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przekaŸniki elektromagnetyczne
czasowe cykliczne, funkcja: w³¹czenie / wy³¹czenie na przemian
zastosowanie w instalacjach 12V i 24V

6LT

Zale¿noœæ stanu styków roboczych od sygna³u steruj¹cego:
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opis dzia³ania:
- Po pojawieniu siê napiêcia zasilaj¹cego na wejœciu 1 (+) i 2 (masa)* przekŸanik bêdzie pracowa³ cyklicznie,
czyli prze³¹cza³ styki robocze (3, 4 i 5). Uk³ad zawiera przerzutnik monostabilny (reg.T), który jest cyklicznie pobudzany
poprzez przerzutnik astabilny (reg.F) ;
UWAGA: dla ustawieñ spe³niaj¹cy warunek T>2F, zasilany przekaŸnik bêdzie w stanie aktywnym ca³y czas;
dla ustawieñ spe³niaj¹cy warunek T=F przebieg ON/OFF bêdzie mia³ wype³nienie 50% .
- Czasy stanu T “aktywny” i czêstotliwoœci cykli F s¹ regulowane potencjometrami (dostpne po wyjêciu korków z obudowy).

opis wyprowadzeñ:

styki robocze
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1. zasilanie +
2. zasilanie 3. styk roboczy COM
4. styk roboczy NC
5. styk roboczy NO
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styki zasilaj¹ce

5

regulacja czasu:
- czas T “aktywny” oraz czêstotliwoœæ cykli F reg. potencjometrami ;
- liczba za oznaczeniem "6LT" mówi o max. zakresach
regulacji (np. 6LT20: regulacja w zakresie 0-20 sek);
- wartoœci T i F mog¹ byæ zamawiane ró¿ne (np.6LT5/200);
wyj¹æ korki

parametry:

wersja 12V
napiêcie pracy
obci¹¿enie max.
pr¹d zasilania
[pin 1]

styki
[pin 3, 4, 5 ]

obudowa

F

MIN MAX

MIN MAX

regulowaæ 3/4 obrotu

wersja 24V

11 ... 15V

18 ... 33
420 W

wy³¹czony

1 mA

12 mA

w³¹czony

40 mA

60 mA

rodzaj
materia³
wymiary (bez z³¹cza)
z³¹cze

praca w zakresie temperatur

uwagi:

T

pojedynczy prze³¹czny NC-COM-NO (SPDT)
AgCdO AgSnO2, wytrzyma³oœæ elektryczna -min. 105 prze³¹czeñ

30x30x50mm, szczelnoœæ - IP65
5 5x6,3
konektory standard 6,3mm lub gniazdo
-30 / +70 oC

* na wyprowadzeniach zasilania, zachowaæ odpowiedni¹ polaryzacjê +/(przy odwrotnym pod³¹czeniu przekaŸnik nie bêdzie pracowa³);
Uk³ad zawiera zabezpieczenia :
- chroni¹ce przed przepiêciami na zasilaniu < 1kV,
- przed odwrotnym pod³¹czeniem zasilania,
- t³umi¹ce przepiêcia w³asne cewki.
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