WIELOFUNKCYJNY CYFROWY
PRZEKAZNIK CZASOWY
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Wielofunkcyjny i wielozakresowy
Zakres czasowy od 0.1s do 99h
w ka¿dej fazie czasowej
Zasilanie 230 VAC, 24 VAC/DC
Dwuznakowy wyœwietlacz LED
Wizualizacja odmierznego czasu,
nastaw i stanu przekaŸnika
Dwubiegunowy prze³¹czny zestyk wyjœciowy
Programowalna funkcja zestyku steruj¹cego
Monta¿ na szynie DIN 35 mm
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OPIS OGÓLNY
MTR-10 jest wielofunkcyjnym przekaŸnikiem czasowym
stosowanym jako precyzyjny element odmierzaj¹cy czas
w uk³adach automatyki przemys³owej oraz systemach
sterowania i zabezpieczeñ.
Dwuznakowy wyswietlacz LED umo¿liwia obserwacjê
odmierznego czasu, nastaw oraz stanu przekaŸnika.
Dziêki wbudowanemu akumulatorowi, przekaŸnik
mo¿e byæ nastawiany bez pod³¹czonego zasilania
zewnêtrznego.
Nawet ca³kowite roz³adowanie akumulatora nie
spowoduje skasowania nastaw i nie przeszkadza
w normalnej pracy przekaŸnika.
MTR posiada wielofunkcyjny zestyk steruj¹cy umo¿liwiaj¹cy sterowanie prac¹ przekaŸnika. U¿ytkownik mo¿e
dokonaæ wyboru sposobu realizacji funkcji steruj¹cej:
- zestyk inicjuj¹cy
- zestyk wstrzymuj¹cy
- zestyk opóŸniaj¹cy
- zestyk resetuj¹cy.
Zestyk mo¿e pracowaæ jako beznapieciowy lub z
napieciem 5 do 30 VAC/DC.
Na p³ycie czo³owej przekaŸnika dostêpne s¹ 3 przyciski
s³u¿¹ce do programowania przekaŸnika oraz przegl¹du
nastaw.
MTR-10 umo¿liwia nastawianie max. 9 faz pracy, przy czym
czas w ka¿dej z faz mo¿e miec wartoœæ z przedzia³u
od 0,1 sek do 99 godzin.
Podczas normalnej pracy przekaŸnik wyœwietla czas,
jaki pozostaje do up³yniecia w danej fazie oraz jej numer.

DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYSTKA
• wykonanie zgodne z norm¹ CEI-255
• monta¿ na szynie DIN 35 mm
• napiêcie zasilaj¹ce 230V(50/60Hz) lub 24VAC/DC
• tolerancja napiêcia zasilaj¹cego (0.8 - 1.1 ) x Un
• pobór mocy 3W lub 3VA
• temperatura pracy -20 +55 °C
• stopieñ ochrony IP40
• masa 0,15 kg
UK£AD ODMIERZANIA CZASU
• zakres czasowy w jednej fazie 0.1 s - 99h
• liczba faz
- tryb niecykliczny
9
- tryb cykliczny
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• dok³adnoœæ
0.1% ±10ms
• powtarzalnoœæ
0.05%
ZESTYKI WYJŒCIOWE
• 2 zw³oczne prze³¹czne
• zdolnoœæ ³¹czeniowa
- za³¹czanie
- wy³¹czanie
- trwale

5A
5A (230VAC; cos fi > 0.4
5A

ZESTYK STERUJ¥CY
• zeronapiêciowy
• lub z napiêciem 5 do 30 VAC/DC

PRZYK£ADY REALIZOWANYCH FUNKCJI
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jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)

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

jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
start od za³¹czenia (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)
start od roz³¹czenia (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)
start od za³¹czenia (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.
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PrzekaŸnik realizuje nastawiony program odmierzaj¹c kolejne przedzia³y czasu
i zmieniaj¹c odpowiednio stan zestyku wyjœciowego. Cykl powtarza siê do czasu
od³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego.

zestyk steruj¹cy:
inicjuj¹cy (ci)
dwie fazy (P1,P2)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)

Po uaktywnieniu zestyku steruj¹cego przekaŸnik rozpoczyna pracê odmierzaj¹c czas T1. Po jego up³ywie
nastêpuje prze³¹czenie zestyku wyjœciowego na czas T2
po czym zestyk ten powraca do po³o¿enia wyjœciowego.

zestyk steruj¹cy:
inicjuj¹cy po otwarciu (co)
jedna faza (P1)
jeden cykl (C0)
start od za³¹czenia (1H)

Po uaktywnieniu zestyku steruj¹cego nastêpuje prze³¹czenie zestyku wyjœciowego, nastêpnie po otwarciu
zestyku steruj¹cego rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T. Po jego odmierzeniu zestyk wyjœciowy
przechodzi w stan roz³¹czenia.

zestyk steruj¹cy:
wstrzymuj¹cy (cl)
dwie fazy (P1,P2)
jeden cykl (C0)
start od roz³¹czenia (1L)
czas wstrzymania (td)

Po podaniu napiêcia zasilaj¹cego przekaŸnik rozpoczyna
pracê odmierzaj¹c czas T1. Po uaktywnieniu zestyku steruj¹cego nastêpuje wstrzymanie odmierzania na czas td. Po
up³ywie czasu T1+td nastêpuje prze³¹czenie zestyku wyjœciowego na czas T2 po czym zestyk powraca do stanu
roz³¹czenia.
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