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MULTIFUNKCIJSKI ČASOVNI RELE CMFR-66
Št. izdelka: 506666
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www.conrad.si

Minimalno trajanje impulza: 50ms
Trajanje ponovne pripravljenosti: ≤50ms

POGLED OD SPREDAJ
A = izbirno stikalo časovnega območja
B = nastavitev časa
C = LED:
- Počasi utripa: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele ni vzbujen
- Hitro utripa: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele ni vzbujen, čas
teče
- Stalno sveti: prisotna obratovalna napetost, izhodni rele vklopljen
D = stikalo za izbiro funkcije
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Slika ožičenja brez starta v dovodu

Krmiljenje preko kontakta v krmilnem kablu

Napotek: nastavitev in preklop funkcije je možno samo v stanju brez napetosti.
Začetni kontakt v dovodu. Krmiljenje preko kontakta v dovodu k A1.

Zakasnitev odzivnosti

Zakasnitev vklopa

Dajalnik impulza – začeto z impulzom

Kontakt začetka v krmilnem dovodu. Krmiljenje preko kontakta začetka v dovodu k B1.
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Odzivnost povratne zakasnitve

Povratna zakasnitev

Zakasnitev vklopa
krmiljenjem)

(z

impulznim

Časovna območja

POGOJI OBRATOVANJA
V skladu z EMV direktivo 89/336/EEC imajo časovni releji odpornost proti motnjam, ki so večje
kot zahteve v predpisu EN 61812-1. Neodvisno od tega transformatorji, zaščite in kabli jakega toka
oddajajo motnje, ki lahko uničijo elektroniko časovnega releja. Zaradi tega morajo biti kabli k
priključkom A1, A2 in B1 kar se le da kratki. Po potrebi je potrebno časovne releje vezati z
ustrezno RC kombinacijo, varistorjem ali z zaščito pred preobremenitvijo.
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Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST
Izdelek:
Kat. št.:

Garancijska Izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga
potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali
z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe,
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z
izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim
listom.
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