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РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ H3CR-A8 

 

 Мултифункционалното реле за време H3CR-A8 намира 
приложение в различни области на автоматизиране на 
производствени процеси. Има много обхвати на действие: 
от 0 до 1,2s                 от 0 до 1,2min        от 0 до 1,2h              от 0 до 12h 
от 0 до 3s                    от 0 до 3 min          от 0 до 3h                 от 0 до 30h 
от 0 до 12s                  от 0 до 12min         от 0 до 12h               от 0 до 120 h 
от 0 до 30s                  от 0 до 30 min        от 0 до 30 h              от 0 до 300 h 
Изборът на стойността става чрез потенциометър, смяната на обхватите 
става чрез двата превключвателя в долната част на релето. В горния десен 
ъгъл се намира превключвател, чрез който се избира режима на работа: 
MODE A - закъснение при включване 
MODE E - интервал 
Технически данни: 
Захранващо напрежение  100-240VAC 
Габарити (48x48x75) mm 
8-пинов куплунг (PF083A) 
Изходи - 2NO и 2NC 5A/250VAC активен товар (Ако е необходимо да се управлява 
по-мощен активен товар или индуктивен или капацитивен товар, се използва 
допълнително реле-контактор със съответстващи параметри). 
Светлинна индикация POWER и OUT 

Температура на експлоатация: -10 до 55⁰C 

Влажност: от 35 до 85% 
Монтаж и експлоатация: 
Релето за време може да се монтира на куплунг за еврошина. Между клема 1 и 7 
се подава захранващо напрежение 220VAC. Преди да подадете захранване на 
релето за време, настройте желания от Вас времеви интервал и желания 
режим на работа. 
Таймерът има две контактни групи с релейни изходи. Първа група- NC контакт 
между клеми 1 и 4 и NO контакт между клеми 3 и 1. Втора група – NC контакт 
между клеми 8 и 5 и NO контакт между клеми 6 и 8. 
Устройството е предназначено за експлоатация в нормални климатични 
условия, в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на 
корпуса течности и газове. 
Релето за време да се монтира от правоспособен техник!                                                               
Устройството да се разглежда като компонент на системите, в които се 
вгражда.  Безопасността на продукта се гарантира от производителя на 
крайното изделие! 
 


