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TR4N 1P, 2P
przekaŸniki czasowe

Typ przekaŸnika

Obwody wyjœciowe - dane styków
Iloœæ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia AC1

DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ
• przy obci¹¿eniu znamionowym w kategorii AC1
• bez obci¹¿enia

Obwód wejœciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe 50/60 Hz AC

AC: 50/60 Hz AC/DC
Roboczy zakres napiêcia zasilania

Znamionowy pobór mocy

Zakres czêstotliwoœci zasilania

Dane izolacji
Wymagania izolacyjne
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Stopieñ palnoœci
Napiêcie probiercze
• wejœcie - wyjœcia
Odleg³oœæ pomiêdzy wejœciem a wyjœciami
• w powietrzu
• po izolacji

Pozosta³e dane
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
• w kategorii AC1
Trwa³oœæ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
• sk³adowania
• pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska
Odpornoœæ na udary
Odpornoœæ na wibracje

TR4N 1P TR4N 2P

1P - prze³¹czny 2P - prze³¹czne
AgNi AgNi

250 V / 250 V 250 V / 250 V
5 V 5 V

16 A / 250 V AC 8 A / 250 V AC
16 A / 24 V DC 8 A / 24 V DC

5 mA 5 mA
16 A 8 A

4 000 VA 2 000 VA
0,3 W

≤ 100 mΩ

1 200 cykli/h
18 000 cykli/h

115-230 V
12-24 V

0,9 < Un < 1,2   12 V AC/DC
0,85 < Un < 1,2   24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC

0,5 VA / 0,5 W   12 V AC/DC      0,7 VA / 0,7 W   24 V AC/DC
1,3 VA   115 V AC      1,7 VA   230 V AC

AC: 48...63 Hz
AC/DC: 48...100 Hz

B250
III   wg PN-EN 60664-1

2
V-1   wg UL94

2 500 V AC

≥ 10 mm
≥ 10 mm

≥ 0,7 x 105  16 A, 250 V AC ≥ 105  8 A, 250 V AC
≥ 3 x 107

90 x 17,6 x 55 mm
67 g

-40...+70 oC
-20...+55 oC

IP 20
RTI   wg PN-EN 116000-3

15 g
0,35 mm DA   10...55 Hz

• 10-funkcyjne elektroniczne przekaŸniki czasowe w obudowie kompaktowej
•  Styki bez kadmu •  Napiêcia wejœcia AC i AC/DC • Bezpoœredni monta¿
na szynie 35 mm wg EN 50022 (oprzewodowanie: 1 x 2,5 mm2, 2 x 1,5 mm2)
• G³ówne korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania: prosty wybór realizowanej
funkcji, mo¿liwoœæ sterowania jednym lub dwoma obwodami (1 lub 2 zestyki
prze³¹czne), estetyczny wygl¹d w szafie sterowniczej • Zdolnoœæ ³¹czeniowa
zestyków - jak przekaŸnik elektromagnetyczny RM85 (1P) lub RM84 (2P)
• Zgodne z norm¹ PN-EN 61812-1 • Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaŸników.
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TR4N 1P, 2P
przekaŸniki czasowe

E, Wu, Bp, Bi, PWM, R, Ws, Wa, Esa, B
ON / OFF - sta³e za³¹czenie / wy³¹czenie

1 s ❷ ; 10 s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d
p³ynna - (0,1...1) x zakres czasowy

± 5% (liczona od koñcowych wartoœci zakresów) ❷
± 0,5% ❷

± 0,01% / °C
80 ms

AC: 25 ms   DC: 15 ms
dioda LED zielona - sygnalizacja napiêcia zasilania U
dioda LED ¿ó³ta - sygnalizacja odmierzania czasu T

oraz stanu wyjœæ po zakoñczeniu odmierzania czasu T ❸

Dane modu³u czasowego
Funkcje ❶

Zakresy czasowe
Nastawa czasu
Dok³adnoœæ nastawienia
Powtarzalnoœæ
Wp³yw temperatury
Czas regeneracji
Minimalny impuls zestyku steruj¹cego
Wyœwietlanie

❶  Opisy funkcji czasowych - patrz str. 20-21.     ❷  Dla pierwszego zakresu (1 s) dok³adnoœæ nastawienia oraz powtarzalnoœæ s¹ mniejsze ni¿ podano
w danych technicznych (znacz¹cy wp³yw czasu zadzia³ania przekaŸnika wykonawczego). Zaleca siê nastawienie odmierzanego czasu w sposób
doœwiadczalny.     ❸  Dioda LED ¿ó³ta - odmierzanie czasu T (œwiecenie pulsuj¹ce); wzbudzony przekaŸnik wykonawczy, czas nie odmierzany (œwiecenie
ci¹g³e); odwzbudzony przekaŸnik wykonawczy, czas nie odmierzany (brak œwiecenia).

Oznaczenia kodowe do zamówienia

Typ Iloœæ i rodzaj
zestyków

Realizacja funkcji
czasowych

Znamionowe napiêcie
zasilania

Realizacja funkcji czasowych

M - wielofunkcyjny

Przyk³ady kodowania:

TR4N-230AC-11-M przekaŸnik czasowy TR4N 1P, znamionowe napiêcie wejœcia 230 V pr¹du przemiennego
50/60 Hz, z jednym zestykiem prze³¹cznym, wielofunkcyjny (przekaŸnik realizuje 10 funkcji),
materia³ styków AgNi

TR4N-024AC/DC-12-M przekaŸnik czasowy TR4N 2P, znamionowe napiêcie wejœcia 24 V pr¹du sta³ego i przemiennego
50/60 Hz, z dwoma zestykami prze³¹cznymi, wielofunkcyjny (przekaŸnik realizuje 10 funkcji),
materia³ styków AgNi

Iloœæ i rodzaj zestyków

11 - 1P (prze³¹czny)
12 - 2P (prze³¹czne)

Znamionowe napiêcie zasilania

012AC/DC - 12 V AC/DC AC: 50/60 Hz
024AC/DC - 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz
115AC - 115 V AC 50/60 Hz
230AC - 230 V AC 50/60 Hz

PrzekaŸniki TR4N 1P, 2P przeznaczone s¹ do
bezpoœredniego monta¿u na szynie 35 mm wg
EN 50022.

Monta¿

1P - prze³¹czny

Wymiary Schematy po³¹czeñ

❹  Zestyk steruj¹cy S aktywuje siê przez pod³¹czenie do zacisku A1.

❹❹

2P - prze³¹czne

1P 2P
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E - opóŸnione zadzia³anie

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje odmierzanie nastawionego
czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy R zadzia³a
i jest w po³o¿eniu pracy do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie
zdjête.

E(S) - opóŸnione zadzia³anie z zatrzymaniem odmierzania czasu

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje odmierzanie nastawionego
czasu T. Je¿eli zostanie za³¹czony zestyk steruj¹cy S, to odliczanie
czasu T zostanie zatrzymane na czas za³¹czenia zestyku steruj¹cego S.
Po roz³¹czeniu zestyku steruj¹cego S nastêpuje dalsze odmierzanie
czasu T (T=T1+T2). Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy R
zadzia³a i jest w po³o¿eniu pracy do chwili, gdy napiêcie zasilania U
zostanie zdjête.

Wu - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje natychmiastowe
zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego
czasu T. Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przekaŸnik wykonawczy
R powraca do po³o¿enia pocz¹tkowego.

Wu(S) - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T
z zatrzymaniem odmierzania czasu

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje natychmiastowe
zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego
czasu T. Je¿eli zostanie za³¹czony zestyk steruj¹cy S, to odliczanie
czasu T zostanie zatrzymane na czas za³¹czenia zestyku steruj¹cego S.
Po roz³¹czeniu zestyku steruj¹cego S nastêpuje dalsze odmierzanie
czasu T (T=T1+T2). Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przekaŸnik
wykonawczy R powraca do po³o¿enia pocz¹tkowego.

Bp - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od przerwy

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje odmierzanie nastawionego
czasu T. Po odmierzeniu tego czasu nastêpuje zadzia³anie przekaŸnika
wykonawczego R i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T. Po
odmierzeniu tego czasu przekaŸnik wykonawczy R wraca do stanu
pocz¹tkowego i rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania przekaŸnika.
Dzia³anie przekaŸnika trwa do momentu wy³¹czenia napiêcia zasilania.

Bp(S) - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od przerwy
za³¹czana zestykiem steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U jest za³¹czone. Po otwarciu zestyku steruj¹cego,
który wczeœniej zosta³ zamkniêty, rozpoczyna siê odmierzanie
nastawionego czasu T.  Po odmierzeniu czasu T nastêpuje zadzia³anie
przekaŸnika wykonawczego R na czas T, a po jego odmierzeniu
przekaŸnik wraca do stanu pocz¹tkowego i pozostaje w tym stanie przez
czas T, a nastêpnie ponownie przechodzi w stan zadzia³ania na kolejny
czas T. Cykle s¹ powtarzane do chwili, gdy napiêcie zasilania U
zostanie zdjête.

Bi - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od zadzia³ania

Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje odmierzanie nastawionego
czasu T, z równoczesnym za³¹czeniem przekaŸnika wykonawczego R.
Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy R wraca do stanu
pocz¹tkowego i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T.
Po odmierzeniu czasu T rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania
przekaŸnika. Dzia³anie przekaŸnika trwa do momentu wy³¹czenia
napiêcia zasilania.

Bi(S) - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od zadzia³ania
za³¹czana zestykiem steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U jest za³¹czone. Po otwarciu zestyku steruj¹cego,
który wczeœniej zosta³ zamkniêty, rozpoczyna siê odmierzanie
nastawionego czasu T, z równoczesnym zadzia³aniem przekaŸnika
wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy
wraca do stanu pocz¹tkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T,
a po jego odmierzeniu przekaŸnik wykonawczy ponownie zadzia³a.
Cykle s¹ powtarzane do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête.

R - opóŸnione odpadanie sterowane zestykiem steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U musi byæ przy³o¿one do przekaŸnika czasowego
w sposób ci¹g³y. Po zamkniêciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje
natychmiastowe zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R. Po otwarciu
zestyku steruj¹cego S rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego
czasu T. Po up³ywie czasu T przekaŸnik wykonawczy R powraca do
po³o¿enia pocz¹tkowego. Jeœli zestyk steruj¹cy S zostanie powtórnie
zamkniêty nawet przed up³ywem czasu T, odmierzony wczeœniej czas
jest kasowany, a po otwarciu S nastêpuje ponowne odmierzanie czasu
nastawionego T.

Funkcje czasowe
przekaŸników TR4N, T-R4, PIR15...T, PIR6WT-1Z
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Funkcje czasowe
przekaŸników TR4N, T-R4, PIR15...T, PIR6WT-1Z

U - napiêcie zasilania; R - stan wyjœcia przekaŸnika; S - stan zestyku steruj¹cego; T, T1, T2 - czasy odmierzane; Tz - wartoœæ nastawionego zakresu; t - oœ czasu

PWM - modulacja szerokoœci impulsów

Po podaniu zasilania przekaŸnik wykonawczy za³¹cza siê na nastawiony
czas T, a nastêpnie wy³¹cza siê na pozosta³y okres brakuj¹cy do pe³nej
wartoœci nastawionego zakresu Tz.

Esa - opóŸnione za³¹czanie i wy³¹czanie sterowane zestykiem
steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U musi byæ przy³o¿one do przekaŸnika czasowego
w sposób ci¹g³y. Po zamkniêciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje
odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje za³¹czony
przekaŸnik wykonawczy R. Po otwarciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje
ponowne odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje
wy³¹czony przekaŸnik wykonawczy R. Jeœli czas zamkniêcia zestyku
steruj¹cego S jest krótszy od nastawionej zw³oki czasowej T to
przekaŸnik wykonawczy R zadzia³a po up³ywie nastawionej zw³oki
i zadzia³anie bêdzie trwa³o przez czas T. W czasie zadzia³ania
przekaŸnika wykonawczego R zamkniêcia zestyku steruj¹cego S
nie wp³ywaj¹ na realizowan¹ funkcjê.

B - praca cykliczna sterowana zestykiem S

Ka¿de zamkniêcie zestyku steruj¹cego S powoduje zmianê stanu
przekaŸnika wykonawczego na przeciwny (cecha przekaŸnika
bistabilnego).

ON / OFF - sta³e za³¹czenie / wy³¹czenie

Funkcje dostêpne w przekaŸnikach TR4N. Wybór funkcji ON lub OFF
nastêpuje za pomoc¹ potencjometru TIME. W trybie pracy ON
przez ca³y czas zestyki zwierne s¹ zamkniête, natomiast w trybie
pracy OFF s¹ otwarte. Przy funkcjach tych nie ma znaczenia po³o¿enie
potencjometru FUNC oraz nastawiony czas odmierzania. Tryby sta³ego
za³¹czenia lub wy³¹czenia znajduj¹ zastosowanie przy kontroli pracy
przekaŸnika czasowego w uk³adzie elektrycznym.

Ws - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T
sterowane zestykiem steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U musi byæ przy³o¿one do przekaŸnika czasowego
w sposób ci¹g³y. Po zamkniêciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje
natychmiastowe zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R i odmierzanie
nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy
R powraca do po³o¿enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T
zestyk steruj¹cy S mo¿e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na
przekaŸnik wykonawczy R. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie S
spowoduje ponowne zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R
i odliczanie czasu T.

Wa - odmierzanie czasu odpadania sterowane zestykiem
steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U musi byæ przy³o¿one do przekaŸnika czasowego
w sposób ci¹g³y. Zamkniêcie styku steruj¹cego S nie powoduje
odmierzania zw³oki czasowej i zadzia³ania przekaŸnika wykonawczego
R. Dopiero otwarcie zestyku steruj¹cego S powoduje natychmiastowe
zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R i rozpoczêcie odmierzania
nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaŸnik wykonawczy
R powraca do po³o¿enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T
zestyk S mo¿e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na przekaŸnik
wyjœciowy. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie i otwarcie S
spowoduje ponowne zadzia³anie przekaŸnika wykonawczego R
i odliczanie czasu T.

Es - opóŸnione zadzia³anie sterowane zestykiem steruj¹cym S

Napiêcie zasilania U musi byæ przy³o¿one do przekaŸnika czasowego
w sposób ci¹g³y. Po zamkniêciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje
odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje za³¹czony
przekaŸnik wykonawczy R i pozostaje w tej pozycji a¿ do otwarcia zestyku
steruj¹cego S. Jeœli czas zamkniêcia S jest krótszy od nastawionego
czasu T, przekaŸnik R nie zadzia³a.




