
przekaŸniki elektromagnetyczne
ma³e wymiary,

zastosowanie w  instalacjach 12V   i  24V *

czasowe  skracaj¹ce w³¹czenie,
wbudowany elektroniczny uk³ad czasowy

Zale¿noœæ stanu styków roboczych od sygna³u steruj¹cego:

opis dzia³ania

opis wyprowadzeñ

+       zasilanie 12V**
-        zasilanie 12V
NO   styk roboczy 1A
NO   styk roboczy 1A

parametry

*    Dla wersji 24V do oznaczenia typu dodane jest  /24 np. 2TRM4 /24.

** a wyprowadzeniach sterowania , zachowaæ odpowiedni¹ polaryzacjê   +/ -
(przy odwrotnym pod³¹czeniu przekaŸnik nie bêdzie pracowa³);

*** Sterowanie mo¿e odbywaæ siê “mas¹” , wtedy styk [+]  pod³¹czyæ na sta³e do zasilania + .

N (cewka)

seria 2TMR

uwagi

Uk³ad zawiera zabezpieczenia :
-    przed odwrotnym pod³¹czeniem zasilania,
-    t³umi¹ce przepiêcia w³asne cewki.

aktualizacja : 04.2017

napiêcie pracy                                                      11 ... 15V                               18 ... 33

wersja 12V        wersja 24V

obci¹¿enie max.                                                                                30A

pr¹d wejœcia steruj¹cego    wy³¹czony                         1 mA 1.2 mA

w³¹czony                         17 mA 20 mA

styki           rodzaj                                                  pojedynczy zwierny (NO)

materia³ wytrzyma³oœæ elektryczna -min. 10   prze³¹czeñ 5

obudowa       wymiary                                             32x19x10mm,    szczelnoœæ - IP21

z³¹cze                                                                 terminal 4x 1mm2

praca w zakresie temperatur                                                     -30 / +70   C
o

czas w³¹czenia

Czas w³¹czenia mo¿e zawieraæ siê w zakresie 0 - 20 sek
Jest ustalony na sta³e podczas produkcji zgodnie z zamówieniem
odbiorcy .

Ostatnia cyfra w symbolu to wartoœæ czasu
(np. 2TMR4 ma ustalony czas w³¹czenia 4 sek.).

Tolerancja czasu +/- 10%.

- Po pojawieniu siê napiêcia na wejœciu zasilaj¹cym + ,

,

- Je¿eli na sterowaniu pojawi siê krótki impuls napiêcia (krótszy ni¿ ustawiony czas), przekaŸnik zewrze
styki tylko na czas trwania tego impulsu, i wraz z jego zanikiem  powróci do stanu spoczynkowego.

przekaŸnik
styki    NO

zewrze
ale tylko na ustawiony czas T . Po tym czasie powróci do

stanu poprzedniego,  mimo ¿e napiêcie steruj¹ce pozostaje.
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