H3DS

Pó³przewodnikowy przekaŸnik czasowy

Wielofunkcyjny, montowany na szynie DIN w w¹skiej obudowie (17.5 mm)
Szeroki zakres napiêæ zasilaj¹cych AC/DC (24 do
230 VAC/24 do 48 VDC) umo¿liwia zmniejszenie
zapasów magazynowych.
Osiem (H3DS-M) i cztery (H3DS-S) tryby pracy
Szeroki zakres nastaw czasu od 0.10 s do 120 h.
Dwa wska¿niki LED: stanu pracy i zasilania.
Unikalny system blokuj¹cy, zabezpieczaj¹cy przed
nieautoryzowan¹ zmian¹ nastaw, mo¿liwy do odblokowania tylko przy u¿yciu specjalnego klucza.
Dostêpne modele ze sprê¿nowymi zaciskami
przewodów.
Do³¹czona tabliczka oznaczeñ u¿ytkownika dla
³atwej identyfikacji
Zabezpieczenie zacisków przed dotykiem zgodne
z VDE0106/P100.

RC

£atwe sprawdzanie sekwencji przez natychmiastowe
za³¹czenie wyjœcia dla zerowych nastaw w dowolnym
zakresie czasowym.
Zgodny z EN61812-1 i IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2.
Zgodne ze standardami EMC (EN50081-1 i EN50082-2)

Specyfikacja
Napiêcie zasilania

24 do 230 VAC (50/60Hz)/
24 do 48 VDC

Wyjœcie

Typ wejœcia

Czasowe wyjœcie
stykowe SPDT

Tryby pracy
(p. Uwaga))

Model
Z zaciskami
œrubowymi

Z zaciskami
sprê¿ynowymi

Wejœcie napiêciowe

Osiem trybów pracy: A, H3DS-ML
B, B2, C, D, E, G, J

H3DS-MLC

Brak wejœæ

Cztery tryby pracy: A,
B2, E, J

H3DS-SL

H3DS-SLC

Jeden tryb: A

H3DS-AL

H3DS-ALC

)

Uwaga: Tryby pracy:
A: opóŸnienie w³¹czenia
B: praca cykliczna z opóŸnieniem
B2: praca cykliczna bez opóŸnienia
C: za³¹czenie zmian¹ sygna³u
D: opóŸnienie wy³¹czenia
E: za³¹czenie czasowe
G: przesuniêcie czasowe sygna³u
J: pojedynczy impuls

Oznaczanie modelu
H3DS 1

L
2 3

1.

M: model wielofunkcyjny
S: model standardowy
A: model jednofunkcyjny

2.

L: mechanizm blokuj¹cy

3.

Brak: zaciski œrubowe
C:
zaciski sprê¿ynowe

Akcesoria (zamawiane osobno)
Klucz blokuj¹cy
Szyna monta¿owa

Y92S-38
50 cm (l) x 7.3 mm (t)

PFP-50N

1 m (l) x 7.3 mm (t)

PFP-100N

1 m (l) x 16 mm (t)

PFP-100N2

Zacisk koñcowy

PFP-M

Separator

PEP-S
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H3DS

H3DS

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne
Parametr

H3DS-MLj

H3DS-SLj

H3DS-ALj

Tryby pracy

A: opóŸnienie w³¹czenia
B: praca cykliczna z opóŸnieniem
B2: praca cykliczna bez opóŸnienia
C: za³¹czenie zmian¹ sygna³u
D: opóŸnienie wy³¹czenia
E: za³¹czenie czasowe
G: przesuniêcie czasowe sygna³u
J: pojedynczy impuls

A: opóŸnienie w³¹czenia
A: opóŸnienie w³¹czenia
B2: praca cykliczna bez opóŸnienia
E: za³¹czenie czasowe
J: pojedynczy impuls

Typ wejœcia

Wejœcie napiêciowe

---

Typ wyjœcia

Wyjœcie przekaŸnikowe: SPDT

Zaciski na przewody

Œrubowe lub sprê¿ynowe

Listwa zaciskowa

Zacisk œrubowy: zaciska 2 okr¹g³e przewody 2.5 mm max. bez izolacji
Zacisk sprê¿ynowy: zaciska 2 okr¹g³e przewody 1.5 mm max. bez izolacji

Moment dokrêcania
zacisku œrubowego

0.98 N S m max.

Sposób monta¿u

Na szynie DIN (p. Uwaga)

Dodatki

Tabliczka oznaczeñ

Zgodnoœæ
ze standardami

UL508, CSA 22.2 No.14
Zgodny z EN61812-1, IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2, VDE0106/P100
Zgodny z IEC60947-5-1 (AC-13; 250 V 5 A/AC-14; 250 V 1 A/AC-15; 250 V 1 A/DC-13; 30 V 0.1 A/DC-14;
30 V 0.05 A)
Zgodny z EN50081-1 i EN50082-2

Uwaga: Mo¿e byæ montowany na szynie DIN o gruboœci 1 do 2.5 mm.

Zakresy czasowe
Nastawiony zakres czasowy

Mo¿liwe nastawy czasu

0.1 s

0.1 do 1.2 s

1s

1 do 12 s

0.1 m

0.1 do 1.2 min

1m

1 do 12 min

0.1 h

0.1 do 1.2 h

1h

1 do 12 h

10 h
10 do 120 h
Uwaga: Gdy nastawa czasu wynosi "0", wyjœcie bêdzie dzia³a³o bezzw³ocznie dla ka¿dego zakresu czasowego

Parametry znamionowe
Znamionowe napiêcie zasilania
(p. Uwaga 1 i 2)

24 do 230 VAC (50/60 Hz)/24 do 48 VDC

Dopuszczalne napiêcie zasilania

85% do 110% wartoœci znamionowej

Kasowanie zasilaniem

Minimalny czas od³¹czenia zasilania: 0.1 s

Napiêcie kasuj¹ce

2.4 VAC/DC max.

Pobór mocy
(p. Uwaga
p 3)

H3DS-MLj

AC: oko³o 26.9 VA (1.8 W) przy 230 VAC
DC: oko³o 0.6 W przy 24 VDC

H3DS-SLj

AC: oko³o 26.5 VA (1.8 W) przy 230 VAC
DC: oko³o 0.6 W przy 24 VDC

H3DS-ALj

AC: oko³o 27.1 VA (1.8 W) przy 230 VAC
DC: oko³o 0.6 W przy 24 VDC

Wejœcie napiêciowe

Max. dopuszczalna pojemnoœæ linii wejœciowych (zaciski B1 i A2): 2,000 pF
Poziom H (wysoki): 20.4 do 253 VAC/20.4 do 52.8 VDC
Poziom L (niski): 0 do 2.4 VAC/DC

Wyjœcie

Wyjœcie stykowe: 5 A przy 250 VAC dla obci¹¿enia rezystancyjnego (cosφ = 1)
5 A przy 30 VDC dla obci¹¿enia rezystancyjnego (cosφ = 1)

Temperatura otoczenia

Praca:–10°C do 55°C (bez oblodzenia)
Przechowywanie: –25°C do 65°C (bez oblodzenia)

Wilgotnoœæ

Praca: 35% do 85%

Uwaga: 1. Wspó³czynnik têtnieñ DC: 20% max.
2. Pr¹d rozruchowy przekaŸnika przy zasilaniu DC 24 V mo¿e wynosiæ 0,4 A. Nale¿y uwzglêdniæ ten parametr przy zasilaniu H3DS
z wyjœcia pó³przewodnikowego innego urz¹dzenia.
3. Pobór mocy jest podany dla ustawionego trybu pracy A od osi¹gniêcia zadanego czasu i dla zasilania AC 50 Hz. Dla HH3DS-ML
pobór mocy jest okreœlony przy zwartych zaciskach wejœciowych A1 i B1.
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H3DS
Charakterystyki
Dok³adnoœæ czasowa

±1% max. pe³nej skali (±1% ±10 ms max. w zakresie 1.2-s)

B³¹d nastawy

±10% 50 ms max. pe³nej skali

Czas sygna³u steruj¹cego

50 ms min.

Wp³yw napiêcia

±0.5% max. pe³nej skali (±0.5% ±10 ms max. w zakresie 1.2-s)

Wp³yw temperatury

±2% max. pe³nej skali (±2%±10 ms max. w zakresie 1.2-s)

Rezystancja izolacji

100 MΩ min. przy 500 VDC

Odpornoœæ dielektryczna

Miêdzy czêœciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami metalowymi:
2,000 VAC przez 1 min.
Miêdzy zaciskai wyjœciowymi nie po³o¿onymi obok siebie: 1,000 VAC przez 1 min.

Odpornoœæ na wibracje

Zak³ócenie pracy: 0.5-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz
Uszkodzenie: 0.75-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz

Odpornoœæ na uderzenia

Zak³ócenie pracy: 100 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach
Uszkodzenie: 1,000 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach

Odpornoœæ na przepiêcia

3 kV (miêdzy zaciskami zasilania)
4.5 kV (miêdzy czêœciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³on. czêœciami metalowymi)

Odpornoœæ na szumy

Fala prostok¹tna z generatora szumow (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, 1-ns czas narastania) ±1.5 kV

£adunki elektrostatyczne

Zak³ócenie pracy: 4 kV
Uszkodzenie: 8 kV

Oczekiwana ¿ywotnoœæ

Mechaniczna:
Elektryczna:

Kolor obudowy

Jasnoszary (5Y7/1)

Stopieñ ochrony

IP30 (listwa zaciskowa: IP20)

Waga

100 g

10 millionów operacji min. (bez obci¹¿enia przy 1,800 operacjach/h)
100,000 operacji min. (5 A przy 250 VAC, obci¹z. rezystanc. przy 360 oper./h)
(p. Uwaga)

Uwagi: Max. pr¹d 0.15 A mo¿e byæ prze³¹czony przy 125 VDC (cosφ=1).
Max. pr¹d 0.1 A mo¿e byæ prze³¹czony przy L/R = 7 ms.
W obu przypadkach mo¿na oczekiwaæ 100.000 operacji prze³¹czania.
Min. prze³¹czalny pr¹d wynosi 10 mA przy 5 VDC.

Panel czo³owy
H3DS-MLj/-SLj

WskaŸnik wyjœcia (pomarañcz.)
(œwieci, gdy wyjœcie jest za³¹czone)
Okno nastawy
czasu

Prze³¹cznik nastawy czasu
Blokada prze³¹cznika nastawy czasu

Okno nastawy skali czasu
(wybór spoœród 1 s, 0.1 s,
1 h, 0.1 h, 10 h, 1 h, 1 m,
i 0.1 m)

Blokada prze³¹cznika skali czasu
Blokada prze³¹cznika trybu pracy

Okno i prze³¹cznik trybu pracy
(wybór spoœród A, B, B2, C, D, E, G
i J dla H3DS-ML oraz A, B2, E, i J
dla H3DS-SL)

Miejsce dla tabliczki
oznaczeñ u¿ytkownika.

WskaŸnik zasilania (zielony)
(œwieci, gdy zasilanie jest do³¹czone)

H3DS-ALj

WskaŸnik wyjœcia (pomarañcz.)
(œwieci, gdy wyjœcie jest w³¹cz.)
Prze³¹cznik nastawy czasu
Blokada prze³¹cznika nastawy czasu

Okno nastawy czasu
Okno i prze³¹cznik skali czasu
(wybór spoœród 1 s, 0.1 s,
1 h, 0.1 h, 10 h, 1 h, 1 m,
i 0.1 m)

Blokada prze³¹cznika skali czasu

WskaŸnik zasilania (zielony)
(œwieci, gdy zasilanie jest w³¹czone)

Widok z przodu
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H3DS
Funkcje
Parametr
Wejœcie

H3DS-MLj
Rozpoczyna operacjê

Start

Wyjœcie

H3DS-SLj/-ALj
Brak wejœæ steruj¹cych

Wyjœcie jest za³¹czane w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy po osi¹gniêciu nastawionego
czasu.

Podstawowe operacje

Ustawianie prze³¹czników

Prze³¹czniki mog¹ byæ obracane w prawo i w lewo dla wybrania
odpowiedniego zakresu czasu i trybu pracy.
Ka¿dy prze³¹cznik posiada mechanizm zatrzaskowy, utrzymuj¹cy
nastawian¹ pozycjê.
Nie nale¿y pozostawiaæ prze³¹cznika w po³o¿eniu miêdzy bezpiecznymi pozycjami.
Wybór trybu pracy (oprócz H3DS-AL)
H3DS-ML/-SL mog¹ byæ ustawione w jeden z trybów pracy A do J.
Nale¿y obracaæ prze³¹cznik trybu pracy, a¿ do ukazania siê w oknie
¿¹danego trybu pracy.
H3DS-ML (8 trybów): A, B, B2, C, D, E, G, J
H3DS-SL (4 tryby): A, E, B2, J, E, E, J, J

Wybieranie skali czasu
Zakres czasowy jest wybierany poprzez obracanie prze³¹cznika
skali czasu. Ustawiany zakres czasowy jest pokazany w oknie
skali czasu na lewo od prze³¹cznika skali czasu.
Zakresy czasowe ukazuj¹ siê w oknie w nastêpuj¹cym porz¹dku:
1 s, 0.1 s, 1 h, 0.1 h, 10 h, 1 h, 1 m, 0.1 m.

Blokowanie/odblokowanie prze³¹czników
Prze³¹czniki przekaŸnika czasowego mog¹ byæ zablokowane przy
przy u¿yciu klucza blokuj¹cego Y92S-38 (zamawianego osobno).
Dla zablokowania prze³¹cznika nale¿y wsun¹æ klucz w otwór po
prawej stronie poni¿ej prze³¹cznika i obracaæ zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do momentu, gdy prze³¹cznik zostanie zupe³nie
zakryty czerwon¹ os³onk¹. Aby prze³¹cznik odblokowaæ, nale¿y
obróciæ klucz w przeciwn¹ stronê.

Okno i prze³¹cznik
skali czasu

Otwory na klucz blkuj¹cy
Okno i prze³¹cznik
trybu pracy
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H3DS
Charakterystyki czasowe

Uwagi: 1. Minimalny czas od³¹czenia zasilania przy kasowaniu zasilaniem wynosi 0.1 s a minimalny czas trwania sygna³u START wynosi 0.05 s.
2. Litera "t" oznacza nastawiony czas, a "t-a" oznacza czas mniejszy od nastawionego
Tryby
pracy

Charakterystyki czasowe

A: opóŸnienie
w³¹czenia

t

t–a

t
Podst. operacja

Zasilanie (A1 i A2)

Zasilanie

Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)
Wyjœcie: NC
15 i 16

t
Wyjœcie

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

Po do³¹czeniu przewodów zasilania do wejœcia
Start, dzia³anie przekaŸnika rozpoczyna siê po
do³¹czeniu zasilania
Wejœcie Start jest nieaktywne podczas dzia³ania
timer'a.

*
**

WskaŸnik zasilania

B: praca cykliczna z opóŸnieniem

**

*
Start

t

t

t–a

t

t

t

t–a
Podst. operacja

Zasilanie (A1 i A2)

Zasilanie
Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)

*
Start

**

Wyjœcie: NC
15 i 16

t

t

t

t

Wyjœcie
Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

Po do³¹czeniu przewodów zasilania do wejœcia
Start, dzia³anie przekaŸnika rozpoczyna siê po
do³¹czeniu zasilania
Wejœcie Start jest nieaktywne podczas dzia³ania
timer'a.

*
**

WskaŸnik zasilania

B2: praca cykliczna bez
opóŸnienia

t

t

t–a

t

t

t

t–a

Zasilanie (A1 i A2)

Podst. operacja

Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)

Zasilanie
*
Start

Wyjœcie: NC
15 i 16

t

t

t

t

Wyjœcie

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

Po do³¹czeniu przewodów zasilania do wejœcia
Start, dzia³anie przekaŸnika rozpoczyna siê po
do³¹czeniu zasilania
Wejœcie Start jest nieaktywne podczas dzia³ania
timer'a.

*
**

WskaŸnik zasilania

C: za³¹czenie
zmian¹
sygna³u

**

t

t

t

t–a

t

t–a

Zasilanie (A1 i A2)

Start (B1 i A2)
((p. Uwaga)
Wyjœcie: NC
15 i 16

Podst. operacja
Zasilanie
*

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

WskaŸnik zasilania

Start
t

t

t

t

Wyjœcie
*

Wejœcie Start jest nieaktywne podczas dzia³ania
timer'a (podczas odmierzania nastawionego czasu)

Uwaga: Wejœcie Start timer'a H3DS-MLj jest uaktywniane przez do³¹czenie napiêcia do zacisków B1 i A2.
Napiêcie mo¿e byæ do³¹czone poprzez za³¹czenie styków miêdzy B1 i A1 (p. "Pod³¹czanie zacisków")
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H3DS
Tryby
pracy
D: opóŸnienie
wy³¹czenia
OFF-delay

Charakterystyki czasowe
t

t–a

t–a

t

t–a

Zasilanie (A1 i A2)

Podst. operacja
Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)
Zasilanie
Wyjœcie: NC
15 i 16

*
Start
t

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

Wyjœcie
Wyjœcie Start jest aktywne podczas odmierzania
czasu.

*
WskaŸnik zasilania

E: za³¹czenie
czasowe

t

t

t–a

t

t–a

Podst. operacja

Zasilanie (A1 i A2)

Zasilanie
Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)

*
Start

**

Wyjœcie: NC
15 i 16

t
Wyjœcie

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

*
**

WskaŸnik zasilania

G: przesuniêcie czasowe
sygna³u

Po do³¹czeniu zasilania do wejœcia Start, odmierzanie czasu rozpoczyna siê po do³¹czeniu
zasilania.
Wejœcie Start jest aktywne podczas odmierzania czasu.

Podst. operacja
Zasilanie (A1 i A2)

Zasilanie

Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)
Wyjœcie: NC
15 i 16

*
Start
t

Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

*

WskaŸnik zasilania

J: pojedynczy
impuls

t

t

t–a

t–a

t

Zasilanie (A1 i A2)

Wejœcie Start jest aktywne podczas odmierzania czasu.

Oko³o
1±0.6 s
(sta³y)

Oko³o
1±0.6 s
(sta³y)

Oko³o
1±0.6 s
(sta³y)

Wyjœcie
*
**

**

t

Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
Kolor obudowy:
jasnoszary
5Y7/1 (OMRON)

oko³o 1±0.6 s
(sta³y)

Po do³¹czeniu zasilania do wejœcia Start, odmierzanie czasu rozpoczyna siê po do³¹czeniu
zasilania.
Wejœcie Start jest aktywne podczas odmierzania czasu.

Uwaga: Wejœcie Start timer'a H3DS-MLj jest uaktywniane przez do³¹czenie napiêcia do zacisków B1 i A2.
Napiêcie mo¿e byæ do³¹czone poprzez za³¹czenie styków miêdzy B1 i A1 (p. "Pod³¹czanie zacisków")
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t

Podst. operacja

*
Start

WskaŸnik zasilania

H3DS-MLj/-SLj/-ALj

t

Zasilanie

Start (B1 i A2)
(p. Uwaga)
Wyjœcie: NC
15 i 16
Wyjœcie: NO
(wskaŸnik wyjœcia)
15 i 18

t

Wyjœcie

H3DS

H3DS

Instalacja
Pod³¹czanie zacisków
H3DS-MLj
A1

15

H3DS-SLj/-ALj

B1

A1

15

L
15

15

18

16

18

16

A2

18

16

18

16

A2

(p. Uwaga 1)

(p. Uwaga 1)

Uwaga: 1. Napiêcie zasilaj¹ce DC nie wymaga zachowania odpowiedniej polaryzacji
2. Styk przekaŸnika H3DS oznaczony jest symbolem
poniewa¿ umo¿liwia dzia³anie w wielu trybach pracy

i ró¿ni siê od styków w konwencjonalnych przekaŸnikach czasowych,

Pod³¹czanie wejœæ

Wejœcia H3DS-MLj s¹ typu napiêciowego (do³¹czone napiêcie lub otwarte).
Wejœcie bezstykowe
(pod³¹czenie do wyjœæia NPN)

Wejœcie bezstykowe
(pod³¹czenie do wyjœcia NPN)

Wejœcie stykowe

Sensor
Timer

Timer

(+)

A2

24 VDC

Timer

(–)

24 VDC
(–)

B1

A1

B1
Start

(+)

A1

A2

Aktywne, gdy tranzystor PNP jest w³¹czony

A1

B1
Start
A2

Sensor

Aktywne, gdy styk jest za³¹czony.

Aktywne, gdy tranzystor NPN jest w³¹czony

Poziomy napiêciowe sygna³ów wejœciowych
1. Tranzystor w³¹czony
Napiêcie szcz¹tkowe: 1 V max.
(napiêcie do³¹czane do zacisków B1 i A2 musi byæ wiêksze
Wejœcie
bezstykowe od znamionowego "poziomu H" (20.4 VDC min.).)
2. Tranzystor wy³¹czony
Pr¹d up³ywu: 0.01 mA max.
(napiêcie do³¹czane do zacisków B1 i A2 musi byæ mniejsze
ni¿ znamionowy "poziom L" (2.4 VDC max.).)
Wejœcie
stykowe

Nale¿y stosowaæ styki mog¹ce prze³¹czyæ pr¹d 0.1 mA dla
ka¿dego do³¹czonego napiêcia. Napiêcie miêdzy zaciskami
B1 i A2 powinno mieœciæ siê w nastêpuj¹cych zakresach:
Styki w³¹czone: 20.4 do 253 VAC/20.4 do 52.8 VDC
Styki wy³¹czone: 0 do 2.4 VAC/DC

Akcesoria (zamawiane osobno)
Uwaga: Jeœli nie podsano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.

Wymiary
Klucz blokuj¹cy
Y92S-38
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H3DS
Szyna monta¿owa
PFP-100N, PFP-50N

PFP-100N2

16
7.3±0.15
4.5

4.5

15

25

25
10

25

25
10

1,000 (500)
(p. Uwaga)

15

1

15 (5)
(p. Uwaga)

27

35±0.3

27±0.15

35±0.3

25

25
10

25

25 15
10

1,000

24

29.2

1

1.5

Uwaga: Wartoœci w nawiasach dorycz¹ PFP-50N

Zacisk koñcowy
PFP-M

Separator
PFP-S
10
6.2

16
12

5
1.8

1
35.5 35.3

50

11.5

34.8

44.3

1.8

1.3

10 Œruba
M4 x 8

4.8

16.5

Œrodki ostro¿noœci
Zmiana nastaw
UWAGA: Nie wolno zmieniaæ trybu pracy lub zakresu czasowego
podczas pracy timer'a, gdy¿ grozi to jego uszkodzeniem.

Napiêcia zasilaj¹ce

H3DS jest wyposa¿ony w beztransformatorowy system zasilania.
Dotykanie zacisków podczas pracy mo¿e prowadziæ do pora¿enia pr¹dem.
Napiêcia zasilania AC i DC mog¹ byæ do³¹czone do przekaŸnika
czasowego bez zachowania odpowiedniej polaryzacji.
Napiêcie DC, zasilaj¹ce zaciski wejœæ, powinno byæ do³¹czone
z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji.
Napiêcie zasilaj¹ce DC powinno mieæ wspó³czynnik têtnieñ mniejszy ni¿ 20% (w zakresie dopuszczalnego napiêcia zasilania).
Do³¹czanie napiêcia zasilaj¹cego poprzez styki powinno odbywaæ
siê w sposób umo¿liwiaj¹cy jak najszybsz¹ jego stabilizacjê po
w³¹czeniu.
Zasilanie urz¹dzeñ do³¹czanych do wejœcia H3DS-MLj, powinno
odbywaæ siê poprzez transformator izoluj¹cy z nieuziemionym
uzwojeniem wtórnym.

Instalacja

Przy ci¹g³ym pod³¹czeniu zasilania i obci¹¿enia do przekaŸnika
nale¿y zachowaæ odpowiednie odleg³oœci miêdzy przekaŸnikami,
w sposób pokazany na poni¿szym rysunku.
Niezachowanie tych warunków mo¿e doprowadziæ do znacznego
skrócenia ¿ywotnoœci przekaŸników czasowych.

H3DS

H3DS

H3DS

Szyna DIN
t

t

t: odleg³oœæ monta¿owa (mm)
Prze³¹czane pr¹dy w zale¿noœci od temperatury otoczenia
(monta¿ dwóch lub wiêcej H3DS obok siebie)

A1

Odleg³oœæ monta¿owa:
50 mm min.

B1
Zasilanie

Obwód

Prostownik

A2

Transformator izoluj¹cy

Odleg³oœæ monta¿owa:
10 mm
Odleg³oœæ monta¿owa:
5 mm

70

Temperatura otoczenia (°C)

H3DS-MLj
Wejœcie
Start

60

Max. zakres
temperatury
otoczenia

50

Odleg³oœæ monta¿owa:
0 mm

40

30

0

1

2

3

4

5

Pr¹d obci¹¿enia (A)

(Warunek pomiarowy: napiêcie wejœciowe 230 VAC)
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H3DS
Wejœcie/wyjœcie
Zale¿noœæ miêdzy obwodami wejœciowymi
i obwodami zasilania (H3DS-MLj)

AC/DC
Zasilanie

B1

A1

Obwód
wejœciowy

Obwód
zasilania

A2

Poniewa¿ wewnêtrzne obwody wejœciowe i zasilania przekaŸnika
czasowego s¹ skonfigurowane niezale¿nie, obwód wejœciowy mo¿e byæ w³¹czony lub wy³¹czony niezale¿nie od napiêcia zasilaj¹cego.
Napiêcie do³¹czone do obwodu wejœciowego powinno odpowiadaæ napiêciu zasilania przekaŸnika czasowego.
Gdy przekaŸnik lub tranzystor jest do³¹czony jako Ÿród³o sygna³u
steruj¹cego, nale¿y przestrzegaæ poni¿szych zaleceñ w celu unikniêcia zwarcia w obwodzie.
Gdy przekaŸnik lub tranzystor jest do³¹cziny do dwóch lub wiêcej
przekaŸników czasowych, zaciski wejœciowe tych przekaŸników powinny byæ pod³¹czane do tych samych faz napiêcia zasilaj¹cego.

Warunki otoczenia

W przypadku zastosowania przekaŸników czasowych w miejscach o du¿ym poziomie szumów i zak³óceñ elektromagnetycznych, nale¿y przewody, do³¹czone do przekaŸnika, odsun¹æ
mo¿liwie jak najdalej od Ÿród³a zak³óceñ.
Zaleca siê stosowanie przewodów ekranowanych.
Substancje organiczne, kwasy i substancje ¿r¹ce mog¹ uszkodziæ obudowê przekaŸnika czasowego.
W przypadku przechowywania przekaŸnika, nale¿y przestrzegaæ
zalecanej temperatury i stopnia wilgotnoœci. Jeœli przeka¿nik by³
przechowywany w temperaturze -10 °C lub ni¿szej, przed jego
u¿yciem nale¿y pozostawiæ go na min. 3 godz. w temperaturze
pokojowej.

Styk lub tranzystor
daj¹cy sygna³ zewnêtrzny
A1
B1
H3DS-MLj

Nieprawid³owo

Napiêcie zasilania

A2
Zwarcie
A1
B1
H3DS-MLj

A2

Styk lub tranzystor
daj¹cy sygna³ zewnêtrzny
A1
B1
H3DS-MLj

Napiêcie zasilania

Prawid³owo
A2

A1
B1
H3DS-MLj

A2

PrzekaŸniki czasowe serii H3DS s¹ wyposa¿one w beztransformatorowy obwód zasilania.

Przewody wejœciowe

Przewody do³¹czane do wejœcia powinny byæ mo¿liwie najkrótsze.
Gdy pojemnoœæ rozproszona przewodu przekroczy 2,000 pF (ok. 17 m
kabla 120 pF/m), praca przekaŸnika czasowego mo¿e zostaæ zak³ócona. Szczególnie nale¿y uwa¿aæ w przypadku stosowania kabli ekranowanych.
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