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Wielofunkcyjny*

opóŸnione za³¹czanie
za³¹czanie na nastawiony czas
praca cykliczna (start od opóŸnionego
za³¹czenia), T1=T2
praca cykliczna (start od za³¹czenia
na nastawiony czas), T1=T2
praca jednego cyklu
(start od opóŸnionego za³¹czenia)
praca jednego cyklu
(start od za³¹czenia na nastawiony czas)
praca cykliczna
(start od opóŸnionego za³¹czenia)
praca cykliczna
(start od za³¹czenia na nastawiony czas)

Mo¿liwoœæ wyboru iloœci cykli pracy
(od 1 do 9999)

Wejœcia steruj¹ce RESET i STOP do zerowania
lub zatrzymania odmierzanego czasu

Wielozakresowy

Programowanie przekaŸnika z klawiatury na
p³ycie czo³owej

PrzekaŸnik wyjœciowy o dwóch zestykach
prze³¹cznych

Szeroki zakres napiêcia zasilania

Cyfrowa nastawa czasów niezale¿nie dla T1
i T2 w danym podzakresie

Wyœwietlacz LED wskazuj¹cy up³ywaj¹cy czas
i nastawiony zakres

Dioda LED sygnalizuj¹ca stan przekaŸnika
wykonawczego (R)

Monta¿ na szynie 35mm

(A)
(B)
(C)

(D)

(E1)

(E2)

(E3)

(E4)

RTx-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy

RTx-310

Schemat wyprowadzeñ

Wymiary przekaŸników RTx-310

Sposób zamawiania
* typ przekaŸnika
Przyk³ad
* RTx-310

67.0

Dane Techniczne

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Napiêcie zasilania Un
24/230V AC/DC

Dopuszczalne zmiany napiêcia zasilania
(0,8-1,1)Un dla AC;
(0,9-1,1)Un dla DC

Czêstotliwoœæ
50/60Hz

Zakres czasowy
0,01s-9999h w czterech podzakresach:
0,01s-99,99s;
1s-99min 59s;
1min-99h 59min;
1h-9999h

Czas regeneracji

0,1s

Zdolnoœæ ³¹czeniowa
- za³¹czanie
5A

- wy³¹czanie

5A (220V AC, cos 0,4)
- trwale
5A

Rozrzut
0,1%+10ms

Dok³adnoœæ nastawy
± 0,1% ± 10ms

Temperatura pracy

(0...+55) C

£

j ³

°

*Szczegó³owy opis diagramów pracy (³¹cznie z RESET lub STOP) znajduje siê na stronie 4 i 5
Uwaga: Szczegó³owa informacja nt. wyrobu znajduje siê w pe³nej karcie katalogowej
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Karta katalogowa przekaŸnika RTx-310

Wstêp

Programowanie przekaŸnika

PrzekaŸnik RTx-310 jest wielofunkcyjnym przekaŸnikiem czasowym wyposa¿onym w klawiaturê i wyœwietlacz LED, s³u¿¹ce do
wprowadzania nastaw i dokonywania odczytów. PrzekaŸnik umo¿liwia realizacjê nastêpuj¹cych funkcji czasowych:
A - zadzia³anie przekaŸnika wyjœciowego po nastawionym czasie T (symbol “A” na wyœwietlaczu)
B - zadzia³anie bezzw³oczne przekaŸnika wyjœciowego na nastawiony czas T (symbol “b” na wyœwietlaczu)
E3 - praca cykliczna: T1 - przekaŸnik odwzbudzony; T2 - przekaŸnik w stanie zadzia³ania (symbol “E3” na wyœwietlaczu)
E4 - praca cykliczna: T1 - przekaŸnik w stanie zadzia³ania; T2 - przekaŸnik odwzbudzony (symbol “E4” na wyœwietlaczu)
C - jak E3 lecz T1=T2 (symbol “E3” na wyœwietlaczu)
D - jak E4 lecz T1=T2 (symbol “E4” na wyœwietlaczu)

Dla funkcji C, D, E3, E4 mo¿na zaprogramowaæ liczbê cykli T1, T2 od 1 do 9999 lub ci¹g³¹ pracê cykliczn¹ (symbol na
wyœwietlaczu)
Dostêpne s¹ zakresy czasowe:

0,01 do 99,99 s (oznaczenie zakresu )
1s do 99min 59s (oznaczenie zakresu )
1min do 99h 59min (oznaczenie zakresu )
1h do 9999h (oznaczenie zakresu HRS)

Informacja o aktualnie nastawionym zakresie czasowym jest podawana przez pulsacyjne œwiecenie diody LED na krawêdzi
wyœwietlacza obok symbolu zakresu.
Dioda LED oznaczona RELAY sygnalizuje œwieceniem stan zadzia³ania przekaŸnika wyjœciowego.
PrzekaŸnik ma wejœcia steruj¹ce STOP (zaciski S-M) i RESET (zaciski R-M). Wejœcia te s³u¿¹ do zatrzymania odmierzania
czasu oraz do zerowania przekaŸnika. Funkcje te uaktywnia siê zwieraj¹c odpowiednie zaciski zestykiem beznapiêciowym lub
za pomoc¹ transoptora.
Po zwarciu zacisków STOP wyœwietlacz pokazuje wartoœæ czasu odmierzonego do momentu zwarcia.

Po zwarciu zacisków RESET na wyœwietlaczu pojawia siê 00:00.
Otwarcie zacisków RESET powoduje rozpoczêcie odmierzania czasu od pocz¹tku cyklu.

Programowanie jest mo¿liwe po w³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego na zaciski A1-A2. Poniewa¿ spowoduje to rozpoczêcie
odmierzania czasu wg wczeœniej wprowadzonego programu zaleca siê prowadzenie programowania z od³¹czonymi zestykami
wyjœciowymi.
Chc¹c wprowadziæ swój program dzia³ania przekaŸnika nale¿y:
1. Wybraæ funkcjê

Nale¿y wcisn¹æ klawisz MODE. Obserwuj¹c wyœwietlacz za pomoc¹ klawiszy lub potrzebn¹ funkcjê A, B, E3, E4,

nastêpnie wcisn¹æ równoczeœnie klawisze i do czasu a¿ na wyœwietlaczu uka¿e siê napis SET potwierdzaj¹cy wprowadzenie
funkcji.
2. Wybraæ zakres pomiarowy

Wcisn¹æ na chwilê klawisz . Nastêpnie za pomoc¹ klawiszy lub wybraæ zakres czasowy T lub T1 obserwuj¹c diody

LED obok opisu zakresów czasowych. Zatwierdziæ wybrany zakres wciskaj¹c jednoczeœnie klawisze i , a¿ do pojawienia siê
na wyœwietlaczu napisu SET.
Jeœli wybraliœmy wczeœniej funkcje A lub B na tym koñczymy wybór zakresu. Jeœli wybraliœmy funkcjê E3 lub E4 nale¿y na chwilê
wcisn¹æ klawisz i wybraæ jak wy¿ej zakres czasowy T2.
3. Nastawiæ czasy T/T1 i T2

Wcisn¹æ na chwilê klawisz T/T1. Za pomoc¹ klawiszy lub oraz wyœwietlacza ustawiæ potrzebn¹ wartoœæ czasu: T dla funkcji A

lub B; T1 dla funkcji E3 lub E4 i zatwierdziæ nastawê wciskaj¹c równoczeœnie klawisze i a¿ do pojawienia siê napisu SET.
Jeœli wybraliœmy wczeœniej funkcjê E3 lub E4 wcisn¹æ na chwilê klawisz T2 i wybraæ oraz potwierdziæ nastawê czasu T2 w
sposób opisany powy¿ej.
W tym momencie jest zakoñczone programowanie dla funkcji A i B.
4. Wybraæ liczbê cykli

_ −_

+ −,
+ −

+ −
+ −

+ −
+ −

!

!

!

!

chwilê wcisn¹æ klawisz CYCLE i za pomoc¹ klawiszy lub nastawiæ

liczbê cykli w zakresie od 1 do 9999 lub nieskoñczon¹ iloœæ cykli - symbol

+ −

Otwarcie zacisków STOP
powoduje odmierzanie pozosta³ej czêœci nastawionego czasu.

wybraæ,

Jeœli wybraliœmy uprzednio funkcje E3 lub E4, nale¿y na

na wyœwietlaczu (praca cykliczna do momentu

wy³¹czeniu napiêcia). Zatwierdzenie wyboru jak wy¿ej klawiszami i .
Uwaga:

Przy programowaniu czasów T/T1, T2 oraz iloœci cykli d³u¿sze przytrzymanie wciœniêtego klawisza lub powoduje znaczne
przyspieszenie zmian nastaw. Umo¿liwia to np. zaprogramowanie 9999 cykli lub 9999h w czasie oko³o 3 min.

Je¿eli w ci¹gu 10s od ostatniego wciœniêcia klawisza nie zatwierdzimy wprowadzonych zmian nastawy, zostan¹ one
anulowane, a na wyœwietlaczu pojawi siê pomiar czasu..

Programowanie przekaŸnika jest zakoñczone. Nale¿y wy³¹czyæ napiêcie zasilaj¹ce i mo¿na w³¹czyæ przekaŸnik do uk³adu w
którym ma pracowaæ.

W czasie pracy przekaŸnika na wyœwietlaczu wskazywany jest aktualnie odmierzany czas T, T1 lub T2. Wciskaj¹c na chwilê
klawisz T/T1 lub T2 mo¿emy odczytaæ nastawê odmierzanego czasu. Wciskaj¹c na chwilê klawisz CYCLE mo¿emy odczytaæ
liczbênastawionych cykli dla funkcji E3 i E4. Wybrany zakres czasowy jest sygnalizowany. Próba sprawdzenia (odczytu) lub

zmiany nastawy niedostêpnej w danej funkcji sygnalizowana jest wyœwietlaniem symbolu .

PrzekaŸnik mocuje siê na szynie DIN 35mm zatrzaskowo bez jakichkolwiek narzêdzi. Do przy³¹czenia obwodów do zacisków
przekaŸnika jest potrzebny wkrêtak z naciêciem krzy¿owym.

_ −_
+ −

− + −

−

−−−−

Podgl¹d nastaw

Monta¿ przekaŸnika

RANGE
T/T1

SEC
0,01 SEC

MIN
SEC

HRS
MIN

RANGE
T2



Diagramy Pracy (Funkcje)
PrzekaŸników Czasowych
U – napiêcie zasilania,

dioda Un

R – stan przekaŸnika
wykonawczego, dioda R

T, T1, T2 – nastawy czasu

Stan pocz¹tkowy – stan prze-
kaŸnika przed w³¹czeniem napiê-

cia zasilania

Funkcja A
(OpóŸnione za³¹czanie)

Odmierzanie nastawionego czasu
nastêpuje po za³¹czeniu napiêcia
zasilania U. Po jego odmierzeniu
nastêpuje zadzia³anie przekaŸni-
ka wykonawczego. Stan taki trwa
do momentu wy³¹czenia napiêcia
zasilania.

Funkcja B
(Za³¹czanie na nastawiony czas)

Zadzia³anie przekaŸnika wyko-
nawczego nastêpuje bezpoœred-
nio po podaniu napiêcia zasilania.
Równoczeœnie rozpoczyna siê od-
mierzanie nastawionego czasu T.
Po jego odmierzeniu przekaŸnik
wykonawczy wraca do stanu
pocz¹tkowego.

Funkcja C
(Praca cykliczna)

Odmierzanie czasu T nastêpuje
po za³¹czeniu napiêcia zasilania
U. Po odmierzeniu tego czasu na-
stêpuje zadzia³anie przekaŸnika
wykonawczego oraz ponowne
rozpoczêcie odmierzania czasu
T. Po odmierzeniu tego czasu na-
stêpuje powrót przekaŸnika do
stanu pocz¹tkowego i rozpoczyna
siê nastêpny cykl. Dzia³anie prze-
kaŸnika trwa do momentu wy³¹-
czenia napiêcia zasilania.

Funkcja D
(Praca cykliczna)

Odmierzanie nastawionego czasu
nastêpuje po za³¹czeniu napiêcia
zasilania U z równoczesnym za-
dzia³aniem przekaŸnika wyko-
nawczego. Po odmierzeniu tego
czasu przekaŸnik wykonawczy
wraca do stanu pocz¹tkowego
i rozpoczyna siê ponowne odmie-
rzanie czasu T. Po odmierzeniu
tego czasu rozpoczyna siê na-
stêpny cykl dzia³ania przekaŸnika.
Dzia³anie przekaŸnika trwa do
momentu wy³¹czenia napiêcia
zasilania.

Funkcja E1
(Praca jednego cyklu)

Za³¹czenie napiêcia zasilania U
rozpoczyna odmierzanie nasta-
wionego czasu T1, po up³ywie
którego nastêpuje zadzia³anie
przekaŸnika wykonawczego na
czas T2, a nastêpnie powrót prze-
kaŸnika do stanu pocz¹tkowego.

Funkcja E2
(Praca jednego cyklu)

Za³¹czenie napiêcia zasilania U
powoduje zadzia³anie przekaŸnika
wykonawczego na czas T1. Po jego
up³ywie nastêpuje powrót prze-
kaŸnika do stanu pocz¹tkowego
na czas T2. Po odmierzeniu czasu
T2 nastêpuje ponowne zadzia³anie
przekaŸnika wykonawczego.
Stan ten trwa dopóki obecne jest
napiêcie zasilania.

Za³¹czenie napiêcia zasilania U
rozpoczyna odmierzanie nasta-
wionego czasu T1, po up³ywie
którego nastêpuje zadzia³anie
przekaŸnika wykonawczego. Taki
stan trwa przez czas T2. Po jego
up³ywie przekaŸnik wraca do sta-
nu pocz¹tkowego i cykl powtarza
siê. Dzia³anie przekaŸnika trwa do
momentu wy³¹czenia napiêcia za-
silania.

Funkcja E4
(Praca cykliczna)

Za³¹czenie napiêcia zasilania U
powoduje zadzia³anie przekaŸnika
wykonawczego i rozpoczêcie od-
mierzania nastawionego czasu
T1. Po jego up³ywie przekaŸnik
wraca do stanu pocz¹tkowego
i rozpoczyna siê odmierzanie cza-
su T2. Jego odmierzenie powodu-
je ponowne zadzia³anie przekaŸ-
nika i cykl powtarza siê. Dzia³anie
przekaŸnika trwa do momentu
wy³¹czenia napiêcia zasilania.

(
unkcja

Praca
F E3

cykliczna)

U

T

R

U

T

R

U

T TT T TT

R

U

T TT T TT

R

U

T1 T2

R

U

T1 T2

R

U

T1 T1T2 T2

R

U

T1 T1T2 T2

R

2



Stan wyjœciowy– stan przekaŸ-

nika bezpoœrednio po podaniu
napiêcia zasilania U

• RESET
Zwarcie zacisków R-M powo-
duje powrót przekaŸnika do
stanu wyjœciowego lub pozos-
tanie w nim.
Rozwarcie powoduje ponow-
ne rozpoczêcie odmierzania
czasu od pocz¹tku.

• STOP
Zwarcie zacisków S-M powo-
duje wstrzymanie odmierzania
czasu. Rozwarcie powoduje
dokoñczenie odmierzania na-
stawionego czasu.
Zwarcie zacisków S-M po od-
mierzeniu nastawionego czasu
nie powoduje zmiany stanu
przekaŸnika.

Diagramy Pracy (Funkcje) PrzekaŸników Czasowych

z Wykorzystaniem Zewnêtrznych Styków Steruj¹cych

Funkcja A (RESET)

Funkcja B (RESET)

Funkcja B (STOP)

Funkcja C (RESET)

Funkcja C (STOP)

Funkcja E2 (RESET)

Funkcja E2 (STOP)

Funkcja E3 (RESET)

Funkcja E3 (STOP)

Funkcja E4 (RESET)

Funkcja E4 (STOP)

Funkcja D (RESET)

Funkcja E1 (RESET)

Funkcja E1 (STOP)

zestyk
5-7

U

T2'+T2''=T2

T1T1T1 T2T2' T2''

R

U

zestyk
R-M

TT

R

Funkcja A (STOP)

U

zestyk
S-M

T1+T2=T

T T1 T2

R

U

zestyk
R-M

TT

R

zestyk
S-M

U

T1+T2=T

T T1 T2

R

U

T TT T

R

zestyk
S-M

TT T1

T1+T2=T

T2

U

R

zestyk
R-M

U

T T T TT

R

Funkcja D (STOP)

zestyk
S-M

U

T1+T2=T

TT T T1 T2

R

zestyk
R-M

U

T1 T1T2 T2

R

zestyk
S-M

U

T2'+T2''=T2

T2''T1 T2'

R

zestyk
5-6

U

T1 T1T2 T2

R

zestyk
5-7

U

T2'+T2''=T2

T2''T1 T2'

R

zestyk
5-6

U

T1 T1 T1 T1T2 T2

R

zestyk
5-7

U

T1 T1 T1 T1T2 T2

R

T2'+T2''=T2

T2' T2''

zestyk
5-6

U

T1 T1T1 T1T2 T2

R

3

PrzekaŸniki posiadaj¹ce dodatkowe wejœcia steruj¹ce STOP (S - M) i RESET (R-M) mog¹ byæ sterowane przy
pomocy zewnêtrznego zestyku lub transoptora (optoizolatora).

zestyk
R-M



���������	
 ����������	
	����������	�������	��������			���������������
�
�	��������	�������	�����	������	��	 ���	�	���!			"��	#$%	&'()	�)	$$	'$			 ��*!++���������������+������������+


