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Wielofunkcyjny przekaŸnik czasowy 1/16 DIN
z funkcjami ³atwymi w u¿yciu

 Dziewiêæ trybów pracy wyjœæ umo¿liwia zastoso- 
wanie w ró¿nych aplikacjach

Wszystkie parametry ustawiane w menu 
na panelu czo³owym

Zakresy czasowe od 0.001 s do 9999 godzin

Du¿y wyœwietlacz LCD z podœwietlaniem

Precyzyjna kontrola z dok³adnoœci¹ do 0.001 s

Piêæ poziomów zabezpieczenia dostêpu do menu

Mo¿liwoœæ wyœwietlenia czasu bie¿¹cego (UP)
i pozosta³ego (DOWN)

Model H5CR-S o g³êbokoœci tylko 64 mm 

Zgodny ze standardami EMC

RC+

S p e c y f i k a c j a
Funkcje 9 wybieralnych

Typ styków Styki SPDT Styki pó³przewodnikowe typu otwarty kolektor
G³êbokoœæ Podstawowa Standardowa

(78 mm)               (100 mm)
Zmniejszona

(64 mm)
Podstawowa Standardowa

(78 mm)               (100 mm)
Zmniejszona

(64 mm)

Wyœwiet- Z podœwietl. --- H5CR-B H5CR-S --- H5CR-BS H5CR-SS
lacz            Bez podœw. H5CR-L --- --- H5CR-LS --- ---

Zasilanie AC 24/100 do
240 V, 50/60 Hz

24/100 do
240 V, 50/60 Hz

--- 24/100 do
240 V, 50/60 Hz

24/100 do
240 V, 50/60 Hz

---

DC 12 do 24 V --- 12 do 24 V 12 do 24 V --- 12 do 24 V

Uwaga: W zamówieniu nale¿y podaæ napiêcie zasilania.

 Oznaczanie modeli

H5CR -

2. Typ wyjœcia
Brak:    Wyjœcie przekaŸnikowe
S: Wyjœcie pó³przewodnikowe

1. G³êbokoœæ obudowy
L: Podstawowa
B: Standardowa
S: Zmniejszona

Uwaga: Modele z os³on¹ zacisków zabezpieczaj¹c¹ przed dotykiem zamawia siê dodaj¹c "-500" na koñcu oznaczenia (oprócz H5CR-L�)
np.: H7CR-B-500 (100 do 240 VDC, 50/60 Hz)
Zabezpieczenie os³on¹ przed dotykiem jest zgodne z VDE0106/P100.

Cyfrowy przekaŸnik czasowy                           H5CR

 Wyposa¿enie dodatkowe (zamawiane osobno)
Nazwa Oznaczenie

Twarda os³ona panela Y92A-48

Miêkka os³ona panela Y92A-48F1

Gniazdo montowane na szynie z zaciskami z przodu --- P2CF-08
(tylko dla H5CR-L�) Typ z zabezp. przed dotykiem P2CF-08-E

Gniazdo z zaciskami z ty³u (tylko dla H5CR-L�) --- P3GA-08

Typ z zabezp. przed dotykiem P3GA-08 z Y92A-48G (p. Uwaga 1)

Os³ona zacisków zabezpieczaj¹ca przed dotykiem dla H5CR-B�/-S� Y92A-48T

Adapater do monta¿u w panelu (p. Uwaga 2) Y92F-30

Uwaga: 1. Y92A-48G jest os³on¹ zacisków zabezpieczaj¹c¹ przed dotykiem, do³¹czan¹ do gniazda P3GA-08.  
2. Dostarczany z ka¿dym modu³em.
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 Parametry znamionowe
Model H5CR-L (typ podstawowy) H5CR-B (typ standardowy) H5CR-S (zmniejszona obudowa)

Znamionowe napiêcie 100 do 240 VAC (50/60 Hz)
zasilania                                  24 VAC (50/60 Hz)

12 do 24 VDC (dopuszczalne
têtnienie 20% max.)

100 do 240 VAC (50/60 Hz)
24 VAC (50/60 Hz)

12 do 24 VDC (dopuszczalne
têtnienie 20% max.)

Dopuszcz. napiêcie zasilania 85% do 110% wartoœci znamionowej

Pobór mocy Oko³o 3 VA przy 50 Hz, 240 VAC;
Oko³o 1 W przy 24 VDC

Oko³o 5 VA przy 50 Hz, 240 VAC Oko³o 2 W przy 24 VDC

Kasowanie i sygna³y steruj. Min. szerokoœæ impulsu 1 ms/20ms (prze³¹czalne)
"Gate" --- Min. szerokoœæ impulsu: oko³o 20 ms

Wejœcie zabezpiecz. dostêpu --- Czas odpowiedzi: 1 s

Czas pojedyncz. impulsu wejœ. 0.1 do 20 s (do wyboru z 7 rodzajów) lub podtrzymywane

Kasowanie zasilaniem 
(oprócz trybów A-3, b-1 i F)

Min. czas od³¹czenia zasilania: 0.5 s

Wejœcia Signal, Reset, Gate Wejœcie beznapiêciowe
Impedancja w³¹czenia:               1 kΩ max. (oko³o 2 mA przy 0 Ω)
Napiêcie szcz¹tkowe w³¹czenia: 2 v max.
Impedancja wy³¹czenia:             100 kΩ min.

Wejœcie zabezpieczenia --- Wejœcie beznapiêciowe 
Impedancja w³¹czenia:                1 kΩ max. (oko³o 2 mA przy 0 Ω)
Napiêcie szcz¹tkowe w³¹czenia: 1 V max.
Impedancja wy³¹czenia:              100 kΩ min.

Wyjœcia Styki: 5 A przy 250 VAC, obci¹¿enie rezystancyjne (cos φ = 1)
Tranzystorowe: otwarty kolektor 100mA przy 30 VDC max. napiêcie szcz¹tkowe 2 V max. (oko³o 1 V)

Temperatura otoczenia –10°C do 55°C (bez oblodzenia)

Temperat. przechowywania –25°C do 65°C (bez oblodzenia)

Wilgotnoœæ otoczenia 35% do 85%

Kolor obudowy Jasnoszary

H5CR-L (typ podstawowy) H5CR-B (typ standardowy) H5CR-S (zmniejszona obudowa)

Pod³¹czenia zewnêtrzne Gniazdo 8-pin Zaciski œrubowe

Stopieñ ochrony IP40 IP54 (panel czo³owy)

Tryby wyœwietlania Czas bie¿¹cy (UP), czas pozosta³y (DOWN)

Tryby pracy A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F

Metody kasowania Zasilaniem (poza trybami A-3, b-1 i F), zewnêtrzne, przyciskiem RESET, automatyczne (wewnêtrznie 
w trybach A-1, b, b-1, d i  E)

Steruj¹ce sygna³y wejœciowe Start, reset Start, reset, gate, zabezpieczenie dostêpu

Sposób zadawania sygn. wejœc. Wejœcia beznapiêciowe: przez otwarty lub zamkniêty styk

Wyjœcia Styki SPDT i wyjœcie tranzystorowe (NPN otwarty kolektor)

Wyœwietlacz LCD bez podœwietlenia LCD z podœwietleniem

Iloœæ wyœwietlanych cyfr 4 

Max. nastawy czasu 9.999 s (jedn. 0.001 s), 99.99 s (jedn. 0.01 s), 999.9 s (jedn. 0.1 s), 9999 s (jedn. 1 s), 99 min 59 s (jedn. 
1 s), 999.9 min (jedn. 0.1 min), 9999 min (jedn. 1 min), 99 hr 59 min (jedn. 1 min), 999.9 hr (jedn. 0.1 hr),
9999 hr (jedn. 1 hr)

Zabezpieczenie pamiêci Podtrzymywanie pamiêci przy przerwaniu zasilania: oko³o 10 lat przy temperaturze 20°C

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No. 14
Zgodne z EN61010-1

Dane techniczne
Model

dostêpu

Ela Pasternak
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 Charakterystyki
Dok³adnoœæ powtarzania (z uwzglêdnie- 
niem wp³ywu temperatury)

Start zasilaniem: ±0.01% ±0.05 s max.
Start sygna³em steruj¹cym: ±0.005% ±0.03 s max. *(w odniesieniu do wart. nastawionej)

Rezystancja izolacji 100 MΩ min. (przy 500 VDC) (miêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi i miêdzy stykami roz³¹czalnymi)

Odpornoœæ dielektryczna 2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min (miêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi) dla modeli 100 do 240 VAC.
1,000 VAC dla modeli 24VAC/12 do 24 VDC z wyjœciem tranzystorowym.

Odpornoœæ na przepiêcia 3 kV (miêdzy zaciskami zasilania) dla modeli 100 do 240 VAC, 1 kV dla modeli 

4.5 kV (miêdzy zaciskami przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami metalowymi)
dla modeli 100 do 240 VAC, 1.5 kV dla modeli 24 VAC/12 do 24 VDC.

Odpornoœæ na szumy ±2 kV (miêdzy zaciskami zasilania)(±480 V dla modeli 12 do 24 VDC) i ±600 V (miêdzy zaciskami me- 
talowymi), fala prostok. z generatora szumów (szer.impulsu: 100 ns/1 µs, czas narast. 1 ns)

Wibracje Zniszczenie 10 do 55 Hz z 0.75-mm pojedyncz¹ amplitud¹ w trzech kierunkach

Zak³ócenie pracy 10 do 55 Hz z 0.5-mm pojedyncz¹ amplitud¹ w trzech kierunkach

Uderzenia Zniszczenie 294 m/s2 (30G) ka¿de w trzech kierunkach

Zak³ócenie pracy 98 m/s2 (10G) ka¿de w trzech kierunkach

¯ywotnoœæ Mechaniczna 10 milionów operacji min.

Elektryczna 100,000 operacji min. (5 A przy 250 VAC obci¹¿enie rezystancyjne)

Waga H5CR-L: oko³o 105 g, H5CR-B: oko³o 160 g, H5CR-S: oko³o 120 g

Panel czo³owy
1. WskaŸnik zasilania
2. WskaŸnik wejœcia "Signal"
3. WskaŸnik "Reset"
4. WskaŸnik wejœcia "Gate"

(brak w H5CR-L)
5. WskaŸnik wejœcia blokady przycisków

(brak w H5CR-L)

6. WskaŸnik wyjœcia
7. Wartoœæ aktualna

(wygaszane zera nieznacz¹ce)
8. Wartoœæ nastawiona

(wyœwietla wartoœæ w trybie ustawiania)

9. WskaŸnik trybu pracy
10. WskaŸnik odmierzania czasu

Wyœwietlacz
11. Przyciski zwiêkszaj¹ce (1 do 4)

(U¿ywane do zmiany odpowied- 
niej cyfry wartoœci ustawionej.
U¿ywane do zmiany wartoœci
w trybie ustawiania)

12. Przycisk trybu wyœwietlania
(Prze³¹cza wyœwietlanie
wartoœci aktualnej)

Przyciski operacyjne

13. Przycisk trybu pracy
(Prze³¹cza z trybu pracy
w tryb ustawiania)

14. Przycisk "Reset"
(Kasuje odmierzanie czasu
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 Nastawy fabryczne
Poni¿sza tabela pokazuje fabryczne ustawienia timer'a. Nale¿y zmieniæ nastawy na odpowiednie dla danego systemu.
Nastawy i wyœwietlacz s¹ zasilane z wewnêtrznej baterii i dziêki temu s¹ niezale¿ne od zewnêtrznego zasilania.

Model H5CR-B / H5CR-S H5CR-L 
Zakres czasu - -. - -s

Wartoœæ aktualna 0.00 s

Wartoœæ nastawiona 0.00 s

Tryb wyœwietlania UP/DOWN UP

Tryb pracy A: OpóŸnienie w³¹czenia (I)

Wyjœcie Podtrzymywane

Czas impulsu wejœciowego 20 ms

Poziom zabezpieczenia KP-1 ---

Uwaga: Przy nastawach fabrycznych nie nast¹pi za³¹czenie wyjœcia po do³¹czeniu zasilania. Zewnêtrzne sygna³y steruj¹ce nie mog¹ byæ
u¿ywane bez do³¹czenia zasilania timer'a.

 Funkcje wejœæ / wyjœæ
Wejœcia Sygna³ "Start" Zatrzymuje odmierzanie czasu w trybacg A-2 i A-3, a rozpoczyna odmierzanie w pozosta³ych trybach.

"Reset" Kasuje wartoœæ aktualn¹ (do 0 w trybie UP0, do wartoœci ustawionej w trybie DOWN).
Wejœcia nie s¹ sterowane, gdy podany jest sygna³ "Reset".
WskaŸnik "Reset" œwieci, gdy podany jest sygna³ "Reset".

"Gate" Zatrzymuje operacje timer'a.

Zabezpieczenie Powoduje, ¿e odpowiednie klawisze, w zale¿noœci od poziomu zabezpieczenia, s¹ nieaktywne.
WskaŸnik zabezpieczenia œwieci, gdy podany jest sygna³ zabezpieczenia dostêpu.
Dzia³a, gdy nie jest do³¹czone napiêcie zasilania.
Dzia³a, gdy zwarte s¹ zaciski wejœcia zabezpieczenia dostêpu.

Wyjœcia Wyjœcie jest za³¹czane w zale¿noœci od trybu pracy, gdy wartoœæ nastawiona zostanie osi¹gniêta.

24 VAC/12 do 24 VDC. 

i wyjœcia)

dostêpu
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 Programowanie
Poni¿szy schemat pokazuje operacje wspólne dla wszystkich modeli H5CR. Mo¿na siê nim pos³ugiwaæ przy
programowaniu operacji ka¿dego z wyspecyfikowanych modeli.

Tryb pracy

Wartoœæ aktualna,
wartoœæ nastawiona

Zakres czasu

programowania

Naciœnij przycisk
DISPLAY 

Naciœnij przycisk  
        Tryb

MODE 

Naciœnik przycisk
MODE 

Naciœnik przycisk
MODE 

Naciœnik przycisk
MODE 

Naciœnik przycisk
MODE 

Naciœnik przycisk
MODE 

Naciœnij przycisk
MODE 

Uwaga: 1. Wartoœæ ustawiona jest zmieniana przy u¿yciu
przycisków zwiêkszaj¹cych (1 to 4).

2. Du¿a strza³ka wskazuje parametr wyœwietlany jako
pierwszy, gdy tryb pracy jest zmieniany przyciskami
DISPLAY lub MODE.

3. *H5CR-L nie posiada funkcji zabezpieczenia dostêpu.

 Tabela nastaw parametrów
Tryb Nastawiany parametr Opis Procedura ustawiania

Tryb pracy Wartoœæ nastawiona Porównywana do wartoœci aktual- 
nej. Decyduje o czasie zadzia³ania
timer'a w zale¿noœci od trybu pracy
timer'a.

Sekwencja zmiany wyœwietlanych cyfr przy u¿yciu przycisków
zwiêkszaj¹cych (1 do 4).

0 1 2 8 9

Tryb Zakres czasu* Ustala zakres czasu cykli Zmiana zakresu czasu przyciskami zwiêkszj¹cymi (1 do 4)
programowania   Tryb UP/DOWN Okreœla tryb wyœwietlania czasu Wybór UP/DOWN przyciskami zwiêkszaj¹cymi (1 do 4)

(UP) (DOWN)u d

Tryb dzia³ania Decyduje o sposobie dzia³ania
wyjœcia                      wyjœcia. (p. diagramy czasowe

dzia³ania wyjœæ na stronach 6-8).

Sekwencja wyœwietlania przy zmianie trybu pracy przy u¿yciu
przycisków zwiêkszaj¹cych (od 1 do 4).

a a�1 a�2 a�3 b b�1 d e f

Czas dzia³ania Decyduje o czasie za³¹czenia
wyjœcia                      wyjœcia. Jest wyœwietlany, gdy            zwiêkszaj¹cych (od 1 do 4).

zosta³ wybrany tryb pracy A, A-1,
A-2, A-3, b lub b-1.
Nie jest wyœwietlanych w trybach
d, E lub F.

Zmiana czasu dzia³ania wyjœcia przy u¿yciu przycisków

0 1.   s 1 s0 5.   s 5 s 10  s 15  s 20  s

hold

Czas sygna³u Zmienia czas trwania sygna³ów
steruj¹cego               wejœciowych i steruj¹cych.                 zwiêkszaj¹cych (od 1 do 4).

Zmiana czasu trwania sygna³u przy u¿yciu przycisków

(1 ms) (20 ms)1 20

Poziom zabezpie- Blokuje dzia³anie odpowiednich
czenia dostêpu          przycisków, celem unikniêcia przy- 

padkowego prze³¹czenia. Poziomy
zabezpieczenia kP-1 do kP-4 decy- 
duj¹, które przyciski s¹ nieaktywne,
gdy podany jest wejœciowy sygna³
zabezpieczenia dostêpu. Zabloko- 

Sekwencja zmiany poziomu zabezpieczeñ przy u¿yciu
przycisków zwiêkszaj¹cych (od 1 do 4).

41 2 3p p p p

<KP–1> <KP–2>

<KP–3><KP–3>

Uwaga: 1 . Zmiany dokonane w trybie programowania bêd¹ aktywne po przejœciu w tryb pracy.
2. Ustawienie zakresu czasu jest pierwszym wyœwietlanym parametrem po wejœciu w tryb programowania.
3. *Timer'y H5CR-L nie posiadaj¹ funkcji zabezpieczenia dostêpu.

Tryb wyœwietlania
UP / DOWN

Tryb dzia³ania
timer'a

Czas dzia³ania
wyjœcia

Czas sygna³u
steruj¹cego

Poziom zabezpie- 
czenia dostêpu *

dzia³ania.

wane przyciski s¹ przekreœlone na
rysunku obok.
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 Przyk³ady
Tryb pracy
Zmiana wartoœci nastawionej
Aby zmieniæ wartoœæ nastawion¹ z 3 hr 5 min na 4 hr 5 min, nale¿y 
nacisn¹æ przycisk 3, tak aby cyfra 4 ukaza³a siê w polu godzin.

• Naciskanie przycisków 1 do 4 zwiêksza odpowiedni¹
kolumnê o 1.

• Kolumny mog¹ byæ zmieniane w dowolnej kolejnoœci, ale
wyjœcie zostanie, gdy wartoœæ ustawiona bêdzie mniejsza

• Zera nieznacz¹ce s¹ wygaszane w wyœwietlanej wartoœci

od wartoœci aktualnej.

Tryb programowania
Zmiana nastaw w trybie programowania
1. Naciœnik przycisk MODE aby przejœæ z trybu pracy w tryb

• Timer bêdzie kontynuowa³ pracê przy prze³¹czeniu z trybu
pracy w tryb programowania.

• Przycisk MODE bêdzie zablokowany w przypadku w³¹czo-
 

nej funkcji zabezpieczenia.

• Zmiany w nastawach dokonane w trybie programowania
bêd¹ aktywne dopiero po przejœciu w tryb pracy.

2. Naciskaj przycisk MODE w celu sukcesywnego wybierania
parametrów, ktore maj¹ byæ zmieniane.

3. Zmiana wybranego parametru

• Naciskaj przycisk MODE a¿ pojawi siê ¿¹dany parametr.

• Zmieñ nastawy parametru przy u¿yciu przycisków 1 do 4.
(Aby powróciæ w tryb pracy, naciœni przycisk DISPLAY)

programowania.
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 Charakterystyki czasowe
Wejœcie "Gate" nie jest dostêpne w modelu H5CR-L.

Pojedynczy impuls          (wyjœcie to mo¿e byæ ustawione na 0.1 s, 0.5 s, 1 s, 5 s, 10 s, 20 s.) 

Wejœcie podtrzymywane

Tryb A: OpóŸnienie w³¹czenia 1 (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê, gdy sygna³ "Start"

Podczas ci¹g³ego w³¹czenia sygna³u "Start" odmierza- 

nie czasu rozpoczyna siê po w³¹czeniu zasilania lub po

Wyjœcie jest podtrzymywane lub za³¹czane na czas
pojedynczego impulsu.

Podstawowa  operacja

Zasilanie

**
Wejœcie 
"Start"     Odmierzanie czasu

Wyjœcie
* Wyjœcie jest bezzw³oczne, gdy nastawa czasu = 0.
** Wyjœcie "Start" nie jest aktywne podczas odmierza-

 

Tryb A1: OpóŸnienie w³¹czenia 2 (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê, gdy sygna³ "Start"
jest w³¹czony i odmierzany czas jest zerowany po wy- 

Podczas ci¹g³ego w³¹czenia sygna³u "Start" odmierza- 
nie czasu rozpoczyna siê po w³¹czeniu zasilania lub po

Wyjœcie jest podtrzymywane lub za³¹czane na czas
pojedynczego impulsu.

*   Wyjœcie jest bezzw³oczne, gdy nastawa czasu = 0.

Podstawowa operacja

Zasilanie

Wejœcie
"Start" Odmierzanie czasu

Wyjœcie

Tryb A-2: OpóŸnienie w³¹czenia 1 (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê po od³¹czeniu sygna³u

Sygna³ "Start" wstrzymuje odmierzanie czasu (ta sama
funkcja, co wejœcie "Gate").
Wyjœcie jest podtrzymywane lub za³¹czane na czas
pojedynczego impulsu.

*   Wyjœcie jest bezzw³oczne, gdy nastawa czasu = 0.

Podstawowa operacja

Zasilanie
Odmierzanie czasu

Wyjœcie

Tryb A-3: OpóŸnienie w³¹czenia 2 (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê po od³¹czeniu sygna³u

Sygna³ "Start" wstrzymuje odmierzanie czasu (ta sama
funkcja, co wejœcie "Gate").
Wyjœcie jest podtrzymywane lub za³¹czane na czas
pojedynczego impulsu.

*   Wyjœcie jest bezzw³oczne, gdy nastawa czasu = 0.

Podstawowa operacja

Zasilanie
Odmierzanie czasu

Wyjœcie
Podtrzymywanie

jest w³¹czony.

od³¹czeniu sygna³u "Reset".

nia czasu.

³¹czeniu sygna³u "Start".

od³¹czeniu sygna³u "Reset".

"Reset".

"Reset".
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Tryb b: Cykliczne za³¹czanie (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0
Wartoœæ nastawiona

Wyjœcie
podtrzymywane

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê po podaniu sygna- 

Podczas pod³¹czenia sygna³u "Start" odmierzanie cza-
 

su jest rozpoczynane po do³¹czeniu zasilania lub wy³¹-
 

czeniu wejœcia.

* Prawid³owe dzia³anie wyjœcia mo¿e byæ niemo¿liwe,
gdy nastawiony czas jest zbyt krótki.
Ustaw wartoœæ na min. 100 ms (wyjœcie stykowe).

**  Wejœcie "Start" nie jest aktywne podczas odmierza-
 

nia czasu.

Podstawowa operacja

Zasilanie

**
Wejœcie

"Start"

Wyjœcie

czasu             czasu             czasu          czasu
Odmierzanie   Odmierzanie   Odmierzanie  Odmierzanie

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Wyjœcie "pojedynczy 
impuls"

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê po podaniu sygna³u

Wyjœcie jest w³¹czone, gdy nastawiony czas zostanie

Przy stale w³¹czonym sygnale "Start", odmierzanie czasu
rozpocznie siê po do³¹czeniu zasilania lub wy³¹czeniu

*  Prawid³owe dzia³anie wyjœcia mo¿e byæ niemo¿liwe,
gdy nastawiony czas jest zbyt krótki.
Ustaw wartoœæ na min. 100 ms (wyjœcie stykowe).

**  Wejœcie "Start" nie jest aktywne podczas odmierza-
 

nia czasu.

Podstawowa operacja

Zasilanie

**
Wejœcie

"Start"

Wyjœcie

Tryb b-1: Cykliczne za³¹czanie 2 (timer nie jest kasowany po do³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Wyjœcie
podtrzymywane

Odmierzanie czasu rozpocznie siê po podaniu sygna³u

Status wyjœcia jest odwrotny (wyjœcie jest wy³¹czane
po osi¹gniêciu zadanego czasu).
Przy stale w³¹czonym sygnale "Start", odmierzanie czasu
rozpocznie siê po do³¹czeniu zasilania lub wy³¹czeniu

*  Prawid³owe dzia³anie wyjœcia mo¿e byæ niemo¿liwe,
gdy nastawiony czas jest zbyt krótki.
Ustaw wartoœæ na min. 100 ms (wyjœcie stykowe).

**  Wejœcie "Start" nie jest aktywne podczas odmierza-
 

nia czasu.

Podstawowa operacja

Zasilanie

**
Wejœcie
"Start"

Wyjœcie

Odmierzanie czasu   Podtrzymywanie     Odmierzanie czasu 

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Wyjœcie "pojedynczy
impuls"

Odmierzanie czasu rozpocznie siê po podaniu sygna³u "Start".
Wyjœcie jest w³¹czone, gdy nastawiony czas zostanie

rozpocznie siê po do³¹czeniu zasilania lub wy³¹czeniu
sygna³u "Reset".

Podstawowa operacja
Zasilanie

**
Wejœcie

"Start"

Wyjœcie

* Prawid³owe dzia³anie wyjœcia mo¿e byæ niemo¿liwe,
gdy nastawiony czas jest zbyt krótki.
Ustaw wartoœæ na min. 100 ms (wyjœcie stykowe).

**  Wejœcie "Start" nie jest aktywne podczas odmierza- 
nia czasu.

³u "Start".

"Start".

osi¹gniêty.

Odmierzanie   Odmierzanie   Odmierzanie  Odmierzanie
czasu             czasu             czasu          czasu

wejœcia "Reset".

"Start".

sygna³u "Reset".

osi¹gniêty.
Przy stale w³¹czonym sygnale "Start", odmierzanie czasu

Odmierzanie czasu   Podtrzymywanie     Odmierzanie czasu 
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Tryb d: OpóŸnienie wy³¹czenia (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ Start

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Wyjœcie jest w³¹czone po do³¹czeniu sygna³u "Start" pod
warunkiem, ¿e do³¹czone jest zasilanie i od³¹czony syg- 
na³ "Reset".
Timer jest kasowany, gdy zostanie osi¹gniêty nastawio- 

** Wejœcie "Start' jest aktywne podczas odmierzania 
czasu.

Podstawowa operacja

Zasilanie

**
Wejœcie

Start

Wyjœcie

Odmierzanie czasu

Tryb E: Za³¹czenie czasowe (kasowanie timer'a po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ Start

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu rozpocznie siê po do³¹czeniu sygna- 

Wyjœcie jest kasowane po osi¹gniêciu nastawionego czasu.
Przy ci¹gle do³¹czonym sygnale "Start", odmierzanie
czasu rozpocznie siê po do³¹czeniu zasilania lub wy³¹- 

* Wyjœcie jest zablokowane, gdy czas nastawiony = 0.

** Wejœcie Start jest nieaktywne podczas odmierzania

Podstawowa operacja
Zasilanie

**
Wejœcie

Start

Wyjœcie

Odm. czasu

Tryb F: Kumulacyjny (timer nie jest kasowany po w³¹czeniu zasilania)

Zasilanie

Sygna³ Start

Gate

Reset

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona

Diagram
czasowy

UP

DOWN

0

0

Wartoœæ nastawiona

Odmierzanie czasu jest wykonywane w czasie w³¹czenia
sygna³u start (a wstrzymywane po wy³¹czeniu sygna³u
Start lub od³¹czeniu zasilania).

*Wyjœcie jest bezzw³oczne, gdy nastawa czasu = 0.

Podtrzymywanie

Podstawowa operacja

Zasilanie

Wejœcie
Start

Wyjœcie

Odm.czasu                   Odm.czasu

Uwaga: Praca z funkcj¹ podwójnej kontroli czasu mo¿e zostaæ uzyskana przy zastosowaniu jednego z trybów pracy cyklicznej.
Przyk³adowo, gdy czas nastawiony wynosi 60 s i czas trwania pojedynczego impulsu wynosi 10 s, w trybie pracy cyklicznej wejœcie
bêdzie wy³¹czone przez 50 s, a nastêpnie w³¹czone przez 10 s (w pierwszym cyklu wyjœcie bêdzie wy³¹czone przez 60 s).

10 s 50 s

60 s

Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.

H5CR-L
Monta¿ w gnieŸdzie / w panelu

M3.5 terminal screw
(effective length: 6 mm)

H5CR-S
Flush Mounting

M3.5 terminal screw
(effective length: 6 mm)

48

48

84.0

63.7
6 0.7

14.3

44.8 x 44.8

48

48

1006

48

48

6
64

44.8 x 44.8

44.8 x 44.8

ny czas.

³u "Start".

czeniu sygna³u "Reset">

czasu.

W ten sposób przy pomocy jednego timer'a mo¿na uzyskaæ 
dzia³anie analogiczne do pracy dwóch timer'ów.
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Zaciski œrubowe M3.5 
(d³ugoœæ: 6 mm)

H5CR-B
Monta¿ w panelu

H5CR-S
Monta¿ w panelu

Zaciski œrubowe M3.5
(d³ugoœæ: 6 mm)

48

48

1006

48

48

6
64

44.8 x 44.8

44.8 x 44.8

 
Akcesoria (zamawiane osobno)

Gniazda montowane na szynie z zaciskami od góry

P2CF-08

P2CF-08-E (gniazdo z zabezpieczeniem przed dotykiem)
Zgodne z VDE0106/P100

Pod³¹czenia zacisków
(widok z gory)                  Otwory monta¿owe

40±0.2

Dwa 4.5 dia. lub dwa M4

Osiem, 
M3.5 x 7.5 œrub

Dwa otwory
4.5 dia.

70 max.

50 max.

20.3 max.

7.8
3 4.5

35.4

4

50 max.

40±0.2

70 max.

Osiem,
M3.5 x 7.5 œrub

Dwa otwory
4.5 dia.

7.8

4

35.4

21.5 max.

20.3

19

3

1.3

5 4.5

Ela Pasternak
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Gniazdo z zaciskami od spodu
P3G-08 Pod³¹czenia zacisków

(widok z do³u)

45

27 dia.

45 4.9 17

Os³ona zabezpieczaj¹ca przed dotykiem
Zgodna z VDE0106/P100

Y92A-48G
(odpowiednie do gniazda P3G-08)

Y92A-48T
(do³¹czane do H5CR-B�/-S�)

Y92A-48
Twarda os³ona panela          Miêkka os³ona panela

Y92A-48F1

Dwanaœcie otworów, 6.4 dia. 

34 47.7 x 47.7 48 x 48

47.4

16.5
24.6 27.6

Instalacja
 Pod³¹czenie zacisków

H5CR-L H5CR-B H5CR-S 

Wyjœcia stykowe

100 do 240 VAC/ 24 VAC
(–) (+)

12 do 24 VDC

1
2

3
4 5

6

7
8

0V

Sygna³ Start

Reset

11

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

12

0 V dla wejœæ

Wejœcie Reset

Wejœcie Start

Wejœcie Gate

Wejœcie zabezpieczenia

OUT

100 do 240 VAC/24 VAC

Wyjœcia stykowe

Nieu¿ywane                                                   Nieu¿ywane

Wyjœcia stykowe

12 do 24 VDC(–) (+)

11

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

12

0 V dla wejœæ

Wejœcie Reset                  Wejœcie Gate

Wejœcie zabezpieczenia

OUT
Nieu¿ywane                                                    Nieu¿ywane

Wejœcie Start

Wyjœcia tranzystorowe

1
2

3
4 5

6

7
8

Sygna³ Start

Reset

0V

100 do 240 VAC/ 24 VAC
(–) (+)

12 do 24 VDC

Nieu¿ywane

Wejœcia tranzystorowe

11

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

12

0 V dla wejœæ

Wejœcie Reset                  Wejœcie Gate

Wejœcie zabezpieczenia

OUT

100 do 240 VAC/24 VAC

 Nieu¿ywane                                                   Nieu¿ywane

Wejœcie Start
Wyjœcia tranzystorowe

12 do 24 VDC
(–) (+)

11

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

12

0 V dla wejœæ

Wejœcie Reset                   Wejœcie Gate

Wejœcie zabezpieczenia

OUT
Nieu¿ywane                                                 Nieu¿ywane

Wejœcie Start

Uwaga: Nie nale¿y pod³¹czaæ zacisków nieu¿ywanych.

Ela Pasternak


Ela Pasternak
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 Po³¹czenia
Wejœcia H5CR s¹ beznapiêciowe (zwarte lub otwarte).

Poziomy sygna³ów wejœæ beznapiêciowych

Wejœcie
bezstykowe

Wejœcie
stykowe

1. Poziom wysoki
Tranzystor w³¹czony
Napiêcie szcz¹tkowe: 2 V max.
Impedancja w³¹czenia: 1 kΩ max.

2. Poziom niski
Tranzystor wy³¹czony
Impedancja wy³¹czenia: 100 kΩ min.

Nale¿y stosowaæ styki mog¹ce
prze³¹czaæ 2 mA przy 5 V.

Wejœcie bezstykowe
(NPN Transistor)

Wejœcie stykowe                            Wejœcie bezstykowe

Sensor

Timer

Poziom wysoki: tranzystor w³¹czony

Timer

Poziom wysoki: styk w³¹czony              Poziom wysoki: tranzystor w³¹czony

Sensor

Timer

12 VDC

Sygna³ Start,
Reset, itp.

Wejœcie 0 V

Sygna³ Start,
Reset, itp.

Wejœcie 0 V

12 VDC

+V (30 V max.)

Wejœcie 0 V

Sygna³ Start,
Reset, itp.

Œrodki ostro¿noœci
 Zasilanie

• Wewnêtrzny obwód wejœæ nie jest izolowany od obwodów za- 
silania. Uk³ady wewnêtrzne mog¹ zostaæ uszkodzone przez
otaczaj¹ce obwody AC. Nale¿y stosowaæ zasilania AC od- 
dzielone od uk³adów pod³¹czonych do wejœæ.

• Gdy przerwa w zasilaniu jest krótsza ni¿ 10 ms, operacja
timer'a bêdzie przebiega³a poprawnie. Przy przerwach w za- 
silaniu miêdzy 10 ms a 500 ms dzia³anie timer'a bêdzie in- 
ne dla ró¿nych trybów pracy

• Do³¹czanie zasilania przez styki, prze³¹czniki, itp. powinno za- 
pewniaæ jak najszybsze stabilizowanie siê napiêcia.

 Wejœcia i wyjœcia
•  Nie nale¿y stosowaæ zewnêtrznych Ÿróde³ dla zwiêkszenia

poziomu napiêcia sygna³ów wejœciowych.

• Nie wolno obci¹¿aæ wyjœæ pr¹dami wiêkszymi od znamiono- 
wych. Mo¿e to doprowadziæ do degradacji styków lub uszko- 
dzenia tranzystora wyjœciowego.

•  Wyjœcie tranzystorowe jest izolowane od obwodów wewnêtrzych 
(optoizolacja), dlatego mo¿e ono pracowaæ jako NPN i PNP.

 Funkcja samodiagnostyki
•  W momencie wyst¹pienia b³êdu, na wyœwietlaczu pojawi¹ siê

nastêpuj¹ce symbole:

Wyœwiet- B³¹d Stan
lacz                              wyjœcia

Korekcja Nastawy

CPU OFF Naciœnik przy- 
cisk Reset

Bez
zmian

Pamiêæ Ustawienia
fabryczne

 Zmiana nastaw
•  Nastawy timer'a mog¹ byæ zmieniane w czasie pracy. Du¿e war- 

toœci czasów mog¹ zostaæ wprowadzone dla chwilowego zatrzy- 
mania stanu aktywnoœci timer'a. Ma³e nastawy przyspieszaj¹ 
dzia³anie timer'a. Przypadkowa zmiana nastaw mo¿e prowadziæ 
do zmiany stanu wyjœcia timer'a, dlatego zaleca siê wykorzys- 
tanie wejœcia zabezpieczenia blokuj¹cego dzia³anie klawiszy.

• Dla unikniêcia zmiany stanu wyjœcia podczas zmiany nastaw
zaleca siê rozpoczêcie wprowadzania zmian od wprowadze- 
nia du¿ej wartoœci w cyfrze najbardziej znacz¹cej.

e1

e2

Ela Pasternak
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