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Призначення:

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.

реле часу застосовується для виключення пристроїв
промислової та побутової автоматики (вентиляції, обігріву,
освітлення, сигналізації тощо), після відліку заданог проміжку
часу.
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Дата виготовлення _____________________________

Дата виготовлення _____________________________

Штамп ВТК ___________________________________

Штамп ВТК ___________________________________

Дата продажу _________________________________

Дата продажу _________________________________

місяців

ГА

Пристрій відповідає технічнім вимогам НД, ТРзЕС,
ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до
експлуатації.
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.
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Призначення:
реле часу застосовується для виключення пристроїв
промислової та побутової автоматики (вентиляції, обігріву,
освітлення, сигналізації тощо), після відліку заданог проміжку
часу.

РА Н Т

РЕЛЕ ЧАСУ

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам
технічних умов та даного паспорта при дотриманні
споживачем умов експлуатації, збереження та
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах.
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання
на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації.
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.
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РЕЛЕ ЧАСУ

5

RV-02

Гарантійні зобов`язання:

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам
технічних умов та даного паспорта при дотриманні
споживачем умов експлуатації, збереження та
транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах.
Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання
на протязі 18 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення,
тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок
непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації.
Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з
виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

місяців
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Гарантійні зобов`язання:

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С до 20°С та
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.
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Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в
закритих приміщеннях з температурою вiд -25°С до 20°С та
відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів
шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ
15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен
забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.
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Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Схема підключення:

Налаштування:
Регулятором встановити необхідну витримку часу по шкалі.
При включенні приладу червоний світлодіод мигає з частотою
1Гц, при цьому відбувається відлік часу. В діапазоні 2 (від 10 до
120 сеунд) рекомендується встановити і проконтролювати
витримку в діапазоні (без встановлення перемички 3-6), далі
встановити перемичку.

L
1

Наприклад, необхідно встановити витримку часу 65 сек.
Встановити регулятор в положення 6,5 секунд по шкалі і
контролюєм по секундоміру або світлодіоду час відліку.
Далі встановлюємо перемичку (множить на 10) між клемами 6 і
3. В результаті отримуємо 6,5*10=65 секунд.
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220В 50Гц
16А АС 1
див. таб 1
1Р (1 перемикаючий)
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від 1 с. до 12с.
від 10 с. до 120 с.
230В АС
-20 - +50°С
ІР20
17,5х65х90мм
1S
на DIN-рейці 35 мм
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* - діапазон 2 включається встановленням перемички між
клемами 3 і 6.

Панель керування:

Індикатор
живлення
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- запус реле часу можна здійснити двома способами:
1 - подачою напруги живлення на реле часу, при цьому клема 4
зєднується з клемою 3.
2 - подачою імпульсу керування на клему 4 при наявності
напруги на клемах 1-3.
- знятя напруги живлення з клеми 4 зупиняє відлік часу. При
повторній подачі напруги відлік починається зпочатку.

Індикатор
включення
навантаження
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Регулятор плавного
встановлення часу
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Регулятор плавного
встановлення часу

Таблиця 1

Таблиця 1

Потужність навантаження

Ток
контактів
реле

Категорія призначення
Люмінісцентні

Люмінісцентні
зкомпенсовані

Енергоощадні,
лампи з ЕПРА

Активне
навантаження

Електродвигуни

Котушки
контакторів

DС-1
230V
24V
Безіндуктивне
навантаження
постійного току

1000W

750W

500W

4000VA

0,9kW

750VA

16 A

АС-1
Накалювання,
галогенні,
електронагрівачі

16A

1

10 11 12

T

10 11 12

- запус реле часу можна здійснити двома способами:
1 - подачою напруги живлення на реле часу, при цьому клема 4
зєднується з клемою 3.
2 - подачою імпульсу керування на клему 4 при наявності
напруги на клемах 1-3.
- знятя напруги живлення з клеми 4 зупиняє відлік часу. При
повторній подачі напруги відлік починається зпочатку.

Індикатор
включення
навантаження
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Т

1

L

Технічні характеристики:
напруга живлення
макс. ток контактів реле
макс. потужність
контакт
витримка часу*:
- діапазон 1
- діапазон 2
напруга входу керування 4
діапазон робочих температур
ступінь захисту
габарити
тип корпусу
монтаж

L

від 1 с. до 12с.
від 10 с. до 120 с.
230В АС
-20 - +50°С
ІР20
17,5х65х90мм
1S
на DIN-рейці 35 мм

U

11-12

N

* - діапазон 2 включається встановленням перемички між
клемами 3 і 6.

Індикатор
живлення
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N

Наприклад, необхідно встановити витримку часу 65 сек.
Встановити регулятор в положення 6,5 секунд по шкалі і
контролюєм по секундоміру або світлодіоду час відліку.
Далі встановлюємо перемичку (множить на 10) між клемами 6 і
3. В результаті отримуємо 6,5*10=65 секунд.

10 11 12

220В 50Гц
16А АС 1
див. таб 1
1Р (1 перемикаючий)

Панель керування:

1-3,4

T

Технічні характеристики:
напруга живлення
макс. ток контактів реле
макс. потужність
контакт
витримка часу*:
- діапазон 1
- діапазон 2
напруга входу керування 4
діапазон робочих температур
ступінь захисту
габарити
тип корпусу
монтаж
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Схема підключення:

Налаштування:
Регулятором встановити необхідну витримку часу по шкалі.
При включенні приладу червоний світлодіод мигає з частотою
1Гц, при цьому відбувається відлік часу. В діапазоні 2 (від 10 до
120 сеунд) рекомендується встановити і проконтролювати
витримку в діапазоні (без встановлення перемички 3-6), далі
встановити перемичку.

N

2000W

АС-3

АС-15

0,35 A

Потужність навантаження

Ток
контактів
реле

Категорія призначення
Накалювання,
галогенні,
електронагрівачі

16A

2000W

Люмінісцентні

Люмінісцентні
зкомпенсовані

Енергоощадні,
лампи з ЕПРА

Активне
навантаження

Електродвигуни

Котушки
контакторів

DС-1
230V
24V
Безіндуктивне
навантаження
постійного току

1000W

750W

500W

4000VA

0,9kW

750VA

16 A

АС-1

АС-3

АС-15

0,35 A

