
Przekaêniki czasowe H3DS

Małe rozmiary – wielkie możliwości



Zabezpiecz układ przed nieautoryzowanymi zmianami nastaw
Przekaêniki nowej generacji H3DS wyposa×one sà w unikalny system blo-
kujàcy, który zabezpiecza układ przed przypadkowymi lub nieautoryzowa-
nymi zmianami nastaw, mogàcych zakłócić proces produkcji. Dzi∏ki spec-
jalnemu kluczowi mo×na jednym ruchem zabezpieczyć przekaênik.
Nastawy zakresu czasowego , trybu pracy i czasu mogà być blokowane
oddzielnie, co umo×liwia zmian∏ jednego parametru bez przypadkowej
zmiany pozostałych.

Przekaêniki czasowe H3DS

Czy potrzebujesz przekaênika czasowego jeszcze bardziej bezpiecznego , mniej czasochłonnego

w obsłudze? Najnowszy przekaênik H3DS, w obudowie o szerokoÊci tylko 17.5mm, spełniajàcy

standardowe funkcje przekaênika czasowego, został dodatkowo wyposa×ony w unikalny system

zabezpieczajàcy przed nieautoryzowanymi zmianami. Ponadto, poza tradycyjnymi zaciskami,

H3DS mo×e być równie× w wersji z nowatorskim systemem zacisków spr∏×ynowych,

zapewniajàcych szybkie i pewne połàczenia.

Cechy zwi∏kszajàce funkcjonalnoÊć przekaênika
w 17.5mm obudowie
Przy projektowaniu produktów OMRON-a szczególnà uwag∏
zwraca si∏ stale na ich maksymalnà miniaturyzacj∏. H3DS,
w obudowie o szerokoÊci tylko 17.5mm, jest idealny do sto-
sowania w modularnych panelach 45mm. Seria H3DS to dwa
wielofunkcyjne przekaêniki czasowe z podstawowymi funkc-
jami czasowymi i cztery jednofunkcyjne ze specjalnymi
funkcjami czasowymi, takimi jak np. opóêniajàce włàczenie
(dwa modele), taktujàce z niezale×nymi nastawami czasu
czy z przełàczaniem Gwazda/Trójkàt do sterowania silnikami
trójfazowymi. Wszystkie modele majà szeroki zakres nastaw
czasowych pozwalajàcych spełnić wymagania ka×dej apli-
kacji.

Ponadto sà przystosowane do zasilania wszystkimi standar-
dowymi napi∏ciami stosowanymi w układach sterujàcych,
posiadajà wskaênik działania LED i izolowane wyjÊcie prze-
kaênikowe, przełàczajàce obcià×enia do 5A/250VAC.
Stosowanie modeli XL/XLC (opóêniajàcy włàczenie
z wyjÊciem półprzewodnikowym) umo×liwia znaczne zreduko-
wanie iloÊci połàczeƒ, poniewa× łàczone sà one szeregowo
z obcià×eniem. Przekaêniki te dost∏pne sà tak×e w wersji
z zaciskami spr∏×ynowymi, co znacznie polepsza jakoÊć
i skraca czas połàczeƒ.

• Dwa typy przekaêników wielofunkcyjnych

• Cztery modele przekaêników jedno-

funkcyjnych

• Wszystkie modele z uniwersalnymi

napi∏ciami zasilajàcymi)

• Wszystkie modele dost∏pne tak×e

w wersjach z zaciskami spr∏×ynowymi

KorzyÊci ze stosowania H3DS
• Zawsze dost∏pny właÊciwy model
• Mniejsza liczba wymaganych

przekaêników
• Łatwy dobór właÊciwego modelu
• Skrócony czas monta×u dzi∏ki zaciskom

spr∏×ynowym

Grupa przekaêników czasowych H3DS

• Ka×da nastawa mo×e być zablokowana

indywidualnie

• Mo×liwoÊć blokowania i odblokowania

w dowolnej chwili

• Unikalny klucz, pełniàcy równie× rol∏

Êrubokr∏ta

Zalety systemu
• Zabezpiecza przed przypadkowymi

i nieautoryzowanymi zmianami

• Zwi∏ksza bezpieczeƒstwo procesu

produkcji

Unikalny system blokujàcy

Małe rozmiary – wielkie możliwości



Zaoszcz∏dê czas dzi∏ki zaciskom spr∏×ynowym

Poniewa× długi czas monta×u zwi∏ksza koszt całego urzàdzenia, potrzebne
sà rozwiàzania umo×liwiajàce skrócenie tego czasu. Podłàczanie przekaê-
ników czasowych mo×e być szczególnie czasochłonne podczas seryjnej pro-
dukcji układów sterowania. OMRON opracował zaawansowany technicznie
układ zacisków na przewody, który umo×liwia skrócenie czasu ich podłàcza-
nia o ponad 50%. Zaciski te sà pozbawione Êrub i idealnie nadajà si∏ do sto-
sowania w aplikacjach przemysłowych. Nie pozbywaj si∏ jednak swojego
Êrubokr∏ta! 

Teraz mo×esz podłàczyć przewód do przekaênika czasowego 
w trzech krokach:
1. włó× Êrubokr∏t w otwór pod zaciskami aby je otworzyć;
2. włó× przewód w otwór zacisku;
3. wyciàgnij Êrubokr∏t.

Nowe zaciski gwarantujà nie tylko oszcz∏dnoÊć czasu (dotychczas jakoÊć
połàczenia zale×ała od siły i sposobu przykr∏cenia przewodów do zacisku) 
ale tak×e same odpowiednio blokujà przewód. Dzi∏ki temu uzyskujemy pewne
i odporne na wibracje połàczenia.

Szybki monta× w trzech krokach

Napi∏cie zasilania

Zakresy czasowe

Tryby pracy

WyjÊcie

Start cyklu

Typ zacisków pràdowych

ZgodnoÊć z normami

24 do 230VAC (50/60Hz)/24 do 48VDC

0.1s do 120godz., 0.1s do 12 godz., 

7 zakresów czasowych 6 zakresów czasowych

A : opóênienie wyłàczenia A : opóênienie wyłàczenia A : opóênienie wyłàczenia

B : taktowanie z opóênieniem B2: taktowanie bez opóênienia

B2: taktowanie bez opóênienia E : załàczenie czasowe 

C : przesuni∏cie sygnału J : pojedynczy impuls

D : opóênione wyłàczenie sygn.

E : załàczenie czasowe

G : przesuni∏cie sygnału

J : pojedynczy impuls

WyjÊcie stykowe: styki czasowe SPDT, 5A/250VAC

Włàczeniem zasilania i sygn. Włàczeniem zasilania

ML : Ârubowe SL : Ârubowe AL : Ârubowe FL : Ârubowe

MLC : Spr∏×ynowe SLC: Spr∏×ynowe ALC: Spr∏×ynowe FLC: Spr∏×ynowe

UL508, CSA 22.2 No. 14, CE

EN61812-1 i IEC60664-1 4 KV/2 (zwi∏kszone bezpieczeƒstwo w aplikacjach)

EN50081-1 i EN50082-2 (dopuszczenia dotyczàce norm EMC)

H3DS-ML/MLC H3DS-SL/SLC H3DS-AL/ALC H3DS-FL/FLCMODEL

F : taktowanie z opóê-

nieniem i bez 

(niezale×ne nastawy

czasu ON/OFF)

• Zmniejsza czas monta×u układu

o ponad 50%

• Umo×liwia podłàczanie podwójnych

przewodów

• Łatwe dołàczanie przewodów – 

w 3 krokach

Inne wa×ne zalety
• Oszcz∏dnoÊć czasu

• Zwi∏kszenie niezawodnoÊci

• Zwi∏kszenie bezpieczeƒstwa

Nowy sposób podłàczania przewodów

1

2

3 • Typ płaski, równoległy:

• Typ płaski rozszerzony:

Nie mo×e być stosowany

2.5 dia.



TYP TRYBY PRACY PRZEBIEGI CZASOWE PODŁÑCZENIA ZACISKÓW

A : opóênienie wyłàczenia 

B : taktowanie z opóênieniem

B2: taktowanie bez opóênienia

C : przesuni∏cie sygnału

D : opóênione wyłàczenie
sygnałem

E : załàczenie czasowe

G : przesuni∏cie sygnału

J : pojedynczy impuls

F : taktowanie z opóênieniem
i bez opóênienia (niezale×ne
nastawy czasu ON/OFF)

G : Przełàczanie Gwiazda/Trójkàt

H3DS-AL/ALC
(wykres A)

H3DS-XL/XLC
(wykres A)

H3DS-SL/SLC
(wykresy A, B2, E i J)

H3DS-ML/MLC*
(wykresy A, B, B2, C,
D, E, G i J)

H3DS-FL/FLC
(wykres F)

H3DS-GL/GLC
(wykres G)

Klucz do
mechanizmu
blokujàcego

Y92S-38

Z jednej strony

koƒcówka blokujàca,

z drugiej Êrubokr∏t.

Zamawiany

oddzielnie.

24 do 230VAC/VDC

Połàczenie w gwiazd∏: 1do 0.1s do 120 godz.,

120s, 2 zakresy czasowe 7 zakresów czasowych

G : przełàczanie X : Opóênienie włàczenia,

Gwiazda/Trójkàt przekaênik 

dwuprzewodowy 

: SPST-NO 5A/250VAC WyjÊcie SCR: 5mA 

: SPST-NO 5A/250VAC do 0.7A

GL  : Ârubowe XL  : Ârubowe

GLC: Spr∏×ynowe XLC: Spr∏×ynowe

H3DS-GL/GLC H3DS-XL/XLC

A :

B :

B2:

C :

D :

E :

G :

J :

F :

G :

* Typ ML/MLC jest z wejÊciem sygnałowym

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Signal*

Output

Power

Star

Delta

Power

Output

Power

Output



• standardowo styk przełàczany
5 A/250VAC 

• GL/GLC dwa SPST 5A/250VAC
• styki bez dodatku kadmu
• XL/XLC dwuprzewodowe

z wyjÊciem 0.7A

Zalety
• mo×liwe do stosowania w wi∏kszoÊci aplikacji
• przyjazny dla Êrodowiska

PRACA Z DUþYMI OBCIÑþENIAMI

• zgodny ze standardem DIN 43880
• 17.5mm szerokoÊci
• montowany na szynie DIN
• o gruboÊci do 1mm

ZGODNY Z NORMAMI DIN

Zalety standaryzacji
• oszcz∏dnoÊć miejsca 
• zaciski Êrubowe otwarte w momencie

dostarczenia
• pasujàcy do modułowej obudowy 45mm

• Znak CE 
• EN61812-1 + IEC60664-1 4kV/2
• EN50081-1 + EN50082-2
• dopuszczenia UL/CSA

ZgodnoÊć z europejskimi normami
• oznaczenia zacisków zgodne 

ze standardem
• spełnia wszystkie wymagane normy

ZGODNY ZE STANDARDAMI

Mo×liwoÊć niezale×nego blokowania:
• nastawy czasu
• zakresu czasowego
• trybu pracy przekaênika czasowego

Bezpieczeƒstwo w ka×dym przypadku
• uniemo×liwienie nieautoryzowanych

zmian 
• specjalny klucz blokujàcy/odblokowujàcy

• wszystkie modele tak×e w wersjach 
z zaciskami spr∏×ynowymi

• szybki monta× w trzech krokach
• prawie wszystkie zaciski dublowane co 

pozwala na łàczenie do innego urzàdzenia

Zalety
• skrócenie czasu podłàczania przewodów
• lepsza jakoÊć połàczenia
• zwi∏kszone bezpieczeƒstwo

ZACISKI SPR¢þYNOWE

• standardowe czasy od 0.1s do 120godz.,
7 zakresów czasowych

• FL-FLC 0.1s do 12godz., 6 zakresów
• GL/GLC 0.1 do 120s, 2 zakresy
• wyjÊcie załàczane bezzwłocznie dla

nastawy czasu ’0’

Zalety
• dokładne nastawy w wymaganym zakresie 
• mo×liwoÊć przetestowania sekwencji

WIELE ZAKRESÓW CZASOWYCH

• ML/MLC 8 trybów pracy z sygnałem START
• SL/SLC 4 tryby pracy uruchamiane zasilaniem
• AL/ALC i XL/XLC opóênienie włàczenia
• FL/FLC impulsy wyjÊciowe z ustawianym

czasem trwania impulsu i przerwy
• GL/GLC przełàczanie Gwiazda/Trójkàt

Zalety
• uniwersalny dla wielu zastosowaƒ 
• redukcja iloÊci modeli
• modele o specjalnych funkcjach

WIELE FUNKCJI CZASOWYCH

• 24-230VAC i 24-48VDC w jednym modelu
• wszystkie standardowe napi∏cia zasilania
• napi∏cie zasilajàce na dwóch zaciskach

Zalety
• łatwy dobór modelu
• brak mo×liwoÊci złego napi∏cia zasilania 
• zawsze odpowiedni model do aplikacji

WIELONAPI¢CIOWE

Przekaêniki czasowe H3DS

Grupa przekaêników czasowych serii H3DS

Odpowiedni do stosowania
w wielu aplikacjachWymiary H3DS- L Wymiary H3DS- LC

Przekaênik czasowy dla:
• producentów szaf sterowniczych
• budowniczych maszyn
• instalatorów
• przemysłu pakujàcego
• przemysłu spo×ywczego
• koƒcowych u×ytkowników

H3DS-ML/MLC H3DS-SL/SLC H3DS-AL/ALC H3DS-FL/FLC H3DS-GL/GLC H3DS-XL/XLC Y92S-38

FUNKCJA BLOKADY




