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Instrukcja Obs³ugi 

Dziêkujemy za zakup tego produktu. Wyra¿amy przekonanie, ¿e 
poni¿sza instrukcja pomocna bêdzie w odpowiednim 
wykorzystaniu urz¹dzenia.

Spis treœci:
Opis przekaŸnika 

1. Opis

Elektroniczny  przekaŸnik czasowy PDR-2

G³ownym elementem wykonuj¹cym zadane funkcje czasowe jest 
uk³ad mikroprocesorowy.

Wszystkie z funkcji posiadaj¹ mo¿liwoœæ nastawy czasu od 0,01 do 
99h - 59s - 99ss
Oba typy przekaŸników dostêpne s¹ na ró¿ne napiêcia zasilania. 
Dziêki wewnêtrznemu uniwersalnemu uk³adowi zasilaj¹cemu, który 
umo¿liwia zasilanie urz¹dzenia dowolnym napiêciem zasilania w 
zakresie 12 - 240 V AC/DC niezale¿nie od polaryzacji podanego 
napiêcia.

Uk³ad zasilaj¹cy jest odseparowany galwanicznie od wejœæ 
kontrolnych START i STOP

Przeka¿niki czasowe PDR 2/A i PDR 2/B zawieraj¹ równie¿:

Mo¿liwoœæ zapamiêtania do 30 pozycji ró¿nych nastaw 
czasowych
Funkcja automatycznego zapamiêtania stanu aktualnego 
odmierzonego czasu w przypadku zaniku napiecia zasilania
Nastawy funkcji dla drugiego przekaŸnika wykonawczego
Mo¿liwoœæ ustawienia jasnoœci wyœwietlacza
Mo¿liwoœæ wyboru wejœæ steruj¹cych

Opis wszystkich powy¿ej wymienionych funkcji znajduje siê w 
dalszej czêœci instrukcji.
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2. Schematy Po³¹czeñ

Schematy po³¹czeñ
Wykresy funkcji

wykresy funkcji  PDR-2/A
wykresy funkcji  PDR-2/B

Programowanie
Opis p³yty czo³owej przekaŸnika
Wiadomoœci podstawowe na temat programowania
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Pozycja 2 MENU (P) Pozycje pamiêci nastaw 
czasowych
Pozycja 3 MENU (t1) Nastawa czasu t1 
Pozycja 4 MENU (t2) Nastawa czasu t2
Pozycja 5 MENU  Nastawa sposobu wyœwietlania 
czasu na wyœwietlaczu
Pozycja 6 MENU (J) Nastawa jasnoœci wyœwietlacza
Pozycja 7 MENU  Zapamiêtanie stanu przekaŸnika 
podczas zaniku napiêcia
Pozycja 10 MENU  Ustawienie sposobu pracy 
przekaŸnika wykonawczego nr.2
Pozycja 11 MENU  Ustawienie sterowania 
zewnêtrznymi przyciskami START i STOP
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Sterowanie 
PDR-2/B ró¿nice pomiêdzy  PDR-2/A
Pola programowania (ustawienia fabryczne)
Parametry techniczne
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4.Programowanie 

 Wiadomoœci podstawowe przy wczytywaniu danych 
programowanej funkcji.

Wcisn¹æ przycisk MODE na czas d³u¿szy ni¿ 2s
U¿yæ tego samego przycisku do zmiany kolejnych pozycji MENU

Po wybraniu odpowiedniej pozycji MENU dokonujemy kolejnych 
ustawieñ klawiszami START (+) STOP(-). Po odpowiednim 
wczytaniu danych parametrów danej pozycji programowania z 
MENU przechodzimy do kolejnej  pozycji wciœniêciem klawisza 

Pozycja 1 MENU (F) Funkcje.
Z MENU wybieramy przyciskiem MODE pozycjê F nastêpnie  
przyciskami stop:start wybieramy odpowiedni numer funkcji. 
Diagramy funkcji zosta³y przedstawione w p 3.1 i 3.3. W przypadku 
przekaŸnika PDR 2/A mamy do wyboru 16 funkcji natomiast w 

Pozycja 2 MENU (P) Pozycje pamiêci nastaw 
Z MENU wybieramy przyciskiem MODE pozycjê P nastêpnie  
przyciskami stop:start wybieramy odpowiedni numer pozycji 
pamiêci nastawy czasowej. Opis nastawiania czasu znajduje siê w 
p 4.5. Dostêpnych jest 30 pozycji pamiêci, w których mo¿emy 
zapisaæ nastawy czasowe. Zapisane nastawy mog¹ byæ 
przechowywane w pamiêci do 10 lat nawet bez obecnoœci napiêcia 

Pozycja 3 MENU (t1) Nastawa czasu 
Z MENU wybieramy przyciskiem MODE pozycjê, w której zapali siê 
na panelu dioda LED oznaczona jako t1. Na wyœwietlaczu powinna 
zostaæ wyœwietlona nastawa czasowa danej pozycji pamiêci P, 
pierwsza cyfra tej nastawy powinna migaæ. Je¿eli w danej pozycji 
pamiêci nie by³a jeszcze zapisywana ¿adna nastawa czasowa to 
uka¿¹ siê wtedy 0. 
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4. Programowanie 

Opis p³yty czo³owej przekaŸnika 4.1

wskazywanie 
czasu t2

przycisk  wyboru 
kolejnej pozycji 
programowania 

przycisk STOP 

przycisk START stan przekaŸnika nr. 2

stan przekaŸnika nr. 1

wyœwietlanie “minut”

wyœwietlanie “sekund”

wyœwietlanie “godzin”

wskazywanie 
czasu t1
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Na panelu oprócz diody LED t1 powinna jeszcze paliæ siê dioda 
LED oznaczona jako h oznaczaj¹ca nastawê godzinow¹. 
Ustawienia odpowiedniego czasu dokonujemy odpowiednio 
przyciskami stop:start. Przyciskiem stop dokonujemy zmiany pozycji 
nastawy, nastawiana aktualnie pozycja na wyœwietlaczu powinna 
migaæ. Przyciskiem start dokonujemy natomiast nastawy czasu na 
danej pozycji wyœwietlacza. Na czterech pozycjach wyœwietlacza 
dokonujemy nastaw h i min. Po ustawieniu pierwszych czterech 
pozycji, ukazuj¹ siê kolejne cztery pozycje wyœwietlacza, bêd¹ce 
nastaw¹ s i ms. Na panelu oprócz diody LED t1 powinna zgasn¹æ 
dioda h i zapaliæ siê dioda s. Nastawy dokonujemy w taki sam 
sposób jak nastawy h i min. 

Pozycja 3 MENU (t1) Nastawa czasu t1.

Zakresy nastaw czasowych

Pozycja 4 MENU (t1) Nastawa czasu t2.

Z MENU wybieramy przyciskiem MODE pozycjê, w której zapali siê 
na panelu dioda LED oznaczona jako t2. Ustawienia czasu 
dokonujemy w sposób identyczny jak w p. 4.5

Pozycja 5 MENU (t1) Nastawa sposobu wyœwietlania czasu na 
wyœwietlaczu .

Przyciskiem MODE kolejn¹ pozycjê MENU nastêpnie  przyciskami 
stop:start ustalamy sposób wyœwietlania czasu na wyœwietlaczu.

Opcje:
rod0 wyœwietla tylko sekundy i setne sekund
rod1 wyœwietla tylko minuty i sekundy
rod2 wyœwietla tylko godziny i minuty
Auto wyœwietlany bêdzie aktualnie odliczany czas

wyœwietlany rodzaj czasu równie¿ bêdzie pokazywany na diodach 
LED

Pozycja 6 MENU (J) Nastawa jasnoœci wyœwietlacza

w  pozycji 6 MENU ustawiamy jasnoœæ œwiecenia wyœwietlacza oraz 
diód LED  na panelu sterowania
jasnoœæ wybieramy przyciskami stop(-
jasnoœæ mo¿emy ustawiæ w zakresie 1 - 10

Pozycja 7 MENU Zapamiêtanie stanu przekaŸnika podczas zaniku 
napiêcia

 w  pozycji 7 MENU mo¿liwe jest ustawienie zapamiêtania 
aktualnego stanu przekaŸnika oraz odmierzanego czasu w 
momencie zaniku napiêcia zasilania.
Je¿eli funkcja zosta³a za³¹czona to po zaniku napiêcia zasilania 
odmierzony ju¿ czas zostanie zapamiêtany i po ponownym podaniu 
napiêcia zasilania funkcja czasowa bêdzie kontynuowana .
Opcje:

U On - funkcja  za³¹czona
U Off - funkcja wy³¹czona

Ustawienie sposobu pracy przekaŸnika wykonawczego  nr.2

w  pozycji 8 MENU mo¿liwe jest ustawienie pozycji za³¹czania 
przekaŸnika wykonawczego nr.2 podczas wykonywania danej 
funkcji czasowej.

Przyciskami START(+) i STOP(-) wybieramy jedno z 7 mo¿liwych 
ustawieñ przekaŸnika wykonawczego nr.2 :
roFF - przekaŸnik wy³¹czony
ro1 - przekaŸnik za³¹czany 
ron1 - przekaŸnik za³¹czany z przekaŸnikiem nr.1
ri1 - przekaŸnik za³¹czany zewnêtrznym sygna³em START
rni1 - przekaŸnik za³¹czany zboczem opadaj¹cym zewnêtrznego   
sygna³u  START
ri2 - przekaŸnik za³¹czany zewnêtrznym sygna³em STOP
rni2 - przekaŸnik  za³¹czany zboczem opadaj¹cym zewnêtrznego   
sygna³u STOP

Ustawienie sterownia zewnêtrznymi przyciskami START, STOP

w  pozycji 8 MENU ustawiamy sposób reakcji przekaŸnika 
czasowego na sygna³y START, STOP
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce opcje:
I01 - mo¿liwy start funkcji zarówno z przycisków zewnêtrznych jak i 
przycisków na panelu sterowania
I02 - odliczanie za³¹czane sygna³em za³¹czaj¹cym 
I03 - odliczanie za³¹czane sygna³em wy³¹czaj¹cym
I04 - wewnêtrzny START nieaktywny, zewnêtrzny START aktywny w 
konfiguracji I02

5. Sterowanie

Do sterowania przekaŸnikiem u¿ywane s¹ przyciski START i STOP 
na panelu sterowania , lub te¿ jako przyciski zewnêtrzne 
przy³¹czone do zacisków przekaŸnika. 

Sterowanie zewnêtrzne: 2 niezale¿ne posiadaj¹ce separacje 
galwaniczn¹  od przekaŸnika wejœcia (START i STOP). 

Aby sterowaæ przekaŸnikiem musi on byæ pod³¹czony do zasilania

Na zaciskach wejœciowych znajduje siê takie same napiêcie jak 
napiêcie zasilania 
Sterowanie z panelu jak i z przycisków zewnêtrznych posiada taki 
sam priorytet wa¿noœci.
Wejœcie STOP (zewnêtrzne oraz wewnêtrzne) posiada wy¿szy 
priorytet ni¿ wejœcie START

5. PDR-2/B ró¿nice pomiêdzy  PDR-2/A

PDR-2/B z dwoma czasami niezale¿nie na ka¿de z wyjœæ 
przekaŸnikowych
Jedna z funkcji od F1-10 mo¿na nastawiaæ na ka¿de z wyjœæ i tak 
czas  t1 dla wyjœcia 1, czas t2 dla wyjœcia 2.

Opisana powy¿ej nastawy nie s¹ mo¿liwe w przypadku 
funkcji  (F11-16)

Podczas odmierzania czasu przez przekaŸnik PDR-2/B krótkie 
wciœniêcie przycisku MODE powoduje prze³¹czenie czasu 
widocznego na wyœwietlaczu przekaŸnika.
Wewnêtrzne przyciski STOP i START zachowuj¹ funkcjê start oraz 
stop
Zewnêtrzne przyciski : wejœcie IN1 przycisk START wyjœcia i funkcji 
1, wejœcie IN2 przycisk START wyjœcia i funkcji 2. 

6. Pola wyboru programowania: (ustawienia fabryczne)

Funkcje: F01
Pole pamiêci: P01
Czas t1: 1 godzina
Czas t2: 1 godzina

4.5
Na panelu oprócz diody LED t1 powinna jeszcze paliæ siê dioda 
LED oznaczona jako h oznaczaj¹ca nastawê godzinow¹. 
Ustawienia odpowiedniego czasu dokonujemy odpowiednio 
przyciskami stop:start. Przyciskiem stop dokonujemy zmiany pozycji 
nastawy, nastawiana aktualnie pozycja na wyœwietlaczu powinna 
migaæ. Przyciskiem start dokonujemy natomiast nastawy czasu na 
danej pozycji wyœwietlacza. Na czterech pozycjach wyœwietlacza 
dokonujemy nastaw h i min. Po ustawieniu pierwszych czterech 
pozycji, ukazuj¹ siê kolejne cztery pozycje wyœwietlacza, bêd¹ce 
nastaw¹ s i ms. Na panelu oprócz diody LED t1 powinna zgasn¹æ 
dioda h i zapaliæ siê dioda s. Nastawy dokonujemy w taki sam 
sposób jak nastawy h i min. 

Pozycja 3 MENU (t1) Nastawa czasu t1.

Zakresy nastaw czasowych
h - godziny 1 - 99
min - minuty 1 - 59
s - sekundy 1 - 59
ms - setne sekund 1 - 99

Pozycja 4 MENU (t1) Nastawa czasu t2.

Z MENU wybieramy przyciskiem MODE pozycjê, w której zapali siê 
na panelu dioda LED oznaczona jako t2. Ustawienia czasu 
dokonujemy w sposób identyczny jak w p. 4.5

Pozycja 5 MENU (t1) Nastawa sposobu wyœwietlania czasu na 
wyœwietlaczu .

Przyciskiem MODE kolejn¹ pozycjê MENU nastêpnie  przyciskami 
stop:start ustalamy sposób wyœwietlania czasu na wyœwietlaczu.
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Sposób wyœwietlania czasu na wyœwietlaczu : Auto
Jasnoœæ wyœwietlacza: 05

Zapamiêtanie stanu przekaŸnika podczas zaniku napiêcia: U 

Ustawienie sposobu pracy przekaŸnika wykonawczego  nr.2

4.Parametry techniczne 

4.Parametry techniczne 

Pamiêæ 30 pozycji +funkcje serwisowe

Uchyb nastawy czasu 0,01% od nastawy

Galwanicznie odseparowane wyjœcia do przycisków STOP i START

POZOSTA£E DANE

Napiêcie zasilania 

 UNI 230

Napiêcie 

12 - 240 V AC/DC        230 V AC

Roboczy zakres 
napiêcia zasilania

12 - 240 V AC/DC  
0,85  1,15 Un          

230 V AC 0,85  1,15 Un          

Zakres czêstotliwoœci 
zasilania 48-63 Hz

Znamionowy pobór 
mocy 

12 - 240 V AC: 0,5  2,5 VA
12 - 240 V DC: 0,4  2,5 W

230 V AC :max  16VA/2,5W

ZESTYKI

Iloœæ i rodzaj 2P- prze³¹czne niezale¿ne 

Obci¹¿aloœæ pr¹dowa 12A, 250 V AC
(obci¹¿enie rezystancyjne)

POZOSTA£E DANE

Dok³adnoœæ nastawy  0,5%

0,2% nastawyRozrzut 

Czas regeneracji max. 200 ms
Wp³yw temperatury  0,01% / C

Trwa³oœæ mechaniczna
73x10

Trwa³oœæ elektryczna 50,7 x10  (1000 VA obci¹¿enie rezystancyjne)

Kategoria przepiêciowa III
Stopieñ ochrony 
obudowy 

IP 40

Temperatura pracy -20 C  60 C

Wymiary 65x51x90 mm

Wyœwietlacz LED-czerwony 4 cyfry o wysokoœci 10 mm

Nastawa jaskrawoœci 
wyœwietlacza:

w zakresie 20% - 100% w 10 krokach
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