
H5CX  Digitaalinen ajastin

■ Selkeä taustavalaistu LCD-näyttö.

■ Tarvittaessa näytön väri vaihtuu hälytysrajalla.

■ Perusasetukset DIP-kytkimillä 
(H5CX-A/-A11-mallit).

■ Kaksoisajastin yhdessä rungossa mahdollistaa 
sykliset ohjaussovellukset sekä vilkkutoiminnon 
erillisellä ON- ja OFF-ajalla.

■ PNP-/NPN-tulon valinta (H5CX-A/-A11-mallit).

■ Sormisuojatut liittimet (ruuviliittimillä varustetut 
mallit).

■ Useiden kiinnitysvaatimusten mukainen:
Mallit ruuviliittimillä tai pistokekannalla.

■ NEMA4-/IP66-vaatimusten mukainen.

■ Käyttöohjeet kuudella kielellä.
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H5CXH5CX
Valintataulukko

Huomautus:H5CX-A11/A11S-mallien tehonsyötössä ja tulopiireissä on peruseristys. Muissa malleissa ei ole eristystä.

■ Mallinumeron selitys:

1. Mallin luokitus

A: Vakiomalli

L: Säästömalli

2. Ulkoinen kytkentä

Ei mitään: Ruuviliittimet

8: 8-piikkinen kanta

11: 11-piikkinen kanta

3. Lähtö

Ei mitään: Kosketinlähtö

S: Transistorilähtö

4. Käyttöjännite

Ei mitään: 100–240 V AC 50/60 Hz

D: 12–24 V DC / 24 V AC 50/60 Hz

5. Kotelon väri:

Ei mitään: Musta

G: Vaalean harmaa (Munsell 5Y7/1): Valmistetaan 
tilauksesta.

■ Tarvikkeet (tilattava erikseen)

Huomautus: 1. Toimitetaan H5CX-A@-mallien kanssa (ei H5CX-A11@- ja H5CX-L8@-mallien kanssa).

2. Y92A-48G on sormisuojattu liitinkansi, joka on liitetty P3G-08- tai P3GA-11-liittimeen.

Lähtö Käyttöjännite Mallit

Vakiomalli Säästömalli

Ruuviliittimet 11-piikkinen kanta 8-piikkinen kanta

Kosketinlähtö 100 - 240 VAC H5CX-A H5CX-A11 H5CX-L8

12–24 V DC / 24 V AC H5CX-AD H5CX-A11D H5CX-L8D

Transistorilähtö 100 - 240 VAC H5CX-AS H5CX-A11S H5CX-L8S

12–24 V DC / 24 V AC H5CX-ASD H5CX-A11SD H5CX-L8SD

H5CX-@@@@@
1   2   3   4   5 

Nimi Mallit

Paneeliasennuskiinnike (katso huomautus 1) Y92F-30

Vesitiivis tiiviste (katso huomautus 1) Y92S-29

Kiskokiinnitys-
kanta

8-piikkinen P2CF-08

8-piikkinen, sormisuojattu malli P2CF-08-E

11-piikkinen P2CF-11

11-piikkinen, sormisuojattu malli P2CF-11-E

Paneeliasennuskanta 8-piikkinen P3G-08

8-piikkinen, sormisuojattu malli P3G-08 ja Y92A-48G (katso huomautus 2)

11-piikkinen P3GA-11

11-piikkinen, sormisuojattu malli P3GA-11 ja Y92A-48G (katso huomautus 2)

Kovapintainen suojus Y92A-48

Pehmeäpintainen suojus Y92A-48F1

Kiinnityskisko 50 cm (p) × 7,3 mm (l) PFP-50N

1 m (p) × 7,3 mm (l) PFP-100N

1 m (p) × 16 mm (l) PFP-100N2

Päätylevy PFP-M

Aluslevy PFP-S
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H5CXH5CX
Tekniset tiedot
■ Nimellisarvot 

Kohde H5CX-A@ H5CX-A11@ H5CX-L8@
Luokitus Digitaalinen ajastin

Nimellinen 
käyttöjännite

100–240 V AC (50/60 Hz), 24 V AC (50/60 Hz) / 12–24 V DC (sallittu aaltoisuus: enintään 20 % (p-p))

Käyttöjännitealue 85–110 % nimellisjännitteestä (12–24 V DC: 90–110 %)

Tehonkulutus Noin 6,2 VA jännitteellä 264 V AC

Noin 5,1 VA jännitteellä 26,4 V AC

Noin 2,4 W jännitteellä 12 V DC

Asennustapa Uppoasennus Uppoasennus, pinta-asennus, asennus DIN-kiskolle

Ulkoiset kytkennät Ruuviliittimet 11-piikkinen kanta 8-piikkinen kanta

Liittimen ruuvien 
kiristysmomentti

enintään 0,5 Nm ---

Näyttö 7-segmenttinen LCD-näyttö 
negatiivivärein oloarvo: 
11,5 mm korkeat merkit, 
punainen tai vihreä (ohjelmoitavissa) 
asetusarvo: 6 mm korkeat merkit, vihreä

7-segmenttinen LCD-näyttö negatiivivärein
oloarvo:
11,5 mm korkeat merkit, punainen

asetusarvo: 6 mm korkeat merkit, vihreä

Numerot neljä numeroa

Aika-alueet 9,999 s (yksikkö 0,001 s), 99,99 s (yksikkö 0,01 s), 999,9 s (yksikkö 0,1 s), 9999 s (yksikkö 1 s), 99 min 59 s 
(yksikkö 1 s) 
999,9 min (yksikkö 0,1 min), 9999 min (yksikkö 1 min), 99 h 59 min (yksikkö 1 min), 999,9 h (yksikkö 0,1 h), 9999 
h (yksikkö 1 h)

Ajastintila Kulunut aika (ylös) jäljellä oleva aika (alas) (valittavissa)

Tulosignaalit Käynnistys, salpa, nollaus Käynnistys, nollaus

Tulomenetelmä Jännitteetön tulo / jännitetulo (vaihdettavissa)
Jännitteetön tulo
ON-impedanssi: enintään 1 kΩ (vuotovirta: 5–20 mA, kun vastus 0 Ω)
ON-jäännösjännite: enintään 3 V
OFF-impedanssi: vähintään 100 kΩ
Jännitetulo
Korkea (looginen) taso: 4,5–30 V DC
Matala (looginen) taso: 0–2 V DC
(tulovastus: noin 4,7 kΩ)

Jännitteetön tulo
ON-impedanssi: enintään 1 kΩ 
(vuotovirta: 5–20 mA, kun vastus 
0 Ω)
ON-jäännösjännite: enintään 3 V
OFF-impedanssi: vähintään 
100 kΩ 

Käynnistys, salpa, 
nollaus

Tulosignaalin pienin leveys: 1 tai 20 ms (valittavissa, sama kaikille tuloille)

Tehon nollaus Pienin tehonavausaika: 0,5 s (paitsi A-3-, b-1- ja F-tilassa)

Nollausjärjestelmä Tehonollaukset (paitsi A-3-, b-1- ja F-tilassa), ulkoiset ja manuaaliset nollaukset

Anturin odotusaika Enintään 260 ms. (Anturin odotusaikana ohjauslähdön arvoksi asetetaan OFF eikä tuloja hyväksytä.)

Lähtötilat A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F, Z, ton tai toff

Kertalähdön aika 0,01–99,99 s

Ohjauslähtö SPDT-kosketinlähtö 5 A jännitteellä 250 V AC, resistiivinen kuorma (cosφ=1)

Pienin kuorma: 10 mA jännitteellä 5 V DC (vikataso: P, vertailuarvo)

Transistorilähdöt: NPN-avoin kollektori, enintään 100 mA jännitteellä 30 V DC
jäännösjännite: enintään 1,5 V DC (noin 1 V)

Standardin EN60947-5-1 mukainen lähtöluokka kosketinlähdöillä varustetuille ajastimille (AC-15; 250 V 3 A / 
AC-13; 250 V 5 A / DC-13; 30 V 0,5 A)
Standardin EN60947-5-2 mukainen lähtöluokka transistorilähdöillä varustetuille ajastimille (DC-13; 30 V 
100 mA)

NEMA B300 Pilot Duty, 1 / 4 HP 5 A:n resistiivinen kuorma jännitteellä 120 V AC, 1/3 HP 5 A:n resistiivinen 
kuorma jännitteellä 240 V AC

Näppäinsuojaus Kyllä

Muistin varmistus EEPROM (kirjoittaa: vähintään 100 000 kirjoituskertaa), tallennuskyky vähintään 10 vuotta

Ympäristön lämpötila Käyttö: −10–55 °C (−10–50 °C jos ajastimet on asennettu vierekkäin) (ei jäätymistä eikä 
                     kondensoitumista)

Varastointi: −25–65 °C (ei jäätymistä tai kondensoitumista)

Ympäristön kosteus 25–85 %

Kotelon väri: Musta (N1.5)

Tarvikkeet Vesitiivis tiiviste,
uppoasennussovitin

Ei mitään
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H5CXH5CX
■ Ominaisuudet

Huomautus: 1. Arvot perustuvat asetusarvoon.

2. Arvoa käytetään 1 ms:n vähimmäispulssileveydelle.

3. Jotta UL-vaatimus täyttyisi H5CX-L8@-yksikön kanssa, ajastimeen on oltava liitettynä OMRON P2CF-08-@- tai
P3G-08-liitin. 

4. IP66-luokan vesitiiviyden varmistaminen edellyttää vesitiiviin tiivisteen käyttämistä H5CX-yksikön ja asennuspaneelin vä-
lille.

Kohde H5CX-A@/-A11@/-L8@
Käyttöajan ja 
asetusvirheen 
tarkkuus (myös 
lämpötilan ja 
jännitteen vaikutus) 
(katso huomautus 1)

Käynnistys virta kytkettäessä: ±0,1 % enintään ±50 ms. Asetusarvoon verrattuna
Signaalikäynnistys: ±0,005 enintään ±30 ms. Asetusarvoon verrattuna
Transistorilähtömallien signaalikäynnistys: ±0,005 % enintään ±3 ms. (Katso huomautus 2.)
Jos asetusarvo on anturin odotusajan sisällä käynnistyksen aikana, H5CX-yksikön ohjauslähtö ei saa arvoa ON 
ennen anturin odotusajan kulumista.

Eristysvastus Vähintään 100 MΩ (jännitteellä 500 V DC) virtaa kuljettavan liittimen ja paljaiden virrattomien metalliosien sekä ei-
jatkuvien koskettimien välillä

Dielektrinen 
kestävyys

2 000 V AC, 50/60 Hz yhden minuutin ajan virtaa kuljettavien liittimien ja virrattomien metalliosien välillä
1 000 V AC, 50/60 Hz yhden minuutin ajan ei-jatkuvien koskettimien välillä

Jänniteimpulssien 
sieto

3 kV (teholiittimien välillä) 100–240 V AC -laitteille, 1 kV 24 V AC- ja 12–24 V DC -laitteille
4,5 kV (virtaa kuljettavien liittimien ja paljaiden virtaa kuljettavien metalliosien välillä) 100–240 V AC -laitteille
1,5 kV 24 V AC- ja 12–24 V DC -laitteille

Kohinan sieto ±1,5 kV (teholiittimien välillä) ja ±600 V (tuloliittimien välillä), kohinasimulaattorista saatava neliöaaltokohina (pulssin 
leveys: 100 ns / 1 ms, nousu 1 ns)

Staattisten 
jännitteiden sieto

Tuhoutuminen:15 kV
Toimintahäiriö: 8 kV

Tärinänkestävyys Tuhoutuminen:10–55 Hz 0,75 mm:n yksittäinen amplitudi kuhunkin kolmesta suunnasta
Toimintahäiriö: 10–55 Hz 0,35 mm:n yksittäinen amplitudi kuhunkin kolmesta suunnasta

Iskunkestävyys Tuhoutuminen:294 m/s2 kuhunkin kolmesta suunnasta
Toimintahäiriö: 98 m/s2 kuhunkin kolmesta suunnasta

Arvioitu käyttöikä Mekaaninen:  vähintään 10 000 000 toimintoa
Sähköinen:  vähintään 100 000 toimintoa (5 A jännitteellä 250 V AC, resistiivinen kuorma)

Hyväksytyt 
turvallisuus-
standardit (katso 
huomautus 3)

UL508 /hyväksyntä (H5CX-L8@: luettelossa ainoastaan OMRONin P2CF-08@- tai P3G-08-liitin), CSA C22.2 
nro 14, standardin EN61010-1 mukainen (saasteluokka 2 / ylijänniteluokka II)
Standardin VDE0106/P100 mukainen (sormisuojaus)

EMC (EMI) EN61326
Kotelon emissio: EN55011 ryhmä 1 luokka A:
Verkkoliitännän emissio: EN55011 ryhmä 1 luokka A:
(EMS) EN61326
ESD-sieto: EN61000-4-2: 4 kV kosketuspurkaus

8 kV ilmapurkaus (taso 3)
Radiotaajuisten häiriöiden sieto: EN61000-4-3: 10 V/m (amplitudimoduloitu, 80 MHz–1 GHz) (taso 3);

10 V/m (pulssimoduloitu 900 MHz ±5 MHz) (taso 3)
Johtuneiden häiriöiden sieto
Häiriöt: EN61000-4-6: 10 V (0,15–80 MHz) (standardin EN61000-6-2 mukaisesti)
Purskesieto: EN61000-4-4: 2 kV syöttöjohto (taso 3);

1 kV I/O-signaalijohto (taso 4)
Ylijännitesieto: EN61000-4-5: 1 kV johdosta johtoihin (syöttö- ja lähtöjohdot) (taso 3);

2 kV johdosta maahan (syöttö- ja lähtöjohdot) (taso 3)
Jännitteen alenemisen tai katkoksen sieto:  EN61000-4-11:    0,5 sykliä, 100 % (nimellisjännite)

Suojausluokka Paneelipinta: IP66 ja NEMA Type 4 (sisätilat) (katso huomautus 4.)

Paino H5CX-A@: noin 135 g, H5CX-A11@/-L8@: noin 105 g
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H5CXH5CX
■ Rakennetiedot (vertailuarvot)
Käyttöiän testikäyrä

Vertailuarvo: Enintään 0,15 A:n virta voidaan kytkeä jännitteellä
125 V DC (cosφ=1) ja enintään 0,1 A:n virta
voidaan kytkeä, jos L/R on 7 ms. Kummassakin
tapauksessa voidaan odottaa 100 000 toiminnon
käyttöikää. Pienin kuorma on 10 mA jännitteellä 5 V
DC (vikataso: P).

Syöksyvirta

Laitekuvaus
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250 V DC / 30 V 
DC cosφ=1

250 V AC cosφ = 0,4

Kuormavirta (A)

30 V DC L/R=7 ms

Jännite Käyttöjännite Syöksyvirta 
(huippuarvo)

Aika

100–240 V AC 264 V AC 5,3 A 0,4 ms

24 V AC /
12–24 V DC

26,4 V AC 6,4 A 1,4 ms

26,4 V AC 4,4 A 1,7 ms

ON(oletusasetus) OFF

Ilmaisin

A Nollauksen ilmaisin (oranssi)

B Näppäinsuojauksen ilmaisin (oranssi)

C Ohjauslähdön ilmaisin (oranssi)

D Oloarvo
(punainen tai vihreä (ohjelmoitavissa)

 H5CX-A-malleille, punainen 
H5CX-A11/-L -malleille)
Merkkien korkeus: 11,5 mm 

E Aikayksikön näyttö
(Väri on sama kuin oloarvon väri.):
(Jos aika-alue on 0 min, 0 h, 0,0 h, 
tai 0 h 0 min, näyttö ilmaisee ajastus- 
toiminnon vilkkumalla.)

F Asetusarvo (vihreä)
Merkkien korkeus: 6 mm

G Asetusarvo 1, 2 Näyttö

Laite edestä

Toimintonäppäin

H Tilanäppäin
(Vaihtaa tiloja ja asetusten valintaa)

I Kuittausnäppäin
(Nollaa hetkellisen arvon ja lähdön)

J Suurentamisnäppäimet 1 - 4

K Pienentämisnäppäimet 1 - 4

L M

Kytkimet

L Näppäinsuojauksen kytkin

M DIP-kytkin

Etupaneelin väri: Musta

Kotelon väri: Musta

A

B

D

E

F

J

K

C

G

H

I
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H5CXH5CX
Käyttö
■ Lohkokaavio

Huomautus:Tehopiiriä ei ole eristetty tulopiiristä paitsi H5CX-A11- ja H5CX-A11S-malleissa, joissa on peruseristys.

■ I/O-toiminnot

Tulot Käynnistyssignaali Lopettaa ajastuksen A-2- ja A-3-tiloissa (virrankytkentäviive).
Aloittaa ajastuksen muissa tiloissa.

Nollaus Nollaa oloarvon. (Kuluneen ajan mittaustilassa oloarvoksi tulee 0. Jäljellä olevan ajan 
mittaustilassa oloarvoksi palaa asetusarvo.)
Laskurituloja ei hyväksytä ja ohjauslähdön arvoksi tulee OFF, kun nollauslähdön arvo on ON.
Nollauksen ilmaisin palaa, kun nollaustulon arvo on ON.

Salpa Estää ajastintoiminnon

Lähdöt Ohjauslähtö (OUT) Lähdöt toimivat valitun käyttötilan mukaisesti, kun ajastin saavuttaa vastaavan asetusarvon.

Tulopiiri Sisäinen 
ohjauspiiri

Teholähdepiiri

(peruseristys)

Näyttöpiiri

Painikkeiden 
kytkentäpiiri

Lähtöpiiri

(katso huomautus)
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H5CXH5CX
Asetusten määrittäminen
■ Ajastinkäytön asetukset

Huomautus: Toimitettaessa H5CX on määritetty käyttämään ajastintoimintoa.

■ Kaksoisajastinkäytön asetukset

Huomautus: Toimitettaessa H5CX on määritetty käyttämään ajastintoimintoa.

Pelkkien perustoimintojen käyttäminen

• Aika-alue (0,001 s–999,9 h, paitsi 9 999 h
ja 9 999 min)

• Lähtötila (A, A-2, E, F)

• Ajastintila (UP/DOWN)

• Tulosignaalin leveys (20 ms / 1 ms)

Asetukset voidaan määrittää helposti DIP-kytkimen avulla. ➡Asetusten 
määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 8.

Muiden aika-alueiden (9 999 h, 9 
999 min) ja lähtötilojen (A-1, A-3, 
b, b-1, d ja Z) käyttäminen

Kaikkien toimintojen asetukset voidaan määrittää 
toimintonäppäimillä. 
➡Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on 
kohdassa sivu 9.

Tarkempien asetusten käyttäminen 
(lähtöaika, NPN-/PNP-tulotila, näytön väri, 
painikkeiden suojaustaso)

Muiden kuin perustoimintojen asetukset määritetään 
toimintonäppäinten avulla. 
➡Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on 
kohdassa sivu 9.

Perustoiminnot

Käytä seuraavia asetuksia kaikille malleille paitsi H5CX-L8@-laitteille.
H5CX-L8@-laitteen ohjeita on kohdassa sivu 9.

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8

Pelkkien perustoimintojen käyttäminen

• Aika-alue (0,01 s–99 min 59 s)

• ON-/OFF-käynnistystila
(vilkku OFF -käynnistys / vilkku ON -käynnistys)

• Ajastintila (UP/DOWN)

• Tulosignaalin leveys (20 ms / 1 ms)

Asetukset voidaan määrittää helposti DIP-kytkimen avulla. 
➡Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 12.

Muiden aika-alueiden käyttäminen 
(999,9 min, 9 999 min, 99 h 59 min, 
999,9 h, 9,999 h, 9,999 s)

Kaikkien toimintojen asetukset voidaan määrittää 
toimintonäppäimillä. 
➡Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on 
kohdassa sivu 13.

Tarkempien asetusten käyttäminen (NPN-/
PNP-tulotila, näytön väri, painikkeiden 
suojaustaso)

Muiden kuin perustoimintojen asetukset määritetään 
toimintonäppäinten avulla. 
➡Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on 
kohdassa sivu 13.

Perustoiminnot

Käytä seuraavia asetuksia kaikille malleille paitsi H5CX-L8@-laitteille.
H5CX-L8@-laitteen ohjeita on kohdassa sivu 13.

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8
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H5CX (ajastintoiminto)H5CX (ajastintoiminto)
Käyttö (ajastintoiminto)
■ Perustoimintojen asetukset

Huomautus: Kaikkien nastojen tehdasasetus on OFF.

Kytkinten asetusten helppo vahvistaminen ilmaisinten avulla

DIP-kytkimen nastojen ON/OFF-tilan voi varmistaa etuosan 
näytön avulla. Lisätietoja on kohdassa sivu 16.

Huomautus: 1. Varmista, että DIP-kytkimen nasta on asennossa ON. Jos nasta on asennossa OFF, DIP-kytkimen asetuksia ei käytetä.

2. DIP-kytkimen asetukset otetaan käyttöön, kun virta kytketään. (Määritä DIP-kytkimen asetukset virran ollessa katkaistuna.)

3. H5CX-L8@-laitteessa ei ole DIP-kytkintä. Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 9.

4. Jos käytettäviä aika-alueita tai lähtötiloja ei voi valita DIP-kytkimen avulla, kaikki asetukset on määritettävä 
toimintonäppäint en avulla. Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 9.

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8

Joidenkin perustoimintojen suorittamiseen riittää DIP-kytkin.

Kohde OFF ON

1 DIP-kytkimen 
asetukset 
käytössä / 
poissa käytöstä

Ei käytössä Käytössä

2 Aika-alue Katso viereinen taulukko.

3

4

5 Lähtötila Katso viereinen taulukko.

6

7 Ajastintila Kulunut aika 
(UP)

Jäljellä oleva 
aika (DOWN)

8 Tulosignaalin 
leveys

20 ms 1 ms

Nasta 2 Nasta 3 Nasta 4 Aika-alue

ON ON ON 0,001–9,999 s

OFF OFF OFF 0,01–99,99 s

ON OFF OFF 0,1–999,9 s

OFF ON OFF 1–9999 s

ON ON OFF 0 min 01 s–99 min 
59 s

OFF OFF ON 0,1–999,9 min

ON OFF ON 0 h 01 min–99 h 
59 min

OFF ON ON 0,1–999,9 h

Nasta 5 Nasta 6 Lähtötila

OFF OFF A-tila (signaali ON, viive 
(I): tehonnollaustoiminto)

ON OFF A-2-tila: (virta ON, viive 
(I): tehonnollaustoiminto)

OFF ON E-tila (väli: 
tehonnollaustoiminto)

ON ON F-tila (kumuloituva: 
tehonpitotoiminto)

Yksityiskohtaiset asetukset

Kun olet määrittänyt perustoimintojen asetukset DIP-kytkimien avulla, voit lisätä tarkkoja asetuksia (katso huomautus) 
toimintonäppäinten avulla. Saat lisätietoja sivulta 9.

Huomautus: Lähtöaika, NPN-/PNP-tulotila, näytön väri, näppäinsuojauksen taso.

Varmista, että nastan 1 asetus on 
ON.
8



H5CX (ajastintoiminto)H5CX (ajastintoiminto)
■ Lisätoimintojen asetukset

s s h s

(1 ms)(20 ms)

(A-1) (A-2) (A-3) (b-1)(b) (d) (E) (F) (Z)(A)

(KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5)(KP-1)

......s

Jos asetuksia ei voi määrittää DIP-kytkimen avulla, ne määritetään toimintonäppäimillä.

Määritä näppäinsuojauksen taso näppäinten  avulla.

Määritä aika-alue näppäinten  avulla.

Virta päälle (ON)

Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Aika-alueluettelo.Aika-alue

Käänteisillä väreillä näkyvät merkit ovat oletusasetuksia.

Jos määrität asetuksia ainoastaan toimintonäppäinten avulla, aseta DIP-kytkimen nasta 1 
asentoon OFF (tehdasasetus). Jos DIP-kytkimen nasta 1 on asennossa ON, kohdassa  
ilmoitettuja asetuksia ei näytetä.

Ajastintila

Lähtötila

Lähtöaika

Tulosignaalin 
leveys

NPN-/PNP-
tulon tila

Näytön väri

Näppäinsuo-
jauksen taso

Määritä näytön väri näppäinten  avulla.

Määritä NPN- / PNP-tulon tila näppäinten  avulla.

Määritä tulosignaalin leveys näppäinten  avulla.

(NPN-tulo) (PNP-tulo)

Näytetään ainoastaan H5CX-A@- ja H5CX-A11@-malleille.

(Punainen) (Vihreä) Punainen-vihreä Vihreä-punainen

Näytetään ainoastaan liitinyksikkömalleille (H5CX-A@).

Katso 
huomautus 1.

Katso 
huomautus 2.

Huomautus: 1.  Jos tila kytketään toimintoasetukseen käytön aikana, käyttö jatkuu.

2. Toimintoasetuksiin tehdyt muutokset otetaan käyttöön vasta, kun tila
muutetaan toimintatilaksi. Myös ajastin nollataan, kun asetukset muuteta-
an (aika alustetaan ja lähdön arvoksi tulee OFF).

Lisätietoja käyttötilassa tehtävistä toimista on kohdassa sivu 11.

Määritä ajastintila näppäinten  avulla.

Määritä lähtötila näppäinten  avulla.

Määritä lähtöajan kukin numero vastaavien näppäinten  avulla.

K
äy

ttö
til

a
To

im
in

to
je

n 
m

ää
rit

ys
til

a

väh. 3 s. väh. 3 s.

(Kulunut 
aika)

(Jäljellä 
oleva aika)

0,01–99,99 s 
(oletusasetus)

0,1–999,9 s

1–9,999 s

0 min 01 s–99 min 59 s

0,1–999,9 min

1–9 999 min

0 h 01 min–99 h 59 min

Näyttö

0,1–999,9 h

Asetusarvo

1–9 999 h

0,001–9,999 s

Aika-alueluettelo

(Jos lähtöajaksi on asetettu 0,00 , näytössä on.)

Näytetään ainoastaan tiloille A, A-1, A-2, A-3, b ja b-1.

: Lähdön pito / 0,01–99,99 s
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H5CX (ajastintoiminto)H5CX (ajastintoiminto)
■ Toimintojen kuvaukset
Aika-alue (timr) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla)

Valitse ajastettava aika-alue väliltä 0,000 s–9 999 h. DIP-
kytkimen avulla ei kuitenkaan voi määrittää ---- h (9 999 h)- ja ---- 
(9 999 min) -tyyppisiä asetuksia. Käytä toimintonäppäimiä, 
jos näitä asetuksia tarvitaan.

Ajastintila (timm) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla)

Valitse tilaksi joko kulunut aika (UP) tai jäljellä oleva aika 
(DOWN).

Lähtötila (outm) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla)

Määritä lähtötila. Käytettävissä olevat asetukset ovat A, A-1, A-2, 
A-3, b, b-1, d, E, F ja Z. Ainoastaan tilat A, A-2, E ja F voidaan 
valita DIP-kytkimen avulla. Käytä toimintonäppäimiä, jos käyttö 
vaatii muuta tilaa. (Lisätietoja lähtötilassa tehtävistä toimista on 
kohdassa Aikakaaviot sivulla 17.)

Lähtöaika (otim) 

Määritä kertalähdön lähtöaika (0,01–99,99 s) kertalähtöä 
käytettäessä. Kertalähtöä voi käyttää ainoastaan, jos valittu tila 
on A, A-1, A-2, b tai b-1. Jos lähtöajaksi on valittu 0,00, näytössä 
on teksti hold ja lähtö on estetty.

Tulosignaalin leveys (iflt) (asetuksen voi määrittää DIP-
kytkimen avulla).

Määritä signaali-, nollaus- ja salpatulojen signaalitulon 
vähimmäisleveys (20 ms tai 1 ms). Kaikille ulkoisille tuloille 
(signaali-, nollaus- ja salpatulot) käytetään samaa asetusta. 
Jos tulosignaaleille käytetään koskettimia, määritä tulosignaalin 
leveydeksi 20 ms. Tätä asetusta käsitellään liian taajan 
kytkennän estämiseksi.

NPN-/PNP-tulotila (imod) 

Valitse tulomuodoksi joko NPN-tulo (jännitteetön tulo) tai PNP-
tulo (jännitetulo). Tätä samaa asetusta käytetään kaikille ulkoisille 
tuloille. Saat lisätietoja tulokytkennöistä kohdasta Tulokytkennät 
sivulla 25.

Näytön väri (colr) 

Määritä oloarvon väri.

Näppäinsuojauksen taso (kypt)

Määritä näppäinsuojauksen taso.

Kun näppäinsuojauksen kytkin asetetaan ON-asentoon, asetusvirheitä voi välttää estämällä tiettyjen toimintonäppäinten käytön 
määrittämällä näppäinsuojauksen tason (KP-1–KP-5). Näppäinsuojauksen ilmaisin palaa, kun näppäinsuojauksen kytkin on asetettu ON-
asentoon.

Huomautus: Tilan muuttaminen ajastin-/kaksoisajastin-valintatilaan (vähintään  +  1 s) tai toiminnon asetustilaan 
(vähintään  3 s).

Lähtö OFF Lähtö ON

red Punainen (kiinteä)

grn Vihreä (kiinteä)

r-g Punainen Vihreä

g-r Vihreä Punainen

ONOFF

Huomautus: Tehdasasetus OFF

Näppäinsuojauksen
ilmaisin

(Katso huomautus)

Taso Merkitys Tiedot

Tilan vaihtaminen 
(katso huomautus)

Näytön 
vaihtaminen

käytön aikana

Nollausnäppäin Ylös-/alas-näppäin

KP-1 
(oletusarvo)

Ei Kyllä Kyllä Kyllä

KP-2 Ei Kyllä Ei Kyllä

KP-3 Ei Kyllä Kyllä Ei

KP-4 Ei Kyllä Ei Ei

KP-5 Ei Ei Ei Ei

MODE 1

MODE
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H5CX (ajastintoiminto)H5CX (ajastintoiminto)
■ Toiminta käyttötilassa

Oloarvo ja asetusarvo

Nämä tiedot näkyvät, kun virta kytketään. Oloarvo näkyy 
päänäytössä, ja asetusarvo näkyy alinäytössä. Näkyvät arvot 
määräytyvät toimintojen asetustilassa aika-aluetta ja ajastintilaa 
varten määritettyjen asetusten mukaisesti.

Oloarvo ja ON-jakson suhde (lähtötila = Z)

Oloarvo näkyy päänäytössä, ja ON-jakson suhde näkyy 
alinäytössä. SET1-valo palaa samanaikaisesti.

Määritä ON-/OFF-jakson säädettävässä vilkkutilassa (Z) 
käytettävä ON-jakson suhde prosenttiosuutena.

Jos syklin pituus on määritetty, sykliä voidaan hallita ON-/OFF-
jakson säädettävässä vilkkutilassa muuttamalla ON-jakson 
suhdetta.

ON-aika = syklin kesto × 

Lähdön tarkkuus vaihtelee käytössä olevan aika-alueen mukaan, 
vaikka ON-jakson suhteen asetusta ei muutettaisikaan. Jos siis 
vaaditaan lähtöajan hienosäätöä, on suositeltavaa määrittää 
syklin keston aika-alue mahdollisimman pieneksi.

Esimerkkejä:

1. Jos syklin kesto on 20 s, ON-jakson suhde on 31 % ja aika-
alue on 1–9999 s, päälläolaika voidaan laskea seuraavasti:

20 (s) ×  = 6,2 (s) → pyöristetään lähimpään 

kokonaislukuun (aika-alueen asetuksen vuoksi) 
→ ON-aika = 6 s

2. Jos syklin kesto on 20,00 s, ON-jakson suhde on 31 % ja 
aika-alue on 0,01–99,99 s, ON-aika voidaan laskea 
seuraavasti:

20,00 (s) ×  = 6,200 (s) → pyöristetään kahden 

desimaalin tarkkuuteen (aika-alueen asetuksen vuoksi) 
→ ON-aika = 6,20 s

Oloarvo ja syklin pituus (lähtötila = Z)

Oloarvo näkyy päänäytössä, ja syklin pituus näkyy alinäytössä. 
SET2-valo palaa samanaikaisesti.

Määritä ON-/OFF-jakson säädettävässä vilkkutilassa (Z) 
käytettävä syklin pituus.

Oloarvo

Asetusarvo

Oloarvo

ON-jakson suhde

Oloarvo

Syklin pituus

Kun lähtötila on Z

Määritä päälle-jakson suhteen kukin numero vastaavien näppäinten  avulla. 

(Neljännen numeron näppäimiä  ei voi käyttää.)

Määritä syklin pituuden kukin numero vastaavien näppäinten  avulla.

Määritä asetusarvon kukin numero vastaavien näppäinten  avulla.

Kun lähtötila ei ole Z.

ON-jakson suhde (%)
100

31 (%)
100

31 (%)
100

Syklin kulunut aika

ON-jakso prosenttiosuutena

ON-jakson analogiseen säätöön 
käytettävät suurennus- ja 
pienennysnäppäimet

Syklin pituus

ON-jakso (%)

Lähdön ohjaus

Sulje Avaa

Sulkuventtiili Täysin kiinni↔Täysin auki

0 %↔100 %ON-jakso
11



H5CX (kaksoisajastintoiminto)H5CX (kaksoisajastintoiminto)
Toiminta (kaksoisajastintoiminto)
■ Vaihtaminen ajastimesta kaksoisajastimeen
H5CX on tehtaalla määritetty käyttämään ajastintoimintoa. Voit vaihtaa kaksoisajastintoimintoon seuraavassa kuvatulla tavalla. Lisätietoja
on kohdassa sivu 32.

■ Perustoimintojen asetukset

Huomautus: Kaikkien nastojen tehdasasetus on OFF.

Kytkinten asetusten helppo vahvistaminen ilmaisinten avulla

DIP-kytkimen nastojen ON/OFF-tilan voi vahvistaa etuosan näy-
tön avulla. Lisätietoja on kohdassa sivu 16.

Huomautus: 1. Varmista, että DIP-kytkimen nasta on asennossa ON. Jos nasta on asennossa OFF, DIP-kytkimen asetuksia ei käytetä.

2. DIP-kytkimen muutokset otetaan käyttöön, kun virta kytketään. (Määritä DIP-kytkimen asetukset virran ollessa katkaistuna.)

3. H5CX-L8@-laitteessa ei ole DIP-kytkintä. Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 13.

4. Jos käytettäviä aika-alueita ei voi valita DIP-kytkimen avulla, kaikki asetukset on määritettävä toimintonäppäinten avulla. 
Asetusten määrittämistapoja koskevia ohjeita on kohdassa sivu 13.

1+

Virta päälle (ON)

Ajastimen tai 
kaksoisajastimen 
valinta

Pidä painettuna vähintään 
yhden sekunnin ajan.

Vaihda ajastintoiminnosta kaksoisajastintoimintoon 

näppäinten  avulla.

Ajastimen tai kaksoisajastimen
valintatila

Käyttötila

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8

Joidenkin perustoimintojen suorittamiseen riittää DIP-kytkin.

Varmista, että nastan 1 arvo on ON.

Kohde OFF ON

1 DIP-kytkimen 
asetukset 
käytössä / poissa 
käytöstä

Ei käytössä Käytössä

2 OFF-aika-alue Katso viereinen taulukko.

3

4 ON-aika-alue Katso viereinen taulukko.

5

6 ON/OFF-
käynnistystila

Vilkku OFF -
käynnistys

Vilkku ON -
käynnistys

7 Ajastintila UP DOWN

8 Tulosignaalin 
leveys

20 ms 1 ms

Nasta 2 Nasta 3 OFF-aika-alue

OFF OFF 0,01–99,99 s

ON OFF 0,1–999,9 s

OFF ON 1–9,999 s

ON ON 0 min 01 s–99 min 59 s

Nasta 4 Nasta 5 ON-aika-alue

OFF OFF 0,01–99,99 s

ON OFF 0,1–999,9 s

OFF ON 1–9,999 s

ON ON 0 min 01 s–99 min 59 s

Yksityiskohtaiset asetukset

Kun olet määrittänyt perustoimintojen asetukset DIP-kytkimien avulla, voit lisätä tarkkoja asetuksia (katso huomautus) 
toimintonäppäinten avulla. Saat lisätietoja sivulta 9.

Huomautus: NPN-/PNP-tulotila, näytön väri, näppäinsuojauksen taso.
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 H5CX (kaksoisajastintoiminto)H5CX (kaksoisajastintoiminto)
■ Lisätoimintojen asetukset

s s h s

s s h s

(Jäljellä oleva
aika)

(Kulunut
aika)

(1 ms)(20 ms)

(KP-1) (KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5)

......

......

s

s

Jos asetuksia ei voi määrittää DIP-kytkimen avulla, ne määritetään toimintonäppäimillä.

0,01–99,99 s (oletusasetus)

0,1–999,9 s

1–9,999 s

0 min 01 s–99 min 59 s

0,1–999,9 min

1–9 999 min

0 h 01 min–99 h 59 min

Näyttö

0,1–999,9 h

Asetusarvo

1–9 999 h

0,001–9,999 s

Määritä näppäinsuojauksen taso näppäinten  avulla.

Määritä näytön väri näppäinten  avulla.

Määritä NPN- / PNP-tulon tila näppäinten  avulla.

Määritä tulosignaalin leveys näppäinten  avulla.

 Määritä kaksoisajastinlähtötila näppäinten  avulla.

Näppäinsuo-
jauksen taso

Näytön väri

NPN-/PNP-
tulon tila

Tulosignaalin 
leveys

ON/OFF-
käynnistystila

Ajastintila

Määritä ajastintila näppäinten  avulla.

Määritä ON-aika-alue näppäinten  avulla.

Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Aika-alueluettelo.

Lisätietoja on jäljempänä kohdassa Aika-alueluettelo.

OFF-aika-alue

ON-aika-alue

Määritä OFF-aika-alue näppäinten  avulla.

(Katso huomautus 2.)
(Katso 
huomautus 1.)

3 s (väh.) 3 s (väh.)

Virta päälle (ON)

K
äy

ttö
til

a
To

im
in

to
je

n 
m

ää
rit

ys
til

a

(Vilkku OFF 
-käynnistys)

(Vilkku ON -
käynnistys)

(NPN-tulo) (PNP-tulo)

(Punainen) (Vihreä) (Punainen-vihreä) (Vihreä-punainen)

Näytetään ainoastaan H5CX-A@- ja H5CX-A11@-malleille.

Näytetään ainoastaan liitinyksikkömalleille (H5CX-A@).

Huomautus: 1. Jos tila kytketään toimintoasetukseen käytön aikana, käyttö jatkuu.

2. Toimintoasetuksiin tehdyt muutokset otetaan käyttöön vasta, kun tila muutetaan
toim  intatilaksi. Myös ajastin nollataan, kun asetukset muutetaan (aika alustetaan
ja lähdön arvoksi tulee OFF).

Käänteisillä väreillä näkyvät merkit ovat alkuasetuksia.

Jos määrität asetuksia ainoastaan toimintonäppäinten avulla, aseta DIP-kytkimen 
nasta 1 asentoon OFF (tehdasasetus). Jos DIP-kytkimen nasta 1 on asennossa ON, 

kohdassa  ilmoitettuja asetuksia ei näytetä.

Aika-alueluettelo

Lisätietoja käyttötilassa tehtävistä toimista on kohdassa sivu 15.
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H5CX (kaksoisajastintoiminto)H5CX (kaksoisajastintoiminto)
■ Toimintojen kuvaukset
OFF-aika-alue (oftr) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla)

Määritä OFF-aika-alueen asetus alueella 0,000 s–9 999 h. DIP-
kytkimen avulla voi kuitenkin valita ainoastaan tyyppien --.-- s 
(99,99 s), ---.- s (999,9 s), ---- s (9 999 s) ja -- min -- s (99 min 
59 s) asetuksia. Käytä toimintonäppäimiä, jos käyttö vaatii muita 
asetuksia.

ON-aika-alue (ontr) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla).

Määritä ON-aika-alueen asetus alueella 0,001 s–9 999 h. DIP-
kytkimen avulla voi kuitenkin valita ainoastaan tyyppien --.-- s 
(99,99 s), ---.- s (999,9 s), ---- s (9 999 s) ja -- min -- s (99 min 
59 s) asetuksia. Käytä toimintonäppäimiä, jos käyttö vaatii muita 
asetuksia.

Ajastintila (timm) (asetuksen voi määrittää DIP-kytkimen 
avulla).

Valitse ajastintilaksi UP (ylös) tai DOWN (alas). UP-tilassa 
näytetään kulunut aika ja DOWN-tilassa näytetään jäljellä 
oleva aika.

ON- / OFF-käynnistystila (totm) (asetuksen voi määrittää DIP-
kytkimen avulla)

Määritä lähtötila. Valitsee vilkku OFF-käynnistyksen tai vilkku ON-
käynnistyksen (Lisätietoja lähtötilassa tehtävistä toimista on 
kohdassa Aikakaaviot sivulla 17).

Tulosignaalin leveys (iflt) (asetuksen voi määrittää DIP-
kytkimen avulla).

Määritä signaali-, nollaus- ja salpatulojen signaalitulon 
vähimmäisleveys (20 ms tai 1 ms). Kaikille ulkoisille tuloille 
(signaali-, nollaus- ja salpatulot) käytetään samaa asetusta. 
Jos tulosignaaleille käytetään koskettimia, määritä tulosignaalin 
leveydeksi 20 ms. Tätä asetusta käsitellään liian taajan 
kytkennän estämiseksi.

NPN-/PNP-tulotila (imod) 

Valitse tulomuodoksi joko NPN-tulo (jännitteetön tulo) tai PNP-
tulo (jännitetulo). Tätä samaa asetusta käytetään kaikille ulkoisille 
tuloille. Lisätietoja tulokytkennöistä on kohdassa Tulokytkennät 
sivulla 25.

Näytön väri (colr) 

Määritä käytettävän arvon väri.

Näppäinsuojauksen taso  (kypt)

Määritä näppäinsuojauksen taso.

Kun näppäinsuojauksen kytkin asetetaan ON-asentoon, asetusvirheitä voi välttää estämällä tiettyjen toimintonäppäinten käytön 
määrittämällä näppäinsuojauksen tason (KP-1–KP-5). Näppäinsuojauksen ilmaisin palaa, kun näppäinsuojauksen kytkin on asetettu 
ON-asentoon.

Huomautus: Tilan muuttaminen ajastin-/kaksoisajastin-valintatilaan (vähintään  +  1 s) tai toiminnon asetustilaan 
( vähintään  3 s).

Lähtö OFF Lähtö ON

red Punainen (kiinteä)

grn Vihreä (kiinteä)

r-g Punainen Vihreä

g-r Vihreä Punainen

ONOFF

Huomautus: Tehdasasetus OFF

Näppäinsuojauksen
ilmaisin

(Katso
huomautus)

Taso Merkitys Tiedot

Tilan vaihtaminen 
(katso huomautus)

Näytön 
vaihtaminen

käytön aikana

Nollausnäppäin Ylös-/alas-näppäin

KP-1 
(oletusarvo)

Ei Kyllä Kyllä Kyllä

KP-2 Ei Kyllä Ei Kyllä

KP-3 Ei Kyllä Kyllä Ei

KP-4 Ei Kyllä Ei Ei

KP-5 Ei Ei Ei Ei

MODE 1

MODE
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 H5CX (kaksoisajastintoiminto)H5CX (kaksoisajastintoiminto)
■ Toiminta käyttötilassa

Oloarvo ja OFF-asetusaika

Oloarvo näkyy päänäytössä ja OFF-asetusaika näkyy 
alinäytössä. SET1-valo palaa samanaikaisesti.

Oloarvo ja ON-asetusaika

Oloarvo näkyy päänäytössä ja ON-asetusaika näkyy alinäytössä. 
SET2-valo palaa samanaikaisesti.

Määritä OFF-asetusajan kukin numero vastaavien näppäinten  avulla.

Määritä ON-asetusajan kukin numero vastaavien näppäinten  avulla.

OFF-asetusaika

Oloarvo‘

Oloarvo‘

ON-asetusaika
15
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H5CXH5CX

Käyttö ajastin- tai kaksoisajastinvalintatilassa
Valitse tässä valintatilassa, käytetäänkö H5CX-laitetta ajastimena vai kaksoisajastimena. H5CX-laitteessa on myös DIP-kytkimen tarkkai-
lutoiminto, jonka avulla DIP-kytkimen nastojen asennon voi vahvistaa etuosan näytön avulla.

1

1

OFF

ON

2 3 4 5 6 7 8

1

+

(Ajastin) (Kaksoisajastin)

Voit muuttaa tilan ajastin- tai kaksoisajastinvalintatilaksi pitämällä  

-näppäintä painettuna vähintään sekunnin ajan  -näppäimen ollessa 

samanaikaisesti painettuna.  -näppäintä on painettava ennen  
-näppäintä. 

Jos  -näppäintä painetaan ensin, tila ei vaihdu.

1

MODE

MODE 1

1

Vahvista DIP-kytkimen nastojen 1–8 tila  -näppäinten avulla.

Valitse ajastintoiminto tai kaksoisajastintoiminto  -näppäinten avulla.

Virta päälle (ON)

Ajastimen tai 
kaksoisajastimen 
valinta

K
äy

tt
ö

ti
la

Huomautus:H5CX on tehtaalla määritetty käyttämään ajastintoimintoa.

A
ja

st
im

en
 t

ai
 k

ak
so

is
aj

as
ti

m
en

 
va

lin
ta

ti
la

DIP-kytkimen 
tarkkailu

Huomautus: 1. Kun tilaksi valitaan ajastin- tai kaksoisajastintila, oloarvo nollataan ja lähdön tilaksi tulee OFF. Ajastustoi
mintoa ei suoriteta ajastin- tai kaksoisajastintilassa.

2. Ajastin- tai kaksoisajastintilassa tehdyt asetusten muutokset otetaan käyttöön, kun tila muutetaan käyttötilaksi. 
Jos asetuksia muutetaan, H5CX nollataan automaattisesti (oloarvo alustetaan ja lähdön tilaksi tulee OFF).

Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 8 on 
ON-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 7 on 
OFF-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 6 on 

Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 5 on 
OFF-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 4 on 
ON-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 3 on 
OFF-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 2 on 
ON-asennossa.
Ilmaisee, että DIP-kytkimen nasta 1 on 
ON-asennossa.

Huomautus: 1. H5CX-L8@ ei tue tätä näyttöä.

2. Toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun DIP-kytkimen nasta 1 
(DIP-kytkimen asetukset käytössä tai poissa käytöstä) on 
asennos sa ON (käytössä).

Esimerkki

väh. 1 s.



H5CXH5CX
Aikakaaviot
■ Ajastimen toiminta
H5CX-L8@-malleihin ei kuulu salpatuloa.

Lähtötila A: Signaalin ON-viive 1 (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON).

Lähtötila A-1: Signaalin ON-viive 2 (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON).

Lähtötila A-2: Virran ON-viive 1 (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON).

Lähtötila A-3: Virran ON-viive 2 (ajastinta ei nollata, kun virran tilaksi tulee ON).

Valittavissa on kertalähtö tai jatkuva lähtö.

Kertalähtö

Jatkuva lähtö
t

Teho

Käynnistys-
signaali

Salpa

Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastus-
kaavio

UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi 
tulee OFF.
Ohjauslähtöä ohjataan jatkuvalla ajanjaksolla tai 
kerta-ajanjaksolla.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo Ajastus

Lähtö

* Lähtö on välitön, kun arvo on 0.
** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä 

ajastuksen aikana.

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Ajastus alkaa, kun käynnistyssignaalin arvoksi tulee 
ON ja se kuitataan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee OFF.
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.
Ohjauslähtöä ohjataan jatkuvalla ajanjaksolla tai 
kerta-ajanjaksolla.

*Lähtö on välitön, kun arvo on 0.

Perustoiminto

Teho

Käynnistys
signaalin tulo Ajastus

Lähtö

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Ajastus alkaa, kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.
Käynnistyssignaali poistaa ajastustoiminnon 
(esimerkiksi saman toiminnon kuin hilatulolla) käytöstä.
Ohjauslähtöä ohjataan jatkuvalla ajanjaksolla tai 
kerta-ajanjaksolla.

*Lähtö on välitön, kun arvo on 0.

Perustoiminto

Teho
Ajastus

Lähtö

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

t

Ajastus alkaa, kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.
Käynnistyssignaali poistaa ajastustoiminnon 
(esimerkiksi saman toiminnon kuin hilatulolla) käytöstä.
Ohjauslähtöä ohjataan jatkuvalla ajanjaksolla tai 
kerta-ajanjaksolla.

*Lähtö on välitön, kun arvo on 0.

Perustoiminto

Teho
Ajastus

Lähtö
Jatkuva
17



H5CXH5CX
.

Lähtötila b: Toistosykli 1 (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON).

Lähtötila b-1: Toistosykli 2 (ajastinta ei nollata, kun virran tilaksi tulee ON).

Teho

Käynnistyssignaali

Portti

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Asetusarvo UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Jatkuva 
lähtö 

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi tulee ON:
Ohjauslähdön tila muutetaan käänteiseksi, kun aika loppuu 
(käynnistyssignaalin arvoksi tulee OFF).
Kun käynnistyssignaali on PÄÄLLE, ajastin käynnistyy, kun 
virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, 
jos asetettu aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms 
(kosketinlähtötyyppi).

 **  Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen aikana.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo Ajastus

Lähtö

AjastusAjastusAjastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö
Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Kertalähtö Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Ohjauslähdön arvoksi tulee ON, kun aika on kulunut.
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, kun
virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, 
jos asetettu aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms 
(kosketinlähtötyyppi).

 ** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä 
ajastuksen aikana.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo 

Lähtö

AjastusAjastusAjastusAjastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Jatkuva 
lähtö

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Ohjauslähdön tila muutetaan käänteiseksi, kun aika 
loppuu (käynnistyssignaalin arvoksi tulee OFF).
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, jos 
asetettu aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms (kosketinlähtötyyppi).

** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen 
aikana.

Jatkuva

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo

Lähtö

Ajastus Ajastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Kertalähtö 

t t t tt

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Ohjauslähdön arvoksi tulee ON, kun aika on kulunut.
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

Sustained

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo

Lähtö

Timing Timing

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, jos 
asetettu aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms (kosketinlähtötyyppi).

 ** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä 
ajastuksen aikana.
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H5CXH5CX
Z-tila
Lähdön määrä voidaan säätää muuttamalla säätötasolla asetettavan syklin pituudeksi 1 ja muuttamalla ON-jakson (%) asetusarvo.
Asetusarvossa näkyy ON-jakso (%), ja sen arvo voidaan valita väliltä 0–100 (%). Kun syklin pituus on 0, lähtö on aina OFF-tilassa. Kun
syklin pituus ei ole 0 ja kun ON-jakson arvoksi on asetettu 0 %, lähdön arvo on aina OFF. Kun ON-jakson arvoksi on määritetty 100 (%),
lähdön arvo on aina ON.

Lähtötila d: Signaalin OFF-viive (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON).

Lähtötila E: Väli (ajastin nollataan, kun virran tilaksi tulee ON.)

Lähtötila F: Kumulatiivinen (ajastinta ei nollata, kun virran tilaksi tulee ON).

Z-tila: ON-/OFF-jakson säädettävä vilkku

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Ohjauslähdön arvo on ON, kun käynnistyssignaali 
on ON (paitsi silloin, kun virta on OFF tai 
nollaussignaalin arvo on ON).
Ajastin kuitataan, kun aika loppuu.
 

* Lähtö toimii ainoastaan käynnistyssignaalin tulon 
aikana, kun asetus on 0.

** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen aikana.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo

Lähtö

Ajastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastuskaavio
UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Ohjauslähtö kuitataan, kun aika on kulunut.
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Lähtö on välitön, kun arvo on 0.
** Start signal input is enabled during timing.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo 

Lähtö

Ajastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

Asetusarvo

Ajastus-
kaavio

UP

DOWN

0

0

Asetusarvo

Käynnistyssignaali ottaa ajastuksen käyttöön 
(ajastus pysäytetään, kun käynnistyssignaalin arvo 
on OFF tai kun virta on OFF).
Tässä käytetään jatkuvaa ohjauslähtöä.

*   Lähtö on välitön, kun arvo on 0.

Jatkuva

Perustoiminto

Teho

Käynnistys-
signaalin tulo

Lähtö

Ajastus Ajastus

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

ON-jakson asetus 
(%) ON-aika 

0

0DOWN

UP

ON-jakson asetus 
(%) ON-aika 

Syklin pituus

Syklin pituus

Ajastus-
kaavio

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi 
tulee ON.
Ohjauslähdön tila muutetaan käänteiseksi, kun aika 
loppuu (käynnistyssignaalin arvoksi tulee ON).
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin 
tulo 

Output

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, jos asetettu 
aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms (kosketinlähtötyyppi).

** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen aikana.

Ajastus
ON-jakso(%)

Ajastus
(syklin pituus)

Ajastus
(syklin pituus)

Ajastus
ON-jakso(%)
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H5CXH5CX
■ Kaksoisajastintoiminto
H5CX-L8@-malleihin ei kuulu salpatuloa.

Lähtötila toff: Vilkku OFF -käynnistys

Lähtötila ton: Vilkku ON -käynnistys

0

0

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

OFF-aika

Ajastuskaavio

UP ON-aika

Jatkuva lähtö 

DOWN
OFF-aika

ON-aika

Ohjauslähdön tila muutetaan käänteiseksi, kun aika 
loppuu (käynnistyssignaalin arvoksi tulee OFF).
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, 
kun virta on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, jos asetettu 
OFF/ON-aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms (kosketinlähtötyyppi).

** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen aikana.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo

Ajastus
ON

Lähtö

Ajastus
OFF

Ajastus
ONAjastus

OFF

0

0

Teho

Käynnistyssignaali

Salpa

 Nollaus

Ohjauslähtö

OFF-aika

Ajastuskaavio

UP
ON-aika

Jatkuva lähtö 

DOWN
OFF-aika

ON-aika

Ajastus aloitetaan, kun käynnistyssignaalin arvoksi tulee ON.
Ohjauslähdön tila muutetaan käänteiseksi, kun aika loppuu 
(käynnistyssignaalin arvoksi tulee ON).
Kun käynnistyssignaali on ON, ajastin käynnistyy, kun virta 
on ON tai kun nollaustulon arvoksi tulee OFF.

* Normaali lähtötoiminto ei ole mahdollinen, jos asetettu 
ON/OFF-aika on liian lyhyt.
Aseta arvoksi vähintään 100 ms (kosketinlähtötyyppi).

** Käynnistyssignaalin tulo ei ole käytössä ajastuksen aikana.

Perustoiminto

Teho

**
Käynnistys-
signaalin tulo Ajastus 

OFF

Lähtö

Ajastus 
ON

Ajastus 
OFF

Ajastus 
ON
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H5CXH5CX
Mitat (mm)
Huomautus: Kaikki mitat ovat millimetreinä, ellei toisin ole mainittu.

■ Ajastin (ilman paneeliasennuskiinnikettä).

44,8x44,8

100648x48

44,8x44,8

64648x48

44,8x44,8

72,5
14,4

648x48

14,4
63,76

44,8x44,8

48x48

44,8x44,8

63,7
14,3

648x48

H
5
C
X
-
A
1
1
D

H5CX-A/-AS (paneeliasennus)

Huomautus: M 3,5 liitinruuvi (tehollinen pituus: 6 mm)

H5CX-AD/-ASD (paneeliasennus)

Huomautus: M 3,5 liitinruuvi (tehollinen pituus: 6 mm)

H5CX-A11/-A11S (paneeliasennus/pinta-asennus)

H5CX-A11D/-A11SD (paneeliasennus/pinta-asennus)

H5CX-L8@ (paneeliasennus/pinta-asennus)
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H5CXH5CX
■ Mitat paneeliasennuskiinnikkeen kanssa

A

Paneelin aukot

Paneelin aukot on kuvattu alla
(standardin DIN43700 mukaisesti).

Kiinnityspaneelin paksuuden 
on oltava 1 - 5 mm. 

  3. Ajastimia voi asentaa vierekkäin, 
mutta ainoastaan suunnassa, 
jossa ei ole koukkuja.

60 min

60 min

45+0,6
−0

45+0,6
−0

+1
0A = {48n−2,5 + (n−1) x 4} 

Y92A-48F1 kiinnitettynä.

+1
0A = (51n−5,5) 

Y92A-48 kiinnitettynä.

+1
0A = (48n − 2,5) 

15 min

n asennus vierekkäin

   2. Käytön helpottamiseksi 
suosittelemme sovittimien 
käyttämistä siten, että koukuilla 
varustettujen sivujen välinen 
etäisyys on vähintään 15 mm.

Huomautus

1.

58

48 7,5

(51)

98,7

Y92S-29 (tilattava erikseen)
Vesitiivis tiiviste

Paneeli
Y92F-30 (tilattava erikseen)
Sovitin paneeliasennusta varten

P3GA-11
(tilattava erik-
seen)
Paneeliasen-
nuskanta

58

48 7,5

(51)

84,8

58

48 7,5

(51)

89,9

Y92S-29 (tilattava erikseen)
Vesitiivis tiiviste

Paneeli

Y92F-30 (tilattava erikseen)
Sovitin paneeliasennusta varten

P3GA-11
(tilattava erikseen)
Paneeliasennuskanta

58

48 7,5

(51)

62,5

58

48 98,57,5

(51)

Y92S-29 (sisältyy toimitukseen)
Waterproof Packing

Paneeli

Y92F-30 (sisältyy toimitukseen)
Sovitin paneeliasennusta varten

H5CX-A/-AS (toimitetaan sovittimen ja vesitiiviin tiivisteen kanssa)

H5CX-AD/-ASD (toimitetaan sovittimen ja vesitiiviin tiivisteen kanssa)

H5CX-A11/-A11S (sovitin ja vesitiivis tiiviste tilattava erikseen)

H5CX-A11D/-A11SD (sovitin ja vesitiivis tiiviste tilattava erikseen)

H5CX-L8@ (sovitin ja vesitiivis tiiviste tilattava erikseen)

Y92S-29 (sisältyy toimitukseen)
Vesitiivis tiiviste

Paneeli Y92F-30 (sisältyy toimitukseen)
Sovitin paneeliasennusta varten

Y92S-29 (tilattava erikseen) Vesitiivis tiiviste) Paneeli
Y92F-30 (tilattava erikseen)
Sovitin paneeliasennusta varten

P3GA-11
(tilattava erikseen)
Paneeliasennuskanta
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H5CXH5CX
■ Mitat DIN-kiskokannan kanssa

Huomautus: Mitat vaihtelevat DIN-kiskon mallin mukaan (ohjearvo).

112 109,7
103,2 100,9 92,3 90

H5CX
-A11/
-A11S

H5CX
-A11D/
-A11SD

H5CX
-L8@

P2CF-11 P2CF-11 P2CF-08
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H5CXH5CX
Asennus
■ Liitinjärjestys
Varmista ennen käyttöä, että teholähde vastaa laitteen vaatimuksia.

Huomautus: Älä kytke käyttämättömiä liittimiä releliittimiksi.

H5CX-A/-AD H5CX-AS/-ASD
N

ol
la

us

S
ig

na
al

i

S
al

pa

Ei 
käytössä

Tulokäyttö 0 V

Ei 
käytössä

Ei käytössä

Ei 
käytössä

Kosketinlähtö

H5CX-A11/-A11D H5CX-A11S/-A11SD

Ei käytössä

Sisäinen piiri

H5CX-L8/-L8D H5CX-L8S/-L8SD

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

(+)(-)

0 V

Salpa

Signaali

Nollaus

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

(+)(-)

0 V

Ei käytössä

Sisäinen piiriSalpa

Signaali

Nollaus

Ei 
käytössä

Ei 
käytössä

Sisäinen piiri

4

3

2

1 8

7

6

5

(+)(-)

0 V

Signaali

Nollaus

Sisäinen piiri

4

3

2

1 8

7

6

5

(+)(-)

0 V

Signaali

Nollaus

Ei käytössä

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(-)

1 2 3 4 5
Transistorilähtö

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(-)

1 2 3 4 5

N
ol

la
us

S
ig

na
al

i

S
al

pa

Ei 
käytössä

Tulokäyttö 0 V

Ei 
käytössä

Ei käytössä

Ei 
käytössä

Tehonsyöttö ja tulopiiri eivät ole eristettyjä
H5CX-AD-laitteen liittimet 1 ja 6 on kytketty sisäisesti toisiinsa.

Tehonsyöttö ja tulopiiri eivät ole eristettyjä
H5CX-ASD-laitteen liittimet 1 ja 6 on kytketty sisäisesti 
toisiinsa.

H5CX-A11-laitteen tehonsyötössä ja 
tulopiirissä on peruseristys.
H5CX-A11D-laitteen tehonsyöttö ja 
tulopiiri eivät ole eristettyjä.
H5CX-A11D-laitteen liittimet 2 ja 3 
on kytketty sisäisesti toisiinsa.

H5CX-A11S-laitteen tehonsyötössä ja 
tulopiirissä on peruseristys.
H5CX-A11SD-laitteen tehonsyöttö ja 
tulopiiri eivät ole eristettyjä.
H5CX-A11SD-laitteen liittimet 2 ja 3 
on kytketty sisäisesti toisiinsa.

Tehonsyöttö ja tulopiiri eivät ole eristettyjä
H5CX-L8D-laitteen liittimet 1 ja 2 on kytketty 
sisäisesti toisiinsa.

Tehonsyöttö ja tulopiiri eivät ole eristettyjä
H5CX-L8SD-laitteen liittimet 1 ja 2 on kytketty 
sisäisesti toisiinsa.

Kosketinlähtö

Kosketinlähtö
Transistorilähtö

Transistorilähtö
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H5CXH5CX
■ Tulopiirit

■ Tulokytkennät
H5CX-A@/-A11@-laitteen tulot ovat jännitteettömiä (oikosulku tai avoin) tuloja tai jännitetuloja.

H5CX-L8@-laitteen tulo on ainoastaan jännitteetön tulo.

Jännitteettömät tulot (NPN-tulot)

Jännitteettömät signaalitulot

Käytettävä kaksijohtiminen anturi

Vuotovirta: enintään 1,5 mA
Kytkentäkapasiteetti: vähintään 5 mA
Jäännösjännite: enintään 3 V DC
Käyttöjännite: 10 V DC

Käynnistys-, nollaus- ja salpatulo

+12 V

1 kΩ

Sisäinen piiriIN

PC tai anturi

0 V

Tu
lo

H5CX-A@
H5CX-A11@

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo

Kosketintulo

H5CX-L8@

Avoin kollektori
(Kytketty NPN-transistorin 
avoimen kollektorin lähtöanturiin)

Toiminta, kun transistori on ON Toiminta, kun transistori on ON Toiminta, kun rele on ON

Jännitelähtö
(Kytketty jännitelähtöanturiin)

Anturi

H5CX-A@
H5CX-A11@

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo

H5CX-L8@

H5CX-A@
H5CX-A11@
H5CX-L8@A

C

D

E

F G H I

G F

C

0 V

Tu
lo

A

C

D

E

F G H I

G F

C

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo0 V

Tu
lo

A

C

D

E

F G H I

G F

C

Koskettimeton tulo Oikosulkutaso

Transistori ON
Jäännösjännite: enintään 3 V
Impedanssi ON-tilassa: enintään 1 kΩ 
(vuotovirta on 5–20 mA, kun impedanssi on 0 Ω)

Avoin taso

Transistori OFF
Impedanssi OFF-tilassa: vähintään 100 kΩ

Kosketintulo Käytä kosketinta, joka voi kytkeä 5 mA:n 
suuruisen virran 10 V:n jännitteellä.
Suurin jännite: enintään 30 V DC

Toiminta, kun transistori on ON

H5CX-A@
H5CX-A11@

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo

H5CX-L8@

Kaksijohtiminen anturi

0 V

Tu
lo

A

C

D

E

F G H I

G F

C
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H5CXH5CX
Jännitetulot (PNP-tulot)

Jännitetulon signaalitasot

Korkea taso (tulo ON): 4,5–30 V DC
Matala taso (tulo OFF): 0–2 V DC
Suurin jännite: enintään 30 V DC
Tulovastus: noin 4,7 kΩ
Huomautus: Tehopiiriä ei ole eristetty tulopiiristä paitsi H5CX-A11-/H5CX-A11S-malleissa, joissa on peruseristys. Johdotusta koskevia 

lisätietoja on kohdassa Varo-ohjeet.

Tarvikkeet (tilattava erikseen)
Huomautus: Kaikki mitat ovat millimetreinä, ellei toisin ole mainittu.

Kosketintulo
Koskettimeton tulo 
(NPN-transistori)
(Kytketty NPN-transistorin 
avoimen kollektorin lähtöanturiin) 

Toiminta, kun transistori on OFF Toiminta, kun transistori on ON Toiminta, kun rele on ON

Koskettimeton tulo 
(PNP-transistori)
(Kytketty PNP-transistorin 
avoimen kollektorin lähtöanturiin) 

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo0 V

Tu
lo

 

C E

F G H I

G F

H5CX-A@
H5CX-A11@

Anturi Anturi

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo0 V

Tu
lo

 

C E

F G H I

G F

H5CX-A@
H5CX-A11@

S
ig

na
al

itu
lo

S
al

pa
tu

lo

N
ol

la
us

tu
lo0 V

Tu
lo

 

C E

F G H I

G F

H5CX-A@
H5CX-A11@

8 liitintä 
M3,5 x 7,5

2 halk. 
4,5 reikää 

Enint. 70

Enint. 50

Enint. 20,3

7,8
3 4,5

35,4

4

Kiskoasennus / etuliitin
P2CF-08

P2CF-08-E (sormisuojattu liitin)
Standardin VDE0106/P100 mukainen

Liitinjärjestys / 
sisäiset kytkennät
(ylhäältä) Pinta-asennusreiät

40±0,2

Kaksi, halk. 4,5, tai kaksi, M4

Enint. 50

40±0,2

Enint. 70

8 liitintä 
M3,5 x 7,5

2 halk. 
4,5 reikää 

7,8

4

35,4

Enint. 21,5

20,3

19

3

1,3

5 4,5
26



H5CXH5CX
Kiskoasennus / etuliitin
P2CF-11

Liitinjärjestys / 
sisäiset kytkennät
(ylhäältä) Pinta-asennusreiät

Kaksi, halk. 4,5, tai kaksi, M4

40±0,2

2 reikää, 
halk. 4,5

11 liitintä 
M3,5 x 7,5

Enint. 70

Enint. 50
Enint. 31,2

7,8
3 4,5

35,4

4

P2CF-11-E (sormisuojattu liitin)
Standardin VDE0106/P100 mukainen

2 reikää, 
halk. 4,5 

11 liitintä 
M3,5 x 7,5

7,8

Enint. 70

4
40±0,2
Enint. 50

35,4

Enint. 31,2

30

5 4,5

3

1,2

45

halk. 27

45 4,9 17

Paneeliasennuskanta
P3G-08

Liitinjärjestys / 
sisäiset kytkennät
(alhaalta)

P3GA-11 Liitinjärjestys / 
sisäiset kytkennät
(alhaalta)

45

45

halk. 27

25,6

4,5
16,3

6,2

Liittimien sormisuojus
Standardin VDE0106/P100 mukainen

Y92A-48G
(P3G-08/P3GA-11-liitimen tarvike)

 

12 reikää, halk. 6,4

34 47,7 x 47,7 48 x 48

47,4

16,5
24,6 27,6
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H5CXH5CX
Kovapintainen suojus
Y92A-48

Pehmeäpintainen suojus
Y92A-48F1

Y92F-30

Sovitin paneeliasennusta varten 
(toimitetaan H5CX-A@-mallien kanssa)

Vedenpitävä tiiviste
(toimitetaan H5CX-A@-mallien kanssa)

Y92S-29

Huomautus: Tilaa paneeliasennuskiinnike  erikseen, jos se 
katoaa tai vahingoittuu.

Huomautus: Tilaa vesitiivis tiiviste erikseen, jos se katoaa 
tai vahingoittuu. Vesitiivis tiiviste saattaa 
joissakin käyttöympäristöissä vahingoittua, 
kutistua tai kovettua, jolloin NEMA4-
vaatimusten täyttäminen edellyttää tiivisteen 
säännöllistä vaihtamista.

Kiinnityskisko 
PFP-100N, PFP-50N PFP-100N2

Päätylevy
PFP-M

Aluslevy
PFP-S

4,5

15 25 25 25 25 *
10 10

7,3±0,15

35±0,3 27±0,15

1

4,5

15 25 25 25 25 15
10 101.000

27 24

16

29,2

1 1,5

50

11,5
M4 x 8 
lieriökan-
taruuvi
 

10
6,2

1,8

1
35,5 35,3

1,8

1,3

4,8

5
16

12

44,3

16,5
10

34,8

1.000 (500)
(Katso huomautus.)

Huomautus: Sulkeissa olevat arvot ovat PFP-50N-yksikön arvoja.

35±0,3
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H5CXH5CX
Varo-ohjeet
 !Varoitus

Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se altistuu tulenaroille tai 
räjähtäville kaasuille. Tämä saattaa aiheuttaa räjähdyksen.

Lähtöreleiden käyttöikä vaihtelee kytkentäkapasiteetin 
ja kytkentäolosuhtieden mukaisesti. Ota todelliset 
käyttöolosuhteet huomioon ja käytä tuotetta sen 
nimelliskuormistuksen ja sähköisen käyttöiän mukaisesti. 
Tuotteen käyttäminen sen käyttöikää kauemmin saattaa 
aiheuttaa kärkien likaantumista tai palamista.

Älä yritä purkaa, korjata tai muuttaa tuotetta. Tämä voi aiheuttaa 
sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriön.

Älä anna metalliesineiden tai johtimien päästä tuotteen sisälle. 
Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai toimintahäiriön.

■ Teholähteet
Käytä H5CX-laitteen (paitsi for H5CX-A11@-laitteen) tulolaitteen 
teholähteenä eristävää muuntajaa, jonka ensiö- ja toisiokäämit on 
eristetty toisistaan ja jonka toisiokäämi ei ole maadoitettu.

Varmista, että jännite on määritetyllä alueella. Muussa 
tapauksessa ajastimen sisäiset osat saattavat vahingoittua.

Älä kosketa tuloliittimiä, kun laitteeseen tulee virtaa. H5CX-
laitteissa (paitsi H5CX-A11/-A11S-laitteissa) on muuntajaton 
teholähde, joten tuloliittimien koskettaminen, kun laitteeseen 
tulee virtaa, saattaa aiheuttaa sähköiskun.

Kun virta kytketään päälle ja katkaistaan, tulosignaalin 
vastaanotto on mahdollista, epävakaata tai mahdotonta 
oheisen kaavion mukaisesti.

Kytke ja katkaise virta releellä, jonka nimelliskapasiteetti on 
vähintään 10 A, jotta virran kytkemisestä ja katkaisemisesta 
aiheutuva syöksyvirta ei kuluttaisi kärkiä.

Johda teholähteen jännite releen tai kytkimen kautta siten, että 
jännite saavuttaa kiinteän arvon heti. Muussa tapauksessa sitä ei 
ehkä nollata tai järjestelmässä saattaa syntyä ajastinvirhe.

Varmista, että teholähteen kapasiteetti on riittävä, sillä muussa 
tapauksessa ajastin ei ehkä käynnisty ajastimen 
päällekytkeytymisen yhteydessä esiintyvän suuren syöksyvirran 
(noin 10 A) vuoksi.

Varmista, että syöttöjännitteen vaihtelu on sallitulla alueella.

■ Ajastimen ohjaus tehokäynnistyksen 
avulla

Oheislaitteiden (esimerkiksi anturit) käynnistysajan sallimiseksi 
H5CX-laite aloittaa ajastuksen noin 200–250 ms virran päälle 
kytkemisen jälkeen. Tämän vuoksi ajan näyttö alkaa arvosta 
250 ms, kun ajastus alkaa virran päälle kytkemisen jälkeen. 
Jos asetusarvo on pienempi kuin 249 ms, aika ennen lähdön 
kytkeytymistä ON-tilaan on välillä 200–250 oleva kiinteä arvo. 
(Tavallinen toiminta on mahdollista, kun asetusarvo on yli 
250 ms.) Jos sovelluksessa vaadittava asetusarvo on pienempi 
kuin 249 ms, käytä käynnistysajoitusta signaalitulon kanssa.

Kun H5CX-laitetta käytetään tehokäynnistyksen kanssa F-tilassa 
(kumuloituva toiminto, lähtö pidossa), järjestelmässä syntyy 
sisäisten piirien ominaisuuksista aiheutuva ajastinvirhe (noin 
100 ms joka kerta, kun H5CX kytketään päälle). Jos käyttö 
edellyttää ajastimen tarkkuutta, käytä H5CX-laitetta 
signaalikäynnistyksen kanssa. 

■ Tulo/lähtö
H5CX-laite (paitsi H5CX-A11- ja H5CX-A11S-laitteet) 
käyttää muuntajatonta teholähdettä. Noudata seuraavia 
ohjeita kytkiessäesi releen tai transistorin ulkoiseksi 
signaalitulolaitteeksi muuntajattomalle teholähteelle saapuvien 
loisvirtojen aiheuttamien oikosulkujen välttämiseksi. Jos kahteen 
tai useampaan ajastimeen kytketään rele tai transistori, 
ajastimien lähtöliittimien on oltava johdotettu oikein siten, että 
niiden vaihe on sama, sillä muussa tapauksessa liittimet joutuvat 
toistensa kanssa oikosulkuun.

H5CX

Input 
terminal Virtalähde

Erotusmuuntaja vaaditaan.

Piiri

Ta
sa

su
un

ta
aj

a

Syöttöliittimet

Virta-
lähde 

Tulo Mahdoton

Epävakaa

Mahdollinen Mahdoton
Epä-
vakaa

200 ms 0 - 50 ms 5 ms 0 - 500 ms

ON
OFF

Tuloliitin Virtalähde

H5CX

Tuloliitin

Ulkoisen tulosignaalin 
kosketin tai transistori

Tuloliitin

VirtalähdeTuloliitin

Väärin

Oikein

Oikosulkuvirta
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H5CXH5CX
Kuten alla on kuvattu, kahta itsenäistä tehokytkintä ei voi käyttää, 
ajastimen vaiheesta riippumatta.

■ Transistorilähtö
H5CX-laitteen transistorilähtö on eristetty sisäisestä piiristä 
valokytkimen avulla, joten transistorilähtöä voi käyttää sekä NPN- 
että PNP-lähtönä.

Lähtötransistorin kollektoriin kytkettyä diodia käytetään 
induktiivisen kuorman yhteydessä syntyvän invertoidun 
jännitteen absorboimiseen.

■ Asetusarvojen muuttaminen
Jos asetusarvoa muutetaan ajoituksen aikana, lähtö siirtyy 
jatkuvaa lukua käyttävän järjestelmän vuoksi ON-tilaan, jos 
asetusarvoa muutetaan seuraavasti:

Kulunut aika -tila: oloarvo ≥ asetusarvo

Jäljellä oleva aika -tila: kulunut aika ≥ asetusarvo (oloarvo on 0.)

Huomautus: Jäljellä oleva aika -tilassa asetusarvon muutoksen 
määrä lisätään oloarvoon tai poistetaan siitä.

■ Toiminta, kun asetusarvo on 0
Toiminta asetusarvon ollessa 0 riippuu valitusta lähtötilasta. 
Saat lisätietoja Ajoituskaavioista.

■ DIP-kytkimen asetus
Varmista ennen DIP-kytkimen asetusten muuttamista, että virta ei 
ole päällä. DIP-kytkimen asetusten muuttaminen virran ollessa 
päällä saattaa aiheuttaa sähköiskun, sillä koskettimissa on 
suurjännitteitä.

■ Varmistus virtakatkoksen yhteydessä
Kaikki tiedot tallennetaan virtakatkoksen yhteydessä EEPROMiin. 
EEPROMiin voi kirjoittaa yli 100 000 kertaa.

■ Vasteen viiveaika nollauksen aikana 
(transistorilähtö)

Seuraavassa taulukossa on viive nollaussignaalin tulosta siihen, 
että lähtö siirtyy OFF-tilaan.

(vertailuarvo)

■ Kytkentä
Varmista, että ajastimen kytkennän napaisuus on oikea.

■ Asennus
Kiinnitä ajastimen kaksi kiinnitysruuvia. Kiristä ruuveja 
vuorotellen, vähän kerrallaan, jotta niiden kireys pysyy samana.

H5CX-laitteen paneelin pinta on vettä hylkivä (NEMA 4- ja IP66-
standardien mukainen). Jotta vesi ei pääsisi tunkeutumaan 
laitteen piireihin ajastimen ja käyttöpaneelin välisestä raosta, 
asenna vesitiivis tiiviste ajastimen ja asennuspaneelin väliin ja 
kiinnitä tiiviste Y92F-30-uppoasennussovittimella.

■ Vikadiagnostiikka
Jos laitteessa havaitaan virhe, seuraavat sanomat tulevat näyttöön:

Huomautus: Tähän kuuluvat ajat, jolloin EEPROMin käyttöikä on loppunut.

Tuloliitin

Tuloliitin

Virtalähde

Load

Ajastin

Teho kuormaan

Induktiivinen 
kuorma

Ajastin

Teho kuormaan

+ +

Kuorma

PNP-lähtöNPN-lähtö

Toimintatila Kirjoittamishetki

A-3- ja F-tila Kun virta katkaistaan

Muu tila Kun asetuksia muutetaan

 Nollaussignaalin pienin 
leveys:

Lähdön viiveaika

1 ms 0,8–1,2 ms

20 ms 15–25 ms

Suosittelemme, että ruuvin kannan ja 
sovittimen välinen etäisyys on 0,5 - 1 mm.

0,5 - 1 mm

Päänäyttö Alinäyttö Virhe Lähdön tila Korjausmenetelmä Asetusarvo  
nollauksen 

jälkeen

e1 Ei pala CPU OFF Paina nollausnäppäintä tai 
sammuta teholähde ja kytke se 
uudelleen päälle.

Ei muutosta

e2 Ei pala Muistivirhe (RAM) OFF Sammuta teholähde ja kytke se 
uudelleen päälle.

Ei muutosta

e2 sum Muistivirhe (EEP)
(katso huomautus)

OFF Palauta käyttöön tehdasasetukset 
nollausnäppäimen avulla.

0
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H5CXH5CX
■ Käyttöympäristö
• Käytä tuotetta sen vedenpitävyyttä ja öljylle altistamista 

koskevien ohjeiden mukaisesti.

• Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se altistuu tärinälle tai iskuille. 
Tuotteen käyttäminen tällaisissa paikoissa saattaa aiheuttaa 
rasituksen synnyttämiä vahinkoja.

• Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa se altistuu pölylle, 
syövyttäville kaasuille tai suoralle auringonvalolle.

• Erota tulosignaalilaitteet, tulosignaalikaapelit ja tuote 
kohinalähteistä tai kohinaa synnyttävistä suurjännitekaapeleista.

• Erota tuote staattisen sähkön lähteistä käyttäessäsi tuotetta 
ympäristössä, jossa muodostuu runsaasti staattista sähköä 
(esimerkiksi putkistot, joissa siirretään rainausseoksia, jauheita 
tai virtaavia aineita).

• Orgaaniset liuottimet (esimerkiksi tinneri) sekä erittäin happamat 
tai emäksiset liuokset saattavat vahingoittaa ajastimen 
ulkokuorta.

• Käytä tuotetta sen sallitulla lämpötila- ja kosteusalueella.

• Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa kosteus saattaa aiheuttaa 
kondensoitumista, tai paikoissa, joissa lämpötilanvaihtelut ovat 
erittäin suuret.

• Varastoi tuote ohjeiden mukaisessa lämpötilassa. Jos H5CX-
laitteen varastointilämpötila on ollut alle –10 °C, anna laitteen 
olla huoneenlämmössä vähintään kolme tuntia ennen käyttöä.

• H5CX-laitteen lähtöjen jättäminen päälle pitkäksi ajaksi 
kuumassa lämpötilassa saattaa nopeuttaa sisäisten osien 
(esmerkiksi elektrolyyttikondensaattorien) kunnon 
heikkenemistä. Tämän vuoksi tuotetta on käytettävä releiden 
kanssa, eikä laitteen lähtöjen jättäminen päälle yli kuukauden 
ajaksi ole suositeltavaa.

■ Eristys
Teholähteen ja tuloliittimien välissä ei ole eristystä (paitsi H5CX-
A11/-A11S-laitteissa).

Peruseristys teholähteen ja lähtöliittimien välissä.

Tulo- ja lähtöliittimet on kytketty laitteisiin ilman paljaita osia, 
joissa on varaus.

Tulo- ja lähtöliittimet on kytketty laitteisiin peruseristyksellä, 
joka sopii suurimmalle käyttöjännitteelle.

X1T X2

X2/b T/a X1/a X1/a

X Apurele (esimerkiksi MY-rele)
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H5CXH5CX
Liite
■ Toimintonäppäinten käyttäminen
Ajastimen toiminta

Kaksoisajastintoiminto

Huomautus: 1. Kaikki asetukset muutetaan - ja -näppäimen avulla.

2. Edellä olevat vuokaaviot kuvaavat kaikkien mallien määrityksiä. Jos haluat tiettyjä malleja koskevia lisätietoja, katso sivu 9 
(ajastimen käyttö) tai sivu 13 (kaksoisajastimen käyttö).

1+

1+

Virta päälle (ON)

KäyttötilaAjastimen tai kaksoisajastimen valintatila Toimintojen määritystila

Voi olla toiminnassa

Toiminta pysähtynyt

Ajastimen tai kaksoisajastimen valinta

DIP-kytkimen tarkkailu

Ajastin (ei Z-tilassa)

PV/SV

Ajastin (Z-tila)

PV / ON-jakson suhde

PV / syklin pituus

Aika-alue

Ajastintila

Lähtötila

Lähtöaika

Tulosignaalin leveys

NPN-/PNP-tulon tila

Näytön väri

Näppäinsuojauksen taso

väh. 1 s väh. 3 s

väh. 3 sväh. 1 s

1+

1+

Ajastimen tai kaksoisajastimen
valinta

DIP-kytkimen tarkkailu

PV / OFF-asetusaika

PV / ON-asetusaika

OFF-aika-alue

ON-aika-alue

Kaksoisajastimen lähtötila

Tulosignaalin leveys

NPN-/PNP-tulon tila

Näytön väri

Näppäinsuojauksen taso

Virta päälle (ON)

Käyttötila
väh. 1 s

väh. 1 s

Toimintojen määritystila

Voi olla toiminnassa

Toiminta pysähtynyt

väh. 3 s

väh. 3 s

Ajastintila

Ajastimen tai kaksoisajastimen 
valintatila
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H5CXH5CX
■ Asetusluettelo
Kun täytät asetusarvot seuraavien taulukoiden asetusarvosarakkeeseen, voit tarkistaa tiedot nopeasti.

Ajastimen tai kaksoisajastimen valintatila

Ajastinkäytön asetukset

Toimintatila, kun lähtötila ei ole Z

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

Ajastimen tai 
kaksoisajastimen 
valinta

func tim/twin tim ---

DIP-kytkimen 
tarkkailu

dip on/off off ---

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

Oloarvo, 
asetusarvo

Asetusarvo --- 0.00–99 99 (aika-alue: --,--s) 0.00 s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- s) 0.0 s

--- 0–9999 (aika-alue: ----s) 0 s

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- min -- s) 0:00 min; s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- min) 0.0 min

--- 0–9999 (aika-alue: ---- min) 0 min

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- h -- min) 0:00 h; min

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- h) 0.0 h

--- 0–9999 (aika-alue: ---- h) 0 h

--- 0.000–9 999 (aika-alue: -,--- s) 0.000 s

Oloarvo --- Sama kuin asetusarvo Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla
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Käyttötila, kun lähtötila = Z

Toimintojen määritystila

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

Oloarvon 
syklin pituus

Syklin pituus --- 0.00–99 99 (aika-alue: --,-- s) 0.00 s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- s) 0.0 s

--- 0–9999 (aika-alue: ---- s) 0 s

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- min -- s) 0:00 min; s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- min) 0.0 min

--- 0–9999 (aika-alue: ---- min) 0 min

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- h -- min) 0:00 h; min

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- h) 0.0 h

--- 0–9999 (aika-alue: ---- h) 0 h

--- 0.000–9 999 (aika-alue: -,--- s) 0.000 s

Oloarvo --- Sama kuin syklin pituus edellä Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla

Oloarvo, ON-
jakson suhde

ON-jakson 
suhde

--- 0–100 0 %

Oloarvo --- Sama kuin syklin pituus edellä Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

Aika-alue timr --,-- s / ---,- s / ---- s / -- min -- s / ---,- min 
/ ---- min / -- h -- min / ---,- h / ---- h / -,--- s

---

Ajastintila timm up/down up ---

Lähtötila outm a/a-1/a-2/a-3/b/b-1/d/e/f/= a ---

Lähtöaika otim hold / 0.01–99 99 hold s

Tulosignaalin leveys iflt 20 ms / 1 ms 20 ms ---

NPN-/PNP-tulon tila imod npn / pnp npn ---

Näytön väri colr red/org/r-o/o-r red ---

Näppäinsuojauksen taso kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ---
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Kaksoisajastinkäytön asetukset

Käyttötila

Toimintojen määritystila

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

Oloarvo, OFF-
asetusaika

OFF-
asetusaika

--- 0.00–99 99 (aika-alue: --,-- s) 0.00 s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- s) 0.0 s

--- 0–9999 (aika-alue: ---- s) 0 s

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- min -- s) 0:00 min; s

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- min) 0.0 min

--- 0–9999 (aika-alue: ---- min) 0 min

--- 0:00–99:59 (aika-alue: -- h -- min) 0:00 h; min

--- 0.0–999 9 (aika-alue: ---,- h) 0.0 h

--- 0–9999 (aika-alue: ---- h) 0 h

--- 0.000–9 999 (aika-alue: -,--- s) 0.000 s

Oloarvo --- Sama kuin OFF-asetusaika edellä Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla

Oloarvo, ON-
asetusaika

ON-
asetusaika

--- Sama kuin OFF-asetusaika edellä Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla

Oloarvo --- Sama kuin OFF-asetusaika edellä Sama kuin 
vasemmalla

Sama kuin 
vasemmalla

Parametrin nimi Parametri Asetusalue Oletusarvo Yksikkö Asetusarvo

OFF-aika-alue oftr --,-- s / ---,- s / ---- s / -- min -- s / ---,- min 
/ ---- min / -- h -- min / ---,- h / ---- h / -,--- s

--,-- s ---

ON-aika-alue ontr --,-- s / ---,- s / ---- s / -- min -- s / ---,- min 
/ ---- min / -- h -- min / ---,- h / ---- h / -,--- s

--,-- s ---

Ajastintila timm up/down up ---

ON/OFF-käynnistystila totm toff/ton toff ---

Tulosignaalin leveys iflt 20 ms / 1 ms 20 ms ---

NPN-/PNP-tulon tila imod npn/pnp npn ---

Näytön väri colr punainen / ihre  / p-  / -p punainen ---

Näppäinsuojauksen taso kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ---
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SUOMI
Omron Electronics Oy
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Puh: +358 (0) 9 549 58 00
Faksi: +358 (0) 9 549 58 150
www.omron.fi

Kuopio Puh: +358 (0) 17 282 21 40
Lahti Puh: +358 (0) 3 781 90 85
Oulu Puh: +358 (0) 8 554 42 61
Tampere Puh: +358 (0) 3 345 07 66
Vaasa Puh: +358 (0) 6 318 26 10
Moskova Puh: +7 095 745 26 64
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