
H5CX  Multifonksiyon Dijital Timer

■ Arka fon aydınlatmalı, net bir görüş sağlayan

negatif görüntüleme yapan LCD ekran.

■ Çıkış durumundaki değişiklikler için görsel uyarı
verecek şekilde programlanabilen PV (proses
değeri) rengi (vidalı terminal bloğuna sahip mod�
ellerde).

■ DIP switch (H5CX�A/�A11 modelleri) ve ergono�
mik aşağı/yukarı dijit tuşları sayesinde rahat
ayarlama yapma olanağı. 

■ Daha fazla sayıda döngüsel kontrol uygulaması
gereksinimini karşılayabilen tek bir ünite içinde
çift zamanlı zaman rölesi tasarımı ve ON/OFF
kullanımı ayarlanabilen flaşör modu.

■ PNP/NPN anahtarlanabilen DC voltaj girişi
(H5CX�A/�A11 modelleri).

■ Parmak korumalı terminaller (vidalı terminal
bloğuna sahip modellerde).

■ Montajla ilgili çeşitli gereksinimleri karşılar:
Vidalı terminal bloğuna sahip modeller ve soketli
tip terminalli modeller.

■ NEMA4/IP66 uyumluluğu.

■ Altı dilde kullanım kılavuzu.
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H5CXH5CX
Sipariş Bilgisi

Not: H5CX�A11/A11S modelinde güç kaynağı ve giriş devreleri üzerinde temel izolasyon uygulanmıştır.  Diğer modeller izole
edilmemiştir.

■ Model Numarası:

1. Tip kategorisi

A: Standart tip

L: Ekonomik tip

2. Harici bağlantı

Yok: Vidalı terminaller

8: 8 pin soket

11: 11 pin soket

3. Çıkış tipi

Yok: Kontak çıkış

S: Transistör çıkış

4. Besleme gerilimi

Yok: 100 ila 240 VAC 50/60 Hz

D: 12 ila 24 VDC/24 VAC 50/60 Hz

5. Kasa rengi

Yok: Siyah

G: Açık gri (Munsell 5Y7/1): Talebe bağlı olarak üretilir.

■ Aksesuarlar (Ayrı Olarak Sipariş Ediniz)

Not: 1. H5CX�A@ modelleriyle birlikte (H5CX�A11@ ve H5CX�L8@ modelleri hariç) verilir.

2. Y92A�48G, P3G�08 veya P3GA�11 Soketine takılan parmak korumalı terminal kapağıdır. 

Çıkış tipi Besleme gerilimi Modeller

Standart tip Ekonomik tip

Vidalı terminaller 11 pin soket 8 pin soket

Kontak çıkış 100 ila 240 VAC H5CX�A H5CX�A11 H5CX�L8

12 ila 24 VDC/24 VAC H5CX�AD H5CX�A11D H5CX�L8D

Transistör çıkış 100 ila 240 VAC H5CX�AS H5CX�A11S H5CX�L8S

12 ila 24 VDC/24 VAC H5CX�ASD H5CX�A11SD H5CX�L8SD

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

İsim Modeller

Pano Montaj Adaptörü (Bkz not 1.) Y92F�30

Su Geçirmez Conta (Bkz not 1.) Y92S�29

Ray Bağlantısı/
Ön Bağlantı Soketi

8 pin P2CF�08

8�pin, parmak korumalı tip P2CF�08�E

11 pin P2CF�11

11�pin, parmak korumalı tip P2CF�11�E

Arka Bağlantı Soketi 8 pin P3G�08

8�pin, parmak korumalı tip Y92A�48G ile P3G�08 (Bkz not 2.)

11 pin P3GA�11

11�pin, parmak korumalı tip Y92A�48G ile P3GA�11 (Bkz not 2.)

Sert Kapak Y92A�48

Yumuşak Kapak Y92A�48F1

Bağlantı Rayı 50 cm (l) × 7.3 mm (t) PFP�50N

1 m (l) × 7.3 mm (t) PFP�100N

1 m (l) × 16 mm (t) PFP�100N2

Sonlandırıcı Plaka PFP�M

Ara Parça PFP�S
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H5CXH5CX
Özellikler
■ Nominal Değerler

Madde H5CX�A@ H5CX�A11@ H5CX�L8@
Kategori Dijital zaman rölesi

Nominal besleme gerilimi 100 ila 240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC (50/60 Hz)/12 ila 24 VDC (izin verilen dalgalanma: en fazla %20 (p�p))

Çalışma gerilimi aralığı Nominal besleme geriliminin %85 ila %110’u  (12 ila 24 VDC: %90 ila %110’u)

Güç sarfiyatı 264 VAC’de yaklaşık 6.2 VA 

26.4 VAC’de yaklaşık 5.1 VA 

12 VDC’de yaklaşık 2.4 W 

Montaj yöntemi Pano montaj Pano montaj, yüzeye montaj, DIN raya montaj

Harici bağlantılar Vidalı terminaller 11 pin soket 8 pin soket

Terminal vidası sıkma 
torku

En fazla 0.5 N · m ���

Ekran 7 segmentli, negatif görüntü veren 
LCD;
Mevcut değer:
11.5 mm yüksekliğinde karakterler, 
kırmızı ya da yeşil (programlanabilir)
Ayar değeri: 6 mm yüksekliğinde kar�
akterler, yeşil

7 segmentli, negatif görüntü veren LCD
Mevcut değer:
11.5 mm yüksekliğinde karakterler, kırmızı

Ayar değeri: 6 mm yüksekliğinde karakterler, yeşil

Dijitler 4 dijit

Zaman aralıkları 9.999 sn (0.001�sn birim), 99.99 sn (0.01�sn birim), 999.9 sn (0.1�sn birim), 9999 sn (1�sn birim), 99 dak 
59 sn (1�sn birim) 
999.9 dak (0.1�dak birim), 9999 dak (1�dak birim), 99 s 59 dak (1�dak birim), 999.9 s (0.1�s birim), 9999 s 
(1�s birim)

Zaman rölesi modu Geçen süre (Up�Yukarı), kalan süre (Down�Aşağı) (seçilebilir)

Giriş sinyalleri Start (çalıştırma), gate, reset (sıfırlama) Start (çalıştırma), reset (sıfırla�
ma)

Giriş yöntemi Gerilimsiz giriş/gerilim girişi (anahtarlanabilir)
Gerilimsiz Giriş
AÇIK empedansı: 1 kΩ en fazla (Kaçak akım: 0 Ω’da 5 ila 20 mA)
AÇIK artık voltaj: 3 V maks.
KAPALI empedansı: 100 kΩ en az
Gerilim Girişi
Yüksek (lojik) seviyesi: 4.5 ila 30 VDC
Düşük (lojik) seviyesi: 0 ila 2 VDC
(Giriş direnci: yaklaşık 4.7 kΩ)

Gerilimsiz Giriş
AÇIK empedansı: 1 kΩ en fazla 
(Kaçak akım: 0 Ω’da 5 ila 20 mA)
AÇIK artık voltaj: 3 V maks.
KAPALI empedansı: 100 kΩ en 
az 

Start (çalıştırma), reset 
(sıfırlama), gate

Minimum giriş sinyali genişliği: 1 veya 20 ms (seçilebilir, tüm girişler için aynı)

Güç reset (sıfırlama) Minimum güç açılma süresi: 0.5 sn (A�3, b�1 ve F modu hariç)

Reset (sıfırlama) sistemi Güç resetleri (A�3, b�1 ve F modları hariç), harici ve manuel reset (sıfırlama)

Sensör bekleme süresi 260 ms maks. (Sensör bekleme süresi sırasında kontrol çıkışı kapatılır ve hiçbir giriş alınmaz.)

Çıkış modları A, A�1, A�2, A�3, b, b�1, d, E, F, Z, ton veya toff

Tek puls çıkış süresi 0.01 ila 99.99 sn

Kontrol çıkışı SPDT kontak çıkışı: 250 VAC’de 5A, direnç yükü (cosφ=1)

Uygulanan minimum yük: 5 VDC’de 10 mA (hata seviyesi: P, referans değer)

Transistör çıkışı: NPN açık kollektör, 30 VDC’de en fazla 100 mA.
artık gerilim: 15 VDC maks. (Yaklaşık 1 V)

Kontak Çıkışlı Zaman Röleleri için EN60947�5�1’e göre çıkış kategorisi  (AC�15; 250 V 3 A/AC�13; 250 V 
5 A/DC�13; 30 V 0.5 A)
Transistör Çıkışlı Zaman Röleleri için EN60947�5�2’ye göre çıkış kategorisi (DC�13; 30 V 100 mA)

NEMA B300 Pilot Görev, 120 VAC’de 1/4 HP 5�A direnç yükü, 240 VAC’de 1/3 HP 5�A direnç yükü 

Tuş koruma fonksiyonu Evet

Hafıza yedekleme EEPROM (yazma: en az 100,000 kez) verileri en az 10 yıl boyunca depolayabilir

Çevre ısısı Çalışma: −10 ila 55°C (−10 ila 50°C zaman röleleri yanyana takıldıysa) (buzlanma ya da buğulanma yoksa)

Saklama: −25 ila 65°C (buzlanma ya da buğulanma yoksa)

Çevre nem oranı %25 ila %85

Kasa rengi Siyah (N1.5)

Ek donanım Su geçirmez conta
pano montaj adaptörü

Yok
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H5CXH5CX
■ Karakteristikler

Not: 1. Değerler ayar değerine göre verilmiştir.

2. Değer, 1 ms’lik minimum puls genişliği için uygulanır.

3. H5CX�L8@ için  UL listesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla zaman rölesine OMRON P2CF�08�@ veya P3G�08 Soketi
takılması gerekir.  

4. Montaj paneli ile H5CX arasında IP66 su sızdırmazlığını/geçirmezliğini sağlamak için su geçirmez conta kullanılması gerekir. 

Madde H5CX�A@/�A11@/�L8@
Çalışma süresi ve ayarla�
ma hatası hassasiyeti 
(sıcaklık ve gerilim etkileri 
dahil) (Bkz not 1.)

Akım verildiğinde çalışma: ±%0.01 ±50 ms maks. Ayar değerine bağlı olarak belirlenir
Sinyalle çalıştırma: ±0.005 ±30 ms maks. Ayar değerine bağlı olarak belirlenir
Transistör çıkışlı modelde sinyalle çalıştırma: ±%0.005 ±3 ms maks. (Bkz not 2.)
Ayar değeri başlangıçtaki sensör bekleme süresine denk geliyorsa, H5CX kontrol çıkışı, sensör bekleme 
süresi geçene kadar açılmayacaktır. 

İzolasyon direnci 100 MΩ min. (500 VDC’de) akım taşıyan terminalin, açık ve akım taşımayan metal parçaların ve sürekli 
olmayan kontakların arasında 

Dielektrik güç 2,000 VAC, 50/60 Hz/dak akım taşıyan terminallerle akım taşımayan metal parçalar arasında
1,000 VAC, 50/60 Hz/dak sürekli olmayan kontaklar arasında

İmpuls dayanma gerilimi 100 ila 240 VAC için 3 kV (güç terminalleri arasında), 24 VAC/12 ila 24 VDC için 1 kV
100 ila 240 VAC için 4.5 kV (akım taşıyan terminal ile akım taşımayan açık metal parçalar arasında) 
24 VAC/12 ila 24 VDC için 1.5 kV 

Gürültü bağışıklığı ±1.5 kV (güç terminalleri arasında) ve ±600 V (giriş terminalleri arasında), gürültü simülatörü tarafından 
oluşturulan kare dalgalı gürültü  (puls genişliği: 100 ns/1 ms, 1�ns yükselme)

Statik bağışıklık Hasar: 15 kV
Arıza: 8 kV

Vibrasyon direnci Hasar: her üç yönde 0.75 mm tek amplitüdde 10 ila 55 Hz 
Arıza: her üç yönde 0.35 mm tek amplitüdde 10 ila 55 Hz

Şok direnci Hasar: 294 m/s2 her üç yönde
Arıza: 98 m/s2 her üç yönde

Servis ömrü Mekanik: 10,000,000 çalışma dak.
Elektrik: 100,000 çalışma dak. (250 VAC’de 5 A, direnç yükü)

Onaylı güvenlik
standartları (Bkz not 3.)

UL508/Onay (H5CX�L8@: Sadece OMRON’un P2CF�08@ veya P3G�08 soketini listeler), CSA C22.2 No. 14, 
EN61010�1 ile uyumlu (Kirlilik derecesi 2/fazla gerilim kategorisi II)
VDE0106/P100 ile uyumlu (parmak koruma).

EMC (EMI) EN61326
Emisyon Eki: EN55011 Grup 1 sınıf A
Emisyon AC şebekesi: EN55011 Grup 1 sınıf A
(EMS) EN61326
ESD Bağışıklığı: EN61000�4�2: 4 kV kontakt boşaltma (seviye 2)

8 kV hava deşarjı (seviye 3)
RF enterferans bağışıklığı (parazit): EN61000�4�3:10 V/m (Amplitüd modülasyonlu, 

80 MHz ila 1 GHz) (seviye 3);
10 V/m (Puls modülasyonlu, 900 MHz ±5 MHz) 
(seviye 3)

Akımla İletilen Parazit Bağışıklığı: EN61000�4�6: 10 V (0.15 ila 80 MHz) (EN61000�6�2’ye göre)
Patlamaya Karşı Bağışıklık: EN61000�4�4: 2 kV güç hattı (seviye 3);

1 kV I/O sinyal hattı (seviye 4)
Şok Dalgasına Karşı Bağışıklık: EN61000�4�5: 1 kV hattan hatlara (güç ve çıkış hatları) (seviye 3);

2 kV hattan toprağa (güç ve çıkış hatları) (seviye 3)
Gerilim Azalması/Kesilmesine 
Karşı Bağışıklık EN61000�4�11: 0.5 döngü, %100 (nominal gerilim)

Koruma derecesi Panel yüzeyi: IP66 ve NEMA Tip 4 (kapalı alan) (Bkz not 4.)

Ağırlık H5CX�A@: Yaklaşık 135 g, H5CX�A11@/�L8@:Yaklaşık 105 g
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H5CXH5CX
■ Mühendislik Verileri (Referans Değerler)

Servis Ömrü Grafiği

Referans: 125 VDC’de (cosφ=1) en fazla 0.15A’lık bir akım
anahtarlanabilir ve L/R’nin 7 ms olması duru�
munda en fazla 0.1 A’lık bir akım anahtarlanabilir.
Her iki durumda da 100,000 kullanımlık bir servis
ömrü beklenebilir.  Uygulanabilen en düşük yük 5
VDC’de 10 mA’dır (hata seviyesi: P).

Yığılma (ani deşarj) Akımı

Cihazın Tanıtılması
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250 VDC/30 VDC
cosφ=1

250 VAC cosφ=0.4

Yük akımı (A)

30 VDC L/R=7 ms

Gerilim Uygulanan 
gerilim

Yığılma (ani 
deşarj) akımı 
(tepe değer)

Süre

100 ila 240 VAC 264 VAC 5.3 A 0.4 ms

24 VAC/
12 ila 24 VDC

26.4 VAC 6.4 A 1.4 ms

26.4 VAC 4.4 A 1.7 ms

ON (kapalı/açık)(varsayılan ayar) OFF

İndikatör

A Reset (sıfırlama) İndikatörü (turuncu)

B Tuş Koruma İndikatörü (turuncu)

C Kontrol Çıkışı İndikatörü (turuncu)

D Mevcut Değer
(H5CX�A modelleri için kırmızı ya da 
yeşil (programlanabilir)
H5CX�A11/�L modelleri için kırmızı) 
Karakter yüksekliği: 11,5 mm

 
E Zaman Ünitesi Ekranı  

(Renk mevcut değerle aynı.): 
(Zaman aralığı 0 dak, 0 s, 0,0 s veya 
0 s 0 dak ise, zaman ölçüm işlemini 
göstermek için bu ekran yanıp 
sönmeye başlar.)

F Ayar Değeri (yeşil)
Karakter yüksekliği: 6 mm

G Ayar Değeri 1, 2 Ekran

Önden Görünüm

Operasyon Tuşu

H Mod Tuşu
(Modları ve parametreleri değiştirir)

I Reset (sıfırlama) Tuşu
(Mevcut değeri ve çıkışı sıfırlar)

J Up (yukarı) Tuşları 1 � 4

K Down (aşağı) Tuşları 1 � 4

L M

Anahtarlar

L Tuş koruma Anahtarı

M DIP Switch

Ön renk: Siyah

Kasa rengi: Siyah

A

B

D

E

F

J

K

C

G

H

I
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H5CXH5CX
Çalışma
■ Blok Diyagram

Not: Temel izolasyona sahip H5CX�A11/�A11S dışındaki modellerde güç devresi giriş devresinden izole edilmemiştir. 

■ I/O Fonksiyonları

Girişler Çalıştırma sinyali A�2 ve A�3 (akım verildiğinde geciktirme) modlarında zaman ölçümünü durdurur. 
Diğer modlarda zaman ölçümünü başlatır. 

Reset (sıfırlama) Mevcut değeri sıfırlar. (Geçen süre modunda, mevcut değer sıfırlanır; kalan süre modunda, 
mevcut değer, ayarlanan değere döner.)
Sayma girişleri kabul edilmez ve reset girişi açıkken kontrol çıkışı kapatılır. 
Reset girişi açıkken reset indikatörü yanar.

Gate Zaman rölesinin zaman saymasını engeller. 

Çıkışlar Kontrol çıkışı (OUT) Çıkışlar kullanılan çalışma moduna uygun olarak, zaman rölesi ayarlanan ilgili değere gel�
diğinde devreye girer. 

Giriş devresi Dahili kontrol 
devresi

Güç kaynağı 
devresi

(Temel 
izolasyon)

Ekran devresi

Tuş anahtarı 
devresi

(Bakınız not.)

Çıkış devresi
6



H5CXH5CX
Programlama Kılavuzu
■ Zaman Rölesinin Çalışması ile ilgili Ayarlar

Not: Fabrikada, H5CX zaman rölesi modunda kullanıma göre
ayarlanmıştır. 

■ Çift Zamanlı Zaman Rölesinin Çalışması ile ilgili Ayarlar

Not: Fabrikada, H5CX zaman rölesi modunda kullanıma göre
ayarlanmıştır. 

Sadece Temel Fonksiyonları Kullanırken

•Zaman aralığı (0.001 sn � 999.9 s,
9,999 s ve 9,999 dak hariç)

•Çıkış modu (A, A�2, E, F)

•Zaman rölesi modu (UP/DOWN�
yukarı/aşağı)

•Giriş sinyali genişliği (20 ms/1 ms)

Ayar işlemleri DIP switch kullanılarak rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir. 
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 8.

Diğer Zaman Aralıklarını (9,999 s, 9,999 dak) 
ve Çıkış Modlarını (A�1, A�3, b, b�1, d, ve Z) 
Kullanırken 

Tüm fonksiyonlar operasyon tuşları kullanılarak 
ayarlanabilir.  
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 9.

İleri Seviyeli Parametreleri Kullanırken 
(Çıkış Zamanı, NPN/PNP Giriş Modu, Ekran 
Rengi, Tuş Koruma Seviyesi)

Temel fonksiyonlar dışındaki maddelerle ilgili ayarlar 
operasyon tuşları kullanılarak gerçekleştirilebilir.  
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 9.

Temel Fonksiyonlar

Aşağıdaki ayarları H5CX�L8@ dışındaki tüm modeller için kullanın. 
H5CX�L8@için bkz sayfa 9.

1

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

2 3 4 5 6 7 8

Sadece Temel Fonksiyonları Kullanırken

•Zaman aralığı (0.01 sn � 99 dak 59 sn)

•AÇIK/KAPALI başlangıç modu
(flaşör KAPALI çalıştırma/flaşör AÇIK
çalıştırma)

•Zaman rölesi modu (UP/DOWN�
yukarı/aşağı)

•Giriş sinyali genişliği (20 ms/1 ms)

Ayar işlemleri DIP switch kullanılarak rahat bir şekilde gerçekleştirilebilir.  
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 12.

Diğer Zaman Ölçüm Aralıklarını 
Kullanırken (999.9 dak, 9,999 dak, 99 s 
59 dak, 999.9 s, 9,999 s, 9.999 sn)

Tüm fonksiyonlar operasyon tuşları kullanılarak 
ayarlanabilir.  
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 13.

İleri Seviyeli Parametreleri Kullanırken 
(NPN/PNP Giriş Modu, Ekran Rengi, Tuş 
Koruma Seviyesi)

Temel fonksiyonlar dışındaki maddelerle ilgili ayarlar 
operasyon tuşları kullanılarak gerçekleştirilebilir.  
➡Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 13.

Temel Fonksiyonlar

Aşağıdaki ayarları H5CX�L8@ dışındaki tüm modeller için kullanın. 
H5CX�L8@ için bkz  sayfa 13 .

1

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

2 3 4 5 6 7 8
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H5CX (Timer Fonksiyonu)H5CX (Timer Fonksiyonu)
Çalışma (Zaman Rölesi Fonksiyonu)
■ Temel Fonksiyonlar için Ayarlar

Not: Tüm pinler fabrikada Kapalı konumuna ayarlanmıştır.

İndikatörler Aracılığıyla Switch Ayarlarının Kolay Bir 
Şekilde Doğrulanması

DIP switch pinlerinin açık/kapalı durumu
öndeki ekrandan kontrol edilebilir.  Ayrıntılar için, bkz sayfa 16.

Not: 1. DIP switch’teki pin 1’i ON (açık) konumuna getirdiğinizden emin olun. Bu pin OFF (kapalı) konumundaysa, DIP switch ayarları
gerçekleştirilemeyecektir. 

2. DIP switch ayarları akım verildiğinde aktif hale gelir.  (DIP switch ayarlarını akım kesilmiş haldeyken yapın.)

3. H5CX�L8@’de DIP switch bulunmaz. Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 9.

4. DIP switch ile ayarlanamayan zaman aralıklarını ya da çıkış modlarını kullanırken, tüm ayar işlemlerinin operasyon tuşları kul�
lanılarak yapılması gerekir.  Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 9.

1

OFF 
(KAPALI)

ON 
(AÇIK)

2 3 4 5 6 7 8

Temel fonksiyonlarla ilgili ayarlar sadece DIP switch kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Pin 1’i ON konumuna getirdi�
ğinizden emin olun.

Madde KAPALI AÇIK

1 DIP switch 
ayarları kul�
lanılabilir/kul�
lanılamaz

Kullanılamaz Kullanılabilir

2 Zaman aralığı Sağdaki tabloya bakın.

3

4

5 Çıkış modu Sağdaki tabloya bakın.

6

7 Zaman rölesi 
modu

Geçen süre 
(UP�yukarı)

Kalan süre 
(DOWN�aşağı)

8 Giriş sinyali ge�
nişliği

20 ms 1 ms

Pin 2 Pin 3 Pin 4 Zaman aralığı

AÇIK AÇIK AÇIK 0.001 sn � 9.999 sn

KAPALI KAPALI KAPALI 0.01 sn � 99.99 sn

AÇIK KAPALI KAPALI 0.1 sn � 999.9 sn

KAPALI AÇIK KAPALI 1 sn � 9999 sn

AÇIK AÇIK KAPALI 0 dak 01 sn � 99 
dak 59 sn

KAPALI KAPALI AÇIK 0.1 dak � 
999.9 dak

AÇIK KAPALI AÇIK 0 s 01 dak � 
99 s 59 dak

KAPALI AÇIK AÇIK 0.1 s � 999.9 s

Pin 5 Pin 6 Çıkış modu

KAPALI KAPALI A modu (sinyal veril�
diğinde gecikme (I): güç 
reset (sıfırlama) işlemi)

AÇIK KAPALI A�2 modu: (güç veril�
diğinde gecikme (I): güç 
reset (sıfırlama) işlemi)

KAPALI AÇIK E modu (ara: güç reset 
(sıfırlama) işlemi)

AÇIK AÇIK F modu (biriktirme: güç 
tutma işlemi)

Detaylı Ayarlar

Temel fonksiyonlar için DIP switch ayarlarını yaptıktan sonra, detaylı ayarlar (bkz not) operasyon tuşları kullanılarak eklenebilir. 
Ayrıntılar için, bkz sayfa 9.

Not: Çıkış zamanı, NPN/PNP giriş modu, ekran rengi, tuş koruma seviyesi.
8



H5CX (Timer Fonksiyonu)H5CX (Timer Fonksiyonu)
■ İleri Seviyeli Fonksiyonlarla İlgili Ayarlar

MOD MOD

MOD

MOD

MOD

MOD

MODMOD

MOD

MOD

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

DIP switch ile yapılamayan ayarlar operasyon tuşları kullanılarak yapılabilir. 

                 tuşlarını kullanarak zaman aralığını ayarlayın.

Güç AÇIK

Ayrıntılar için, bkz aşağıdaki Zaman Aralığı Listesi.

Zaman 
aralığı

Ters görüntüde gösterilen karakterler varsayılan ayarlardır. 

Sadece operasyon tuşlarını kullanarak ayar yaparken, DIP switch’in pin 1’ini OFF 
(kapalı) konumuna (fabrika ayarı) getirin.  DIP switch’in pin 1’i ON (açık) 
konumundaysa,            ‘de gösterilen ayar maddeleri görüntülenmeyecektir.

Zaman 
rölesi modu

Çıkış 
modu

Çıkış 
zamanı

Giriş sinyali 
genişliği

NPN/PNP 
giriş modu

Ekran rengi

Tuş koruma 
seviyesi

                    tuşlarını kullanarak tuş koruma seviyesini ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak ekran rengini ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak NPN/PNP giriş modunu ayarlayın.

                     tuşlarını kullanarak giriş sinyali genişliğini ayarlayın.

: Çıkış tut/0.01 � 99.99 sn

(Çıkış zamanı 0.00 olarak ayarlanmışsa,                görüntülenir.)
Sadece A, A�1, A�2, A�3, b ve b�1 modlarında görüntülenir. 

(NPN giriş) (PNP giriş)

Sadece H5CX�A@ ve H5CX�A11@ modellerinde görüntülenir.

(Kırmızı) (Yeşil) Kırmızı�yeşil Yeşil�kırmızı

Sadece terminal bloklu modellerde (H5CX�A@) görüntülenir.

Bakınız not 1. Bakınız not 2.

Not: 1. Çalışma sırasında mod, fonksiyon ayar moduna gelecek şekilde
değiştirilirse, çalışma devam eder. 

2. Fonksiyon ayar modunda ayarlar üzerinde yapılan değişiklikler,
modun çalışma moduna gelecek şekilde değiştirilmesinin ardından
aktif hale gelir. Ayrıca, ayarlar değiştirildiğinde, zaman rölesi sıfırlanır
(zaman başlatılır ve çıkış kapatılır).

Çalışma modundaki işlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 11.

                 tuşlarını kullanarak zaman rölesi modunu ayarlayın.

                 tuşlarını kullanarak çıkış modunu ayarlayın.

İlgili                      tuşlarını kullanarak çıkış zamanının tüm dijitlerini ayarlayın.

Ç
al

ış
m

a 
m

od
u

Fo
nk

si
yo

n 
ay

ar
 m

o
d

u

3 sn min. 3 sn min.

(Geçen 
süre)

(Kalan 
süre)

0.01 sn � 99.99 sn 
(varsayılan ayar)

0.1 sn � 999.9 sn

1 sn � 9,999 sn

0 dak 01 sn � 99 dak 59 sn

0.1 dak � 999.9 dak

1 dak � 999.9 dak

0 s 01 dak � 99 s 59 dak

Ekran

0.1 s � 999.9 s

Ayar Değeri

1 s � 9,999 s

0.001 sn � 9.999 sn

Zaman Aralığı Listesi
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H5CX (Timer Fonksiyonu)H5CX (Timer Fonksiyonu)
■ Fonksiyonlarla İlgili Açıklamalar
Zaman Aralığı (timr) (DIP switch kullanılarak ayarlanabilir)

Kullanılacak zaman aralığı için 0.000 sn � 9,999 s arasında bir
aralık seçin.  ���� h (9,999 s) ve ���� dak (9,999 dak) tipindeki
ayarlamalar DIP switch kullanılarak yapılamaz. Bu gibi ayarlar
yapılması gerektiğinde operasyon tuşlarını kullanın. 

Zaman Rölesi Modu (timm) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir) 

Ayarlama için geçen süre (UP�yukarı) ya da kalan süre (DOWN�
aşağı) modlarını kullanabilirsiniz.

Çıkış Modu (outm) (DIP switch kullanılarak ayarlanabilir)

Çıkış modunu ayarlayın. Kullanılabilen ayarlar A, A�1, A�2, A�3,
b, b�1, d, E, F ve Z’dir. Sadece A, A�2, E ve F çıkış modları DIP
switch kullanılarak ayarlanabilir. Farklı ayarlar yapılması
gerektiğinde operasyon tuşlarını kullanın.  (Çıkış modundaki
işlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz Zaman Ölçüm Grafikleri
sayfa 17.)

Çıkış Zamanı (otim) 

Tek puls çıkış kullanılırken, çıkış zamanını tek puls çıkış için
ayarlayın (0.01 � 99.99 sn). Tek puls çıkış sadece çıkış modu
olarak A, A�1, A�2, b veya b�1’in seçildiği durumlarda kullanılabi�
lir. Çıkış zamanı 0.00 olarak ayarlanmışsa, hold görüntülenir ve
çıkış tutulur.

Giriş Sinyali Genişliği (iflt) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir)

Sinyal, reset (sıfırlama) ve gate girişleri için minimum sinyal giriş
genişliğini (20 ms veya 1 ms) ayarlayın. Tüm harici girişler (sin�
yal, reset ve gate girişleri) için aynı ayar kullanılır. Giriş sinyali için
kontaklar kullanılıyorsa, giriş sinyali genişliğini 20 ms’ye
ayarlayın. Rölenin ömrünü kısaltacak nitelikteki titreşim bu ayar
kullanılarak ortadan kaldırılabilir.

NPN/PNP Giriş Modu (imod) 

Giriş formatı olarak NPN giriş (gerilimsiz giriş) ya da PNP girişi
(gerilim girişi) seçin. Tüm harici girişler için aynı ayar kul�
lanılacaktır. Giriş bağlantıları ile ilgili ayrıntılar için bkz Giriş
Bağlantıları sayfa 25.

Ekran Rengi (colr) 

Mevcut değer için kullanılan rengi belirleyin.

Tuş Koruma Seviyesi (kypt)

Tuş koruma seviyesini ayarlayın.

Tuş koruma anahtarı ON (açık) konumuna alındığında, tuş koruma seviyesini (KP�1 – KP�5) belirleyerek, belirli operasyon tuşlarının kul�
lanımını engellemek suretiyle ayarlama hataları önlenebilir.  Tuş koruma anahtarı ON (Açık) konumuna alındığında, tuş koruma
indikatörü yanar.

Not: Modun zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modu (  +  1 sn min.) veya fonksiyon ayar modu (  3 sn min.)
seçilecek şekilde değiştirilmesi.

Çıkış KAPALI Çıkış AÇIK

red Kırmızı (sabit)

grn Yeşil (sabit)

r-g Kırmızı Yeşil

g-r Yeşil Kırmızı

ON (AÇIK)OFF (KAPALI)

Not: Fabrikada OFF (kapalı) olarak 
ayarlanmıştır. 

Tuş koruma indikatörü

(Bakınız not)

Seviye Anlamı Ayrıntılar

Değiştirme modu 
(Bakınız not.)

İşlem sırasında 
ekran değiştirme

Reset (sıfırlama) 
tuşu

Up/down�yukarı/
aşağı tuşu

KP�1 
(varsayılan ayar)

Hayır Evet Evet Evet

KP�2 Hayır Evet Hayır Evet

KP�3 Hayır Evet Evet Hayır

KP�4 Hayır Evet Hayır Hayır

KP�5 Hayır Hayır Hayır Hayır

MOD 1 MOD
10



H5CX (Timer Fonksiyonu)H5CX (Timer Fonksiyonu)
■ Çalışma Modunda Kullanım

Mevcut Değer ve Ayar Değeri

Bu maddeler sistem açıldığında ekrana gelir.  Mevcut değer ana
ekranda, ayar değeri ise alt ekranda görüntülenir.  Görüntülenen
değerler, fonksiyon ayar modunda zaman aralığı ve zaman rölesi
modu için yapılan ayarlara bağlı olarak belirlenecektir. 

Mevcut Değer ve ON (açık) Kullanım Oranı (Çıkış modu = Z)

Mevcut değer ana ekranda, ON (açık) kullanım oranı ise alt
ekranda görüntülenir.  Aynı anda “SET1” yanar.

ON/OFF (açık/kapalı) kullanımına göre ayarlanabilen flaşör
modundaki (Z) ON (açık) kullanım oranını yüzde cinsinden girin. 

Döngü zamanı ayarlanmışsa, döngüsel kontrol ON/OFF (açık/
kapalı) kullanımına göre ayarlanabilen flaşör modundaki ON
(açık) kullanım oranı değiştirilerek gerçekleştirilebilir. 

ON (açık) süresi = Döngü zamanı × 

ON (açık) kullanım oranı ayarı aynı kalsa da, çıkış hassasiyeti
zaman aralığına bağlı olarak değişir.  Bu nedenle, çıkış
zamanında ince ayar yapılması gerekiyorsa, döngü zamanı için
kullanılan zaman aralığının mümkün olduğunca kısa tutulması
tavsiye edilir. 

Örnekler:

1. Döngü zamanı 20 sn, ON (açık) kullanım oranı %31 ve 
zaman aralığı 1 sn � 9999 sn ise, ON (açık) zamanı 
aşağıdaki şekilde verilir:

20 (sn) ×  = 6.2 (sn) → En yakın tam sayıya 

yuvarlanır (zaman aralığı ayarı nedeniyle) → ON (açık) 
zamanı = 6 sn

2. Döngü zamanı 20.00 sn, ON (açık) kullanım oranı %31 ve
zaman aralığı 0.01 sn – 99.99 sn ise, ON (açık) zamanı
aşağıdaki şekilde verilir:

20.00 (sn) ×  = 6.200 (sn) → İki rakamlı değer 

görülecek şekilde yuvarlanır (zaman aralığı ayarı 
nedeniyle) → ON (açık) zamanı = 6.20 sn

Mevcut Değer ve Döngü Zamanı (Çıkış modu = Z)

Mevcut değer ana ekranda, döngü zamanı ise alt ekranda
görüntülenir.  Aynı anda “SET2” yanar.

ON/OFF (açık/kapalı) kullanımına göre ayarlanabilen flaşör
modunda (Z) kullanılan döngü zamanını ayarlayın.

Mevcut değer

Ayar değeri

Mevcut değer

ON (açık) 

Mevcut değer

Döngü zamanı

Çıkış Modu Z Seçildiğinde

İlgili                     tuşlarını kullanarak ON (açık) kullanım oranının tüm dijitlerini ayarlayın. 
(4. dijite ait                      tuşları kullanılamaz.)

İlgili                      tuşlarını kullanarak döngü zamanının tüm dijitlerini ayarlayın.

İlgili                      tuşlarını kullanarak ayar değerinin tüm dijitlerini ayarlayın.

Çıkış Modu Z Değilken

ON (açık) kullanım oranı (%)

100

31(%)
100

31(%)
100

Geçen döngü zamanı

ON (açık) kullanım yüzdesi

ON (açık) kullanım oranını analog 
olarak ayarlamak için yukarı/aşağı 
tuşları kullanılır. 

Döngü zamanı

ON (açık) 
kullanımı (%)

Çıkış kontrol

Kapalı Açık

Açma/kapama valfi Tam kapalı↔Tam açık

0%↔100%ON (açık) 
11



 H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)
12

Çalışma (Çift Zamanlı Zaman Rölesi Fonksiyonu)
■ Zaman Rölesinden Çift Zamanlı Zaman Rölesine Geçiş
H5CX fabrikada zaman rölesi modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Çift zamanlı zaman rölesi çalışma moduna geçmek için
aşağıdaki işlemleri uygulayın.  Ayrıntılar için, bkz sayfa 32.

■ Temel Fonksiyonlar için Ayarlar

Not: Tüm pinler fabrikada OFF konumuna ayarlanmıştır.

İndikatörler Aracılığıyla Switch Ayarlarının Kolay Bir 
Şekilde Doğrulanması

DIP switch pinlerinin ON/OFF (açık/kapalı) durumu
öndeki ekrandan kontrol edilebilir.  Ayrıntılar için, bkz sayfa 16.

Not: 1. DIP switch’teki pin 1’i ON (açık) konumuna getirdiğinizden emin olun. Bu pin OFF (kapalı) konumundaysa, DIP switch ayarları
gerçekleştirilemeyecektir. 

2. DIP switch ayarları akım verildiğinde aktif hale gelir.  (DIP switch ayarlarını akım kesilmiş haldeyken yapın)

3. H5CX�L8@’de DIP switch bulunmaz. Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 13.

4. DIP switch ile ayarlanamayan zaman aralıklarını kullanırken, tüm ayar işlemlerinin operasyon tuşları kullanılarak yapılması
gerekir.  Ayar yöntemleri ile ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 13.

1+

Güç AÇIK

Zaman 
rölesi/çift 
zamanlı 
zaman 
rölesi 
seçimi

1 sn min. basılı 
tutun.

                   tuşlarını kullanarak zaman rölesi çalışma modundan çift zamanlı 
zaman rölesi çalışma moduna geçin. 

Zaman rölesi/çift zamanlı zaman 
rölesi seçim modu

Çalışma modu

1

OFF
(KAPALI)

ON
(AÇIK)

2 3 4 5 6 7 8

Temel fonksiyonlarla ilgili ayarlar sadece DIP switch kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Pin 1’i ON konumuna 
getirdiğinizden emin olun.

Madde KAPALI AÇIK

1 DIP switch 
ayarları kullanıla�
bilir/kullanılamaz

Kullanılamaz Kullanılabilir

2 OFF (kapalı) 
zaman aralığı

Sağdaki tabloya bakın.

3

4 ON (açık) zaman 
aralığı

Sağdaki tabloya bakın.

5

6 ON/OFF (açık/
kapalı) başlangıç 
modu

Flaşör KAPALI 
çalıştırma

Flaşör AÇIK 
çalıştırma

7 Zaman rölesi 
modu

YUKARI AŞAĞI

8 Giriş sinyali 
genişliği

20 ms 1 ms

Pin 2 Pin 3 OFF (kapalı) zaman aralığı

KAPALI KAPALI 0.01 sn � 99.99 sn

AÇIK KAPALI 0.1 sn � 999.9 sn

KAPALI AÇIK 1 sn � 9,999 sn

AÇIK AÇIK 0 dak 01 sn � 99 dak 59 sn

Pin 4 Pin 5 ON (açık) zaman aralığı

KAPALI KAPALI 0.01 sn � 99.99 sn

AÇIK KAPALI 0.1 sn � 999.9 sn

KAPALI AÇIK 1 sn � 9,999 sn

AÇIK AÇIK 0 dak 01 sn � 99 dak 59 sn

Detaylı Ayarlar

Temel fonksiyonlar için DIP switch ayarlarını yaptıktan sonra, detaylı ayarlar (bkz not) operasyon tuşları kullanılarak eklenebilir. 
Ayrıntılar için, bkz sayfa 9.

Not: NPN/PNP giriş modu, ekran rengi, tuş koruma seviyesi.



 H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)
■ İleri Seviyeli Fonksiyonlarla İlgili Ayarlar

MOD MOD

MOD

MOD

MODMOD

MOD

MOD

MOD

MOD

s s h s

s s h s

(Kalan
süre)

(Geçen
süre)

(1 ms)(20 ms)

(KP�1) (KP�2) (KP�3) (KP�4) (KP�5)

......

......

s

s

DIP switch ile yapılamayan ayarlar operasyon tuşları kullanılarak yapılabilir. 

0.01 sn � 99.99 sn 
(varsayılan ayar)

0.1 sn � 999.9 sn

1 sn � 9,999 sn

0 dak 01 sn � 99 dak 59 sn

0.1 dak � 999.9 dak

1 dak � 999.9 dak

0 s 01 dak � 99 s 59 dak

Ekran

0.1 s � 999.9 s

Ayar Değeri

1 s � 9,999 s

0.001 sn � 9.999 sn

                    tuşlarını kullanarak tuş koruma seviyesini ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak ekran rengini ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak NPN/PNP giriş modunu ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak giriş sinyali genişliğini ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak çift zamanlı zaman rölesi çıkış modunu ayarlayın.

Tuş koruma 
seviyesi

Ekran rengi

NPN/PNP 
giriş modu

Giriş sinyali 
genişliği

ON/OFF 
(açık/kapalı) 
başlangıç 
modu

Zaman 
rölesi modu

                    tuşlarını kullanarak zaman rölesi modunu ayarlayın.

                    tuşlarını kullanarak ON (açık) zaman aralığını ayarlayın.

Ayrıntılar için, bkz aşağıdaki Zaman Aralığı Listesi.

Ayrıntılar için, bkz aşağıdaki Zaman Aralığı Listesi

OFF 
(kapalı) 
zaman 
aralığı

ON (açık) 
zaman 
aralığı

                    tuşlarını kullanarak OFF (kapalı) zaman aralığını ayarlayın.

(Bkz not 2.)(Bkz not 1.)

3 sn min. 3 sn min.

Güç AÇIK

Ç
al

ış
m

a 
m

o
d

u
Fo

nk
si

yo
n 

ay
ar

 m
od

u

(Flaşör 
KAPALI 
çalıştırma)

(Flaşör AÇIK 
çalıştırma)

(NPN giriş) (PNP giriş)

(Kırmızı) (Yeşil) (Kırmızı�yeşil) (Yeşil�kırmızı)

Sadece H5CX�A@ ve H5CX�A11@ modellerinde 

Sadece terminal bloklu modellerde (H5CX�A@) görüntülenir.

Not: 1. Çalışma sırasında mod, fonksiyon ayar moduna gelecek şekilde değiştirilirse,
çalışma devam eder. 

2. Fonksiyon ayar modunda ayarlar üzerinde yapılan değişiklikler, modun çalışma
moduna gelecek şekilde değiştirilmesinin ardından aktif hale gelir.  Ayrıca, ayarlar
değiştirildiğinde, zaman rölesi sıfırlanır (zaman başlatılır ve çıkış kapatılır).

Ters görüntüde gösterilen karakterler başlangıç (fabrika) değerleridir. 

Sadece operasyon tuşlarını kullanarak ayar yaparken, DIP switch’in pin 1’ini OFF 
(kapalı) konumuna getirin (fabrika ayarı).  DIP switch’in pin 1’i ON (açık) 
konumundaysa,            ‘de gösterilen ayar maddeleri görüntülenmeyecektir.

Zaman Aralığı Listesi

Çalışma modundaki işlemlerle ilgili ayrıntılar için bkz sayfa 15.
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 H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)
■ Fonksiyonlarla İlgili Açıklamalar
OFF (kapalı) Zaman Aralığı (oftr) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir)

OFF (kapalı) zaman aralığını 0.000 sn � 9,999 s arasında
ayarlayın. Sadece ��.�� sn (99.99 sn), ���.� sn (999.9 sn), ���� sn
(9,999 sn)  ve �� dak �� sn (99 dak 59 sn) tipindeki ayarlamalar
DIP switch kullanılarak yapılabilir.  Farklı tipte bir ayar yapılması
gerektiğinde operasyon tuşlarını kullanın. 

ON (açık) Zaman Aralığı (ontr) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir)

ON (açık) zaman aralığını 0.001 sn � 9,999 s arasında ayarlayın.
Sadece ��.�� sn (99.99 sn), ���.� sn (999.9 sn), ���� sn (9,999 sn)
ve �� dak �� sn (99 dak 59 sn) tipindeki ayarlamalar DIP switch
kullanılarak yapılabilir.  Farklı tipte bir ayar yapılması
gerektiğinde operasyon tuşlarını kullanın. 

Zaman Rölesi Modu (timm) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir)

UP�yukarı (artan) ya da DOWN�aşağı (azalan) zaman rölesi
modunu ayarlayın. UP�yukarı modunda, geçen zaman ekrana
getirilir, DOWN�aşağı modunda ise kalan zaman görüntülenir. 

ON/OFF (açık/kapalı) Başlangıç Modu (totm) (DIP switch 
kullanılarak ayarlanabilir)

Çıkış modunu ayarlayın. Flaşör KAPALI ya da flaşör AÇIK
çalıştırmayı ayarlayın.  (Çıkış modundaki işlemlerle ilgili ayrıntılar
için bkz Zaman Ölçüm Grafikleri sayfa 17.)

Giriş Sinyali Genişliği (iflt) (DIP switch kullanılarak 
ayarlanabilir)

Sinyal, reset (sıfırlama) ve gate girişleri için minimum sinyal giriş
genişliğini (20 ms veya 1 ms) ayarlayın. Tüm harici girişler (sin�
yal, reset ve gate girişleri) için aynı ayar kullanılır. Giriş sinyali
olarak kontak  kullanılıyorsa, giriş sinyali genişliğini 20 ms’ye
ayarlayın. Rölenin ömrünü kısaltacak nitelikteki titreşim bu ayar
kullanılarak ortadan kaldırılabilir.

NPN/PNP Giriş Modu (imod) 

Giriş formatı olarak NPN giriş (gerilimsiz giriş) ya da PNP girişi
(gerilim girişi) seçin. Tüm harici girişler için aynı ayar kul�
lanılacaktır. Giriş bağlantıları ile ilgili ayrıntılar için bkz Giriş
Bağlantıları sayfa 25.

Ekran Rengi (colr) 

Mevcut değer için kullanılan rengi belirleyin.

Tuş Koruma Seviyesi (kypt)

Tuş koruma seviyesini ayarlayın.

Tuş koruma anahtarı ON (açık) konumuna alındığında, tuş koruma seviyesi (KP�1 – KP�5) belirlenerek, belirli operasyon tuşlarının kul�
lanımını engellemek suretiyle ayarlama hataları önlenebilir. Tuş koruma anahtarı ON (Açık) konumuna alındığında, tuş koruma
indikatörü yanar.

Not: Modun zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modu (  +  1 sn min.) veya fonksiyon ayar modu (  3 sn min.)
seçilecek şekilde değiştirilmesi.

Çıkış OFF (kapalı) Çıkış ON (açık)

red Kırmızı (sabit)

grn Yeşil (sabit)

r-g Kırmızı Yeşil

g-r Yeşil Kırmızı

ON (AÇIK)OFF (KAPALI)

Not: Fabrikada OFF (kapalı) olarak 
ayarlanmıştır. 

Tuş koruma indikatörü

(Bakınız not)

Seviye Anlamı Ayrıntılar

Değiştirme modu 
(Bakınız not)

İşlem sırasında 
ekran değiştirme

Reset (sıfırlama) 
tuşu

Yukarı/aşağı tuşu

KP�1 
(varsayılan ayar)

Hayır Evet Evet Evet

KP�2 Hayır Evet Hayır Evet

KP�3 Hayır Evet Evet Hayır

KP�4 Hayır Evet Hayır Hayır

KP�5 Hayır Hayır Hayır Hayır

MOD 1 MOD
14



 H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)H5CX (Çift Timer Fonksiyonu)
■ Çalışma Modunda Kullanım

Mevcut Değer ve OFF (kapalı) Ayar Zamanı

Mevcut değer ana ekranda, OFF (kapalı) ayar zamanı ise alt
ekranda görüntülenir.  Aynı anda “SET1” yanar.

Mevcut Değer ve ON (açık) Ayar Zamanı

Mevcut değer ana ekranda, ON (açık) ayar zamanı ise alt
ekranda görüntülenir.  Aynı anda “SET2” yanar.

Mevcut değer

OFF (kapalı) 
zaman

Mevcut değer

ON (açık) 
ayar zamanı

İlgili                     tuşlarını kullanarak OFF (kapalı) zaman dijitlerini ayarlayın.

İlgili                     tuşlarını kullanarak ON (açık) zaman dijitlerini ayarlayın.
15
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H5CXH5CX

Zaman Rölesi/Çift Zamanlı Zaman Rölesi Modunda Çalışma
Zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modunda H5CX’in zaman rölesi olarak mı yoksa çift zamanlı zaman rölesi olarak mı kul�
lanılacağını belirleyin. H5CX aynı zamanda DIP switch izleme fonksiyonu ile donatılmıştır, bu oldukça kullanışlı bir fonksiyondur ve DIP
switch pinlerinin ayarlarının öndeki ekrandan teyit edilmesine olanak sağlar. 

1

1

OFF
(KAPALI)

ON
(AÇIK)

2 3 4 5 6 7 8

1

+

(Zaman Rölesi) (Çift Zamanlı 
Zaman Rölesi)

MOD

MOD MOD

Modu zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim moduna gelecek 
şekilde değiştirmek için              tuşu basılı haldeyken            tuşuna 1 sn min. 
basın.            tuşuna,            tuşundan önce basılması gerekir.  
           tuşuna daha önce basılırsa, mod değişmez.

MOD

               tuşlarını kullanarak DIP switch 1�8 pinlerinin 
durumunu teyit edin. 

                 tuşlarını kullanarak zaman rölesi çalışma ya da 
çift zamanlı zaman rölesi çalışma modunu seçin. 

1

Güç AÇIK

Zaman rölesi/
Çift zamanlı 
zaman rölesi 
seçimi

Ç
a

lış
m

a
 M

o
d

u

Not: H5CX fabrikada zaman rölesi modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. 

Z
a

m
a

n
 R

ö
le

si
 /

 Ç
if

t 
Z

a
m

a
n

lı 
Z

a
m

a
n

   
R

ö
le

si
 S

e
ç

im
 M

o
d

u

DIP switch 
izleme

Not: 1. Mod zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modu seçilerek değiştirildiğinde, mevcut değer sıfırlanır ve çıkış ka�
patılır. Zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modunda zaman ölçüm işlemi gerçekleştirilmez. 

2. Zaman rölesi/çift zamanlı zaman rölesi seçim modunda yapılan değişiklikler çalışma moduna geçildiğinde aktif hale
gelir.  Ayarlar değiştirilirse, HC5X otomatik olarak sıfırlanır (mevcut değer başlatılır, çıkış kapatılır).

DIP switch pin 8’in ON (açık) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 7’nin OFF (kapalı) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 6’nın ON (açık) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 5’in OFF (kapalı) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 4’ün ON (açık) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 3’ün OFF (kapalı) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 2’nin ON (açık) olduğunu gösterir. 

DIP switch pin 1’in ON (açık) olduğunu gösterir. 

Not: 1. Bu ekran H5CX�L8@ tarafından desteklenmemektedir.

2. Bu ekran sadece DIP switch pin 1’in (DIP switch ayarları kullanılabilir/kul�
lanılamaz) ON’a (kullanılabilir) getirilmiş olması durumunda kullanılabilir. 

Örnek

1 sn min.

1

1
MOD



H5CXH5CX
Zaman Ölçüm Grafikleri
■ Zaman Rölesinin Çalışması
H5CX�L8@ modellerde gate girişi bulunmaz.

Çıkış modu A: Sinyal verildiğinde gecikme1 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu A�1: Sinyal verildiğinde gecikme 2 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu A�2: Gerilim verildiğinde gecikme 1 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu A�3: Gerilim verildiğinde gecikme 2 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanmaz.)

Tek puls çıkış veya sürekli çıkış seçilebilir.

Tek puls çıkış

Sürekli çıkış
t

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.
Kontrol çıkışı sürekli periyot ya da tek puls çıkış 
periyodu kullanılarak kontrol edilir. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start
sinyali girişi

Çıkış

*    Ayar sıfırken çıkış anlıktır.
**  Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
      girişi kullanılamaz. 

Zaman
Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm
şeması

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Zaman ölçümü start sinyalinin verilmesiyle 
başlar ve startstart sinyali kapatıldığında sıfırlanır.
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.
Kontrol çıkışı sürekli periyot ya da tek puls çıkış 
periyodu kullanılarak kontrol edilir.

*Ayar sıfırken çıkış anlıktır.

Temel Çalışma

Güç

Start 
sinyali girişi

Zaman 
Ölçümü

Çıkış

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Sıfırlama girişi kapatıldığında zaman ölçümü başlar.
Start sinyali zaman ölçüm fonksiyonunun 
kullanılmasını önler (yani, gate girişiyle aynı 
fonksiyonu gerçekleştirir).
Kontrol çıkışı sürekli periyot ya da tek puls çıkış 
periyodu kullanılarak kontrol edilir.

*Ayar sıfırken çıkış anlıktır.

Temel Çalışma

Güç Zaman
Ölçümü

Çıkış

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

t

Sıfırlama girişi kapatıldığında zaman ölçümü başlar.
Start sinyali zaman ölçüm fonksiyonunun 
kullanılmasını önler (yani, gate girişiyle aynı 
fonksiyonu gerçekleştirir).
Kontrol çıkışı sürekli periyot ya da tek puls çıkış 
periyodu kullanılarak kontrol edilir. 

*Ayar sıfırken çıkış anlıktır.

Temel Çalışma

Güç Zaman
Ölçümü

Çıkış
Sürekli
17



H5CXH5CX
.

Çıkış modu b: Tekrar döngüsü 1 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu b�1: Tekrar döngüsü 2 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanmaz.)

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Sürekli 
Çıkış

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı durumu ters çevrilir
(başlangıçta kapalı).
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

* Ayarlanan sürenin çok kısa olması durumunda 
normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

 ** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman 
Ölçümü

Zaman
Ölçümü Zaman 

Ölçümü
Zaman
Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı
Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Tek Puls 
Çıkış

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı açılır.
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

* Ayarlanan sürenin çok kısa olması durumunda 
normal çıkış işlemi mümkün olmaz.
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) 
ayarlayın. 

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman 
Ölçümü

Zaman 
Ölçümü

Zaman
Ölçümü

Zaman
Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Sürekli 
Çıkış

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı durumu ters çevrilir
(başlangıçta kapalı).
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

*   Ayarlanan sürenin çok kısa olması durumunda 
normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Sürekli

Temel Çalışma

Güç

**
Start
sinyali girişi

Çıkış

Zaman 
Ölçümü Zaman Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Tek Puls
Çıkış

t t t tt

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı açılır.
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

Sustained

Temel Çalışma

Güç

**
Start
sinyali girişi

Çıkış

Timing Timing

* Ayarlanan sürenin çok kısa olması durumunda 
normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali girişi 
kullanılamaz. 
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H5CXH5CX
Z modu

Çıkış miktarı, ayar seviyesinde döngü zamanını 1’e gelecek şekilde değiştirerek ve ON (açık) kullanım (%) değerini değiştirerek
ayarlanabilir. 
Ayar değeri ON (açık) kullanım (%) gösterir ve 0�100 (%) arasındaki bir değere ayarlanabilir.  Döngü zamanı 0 olduğunda, çıkış daima
kapalı olacaktır.  Döngü zamanı 0 değilken ve ON (açık) kullanımı 0 (%) olarak ayarlandığında, çıkış daima kapalı olacaktır.  ON (Açık)
kullanımı 100 (%) olarak ayarlandığında, çıkış daima açık olacaktır. 

Çıkış modu d: Sinyal kapalıyken gecikme 1 (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu E: Ara (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanır.)

Çıkış modu F: Kümülatif (Gerilim geldiğinde zaman rölesi sıfırlanmaz.)

Z modu: ON/OFF (açık/kapalı) kullanımına göre ayarlanabilen titremeflaşör

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Start sinyali açıkken kontrol çıkışı da açıktır 
(beslemenin kesildiği veya sıfırlama girişinin 
açık olduğu durumlar hariç).
Zaman dolduğunda zaman rölesi sıfırlanır.

* Çıkış sadece ayar 0 iken, start sinyali 
girişi sırasında kullanılır.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılabilir. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı sıfırlanır.
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

* Ayar sıfırken çıkış verilemez.
** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 

girişi kullanılabilir. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman
Ölçümü

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

Ayar değeri

Zaman ölçüm
şeması 

UP (yukarı)

DOWN (aşağı)

0

0

Ayar değeri

Start sinyali zaman ölçümüne olanak tanır
(zaman ölçümü start sinyali kapalıyken veya 
güç kapalıyken durdurulur).
Sürekli kontrol çıkışı kullanılır. 

* Ayar sıfırken çıkış anlıktır.

Sürekli

Temel Çalışma

Güç

Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman
Ölçümü

Zaman
Ölçümü

Güç 

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

ON (açık) kullanım ayarı
(%) ON (açık) zamanı

0

0DOWN (aşağı)

UP (yukarı)

ON (açık) kullanım ayarı
(%) ON (açık) zamanı

Döngü zamanı

Döngü zamanı

Zaman ölçüm 
şeması 

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı durumu ters çevrilir 
(başlangıçta açık).
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali 
girişi

Çıkış

* Ayarlanan sürenin çok kısa olması durumunda 
normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Zaman ölçü�
mü ON (açık) 
kullanım (%)

Zaman ölçümü
(döngü zamanı)

Zaman ölçümü
(döngü zamanı)

Zaman ölçü�
mü ON (açık) 
kullanım (%)
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H5CXH5CX
■ Çift Zamanlı Zaman Rölesinin Çalışması 
H5CX�L8@ modellerde gate girişi bulunmaz.

Çıkış modu toff: Flaşör OFF çalışma

Çıkış modu ton: TitremeFlaşör açıkken ON çalışma

0

0

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

OFF (kapalı) zamanı

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)
ON (açık) zamanı

Sürekli 
Çıkış

DOWN (aşağı)
OFF (kapalı) zamanı

ON (açık) zamanı

Zaman dolduğunda kontrol çıkışı durumu ters çevrilir
(başlangıçta kapalı).
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

* Ayarlanan ON/OFF (açık/kapalı) süresinin çok kısa
olması durumunda normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

Zaman 
Ölçümü
ON (açık) Zaman 

Ölçümü OFF 
(kapalı) 

Zaman 
Ölçümü
ON (açık) Zaman 

Ölçümü OFF 
(kapalı) 

0

0

Güç

Start sinyali

Gate

Reset (sıfırlama)

Kontrol çıkışı

OFF (kapalı) zamanı

Zaman ölçüm 
şeması 

UP (yukarı)
ON (açık) zamanı

Sürekli 
Çıkış

DOWN (aşağı)
OFF (kapalı) zamanı

ON (açık) zamanı

Start sinyali verildiğinde zaman ölçümü başlar.
Zaman dolduğunda kontrol çıkışı durumu ters çevrilir 
(başlangıçta açık).
Start sinyali açık durumdayken, zaman rölesi, 
akım verildiğinde veya sıfırlama girişi kapandığında 
çalışmaya başlar.

Temel Çalışma

Güç

**
Start 
sinyali girişi

Çıkış

* Ayarlanan ON/OFF (açık/kapalı) süresinin çok kısa
olması durumunda normal çıkış işlemi mümkün olmaz. 
Değeri en az 100 ms’ye (kontak çıkış tipi) ayarlayın.

** Zaman ölçümü sırasında start sinyali 
girişi kullanılamaz. 

Zaman 
Ölçümü
ON (açık) 

Zaman 
Ölçümü OFF 

(kapalı) 

Zaman 
Ölçümü OFF 

(kapalı) 

Zaman 
Ölçümü
ON (açık) 
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H5CXH5CX
Boyutlar (mm)
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir. 

■ Zaman rölesi (Pano Montaj Adaptörü yok)

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 (Pano Montaj)

Not: M3.5 terminal vidası (etkili uzunluk: 6 mm)

H5CX�AD/�ASD (Pano Montaj)

Not: M3.5 terminal vidası (etkili uzunluk: 6 mm)

H5CX�A11/�A11S (Pano Montaj/Yüzeye Montaj)

H5CX�A11D/�A11SD (Pano Montaj/Yüzeye Montaj)

H5CX�L8@ (Pano Montaj/Yüzeye Montaj)
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H5CXH5CX
■ Pano Montaj Adaptörü Kullanıldığında Boyutlar

A

Panel Delikleri

Panel delikleri aşağıda 
gösterilmiştir.
(DIN43700’e göre).

Not    1.   Montaj paneli kalınlığı 1 ila 5 mm 
arasında olmalıdır.

    3. Zaman röleleri, kancalarla aynı 
yöne bakmak koşuluyla yan 
yana monte edilebilir. 

60 min.

60 min.

45+0,6
−0

45+0,6
−0

+1
0A = {48n−2,5 + (n−1) x 4} 

Y92A�48F1 takılı halde.

+1
0A = (51n−5,5) 

Y92A�48 takılı halde.

+1
0A = (48n − 2,5) 

15 min.

n yan yana montaj

    2. Rahat kullanım için Adaptörlerin, 
Adaptörlerle kancalı kenarlar 
aradaki mesafenin en az 
15 mm olmasını sağlayacak şekilde
takılması tavsiye edilir.

58

48 7,5

(51)

98,7

Y92S�29 (ayrı olarak sipariş 
edin) Su Geçirmez Conta

Panel
Y92F�30 (ayrı olarak sipariş edin)
Pano Montaj Adaptörü

P3GA�11
(ayrı olarak 
sipariş edin)
Arka Yüzey 
Bağlantı Soketi

58

48 7,5

(51)

84,8

58

48 7,5

(51)

89,9

Y92S�29 (ayrı olarak sipariş edin)
Su Geçirmez Conta

Panel

Y92F�30 (ayrı olarak sipariş edin)
Pano Montaj Adaptörü

P3GA�11
(ayrı olarak 
sipariş edin)
Arka Yüzey 
Bağlantı Soketi

58

48 7,5

(51)

62,5

58

48 98,57,5

(51)

Y92S�29 (mevcut)
Su Geçirmez Conta

Panel

Y92F�30 (mevcut)
Pano Montaj Adaptörü

H5CX�A/�AS (Adaptör ve Su Geçirmez Conta ile birlikte teslim edilir)

H5CX�AD/�ASD  (Adaptör ve Su Geçirmez Conta ile birlikte teslim edilir)

H5CX�A11/�A11S (Adaptör ve Su Geçirmez Conta Ayrıca Sipariş Edilir)

H5CX�A11D/�A11SD  (Adaptör ve Su Geçirmez Conta Ayrıca Sipariş Edilir)

H5CX�L8@ (Adaptör ve Su Geçirmez Conta Ayrı Olarak Sipariş Edilir)

Y92S�29 (mevcut)
Su Geçirmez Conta

Panel

Y92F�30 (mevcut)
Pano Montaj Adaptörü

Y92S�29 (ayrı olarak sipariş edin)
Su Geçirmez Conta)

Panel
Y92F�30 (ayrı olarak sipariş edin)
Pano Montaj Adaptörü

P3GA�11
(ayrı olarak 
sipariş edin)
Arka Yüzey 
Bağlantı Soketi
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H5CXH5CX
■ Ön Bağlantı Soketiyle Birlikte Boyutlar

Not: DIN rayı (referans değer) tipine bağlı olarak bu değerler değişebilir. 

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
Montaj
■ Terminal Düzenlemesi
Kullanmadan önce güç kaynağının teknik değerlere uygun olup olmadığını kontrol edin. 

Not: Kullanılmayan terminalleri röle terminalleri olarak bağlamayın.

H5CX�A/�AD H5CX�AS/�ASD
Re

se
t 

(s
ıfı

rla
m

a)

S
in

ya
l

G
at

e

Giriş kullanımı 0 V
Kullanılmıyor

Kullanıl�
mıyor

Kontak çıkış

H5CX�A11/�A11D H5CX�A11S/�A11SD

İç devre

H5CX�L8/�L8D H5CX�L8S/�L8SD

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

(+)(�)

0 V

Gate

Sinyal

Reset (sıfırlama)

6 7
8

9

10
111

2

3

4
5

(+)(�)

0 V

Kullanılmıyor

İç devreGate

Sinyal

Reset (sıfırlama)

Kullanıl�
mıyor

Kullanıl�
mıyor

İç devre

4

3

2

1 8

7

6

5

(+)(�)

0 V

Sinyal

Reset 
(sıfırlama)

İç devre

4

3

2

1 8

7

6

5

(+)(�)

0 V

Sinyal Kullanılmıyor

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(�)

1 2 3 4 5
Transistör çıkışı

6 7 8 9 10

11 12 13

(+)(�)

1 2 3 4 5

S
in

ya
l

G
at

e

Giriş kullanımı 0 V
Kullanılmıyor

Kullanıl�
mıyor

Kullanıl�
mıyor

Re
se

t 
(s

ıfı
rla

m
a)

Kullanıl�
mıyor

Kullanıl�
mıyor

Kullanıl�
mıyor

Kullanılmıyor

Reset 
(sıfırlama)

Güç kaynağı devresi ve giriş devresi izole edilmemiştir. 
H5CX�AD’nin 1 ve 6 numaralı terminalleri dahili olarak 
bağlanmıştır. 

Güç kaynağı devresi ve giriş devresi izole edilmemiştir. 
H5CX�ASD’nin 1 ve 6 numaralı terminalleri dahili 
olarak bağlanmıştır. 

H5CX�A11 modelinde güç kaynağı ve giriş devresi 
üzerinde temel izolasyon uygulanmıştır. 
H5CX�A11D modelinde güç kaynağı ve giriş 
devresi üzerinde temel izolasyon uygulanmamıştır. 
H5CX�A11D’nin 2 ve 3 numaralı terminalleri dahili 
olarak bağlanmıştır. 

H5CX�A11S modelinde güç kaynağı ve giriş 
devresi üzerinde temel izolasyon uygulanmıştır. 
H5CX�A11SD modelinde güç kaynağı ve giriş 
devresi üzerinde temel izolasyon 
uygulanmamıştır. 
H5CX�A11SD’nin 2 ve 3 numaralı terminalleri 
dahili olarak bağlanmıştır. 

Güç kaynağı devresi ve giriş devresi 
izole edilmemiştir. 
H5CX�L8D’nin 1 ve 2 numaralı 
terminalleri dahili olarak bağlanmıştır. 

Güç kaynağı devresi ve giriş devresi 
izole edilmemiştir. 
H5CX�L8SD’nin 1 ve 2 numaralı 
terminalleri dahili olarak bağlanmıştır. 

Kontak çıkış

Kontak çıkış
Transistör çıkışı

Transistör çıkışı
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H5CXH5CX
■ Giriş Devreleri

■ Giriş Bağlantıları
H5CX�A@/�A11@ girişleri gerilimsiz (kısa ya da açık devre) girişler ya da gerilim girişleridir. 

H5CX�L8@ modelinde sadece gerilimsiz giriş bulunur.

Gerilimsiz Girişler (NPN Girişler)

Gerilimsiz Giriş Sinyali Seviyeleri

Uygun İki Telli Sensör

Kaçak akımgerilim: 1.5 mA maks.
Anahtarlama kapsitesi: 5 mA en az
Artık gerilim: 3 VDC maks.
Çalışma gerilimi: 10 VDC

Start (start), Reset (sıfırlama) 
ve Gate Girişi

+12 V

1 kΩ

İç devreIN

PC ya da 
sensör

0 V

G
ir

iş

H5CX�A@
H5CX�A11@

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

Kontak Girişi

H5CX�L8@

Açık Kollektör
(NPN açık kollektör çıkış 
sensörüne bağlantı)

Transistör iletimdeyken çalışır Transistör iletimdeyken çalışır Röle kapalıyken çalışır

Gerilim Çıkışı
(Gerilim çıkış sensörüne 
bağlantı)

Sensör

H5CX�A@
H5CX�A11@

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

H5CX�L8@

H5CX�A@
H5CX�A11@
H5CX�L8@A

C

D

E

F G H I

G F

C

0 V

G
ir

iş

A

C

D

E

F G H I

G F

C

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

0 V

G
ir

iş

A

C

D

E

F G H I

G F

C

Kontaksız giriş Kısa devre seviyesi

Transistör açık
Artık gerilim: 3 V maks.
AÇIK empedansı: 1 kΩ maks. 
(empedans 0 Ω iken kaçak gerilim 
5 � 20 mA’dır)

Açık seviyesi

Transistör kapalı
KAPALI empedansı: 100 kΩ en az

Kontak girişi 10 V’lik gerilimde 5 mA’lık gerilimi yeterli 
bir seviyede anahtarlayabilen bir kontak 
kullanın 
Uygulanabilen maksimum gerilim: 
30 VDC maks.

Transistör iletimdeyken çalışır

H5CX�A@
H5CX�A11@

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

H5CX�L8@

İki Telli Sensör

0 V

G
ir

iş

A

C

D

E

F G H I

G F

C
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H5CXH5CX
Gerilim Girişleri (PNP Girişler)

Gerilim Giriş Sinyali Seviyeleri

Yüksek seviye (Giriş açık): 4.5 � 30 VDC
Düşük seviye (Giriş kapalı): 0 � 2 VDC
Uygulanabilen maksimum gerilim: 30 VDC maks.
Giriş direnci: Yaklaşık 4.7 kΩ
Not: Temel izolasyona sahip H5CX�A11/�A11S dışındaki modellerde güç devresi giriş devresinden izole edilmemiştir.  Kablo tesisatı

için, bkz Uyarılar.

Aksesuarlar (Ayrı Olarak Sipariş Ediniz)
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetredir. 

Kontak Girişi
Kontaksız Giriş 
(NPN Transistör)
(NPN açık kollektör çıkış 
sensörüne bağlantı)

Transistör iletimde değilken çalışır Transistör iletimdeyken çalışır Röle kapalıyken çalışır

Kontaksız Giriş 
(NPN Transistör)
(PNP açık kollektör çıkış 
sensörüne bağlantı)

0 V

C E

F G H I

G F

H5CX�A@
H5CX�A11@

Sensör Sensör

0 V

C E

F G H I

G F

H5CX�A@
H5CX�A11@

0 V

C E

F G H I

G F

H5CX�A@
H5CX�A11@

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

G
ir

iş

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

G
ir

iş

S
in

ya
l g

ir
iş

i

G
at

e 
g

ir
iş

i

R
es

et
 (

sı
fır

�
la

m
a)

 g
ir

iş
i

G
ir

iş

Sekiz, 
M3,5 x 7,5 sems

İki, 4,5 çaplı 
delikler

70 maks.

50 maks.

20,3 maks.

7,8
3 4,5

35,4

4

Ray Bağlantısı/Ön Bağlantı Soketi
P2CF�08

P2CF�08�E (Parmak Korumalı Terminalli Tip)
VDE0106/P100 ile uyumlu

Terminal Düzenlemesi/
İç Bağlantılar
(Üstten Görünüm) Yüzey Bağlantı Delikleri

40±0,2

İki, 4,5 çaplı veya iki, M4

50 maks.

40±0,2

70 maks.

Sekiz, 
M3,5 x 7,5 sems

İki, 4,5 çaplı 
delikler

7,8

4

35,4

21,5 maks.

20,3

19

3

1,3

5 4,5
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H5CXH5CX
Ray Bağlantısı/Ön Bağlantı Soketi
P2CF�11

Terminal Düzenlemesi/
İç Bağlantılar
(Üstten Görünüm) Yüzey Bağlantı Delikleri

İki, 4,5 çaplı veya iki, M4

40±0,2

İki, 4,5 çaplı 
delikler

On bir, M
3,5 x 7,5 sems

70 maks.

50 maks.
31,2 maks.

7,8
3 4,5

35,4

4

P2CF�11�E (Parmak Korumalı Terminalli Tip)
VDE0106/P100 ile uyumlu

İki, 4,5 çaplı 
delikler

On bir, M
3,5 x 7,5 sems

7,8

70 maks.

4
40±0,2
50 maks.

35,4

31,2 maks.

30

5 4,5

3

1,2

45

27 çap

45 4,9 17

Arka Bağlantı Soketi
P3G�08

Terminal Düzenlemesi/
İç Bağlantılar
(Alttan Görünüm)

P3GA�11 Terminal Düzenlemesi/
İç Bağlantılar
(Alttan Görünüm)

45

45

27 çap

25,6

4,5
16,3

6,2

Parmak Korumalı Terminal Kapağı
VDE0106/P100 ile uyumlu

Y92A�48G
(P3G�08/P3GA�11 Soketi için 
ek donanım)

On iki, 6,4 çaplı delikler

34 47,7 x 47,7 48 x 48

47,4

16,5
24,6 27,6
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H5CXH5CX
Sert Kapak
Y92A�48

Yumuşak Kapak
Y92A�48F1

Y92F�30

Pano Montaj Adaptörü
(H5CX�A@ modelleriyle birlikte verilir)

Su Geçirmez Conta
(H5CX�A@ modelleriyle birlikte verilir)

Y92S�29

Not: Pano Montaj Adaptörü kaybolduysa ya da hasarlıysa,
yenisini sipariş edin. 

Not: Su Geçirmez Conta kaybolduysa ya da
hasarlıysa, yenisini sipariş edin.  Cihazın
kullanıldığı ortama bağlı olarak, Su Geçirmez
Conta bozulabilir, ufalabilir veya sertleşebilir,
NEMA4 uyumluluğunun sağlanabilmesi için
bu contanın düzenli olarak değiştirilmesi
tavsiye edilmektedir. 

Bağlantı Rayı
PFP�100N, PFP�50N PFP�100N2

Sonlandırıcı
PFP�M

Ara Parça
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 
yassı 
başlı vida

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)
(bkz not.)

NOT: Parantez içinde verilen değerler PFP�50N içindir.

35±0,3
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H5CXH5CX
Uyarılar
 !Uyarý Uyarı

Ürünü patlayıcı ya da yanıcı gazlara maruz kalan alanlarda
kullanmayın.  Aksi durumda patlamaya neden olabilirsiniz.

Çıkış rölelerinin servis ömrü, anahtarlama kapasitesine ve
anahtarlama koşullarına bağlıdır.  Gerçek uygulama koşullarını
değerlendirin ve ürünü nominal yük ve elektrik servis ömrü
dahilinde kullanın.  Servis ömrünü doldurmuş bir ürünün kul�
lanılmaya devam edilmesi kontak birikmesine ya da yanmaya
neden olabilir. 

Ürünü demonte etmeyi, tamir etmeyi veya değiştirmeyi dene�
meyin. Bunu yapmak elektrik şokuna, yangına veya arızaya yol
açabilir.

Metal nesnelerin veya iletken kabloların ürünün içine
girmesine izin vermeyin. Bunu yapmak elektrik şokuna,
yangına veya arızaya yol açabilir.

■ Güç Kaynakları
H5CX giriş cihazı güç kaynağı olarak (H5CX�A11@ hariç), primer
ve sekonder sargıları izole edilmiş ve sekonder sargısı toprak�
lanmamış bir izolasyon transformatörü kullanın. 

Gerilimin belirtilen aralıkta olduğundan emin olun, aksi takdirde
zaman rölesinin içindeki parçalar yanabilir. 

Besleme verilirken terminallere dokunmayın. H5CX (H5CX�A11/
�A11S hariç) transformatörsüz bir güç kaynağına sahiptir ve bu
nedenle, üründe gerilim varken giriş terminallerine dokunmak
elektrik çarpmasına neden olabilir. 

Ürüne gerilim verirken ve gerilimi keserken, aşağıdaki şemada
görüldüğü üzere giriş sinyali alımı gerçekleharicişebilir, dengesiz
bir hal alabilir ya da mümkün olmayabilir. 

Ürüne gerilim verirken ve gerilimi keserken (açma�kapama) en
az 10 A’lık nominal kapasiteye sahip bir röle kullanarak, gerilim
verirken ve gerilimi keserken meydana gelen gerilim yığılmasına
bağlı kontak hasarlarını önleyebilirsiniz. 

Güç kaynağı gerilimini röle ya da anahtarlama geriliminin sabit
bir değere derhal ulaşmasına imkan verecek şekilde bağlayın,
aksi takdirde röle ya da anahtar sıfırlanmayabilir veya zaman
rölesinde bir hata meydana gelebilir. 

Güç kaynağının yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olun,
aksi takdirde zaman rölesi açıldığı anda meydana gelen gerilim
yığılması (yaklaşık 10 A’lık) nedeniyle zaman rölesi çalışmaya�
bilir. 

Besleme gerilimindeki dalgalanmanın izin verilen aralıkta
olduğundan emin olun.

■ Beslemenin Verilmesinden Sonra 
Zaman Rölesinin Kontrolü

Çevre cihazlarının (sensörler, vb.) çalışmalarına olanak tanımak
amacıyla H5CX zaman ölçüm işlemine, gerilimin verilmesinin
ardından geçen 200 ms – 260 ms arasında başlar.  Bu nedenle,
zaman ölçümünün gerilimin verildiği anda başladığı işlemlerde,
zaman ekranı aslında 250 ms’den başlamış olacaktır. Ayarlanan
değer 249 ms ya da daha düşükse, çıkış açılana kadar geçen
süre 200 ile 250 arasındaki sabit bir değer olacaktır. (Ayar
değerinin 250 ms ya da daha yüksek olduğu durumlarda, nor�
mal çalışma gerçekleşebilir.) Ayar değerinin 249 ms ya da daha
düşük olmasını gerektiren durumlarda, sinyal girişiyle zaman
ölçümünü başlatma seçeneğini kullanın. 

H5CX F modunda gerilim verildiğinde çalışacak şekilde (yani
çıkış tutulmuş durumdayken akümülatif çalışma) kullanıldığında,
iç devre yapısından dolayı zaman rölesi hatası meydana
gelecektir (H5CX’in açılmasından yaklaşık 100 ms sonra).
Zaman rölesinin hassas bir şekilde çalışması zorunluysa, H5CX’i
sinyal girişiyle birlikte çalışmaya başlayacak şekilde kullanın. 

■ Giriş/Çıkış
H5CX (H5CX�A11/�A11S hariç) transformatörsüz bir güç
kaynağı kullanır.  Harici sinyal giriş cihazı olarak bir röle ya da
transistör kullanılacağı zaman, transformatörsüz güç kaynağına
doğru meydana gelebilecek kaçak akımdan kaynaklanabilecek
bir kısa devreyi önlemek için aşağıdaki noktalara dikkat edin.
Röle ya da transistör iki ya da daha fazla zaman rölesine
bağlıysa, bu zaman rölelerinin giriş terminallerinin faz farklılığına
neden olmayacak bir şekilde bağlanmış olması gerekir, aksi
durumda terminaller kısa devre yapacaktır. 

H5CX

Input 
terminal Güç kaynağı

İzolasyon transformatörü gereklidir.

Devre

R
ed

re
sö

r

Giriş 
terminalleri

Güç 
kaynağı

Giriş İmkansız

Dengesiz

Mümkün İmkansızDengesiz

200 ms 0 ila 50 ms 5 ms 0 ila 500 ms

ON (açık)
OFF
(kapalı)

Giriş 
terminali

Güç kaynağı

H5CX

Giriş 
terminali

Harici giriş sinyali için 
kontak ya da transistör

Giriş 
terminali

Güç kaynağıGiriş 
terminali

Hatalı

Doğru

Kısa devre akımı
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Aşağıda gösterildiği gibi, zaman röleleri ister aynı fazda ister
farklı fazda olsun, iki bağımsız güç anahtarı kullanılması
mümkün değildir. 

■ Transistör Çıkışı
H5CX’in transistör çıkışı bir fotokuplör kullanılarak iç devreden
izole edilmiştir, bu nedenle transistör çıkışı hem NPN hem de
PNP çıkışı olarak kullanılabilir. 

Çıkış transistörü kollektörüne bağlanmış olan diyot, H5CX’e
indüktif yük bağlandığında meydana gelen ters (çevrilmiş) geri�
limi absorbe etmek için kullanılır. 

■ Ayar Değerlerinin Değiştirilmesi
Zaman ölçüm işlemi sırasında ayar değerleri değiştirilirken, ayar
değerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olması durumunda,
sabit okuma sistemi kullanılmasından dolayı çıkış açılacaktır. 

Geçen zaman modu: Mevcut değer ≥ ayar değeri

Kalan zaman modu: Geçen zaman ≥ ayar değeri (Mevcut değer
0 olarak ayarlanmıştır.)

Not: Kalan zaman modunda, ayar değeri mevcut değer ekle�
nerek ya da mevcut değerden çıkartılarak değiştir�
ilmişse.

■ Ayar Değeri Olarak 0 Kullanıldığında 
Çalışma

Ayar değeri olarak 0 kullanıldığında ortaya çıkacak çalışma şekli
çıkış moduna bağlı olarak değişecektir.  Bkz Zaman Ölçüm
Grafikleri.

■ DIP Switch Ayarı
DIP switch ayarlarını değiştirmeden önce gerilimin kesildiğinden
emin olun.  DIP switch ayarlarının gerilim varken değiştirilmesi
yüksek voltaja maruz kalan terminallerle temas edildiğinde elek�
trik çarpmasına neden olabilir. 

■ Elektrik Arızası Durumunda 
Yedekleme

Elektrikle ilgili bir sorun meydana geldiğinde, tüm veriler
EEPROM’a depolanır.  EEPROM 100,000’den fazla kez yeniden
yazılabilir. 

■ Sıfırlama Sırasında Tepki Gecikme 
Süresi (Transistör Çıkışı)

Aşağıdaki tablo, sıfırlama sinyalinin gelmesinden çıkış kapatıla�
na kadar geçen gecikmeyi göstermektedir. 

(Referans değer)

■ Kablolama
Zaman rölesi bağlantısını yaparken kutupları doğru şekilde
bağlamaya dikkat edin. 

■ Montaj
Adaptör üzerindeki iki bağlantı vidasını sıkın. Vidaları sırayla,
azar azar sıkın, bu şekilde her iki vidanın da eşit ölçüde
sıkılmasını sağlayabilirsiniz. 

H5CX’in panel yüzeyi suya karşı dayanıklıdır (NEMA 4 ve IP66 ile
uyumludur). Zaman rölesi ile kullanım paneli arasındaki boşluk�
tan iç devrelere su girmesini önlemek için zaman rölesi ile mon�
taj paneli arasında su geçirmez conta takın ve contayı Y92F�30
pano bağlantı adaptörü kullanarak tutturun. 

■ Kendi kendini teşhis fonksiyonu
Hata durumunda ekranda aşağıdaki mesajlar görüntülenir.

Not: Bu, EEPROM’un servis ömrünün dolduğu durumları kapsar.

Giriş 
terminali Güç kaynağı

Giriş 
terminali

PNP ÇıkışıNPN Çıkışı

Load

Zaman Rölesi

Yük için güç

İndüktif yük

Zaman Rölesi

Yük için güç

+ +

Yük

Çalışma 
modu

Yazma zamanı

A�3, F modu Gerilim kesildiğinde.

Diğer mod Ayarlar değiştirildiğinde.

Minimum sıfırlama sinyali 
genişliği

Çıkış gecikme süresi

1 ms 0.8 � 1.2 ms

20 ms 15 � 25 ms

Vidanın başı ile adaptör arasındaki
boşluğun 0,5 ila 1 mm arasında 
olması tavsiye edilir.

0,5 ila 1 mm

Ana ekran Alt ekran Hata Çıkış durumu Düzeltme yöntemi Sıfırlamadan 
sonraki ayar 

değeri

e1 Yanmıyor CPU KAPALI Reset tuşuna basın ya da güç kay�
nağını sıfırlayın.

Değişim yok

e2 Yanmıyor Hafıza hatası (RAM) KAPALI Güç kaynağını sıfırlayın. Değişim yok

e2 sum Hafıza hatası (EEP)
(Bakınız not)

KAPALI Reset tuşunu kullanarak fabrika 
ayarlarına dönmek üzere 
sıfırlayın.

0
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■ Çalışma Ortamı
•Ürünü, suya daldırma ve yağa maruz bırakma ile ilgili olarak

verilen değerler dahilinde kullanın.

•Ürünü titreşime ya da şoklara maruz kalan alanlarda kullan�
mayınız.  Ürünün bu gibi ortamlarda uzun süre kullanılması,
gerilime bağlı hasara yol açabilir. 

•Ürünü toza, aşındırıcı gazlara ya da direkt güneş ışığına maruz
kalan alanlarda kullanmayınız. 

•Giriş sinyali cihazlarını, giriş sinyali kablolarını ve ürünü gürültü
(parazit) kaynaklarından ya da gürültü (parazit) oluşumuna
neden olan yüksek gerilim kablolarından ayırın.

•Ürünü büyük miktarda statik elektrik meydana gelebilen ortam�
larda (ör. boru ile taşınan bileşikler, tozlar ya da sıvılar) kul�
lanırken statik elektrik kaynağından ayırın. 

•Organik solventler (boya tineri gibi), asitli ya da bazlı çözeltiler
zaman rölesinin harici kasasına zarar verebilir. 

•Ürünü sıcaklık ve nemle ilgili değerler dahilinde kullanın.

•Ürünü yüksek neme bağlı olarak buğulanma meydana gelen ya
da yüksek sıcaklık farklılıkları oluşan alanlarda kullanmayın. 

• Ürünü belirtilen sıcaklıkta saklayın. H5CX, –10°C’den daha
düşük bir sıcaklıkyta depolandıysa, kullanmadan önce en az 3
saat H5CX’i oda sıcaklığında bekletin. 

•H5CX’i çıkışları açık halde yüksek bir sıcaklıkta uzun süre açık
bırakmak iç parçalardaki (elektrolitik kondansatörler gibi)
aşınmayı arttırabilir. Bu nedenle, ürünü rölelerle birlikte kullanın
ve çıkışı açık halde bir aydan uzun bir süre çalışır halde bırak�
mamaya dikkat edin. 

■ İzolasyon
Güç kaynağı ile giriş terminalleri arasında izolasyon yoktur
(H5CX�A11/�A11S hariç).

Güç kaynağı ile çıkış terminalleri arasındaki temel izolasyon.

Giriş ve çıkış terminalleri açıkta yüklü parçaları olmayan
cihazlara bağlıdır. 

Giriş ve çıkış terminalleri, maksimum çalışma gerilimi için uygun
temel izolasyona sahip cihazlara bağlıdır. 

X1T X2

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

X Yardımcı röle (ör. 
MY Rölesi)
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Ek
■ Operasyon Tuşlarının Kullanılması

Zaman Rölesinin Çalışması

Çift Zamanlı Zaman Rölesinin Çalışması 

Not: 1. Tüm ayar değişiklikleri   ve  tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.

2. Yukarıdaki akış şemaları tüm modellerdeki prosedürün ana hatlarını vermektedir.  Belirli bir modelle ilgili ayrıntılar için, bkz
sayfa 9 (zaman rölesinin çalışması) veya sayfa 13 (çift zamanlı zaman rölesinin çalışması).

1+

1+

Güç AÇIK

Çalışma moduZaman rölesi/çift zamanlı zaman 
rölesi seçim modu

Fonksiyon ayar modu

Çalışıyor olabilir

Çalışma durdurulmuş

Zaman rölesi/çift zamanlı zaman 
rölesi seçimi

DIP switch izleme

Zaman rölesi (Z modu hariç)

PV/SV

Zaman rölesi (Z modu)

PV/ON (açık) 

PV/döngü zamanı

Zaman aralığı

Zaman rölesi modu

Çıkış modu

Çıkış zamanı

Giriş sinyali genişliği

NPN/PNP giriş modu

Ekran rengi

Tuş koruma seviyesi

1 sn 3 sn min.

3 sn min.1 sn 

1+

1+

Zaman rölesi/çift zamanlı 

DIP switch izleme

PV/OFF (kapalı) ayar zamanı

PV/ON (açık) ayar zamanı

OFF (kapalı) zaman aralığı

ON (açık) zaman aralığı

Çift zamanlı zaman rölesi çıkış 
modu

Giriş sinyali genişliği

NPN/PNP giriş modu

Ekran rengi

Tuş koruma seviyesi

Güç AÇIK

Çalışma modu
1 sn min.

1 sn min.

Fonksiyon ayar modu

Çalışıyor olabilir

Çalışma durdurulmuş

3 sn min.

3 sn min.

Zaman rölesi modu

Zaman rölesi/çift zamanlı zaman 
rölesi seçim modu
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■ Ayar Listesi
Ayar değerlerinizi aşağıdaki tablonun ayar değeri sütununa yazın ve tabloları hızlı referans için kullanın.

Zaman Rölesi/Çift Zamanlı Zaman Rölesi Seçim Modu

Zaman Rölesinin Çalışması ile ilgili Ayarlar

Çıkış Modu Z Değilken Çalışma modu

Parametre 
adı

Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar değeri

Zaman rölesi/
Çift zamanlı 
zaman rölesi 
seçimi

func tim/twin tim ���

DIP switch 
izleme

dip on/off off ���

Parametre adı Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar değeri

Mevcut değer, 
ayar değeri

Ayar değeri ��� 0.00 � 99.99 (Zaman aralığı: ��,��sn) 0.00 sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�sn) 0.0 sn

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����sn) 0 sn

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��dak��sn) 0:00 dak; sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�dak) 0.0 dak

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����dak) 0 dak

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��s��dak) 0:00 s; dak

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�s) 0.0 s

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����s) 0 s

��� 0.000 � 9.999 (Zaman aralığı: �,���sn) 0.000 sn

Mevcut değer ��� Ayar değeri ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı
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Çıkış Modu = Z iken Çalışma Modu

Fonksiyon Ayar Modu

Parametre adı Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar değeri

Mevcut 
değer, döngü 
zamanı

Döngü za�
manı

��� 0.00 � 99.99 (Zaman aralığı: ��,��sn) 0.00 sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�sn) 0.0 sn

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����sn) 0 sn

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��dak��sn) 0:00 dak; sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�dak) 0.0 dak

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����dak) 0 dak

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��s��dak) 0:00 s; dak

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�s) 0.0 s

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����s) 0 s

��� 0.000 � 9.999 (Zaman aralığı: �,���sn) 0.000 sn

Mevcut değer ��� Yukarıdaki döngü zamanı ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı

Mevcut 
değer, ON 
(açık) kul�
lanım oranı

ON (açık) kul�
lanım oranı

��� 0 � 100 0 %

Mevcut değer ��� Yukarıdaki döngü zamanı ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı

Parametre adı Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar 
değeri

Zaman aralığı timr ��,��sn/���,�sn/����sn/��dak��sn/���,�
dak/����dak/��s��dak/���,�s/����s/�,��
�sn

���

Zaman rölesi modu timm up/down up ���

Çıkış modu outm a/a-1/a-2/a-3/b/b-1/d/e/f/= a ���

Çıkış zamanı otim hold/0.01 � 99.99 hold sn

Giriş sinyali genişliği iflt 20ms/1ms 20ms ���

NPN/PNP giriş modu imod npn/pnp npn ���

Ekran rengi colr red/org/r-o/o-r red ���

Tuş koruma seviyesi kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ���
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Çift Zamanlı Zaman Rölesinin Çalışması ile ilgili Ayarlar

Çalışma Modu

Fonksiyon Ayar Modu

Parametre adı Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar değeri

Mevcut 
değer, OFF 
(kapalı) za�
manı

OFF (kapalı) 
zaman

��� 0.00 � 99.99 (Zaman aralığı: ��,��sn) 0.00 sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�sn) 0.0 sn

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����sn) 0 sn

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��dak��sn) 0:00 dak; sn

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�dak) 0.0 dak

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����dak) 0 dak

��� 0:00 � 99:59 (Zaman aralığı: ��s��dak) 0:00 s; dak

��� 0.0 � 999.9 (Zaman aralığı: ���,�s) 0.0 s

��� 0 � 9999 (Zaman aralığı: ����s) 0 s

��� 0.000 � 9.999 (Zaman aralığı: �,���sn) 0.000 sn

Mevcut değer ��� Yukarıdaki OFF (kapalı) zaman ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı

Mevcut 
değer, ON 
(açık) zaman

ON (açık) 
zaman

��� Yukarıdaki OFF (kapalı) zaman ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı

Mevcut değer ��� Yukarıdaki OFF (kapalı) zaman ile aynı Sol ile aynı Sol ile aynı

Parametre adı Parametre Ayar aralığı Varsayılan 
değer

Birim Ayar 
değeri

OFF (kapalı) zaman aralığı oftr ��,��sn/���,�sn/����sn/��dak��sn/���,�
dak/����dak/��s��dak/���,�s/����s/�,��
�sn

��,��sn ���

ON (açık) zaman aralığı ontr ��,��sn/���,�sn/����sn/��dak��sn/���,�
dak/����dak/��s��dak/���,�s/����s/�,��
�sn

��,��sn ���

Zaman rölesi modu timm up/down up ���

ON/OFF (açık/kapalı) başlangıç modu totm toff/ton toff ���

Giriş sinyali genişliği iflt 20ms/1ms 20ms ���

NPN/PNP giriş modu imod npn/pnp npn ���

Ekran rengi colr red/grn/r-g/g-r red ���

Tuş koruma seviyesi kypt kp-1/kp-2/kp-3/kp-4/kp-5 kp-1 ���
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Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle, bu kitapçıkta belirtilen özellikler 
haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Cat. No. L101�TR1�02
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Omron Electronics Ltd 
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