmsen 

Poznámka k záruce 
Pro ty, kteří odebírají naše Daytime® produkty platí záruka 24 měsíců. 
Výjimkou jsou škody způsobené nedodržením uživatelské příručky nebo jiným 
nesprávným zacházením. 
Máte-li důvod pro reklamaci v záruční době, vyplněný záruční list odevzdejte svému 

prodejci Daytime®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
daytime® - eine Marke der: 

 
 
 

Tel.: +49 (0) 5767 / 941 439 – 0 

Fax: +49 (0) 5767 / 941 493 – 15 

 
 

E-Mail: info@waltron-gmbh.com 

www.daytime.de | www.waltron-gmbh.com 

 

BA-BC16 2-Kanal pro eco moon 

 
92-0015 V.04 

 
Změny vyhrazeny. Neručíme za chyby v tisku. 
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