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!!!! כללי !!!! 
טיימר  אוניברסלי  תוצרת   מגטרו0   מאפשר  בחירה   של   אופני   פעולה   וזמני   השהייה    שוני!. 

!!!! מפרט !!!! 
 24  vAC/DC  110  או  220       או vAC: מתח  הפעלה

                         (נית0   לקבל    מתחי!   אחרי!   בהזמנה) 
דיוק : הדירות  (REPEATABILITY)   בתנאי! קבועי!  1%  + 

זמ0  התאוששות:     0.5   שניה 
השהייה :             4  תחומי   זמ0  השהיה     סטנדרטי! 9 

   0.3- 15 sec        1.2-60 sec      9.6-480 sec       1.3-64  min

      ( נית0  להזמי0   זמני  השהייה  אחרי! 9 עד 24 שעות ). 
 5 A / 220 v         o/c   יציאה  :                מגע     יבש

 -20  - +60 oC    :טמפ'  סביבה
 (  UEGM  25  קופסא )      25 מ''מ x 79 x 93   : מידות
 IP- 40     : אטימות             . DIN  התקנה :     על  פס

 

!!!! סוגי פעולה !!!! 
  

שרטוט     ש! פעולה            מטרת                      פעולה 9      יציאה
(סוג הטיימר)          פעולה       לגבי  אות  כניסה ( מתח /פולס הפעלה )                         חשמלי 

 
   ניתוק   הפעלת 

  כניסה (1,3)  מתח  הפעלה     מתח  הזנה                 
 

השהיית  הפעלה 
 on delay A
השהיית  פולס 
( ויש  רילי )  B
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 כניסה  (2) : פולס   הפעלה     
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   CP הרחבת  פולס 

 

 
 * T1   וT2  9      נקבעי!   ע"י   פוטנציומטרי!  בחזית    הטיימר   ( ראה  ס

!!!! תאור הפנל קדמי !!!! 
1  כניסה :   (1,3)   9מתח   הפעלה  (הזנה),  

 (CP ,C   !עבור  דגמי ) (2 )   פולס  הפעלה                         
2  פוט' T1:     לכיוו0  ההשהייה   T1  לכל   סוגי   פעולה.

OUT LED  3  דולקת    כאשר    ממסר  יציאה     מופעל. 
 .F, D    !בדגמי    T2 לכיוו0     ההשהייה    :T2 '4  פוט

5  יציאה:        מגע   מחלי;  (6 ,5 ,4)  של  ממסר  יציאה. 
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!!!! כיוו6 טווח השהייה !!!! 

נית0   לכוו0   זמ0   השהייה  בטווח    29100%    של   תחו!  ( סטנדרטי  או  לפי  הזמנה מיוחדת ) 
   . T2  9ו   T1   !ע"י  פוטנציומטרי

 
!!!! שינוי סוגי פעולה  והשהייה  סטנדרטית !!!!   

  שינוי!   מתבצעי!   ע"י   מפסיקי  BIT  המותקני!   על   מעגל  המודפס  בתו>  קופסת  הטיימר. 
 

א) הוראות  לפירוק   הקופסא 
9יש  להניח  את  קופסת  הטיימר  כ>  שמדבקת  הוראות  תהיה  מלמעלה 

9בזהירות להכניס  מברג  דק  לחרי= בהק;  הקופסא  ולהרי!  את  החלק  העליו0  של
הקופסא  לפי  הציור :

 
 
 
 
 
 
 
 

ב)  א)
ב)  סוגי   הפעולה :   נקבעי!  ע"י   מצב  BIT!!   של   מפסק  פנימי  S2   כלהל0.    לקבלת  דג!  CP  בנוס;  

לקביעת  מצב  BIT  של מפסק  S2  יש   להוציא  מגשר  (ג'מפר)   מהמעגל  המודפס  (ראה  השרטוט  של   מעגל  
המודפס ).  

                        מצבי  BIT   של S2    טבלה מס' 2     מעגל המודפס של טיימר 
    סוג          

A    B    C     D     F    CP     פעולה      S2       ג 'מפר  שיוצא 
 CP 1                      לקבלת         on         on   on                         

  B           2         on                    on                
 S2- ו S1  מפסקים   I   3                on         

 T   4            on                
 

ג) קביעת   זמני   השהייה  סטנדרטי!    
ש! לב!  בהזמנה מיוחדת נא להתייחס לזמני! המופיעי!  במדבקה על קופסאת הטיימר. 

9לקביעת  4   זמני  השהייה  מקסימלי!   סטנדרטי!  9לקביעת  4  זמני  השהייה  מקסימלים   סטנדרטים
 2 , 1  !9BIT 0(ראה  הטבלה  מס' 1 ) יש  להתקי  T2    4 ,3  !9 BIT  0(ראה הטבלה  מס' 1 )  יש  להתקי  T1 

של  מפסק S1   במצב  כלהל0 :   של  מפסק S1  במצב  כלהל0 :
                        

 T2 S1 מפסק BIT T1 S1 מפסק BIT
השהייה  1 2 השהייה 3 4

 15 sec           on                                                                   15   sec       on
 60 sec on                                                        60   sec                       on

 480 sec                                                                                  480 sec
  64 min on on                                                         64   min            on  on

 
 

!!!! איתור תקלות !!!! 

 9 הטיימר  לא   עובד  כלל  א
9 בדוק  מצב  מפסקי  BIT   לפי   הטבלה  מס' 2.    הטיימר  לא  עובד  כסוג   הנדרש                      ב

9 בדוק  מצב  מפסקי  BIT   לפי   טבלאות  בפרק   6 ג .  זמ0  השהייה  לא  מתאי!  לנדרש                   ג
  T29ו   T1   !בדוק  מצב  הפוטנציומרי

   
  צוות   מגטרון  עומד  לרשותכם  לעזרה  טכנית  בעת  הצורך  ( אנא  פנה  טלפונית  או  לפקס ). 

  הטיימר המתח  הרשו!  על 1,3בדוק  שמגיע  להדקי!  
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