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PTRA-216T/UNI: 8595188175609
PTRA-216K/UNI: 8595188175593
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Opis urz!dzenia

Sygnalizacja stanu pracy

Wybór trybu pracy przeka"nika

Schemat pod#!czenia

• wielofunkcyjny przeka!nik czasowy do uniwersalnego wykorzystania
w automatyce, sterowaniu oraz regulacji, lub w instalacjach domowych

• maks. trzy wej"cia – START, INHIBIT, RESET
• mo#liwo"$ wyboru urz%dzenia steruj%cego w celu dostrajania zakresu czasu:

PTRA-216K – pokr&t'o, do 'atwej obs'ugi bez konieczno"ci u#ycia narz&dzi
PTRA-216T – tarcza, do mo#liwo"ci zastosowania plombowanej os'ony

• wybór trybu przeka!nika – zgodnie z ustawion% funkcj%, za'%czone na 
sta'e, roz'%czona na sta'e, za'%czanie drugiego przeka!nika zgodnie
z napi&ciem zasilania

• wielofunkcyjna czerwona dioda LED miga lub "wieci w zale#no"ci od 
stanu pracy

Sygnalizacja zasilania

Sygnalizacja wyj"cia 1

Wybór trybu przeka!nika

Ustawienie czasu

Sygnalizacja wyj"cia 2

Ustawienie funkcji

Precyzyjne ustawienie czasu
(PTRA-216K: pokr&t'o,

PTRA-216T: tarcza)

pauza

ON, odliczanie czasu

OFF, odliczanie czasu

pauza

Opis funkcji na stronie 23.

Funkcje

Zasilanie
Zaciski napi&cia zasilania:

Napi&cie zasilania:

Pobór mocy (maks.):

Tol. napi&ca zasilania:

Sygnalizacja zadzia'ania:

Obwód czasowy
Ilo"$ funkcji:

Zakresy czasowe:

Ustawienie czasu:

Dok'adno"$ ust. czasu:*

Rozbie#no"$ powtórze(:

Wspó'czynnik temperatury:

Wyj$cie
Styk wyj"ciowy:

Pr%d znamionowy:

Moc '%czeniowa:

Napi&cie znamionowe:

Moc rozproszona wyj"cia maks.:

Sygnalizacja zadzia'ania:

Trwa'o"$ mechaniczna:

Trwa'o"c '%czeniowa (AC1):

Sterowanie
Piny steruj%ce:

Dlugo"$ impulsu steruj%cego:

Czas odnowienia:

Pozosta#e dane
Temperatura pracy:

Temperatura przechowywania:

Wytrzyma'o"$ dielektryczna:

zasilanie - wyj"cie 1 (1, 3, 4)

zasilanie - wyj"cie 2 (8, 9, 11)

wyj"cie 1 - wyj"cie 2

Pozycja robocza:

Monta#:

Stopie( ochrony obudowy:

Kategoria przepi&ciowa:

dla napi&cia zasilania 

12-150V AC/DC

dla napi&cia zasilania 

150-240V AC/DC

Stopie( zanieczyszczenia:

Rozmiary:

Waga:

Zgodno"$ z normami:

2, 10

AC/DC 12 – 240V (AC 50 – 60Hz)

 2.5 VA / 1.5 W

±10 %

zielona dioda LED

10

50 ms - 30 dni

prze'%czniki obrotowe i potencjometry

5 % - przy mechanicznym ustawieniu

0.2 % - stabilno"$ warto"ci ustawionej

0.01% / °C, warto"$ podstawowa = 20 °C

2x prze'%czny (AgNi)

16 A / AC1

4000VA / AC1, 384W / DC

250V AC / 24V DC

2.4 W  

wielofunkcyjna czerwona dioda LED

10.000.000 op.

100.000 op.

5 - 2, 6 - 2, 7 - 2

min. 25 ms / maks. nieograniczona

maks. 150 ms

-20 .. +55°C 

-30 .. +70°C 

2.5 kV AC

2.5 kV AC

2.5 kV AC

dowolna

do gniazda (11 pinów)

IP40 od strony panelu przedniego

III.

II.

2

48 x 48 x 79 mm                        48 x 48 x 89 mm

111 g                                            108 g

EN 61812-1

* dla regulowanego opó!nienia <100ms obowi%zuje odchylenie czasu ± 10ms

Dane techniczne

kod EAN

FUNC. Ustawienie funkcji 
Wymagan% funkcj& a-j ustawia trymer FUNC.

OFF. Przeka"nik roz#!czony na sta#e 

ON. Przeka"nik za#!czony na sta#e 

 2 INST. Tryb drugiego przeka"nika 

Drugi przeka!nik za'%czy zgodnie z napi&ciem zasilania. 
Pierwszy przeka!nik za'%czy wg funkcji (a-j) ustawionej trymerem FUNC. 

Wielofunkcyjne przeka!niki czasowe z trzema wej"ciami steruj%cymi

Przeka"niki czasow
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23CRM-131H, PTRA-216T, PTRA-216K 
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Opis funkcji wej"$ steruj%cych:
• styk START uruchamia funkcj& czasow%
• styk INHIBIT powstrzymuje odliczanie czasu (przerwa)
• styk RESET symuluje od'%czenie i za'%czenie napi&cia zasilania

Dotyczy wszystkich funkcji:
• Je"li styk steruj%cy START jest zwarty i nast&pnie pod'%czone jest napi&cie zasilaj%ce, funk-

cja czasowa uaktywni si& w momencie pod'%czenia napi&cia zasilania. 
• Zwarcie styku steruj%cego INHIBIT powstrzymuje odliczanie czasu, po rozwarciu styku ste-

ruj%cego INHIBIT odliczanie czasu jest wznowione od momentu jego przerwania.
• Je"li styk steruj%cy INHIBIT jest zwarty, zwarcie styku steruj%cego START uaktywni funkcj& 

czasow%, odliczanie czasu jest wstrzymane.
• Zwarcie styku steruj%cego RESET powoduje natychmiastowe zako(czenie odliczania cza-

su, przeka!nik roz'%czy, tak samo jak w przypadku od'%czenia napi&cia zasilania. 
• Je"li styk steruj%cy RESET jest zwarty a nast&pnie zwarty jest styk steruj%cy START, funk-

cja czasowa uaktywni si& w momencie rozwarcia styku steruj%cego RESET, tak samo jak w 
przypadku pod'%czenia napi&cia zasilania.

Funkcje

a. Opó"niony start po zwarciu styku steruj!cego

Po pod'%czeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania prze-
ka!nik za'%czy. Zwarcie styku steruj%cego START w trakcie odliczania czasu jest ignoro-
wane.

b. Opó"niony powrót po zwarciu styku steruj!cego

c. Praca cykliczna rozpoczynaj!ca si% od impulsu po zwarciu styku 
steruj!cego

d. Praca cykliczna rozpoczynaj!ca si% od przerwy po zwarciu styku 
steruj!cego

e. Opó"niony powrót po rozwarciu styku steruj!cego z 
natychmiastowym z#!czeniem wyj$cia

f. Opó"niony powrót po zwarciu styku

i. Opó"niony powrót po zwarciu oraz rozwarciu styku steruj!cego

h. Generator impulsów 0.5s po zwarciu styku steruj!cego

g. Opó"niony powrót po zwarciu styku steruj!cego – odnawialny

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(-
czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy. Je"li styk steruj%cy START jest rozwarty w trakcie 
odliczania czasu, przedzia' czasu jest natychmiast zako(czony, przeka!nik roz'%czy.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(-
czeniu odliczania przeka!nik jest roz'%czony i ponownie rozpocznie si& odliczanie czasu 
opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania przeka!nik ponownie za'%czy, sekwencja powta-
rza si& do momentu od'%czenia napi&cia zasilania.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania prze-
ka!nik za'%czy i ponownie rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu 
odliczania przeka!nik roz'%czy, sekwencja powtarza si& do momentu od'%czenia napi&cia 
zasilania.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy. Po rozwarciu styku steruj%cego START rozpocznie si& 
odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(-
czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy.
Zwarcie styku steruj%cego START w trakcie odliczania jest ignorowane. 

Je"li styk steruj%cy START jest rozwarty w trakcie odliczania czasu opó!nienia, nast&puje 
restart – przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& nowe odliczanie czasu opó!nienia T. Po za-
ko(czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy. 

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania prze-
ka!nik za'%czy.

Je"li styk steruj%cy START jest rozwarty w trakcie odliczania czasu, nast&puje restart – 
przeka!nik pozostaje za'%czony i rozpocznie si& nowe odliczanie czasu opó!nienia T.  Po 
zako(czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(-
czeniu odliczania czasu przeka!nik roz'%czy. Rozwarcie styku steruj%cego START spowo-
duje ponowne za'%czenie przeka!nika i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po 
zako(czeniu odliczania czasu przeka!nik roz'%czy.

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(czeniu odliczania czasu 
przeka!nik za'%czy na okre"lony czas (0.5s).

Po doprowadzeniu napi&cia zasilania przeka!nik jest roz'%czony. Je"li styk steruj%cy START 
jest zwarty, przeka!nik za'%czy i rozpocznie si& odliczanie czasu opó!nienia T. Po zako(-
czeniu odliczania przeka!nik roz'%czy.
Zwarcie styku steruj%cego START w trakcie odliczania czasu uruchomi nowe opó!nienie 
czasu T – czas za'%czenia przeka!nika przez to si& wyd'u#y. 

j. Opó"niony start po zwarciu oraz opó"niony powrót po rozwarciu styku 
steruj!cego
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