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1. Opis ogólny
MTR-10 jest wielofunkcyjnym przekaŸnikiem czasowym stosowanym jako precyzyjny element odmierzaj¹cy czas
w uk³adach automatyki przemys³owej oraz systemach sterowania i zabezpieczeñ. Wype³nia obszar pomiêdzy jedno
i wielofunkcyjnymi przekaŸnikami czasowymi a prostymi sterownikami logicznymi.
PrzekaŸnik czasowy MTR-10 jest swobodnie programowalnym timerem nowej generacji pozwalaj¹cym u¿ytkownikowi na ustawienie dowolnej funkcji w obrêbie 9 faz, w zakresie czasowym od 0.1s do 99h w ka¿dej fazie.
Wbudowany akumulator pozwala na przegl¹danie aktualnych nastaw oraz dokonanie nowych ustawieñ przed
zainstalowaniem przekaŸnika i pod³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego. MTR-10 mo¿e byæ zasilany ze Ÿród³a pr¹du
230 VAC lub 24VAC/DC.
Zewnêtrzny zestyk steruj¹cy pracuj¹cy w trybie beznapiêciowym lub z napiêciem 5 do 30VAC/CD mo¿e sterowaæ
prac¹ przekaŸnika. U¿ytkownik mo¿e dokonaæ wyboru sposobu realizacji funkcji steruj¹cej:
- zestyk resetuj¹cy
- zestyk wstrzymuj¹cy
- zestyk inicjuj¹cy
- zestyk uaktywniaj¹cy od otwarcia.
Dwuznakowy wyswietlacz LED umo¿liwia obserwacjê odmierzanego czasu, nastaw lub stanu przekaŸnika. Trzy
przyciski funkcyjne umieszczone na panelu sterowniczym pozwalaj¹ w ergonomiczny sposób na pe³n¹ obs³ugê
przekaŸnika.
2. Instalacja przekaŸnika
PrzekaŸnik posiada kompaktow¹ obudowê przystosowan¹ do monta¿u na standardowej szynie DIN 35mm.
Wymiary i diagram ³¹czeñ s¹ podane na rysunkach poni¿ej.

Wymiary

Diagram ³¹czeñ
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3. Panel sterowania
Panel sterowania zosta³ zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej u³atwiæ obs³ugê przekaŸnika. Du¿y
dwucyfrowy wyœwietlacz oraz ergonomiczne klawisze pozwalaj¹ na wygodne u¿ytkowanie.
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1. WskaŸnik (LED) stanu zestyku wyjœciowego R
2. Dwuznakowy wyœwietlacz LED - wskazanie
odmierzanego czasu, nastaw, numeru fazy
i obecnoœci zewnêtrznego napiêcia zasilaj¹cego
3. Wielofunkcyjny przycisk nastaw I
4. Wielofunkcyjny przycisk nastaw II
5. Przycisk zatwierdzaj¹cy OK
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4. Realizowane funkcje
4.1. Pojêcia podstawowe:

faza - przedzia³ czasu do odmierzenia przy zadanym stanie przekaŸnika wyjœciowego. MTR 10 mo¿e realizowaæ
P=1 ... 9 faz w jednym cyklu

praca niecykliczna (C0) - jednokrotne wykonanie zadanej sekwencji faz
praca cykliczna (C1) - wielokrotne powtarzanie zadanej sekwencji faz
stan pocz¹tkowy - stan przekaŸnika wyjœciowego w pierwszej fazie cyklu. Mo¿e przyjmowaæ wartoœci:
(1L) - przekaŸnik wyjœciowy w stanie niepobudzonym (zwarte zestyki 15-16 oraz 25-26)
(1H) - przekaŸnik wyjœciowy w stanie pobudzonym (zwarte zestyki 15-18 oraz 25-28)

4.2. Przyk³adowe przebiegi (bez u¿ycia zestyku steruj¹cego):

T

T

T1

T1

T2

T2

T1
T2
pierwszy cykl

T1

T2

T3

szeœæ faz (P1-P6)
praca cykliczna (C1)
stan pocz¹tkowy 1H

T4

jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
stan pocz¹tkowy 1L

Odmierzanie czasu nastêpuje od chwili podania napiêcia zasilaj¹cego. Po odmierzeniu nastawionego czasu T
nastêpuje prze³¹czenie zestyku wyjœciowego.

jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
stan pocz¹tkowy 1H

Po podaniu napiêcia zasilaj¹cego nastêpuje prze³¹czenie
zestyku wyjœciowego i rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T. Po jego odmierzeniu zestyk powraca do
po³o¿enia wyjœciowego.

dwie fazy (P1,P2)
jeden cykl (C0)
stan pocz¹tkowy 1L

Po podaniu napiêcia zasilaj¹cego przekaŸnik rozpoczyna
pracê odmierzaj¹c czas T1. Po jego up³ywie nastêpuje
prze³¹czenie zestyku na czas T2, po czym zestyk powraca
do po³o¿enia wyjœciowego.

dwie fazy (P1,P2)
praca cykliczna (C1)
stan pocz¹tkowy 1H

Po podaniu napiêcia zasilaj¹cego nastêpuje prze³¹czenie
zestyku i przekaŸnik rozpoczyna odmierzanie czasu T1.
Po jego up³ywie zestyk zostaje prze³¹czony na czas T2.
Po tym czasie cykl rozpoczyna siê od nowa do chwili
od³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego.

T5 T6

T1
T2
drugi cykl

T3
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T5 T6

T1
T2
trzeci cykl

T3

T4

T5 T6

PrzekaŸnik realizuje nastawiony program odmierzaj¹c kolejne przedzia³y czasu
i zmieniaj¹c odpowiednio stan zestyku wyjœciowego. Cykl powtarza siê do czasu
od³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego.

5. Zestyk steruj¹cy
PrzekaŸnik mo¿e byæ uaktywniany zestykiem steruj¹cym, którego tryb pracy definiowany jest
przez u¿ytkownika. Aktualnie ustawiony tryb pokazuje siê na wyœwietlaczu po naciœniêciu przez
ok. 5 sek. przycisku OK.
Przytrzymanie przycisku OK przez ponad 10 sek. powoduje miganie symboli aktualnie ustawionego trybu co pozwala na zmianê tego trybu zgodnie z tabel¹:
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tryb pracy

opis

przyk³adowa realizacja

zestyk nieaktywny

-zmiana stanu zestyku nie ma wp³ywu na pracê przekaŸnika

zestyk resetuj¹cy

- bez uaktywnienia przekaŸnik pracuje normalnie wed³ug
zaprogramowanych nastaw
- po uaktywnieniu przekaŸnik przerywa normaln¹ pracê,
zostaje ustawiony stan niski przekaŸnika wyjœciowego
a na wyœwietlaczu pokazuje siê "rr"
-zwolnienie zestyku powoduje RESET i ponowny start timera
- bez uaktywnienia przekaŸnik pracuje normalnie wed³ug
zaprogramowanych nastaw
- po uaktywnieniu przekaŸnik wstrzymuje odmierzanie czasu
zapamiêtuj¹c stan i wartoœæ dotychczas odmirzon¹) na czas
uaktywnienia zestyku steruj¹cego (przy czasach wiêkszych
ni¿ 10s - nie miga prawa kropka )
- zwolnienie zestyku powoduje kontynuacjê odmierzania czasu

zestyk wstrzymuj¹cy

- bez uaktywnienia przekaŸnik wyjœciowy pozostaje niepobudzony
a na wyœwietlaczu ukazuje siê "ii"
- po uaktywnieniu nastêpuje start i praca wed³u zaprogramowanych
nastaw

zestyk inicjuj¹cy

- po starcie timera (podaniu napiêcia zasilaj¹cego) przy
nieaktywnym zestyku steruj¹cym nastêpuje wyœwietlenie
zaprogramowanego czasu pierwszej fazy a przekaŸnik wyjœciowy
pozostaje w stanie niepobudzonym
- po uaktywnieniu zestyku steruj¹cego zostaje pobudzony
przekaŸnik wyjœciowy a na wyœwietlaczu ukazuje siê "oo"
- zwolnienie zestyku powoduje start timera i pracê wed³ug
zaprogramowanych nastaw

zestyk uaktywniaj¹cy
od otwarcia

Patrz pkt 4.2.

A1-A2

jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)

B1-B2

15-25

T

T

A1-A2

dwie fazy (P1,P2)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)
czas wstrzymania (td)

B1-B2

td

15-25

T1+td

T2

A1-A2

dwie fazy (P1,P2)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)

B1-B2

15-25

T1

T2

A1-A2

jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
start od za³¹czenia (1H)

B1-B2

15-25

T

6. Nastawianie
Uwaga:
1. Standardowo MTR10 dostarczany jest u¿ytkownikowi z fabryczn¹ nastaw¹ : P1,C0,1L (za³¹cz po T=6 sek),
zestyk steruj¹cy nieaktywny". W tym trybie nastaw, przy próbie ich przegl¹dania, na wyœwietlaczu ukazuje siê "Er"
2. Brak œwiecenia wyœwietlacza oznacza brak zasilania zewnêtrznego.
3. Zarówno przegl¹danie nastaw jak i ich zmiana mo¿e byæ zrealizowana przy do³¹czonym zasilaniu zewnêtrznym
jak i z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora. Przegl¹dania nastaw mo¿na dokonaæ na przekaŸniku
realizuj¹cym w danym czasie zadana funkcjê w uk³adzie automatyki (przekaŸnik pracuje "w tle").
4. W trybie przegl¹dania nie ma mo¿liwoœci przypadkowej zmiany nastaw, lub przeprogramowania przekaŸnika.
6.1. Przegl¹danie nastaw
Wciœniêcie

powoduje ukazanie siê na 3 sek.

Nastêpnie pojawia siê

lub

lub

w zale¿noœci od zadanego stanu pocz¹tkowego.

w zale¿noœci od tego, czy przekaŸnik pracuje cyklicznie czy nie.

Nastêpnie przez 3 sekundy wyœwietla siê liczba nastawionych faz (np.

) i wyœwietlacz powraca do

wskazywania odmierzanego czasu lub gaœnie je¿eli przekaŸnik zasilany jest z w³asnego akumulatora.
Wciœniêcie

powoduje ukazanie siê migaj¹cej litery P wraz z numerem fazy. Wciskaj¹c ponownie

dochodzimy do numeru fazy której nastawy maj¹ byæ odczytane. Po naciœniêciu

uka¿e siê wartoœæ liczbowa

nastawionego czasu w danej fazie. Pu up³ywie kolejnych 3 sekund uka¿e siê ekran w postaci:

,

lub

, co odpowiada sekundom, minutom i godzinom przyporz¹dkowanym ukazanej uprzednio liczbowej wartoœci
tego czasu. Po up³ywie 3 sekund przekaŸnik powraca do normalnego stanu wyœwietlania lub wyœwietlacz ulega
wygaszeniu (dwie kropki dziesiêtne pal¹ siê jeszcze przez ok. 50 sek.) je¿eli przekaŸnik nie jest zasilany z zewn¹trz.
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6.2 Zmiana nastaw
Uwaga:
Rozpoczêcie programowania jest równoznaczne z ca³kowitym skasowaniem poprzednich nastaw. Podczas tej
operacji przekaŸnik wyjœciowy znajduje siê w stanie nie pobudzonym. Niedokoñczenie pe³nego cyklu zmiany
nastaw lub nie wciœniêcie ¿adnego przycisku przez okres 30 sekund powoduje automatyczne wprowadzenie do
przekaŸnika nastawy fabrycznej: P1,C0,1L (za³¹cz po T=6sek, zestyk steruj¹cy nieaktywny).
Wejœcie do trybu zmiany nastaw nastêpuje po wciœniêciu i przytrzymaniu przycisku
kolejno

i

przycisku

. Na wyœwietlaczu uka¿¹ siê migaj¹ce symbole
. Ukazuje siê

Wciskaj¹c przycisk
wciœniêcie

. Zatwierdzenie nastêpuje po wciœniêciu

co oznacza wybrany stan pocz¹tkowy przekaŸnika wyjœciowego jako nie pobudzony.

mo¿na zmieniæ ten stan na przeciwny

. Teraz ukazuje siê

. Dokonany wybór zatwierdzany jest poprzez

co oznacza wybrany niecykliczny tryb pracy. Wciskaj¹c

dokonaæ wyboru trybu cyklicznego
lub

a nastêpnie wciœniêciu

. Wybór zatwierdzany jest po naciœniêciu

mo¿na

. Migaj¹ teraz symbole

w zale¿noœci od tego, czy uprzednio wybraliœmy cykliczny rodzaj pracy czy nie. Wciskaj¹c

mo¿na teraz dokonaæ wyboru iloœci faz pracy (od

do

tylko parzyste iloœci faz . Wybór zatwierdzany jest wciœniêciem
Teraz ukazuje siê
Wciskamy

. Na 0,5 sekundy ukazuj¹ siê symbole

.

- nast¹pi programowanie ¿¹danej wartoœci czasu do odmierzenia w pierwszej fazie.

, wyœwietla siê migaj¹ce

liczbow¹ czasu nastawy np.
przyciskiem

). Przy cyklicznym trybie pracy mo¿na wybraæ

,

. Odpowiednimi przyciskami
,

, któr¹ zatwierdzamy

Teraz ukazuje siê migaj¹ce

ustawiamy ¿¹dan¹ wartoœæ

. Migaj¹cy

mno¿nika 0,1 lub 1 co na ekranie uwidacznia siê jako

mo¿liwoœæ wyboru nastaw dziesiêtnych np.

i

pozwoli teraz na wybór

lub

. Mno¿nik 0,1 daje

0,7 sek., 1,5 min., 6,3 godz. itp. Wybór zatwierdzamy

. Wciskaj¹c

mo¿na dokonaæ zmiany na

lub

.

, zale¿nie

od tego, czy ¿¹dana wartoœæ czasu wyra¿ona jest odpowiednio w sekundach, minutach czy godzinach.
Wybór zatwierdzany jest po naciœniêciu

. Na 0,5 sek. ukazuj¹ siê symbole

.

Operacjê powtarza siê tyle razy, ile faz pracy ma byæ realizowanych przez przekaŸnik.
Po zakoñczeniu nastawiania wszystkich faz na 3 sek. pojawiaj¹ siê symbole

.

Je¿eli przekaŸnik nastawiany by³ przy do³¹czonym zewnêtrznym napiêciu zasilaj¹cym wówczas rozpoczyna on
natychmiast realizowanie nastawionej funkcji, je¿eli natomiast by³ nastawiany przy zasilaniu z wbudowanego
akumulatora to przechodzi on w tryb "uœpienia", a wyœwietlacz ulega wygaszeniu.

7. PrzekaŸnik podczas pracy - odmierzania czasu
Podczas pracy (odmierzania czasu), przekaŸnik stale wyœwietla wartoœæ liczbow¹ czasu pozostaj¹c¹ do
odmierzenia w aktualnej fazie a co kilka sekund pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu dwa symbole z których lewy maj¹c
postaæ

,

lub

informuje ¿e wskazywana wartoœæ liczbowa wyra¿ona jest odpowiednio w sekundach,

minutach lub godzinach. Prawy symbol pokazuje numer fazy w której przekaŸnik siê znajduje - odmierza czas.
Równoczeœnie z czêstotliwoœci¹ 1 Hz miga dioda odpowiadaj¹ca kropce dziesiêtnej prawego wyœwietlacza.
Kropka przestaje migaæ w momencie uaktywnienia zestyku steruj¹cego.
Gdy czas do odmierzenia zmniejszy siê do 10 sekund nastêpuje odliczanie czasu co 0,1 sek : 9.9 , 9.8 , 9.7 itd.
Nie wyœwietla siê numer fazy i zakres.

