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• Cyfrowy wielofunkcyjny przeka!nik czasowy do wykorzystania w stero-
waniu o"wietleniem, ogrzewaniem, silnikami, pompami oraz do funkcji 
czasowych.

• 17 funkcji:
- 4 funkcje czasowe sterowane napi#ciem zasilaj$cym
- 13 funkcji czasowych sterowanych stykiem steruj$cym

• Dok%adne ustawienie oraz wy"wietlenie czasu na wy"wietlaczu (odpada 
tolerancja elementów mechanicznie ustawianych).

• Zakres czasu 0.1 s - 999 godzin.
• Uniwersalne napi#cie zasilaj$ce 24 – 240 V AC/DC.
• Styk wyj"ciowy: 1x prze%$czny 8 A.
• Wyra!ne wy"wietlanie funkcji czasu na wy"wietlaczu.

Opis urz!dzenia

Pod"!czenie

Zaciski zasilania

Przycisk SET

Styki wyj"ciowe

Wy"wietlacz

Wej"cie steruj$ce B1

Zaciski zasilania

Sygnalizacja stanu 
wyj"cia

Przycisk ADJ

Opis wy#wietlacza

Funkcja Up%ywaj$cy czas

Wy"wietlany format czasu

Ustawiony czas

Symbol czasu

Symbol

Ilo"& funkcji:

Zaciski zasilania:

Napi#cie zasilania:

Pobór mocy (pozornej/biernej):

Max. moc rozproszona 

(Un + zaciski):

Tolerancja napi#cia zasilania:

Zakresy czasu: 

Ustawienie czasu

Powtarzalna dok%adno"&: 

Odchylenie czasowe zale'ne 

od napi#cia zasilania:

Odchylenie czasowe zale'ne 

od zmian temperatury:

Wyj#cia
Ilo"& zestyków:

Pr$d znamionowy:

Moc %$czeniowa:

Pr$d szczytowy:

($czone napi#cie:

Sygnalizacja wyj"cia:

Trwa%o"& mechaniczna:

Trwa%o"& %$czeniowa (AC1):

Sterowanie
Styki steruj$ce:

Inne dane
Temperatura pracy:

Temperatura sk%adowania:

Napi#cie udarowe (zasilanie - 

wyj"cie):

Pozycja pracy:

Mocowanie:

Stopie) ochrony obudowy:

Kategoria przepi#ciowa:

Stopie) zanieczyszczenia:

Przekrój pod%. przewodów 

(mm2):

Wymiary:

Waga:

Zgodno"& z normami:

17

A1 - A2

     AC/DC   24-240V (50-60 Hz) 

     AC maks. 1-4 VA / DC maks. 1-3 W         

4 W

-15 %; +10 %

0.1 s - 999 godz.

przyciski SET / ADJ

± 0.5 % - z wybranego zakresu 

± 2%

± 5%

1x prze%$czny AgNi 

8 A/ AC1

2000 VA / AC1, 192 W / DC 

10 A / <3s 

250V AC / 24V DC

wielofunkcyjna czerwona dioda LED

20.000.000 op.

100.000 op. 

A1-B1

        

-10 .. +55 °C 

-30 .. +70 °C 

2.5 kV

dowolna

szyna DIN EN 60715

IP30 ze strony panelu czo%owego / IP20 ze strony zacisków

III.

2

maks.1x 2.5, maks. 2x1.5 / 

z gilz$ maks. 1x2.5

85 x 18.2 x 76  mm 

78 g 

EN 61812-1

Dane techniczne

Wielofunkcyjny przeka!nik czasowy z wy"wietlaczem LCD
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Funkcje

Opó$niony rozruch po doprowadzeniu zasila-
nia [0]
Up%yw ustawionego czasu rozpoczyna si# po do-
prowadzeniu zasilania. Wyj"cie za%$czy po up%ywie 
czasu.

Cykl rozpoczynaj!cy si% od przerwy [1]
Czasy TON a TOFF mog$ si# ró'ni&.

Cykl rozpoczynaj!cy si% od impulsu [2]
Funkcja odwrotna do funkcji 1.

Opó$niony powrót po doprowadzeniu zasilania [3]
Po doprowadzeniu zasilania wyj"cie za%$czy, po 
up%ywie ustawionego czasu roz%$czy.

Opó$niony rozruch z mo&liwo#ci! zawieszenia [4]
O ile doprowadzone jest zasilanie oraz styk steru-
j$cy B1 jest rozwarty, to rozpoczyna si# odliczanie 
czasu. Za%$czenie styku steruj$cego B1 wstrzyma 
odliczanie czasu. Po up%wyie czasu wyj"cie za%$czy.

Opó$niony rozruch z mo&liwo#ci! zawieszenia [5]
O ile doprowadzone jest zasilanie oraz styk steru-
j$cy B1 jest zwarty, to rozpoczyna si# odliczanie 
czasu. Roz%$czenie styku steruj$cego B1 wstrzyma 
odliczanie czasu. Po up%wyie czasu wyj"cie za%$czy.

Opó$niony rozruch po za"!czeniu styku steruj!-
cego [7]
Wymagane jest sta%e zasilanie. Za%$czenie styku 
steruj$cego B1 uruchomi odliczanie czasu. Po 
up%ywie ustawionego czasu wyj"cie za%$czy, roz%$-
czy po roz%$czeniu styku steruj$cego B1.

Opó$niony rozruch po roz"!czeniu styku steru-
j!cego [8]
Wymagane jest sta%e zasilanie. Roz%$czenie styku 
steruj$cego B1 uruchomi odliczanie czasu. Po 
up%ywie ustawionego czasu wyj"cie za%$czy, roz%$-
czy po za%$czeniu styku steruj$cego B1.

Opó$niony rozruch po roz"!czeniu styku steru-
j!cego [9]
Wymagane jest sta%e zasilanie. Roz%$czenie styku 
steruj$cego B1 uruchomi odliczanie czasu. Po 
up%ywie ustawionego czasu wyj"cie roz%$czy. O ile 
styk steruj$cy B1 jest zwarty to styk wyj"ciowy jest 
równie' zwarty.

Impuls po za"!czeniu oraz roz"!czeniu styku ste-
ruj!cego [A] 
Wymagane jest sta%e zasilanie. Wyj"cie za%$czy po 
za%$czeniu lub roz%$czeniu styku steruj$cego B1. 
Po up%ywie ustawionego czasu wyj"cie roz%$czy. 
Zmiana styku steruj$cego B1 podczas odliczania 
czsu zresetuje czas.

Prze"!czenie sygna"u [b]
O ile styk steruj$cy jest za%$czony lub roz%$czony 
przez d%u'szy od ustawionego, wyj"cie zmieni 
swój stan zgodnie z wyj"ciem steruj$cym B1.

Impuls po za"!czeniu styku steruj!cego 1 [C]
Wymagane jest sta%e zasilanie. O ile styk steruj$cy 
B1 jest zwarty, wyj"cie za%$czy na okres ustawio-
nego czasu. Podczas tego czasu styk steruj$cy B1 
jest ignorowany.

Impuls po za"!czeniu styku steruj!cego 2 [d]
Wymagane jest sta%e zasilanie. O ile styk steruj$cy 
B1 jest zwarty, wyj"cie za%$czy na okres ustawio-
nego czasu. O ile styk steruj$cy podczas ustawio-
nego czasu roz%$czy, to roz%$czy równie' wyj"cie.

Impuls po roz"!czeniu styku steruj!cego 1 [E]
Wymagane jest sta%e zasilanie. O ile styk steruj$cy 
B1 jest rozwarty, wyj"cie za%$czy na okres ustawio-
nego czasu. O ile styk steruj$cy podczas ustawio-
nego czasu za%$czy, wyj"cie roz%$czy.

Impuls po roz"!czeniu styku steruj!cego 2 [F]
Wymagane jest sta%e zasilanie. O ile styk steruj$cy 
B1 jest rozwarty, wyj"cie za%$czy na okres ustawio-
nego czasu. Podczas tego czasu styk steruj$cy B1 
jest ignorowany.

Opó$niony impuls [G] 
O ile styk steruj$cy jest zwarty, rozpoczyna si# 
odliczanie czasu TOFF. Po up%ywie ustawionego 
czasu wyj"cie za%$czy, rozpoczyna si# odliczanie 
czasu TON. Po up%ywie ustawionego czasu wyj"cie 
roz%$czy.

Opó$niony powrót z mo&liwo#ci! zawieszenia [6]
Po doprowadzeniu zasilania wyj"cie za%$czy. O ile 
styk steruj$cy B1 jezt za%$czony, to odliczanie cza-
su jest zawieszone.

Wielofunkcyjny przeka!nik czasowy z wy"wietlaczem LCD
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