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1. Zastosowanie i budowa
  Elektroniczny przekaźnik czasowy typu TRAm-D, TRAh-D
znajduje zastosowanie w układach sterowania w urzadzeniach
energetycznych. Jest to płytka drukowana z niezbędnymi
elementami elektronicznymi umieszczona w obudowie typu
D-17,5 (moduł 17,5mm) z tworzywa sztucznego,
przystosowanej do bezpośredniego montażu na szynie 35
mm. Widok i wykorzystanie styków pokazane jest na rysunku.
   Przekaźnik czasowy TRAm-D, TRAh-D może pracować
zarówno w trybie monostabilnym jak i astabilnym; oraz z
otwartymi stykami zwiernymi przekaźnika lub z zamkniętymi
stykami zwiernymi przekaźnika (opóźnione załączanie lub
opóźnione wyłączanie). Wyboru podzakresu czasowego oraz
trybu pracy dokonuje się za pomocą miniaturowych
przełączników (dipswitch) dostępnych z zewnątrz obudowy.

2. Dane techniczne
- napięcie znamionowe Un                   - 230VAC(24V/AC/DC)
- dopuszczalna zmiana napięcia zasilania    - 0,8 - 1,1 Un
- pobór mocy         - max 8VA
- obciąż. styków przekaźnika      - 5A/250V AC1;  5A/24V DC1
- uchyb nastawienia do wartości nastawy     - +/-5%
- temperatura pracy                                      - od -5 do +400C
- stopień ochrony                                          - IP 20
- rodzaje pracy

 
- wyjście - jeden zestyk przełączny (przekaźnik AZ699)
- zakresy czasowe:

 
 

Uwaga:
   Po uprzednim uzgodnieniu z producentem możliwe jest
wykonanie innych zakresów czasowych przekaźnika z
zachowaniem mnożników pierwszego zakresu - x4,x32,x256.

3. Działanie
   Przekaźnik czasowy rozpoczyna działanie z chwilą włączenia
napięcia zasilającego i w zależności od ustawienia
przełączników trybu pracy generuje pojedynczy impuls lub
pracuje jako generator impulsów. Załączenie zestyków
czynnych sygnalizuje dioda LED na płytce czołowej.

4.Widok urządzenia

5. Gwarancja
Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji

licząc od daty zakupu.
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