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Przekaźniki czasowe i specjalne  

Elektroniczne przekaźniki czasowe są stoso-
wane w układach sterowania stycznikowego, w 
których potrzebne są małe czasy powrotu, 
dobra dokładność powtarzania, wysoka czę-
stość łączeń i długa żywotność aparatów. Czasy 
można łatwo ustawiać od 0,05 sek. do 
100 godz. 

Zdolność łączeniowa elektronicznych przekaź-
ników czasowych odpowiada kategoriom 
użytkowania AC-15 i DC-13.

W zależności od napięcia sterowania rozróżnia
się 2 warianty przekaźników czasowych: 

• Wariant A (DILET… i ETR4) Aparaty uni-
wersalne: na napięcie stałe od 24 do 240 V
na napięcie przemienne od 24 do 240 V, 
50/60 Hz

• Wariant W (DILET… i ETR4)
Aparaty na prąd przemienny:
napięcie przemienne 346 do 440 V, 50/60 Hz

• ETR2… (jako aparat do zabudowy 
modułowej zgodnie z DIN 43880)
Aparaty uniwersalne: napięcie 
stałe 24 do 48 V napięcie przemienne 24 do 
240 V, 50/60 Hz

Odpowiedniemu przekaźnikowi czasowemu
przypisane są następujące funkcje: 

• DILET11, ETR4-11,ETR2-11 
Funkcja 11 (opóźnione zadziałanie)

• ETR2-12 
Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)

• ETR2-21
Funkcja 21 (załączanie impulsowe)

• ETR2-42 
Funkcja 42 (miganie, rozpoczęcie impul-
sem)

• ETR2-44 
Funkcja 44 (miganie, dwa czasy;
zapoczątkowanie na czoło impulsu lub 
przerwy) 

• Przekaźnik wielofunkcyjny DILET70, ETR 
4-69/70 Funkcja 11 (opóźnione za-
działanie)
Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)
Funkcja 16 (opóźnione zadziałanie i
odpadanie) 
Funkcja 21(załączenie impulsowe)
Funkcja 22 (wyłączenie impulsowe)
Funkcja 42 (migotanie, zapoczątkowane 
czołem impulsu)

• Funkcja 81 (generowanie impulsu)
Funkcja 82 (formowanie impulsu)
ZAŁ, WYŁ

• Przekaźnik wielofunkcyjny ETR2-69 
Funkcja 11 (opóźnione zadziałanie)
Funkcja 12 (opóźnione odpadanie)
Funkcja 21 (załączenie impulsowe)
Funkcja 22 (wyłączenie impulsowe)
Funkcja 42 (migotanie, zapoczątkowane 
czołem impulsu)
Funkcja 43 (migotanie, zapoczątkowane 
czołem przerwy)
Funkcja 82 (formowanie impulsu)

• Przekaźnik czasowy gwiazda-trójkąt 
ETR4-51
Funkcja 51 (opóźnione zadziałanie)

Przekaźniki DILET70 i ETR4-70 posiadają 
przyłącza dla potencjometru zewnętrznego. 
Oba przekaźniki czasowe samoczynnie rozpoz-
nają podłączony potencjometr. 

Przekaźnik ETR4-70 odznacza się szczególną
cechą. Wyposażony w 2 styki przełączne daje
się przezbroić na 2 styki czasowe 15-18 i 25-28
(A2-X1 zmostkowane) lub na 1 styk czasowy
15-18 i 1 styk natychmiastowy 21-24 (A2-X1 
nie zmostkowany). Jeżeli mostek A2-X1 jest 
usunięty, to styk czasowy 15-18 posiada niżej 
opisane funkcje. 
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Funkcja 11 

opóźnione załączanie

Napięcie sterownicze Us jest przykładane do 
zacisków A1 i A2 poprzez styk sterujący. 

Po nastawialnym czasie opóźnienia styk 
przełączny przekaźnika wyjściowego 
przechodzi do pozycji 15-18 (25-28).

Funkcja 12 

opóźnione odpadanie

Po przyłożeniu napięcia zasilającego do zacis-
ków A1 i A2 zestyk przełączny przekaźnika 
wyjściowego pozostaje w pozycji wyjściowej 
15-16 (25-26). Jeżeli w DILET70 zaciski Y1 i Y2 
zostaną zwarte przez bezpotencjałowy styk 
zwierny albo w ETR4-69/70 lub ETR2-69 na 
zacisk B1 zostanie podany potencjał, to styk 
przełączny przechodzi bez zwłoki do pozycji 
15-18 (25-28).

Jeśli tylko zostanie przerwane połączenie zacis-
ków Y1-Y2 lub zdjęty potencjał z B1, to po 
upływie nastawionego czasu zestyk przełączny 
powraca do położenia wyjściowego 15-16 
(25-26). 

Funkcja 16 

O opóźnionym zadziałaniu i odpadaniu

Napięcie zasilania Us jest bezpośrednio poda-
wane do zacisków A1 i A2. Jeżeli w DILET70 
zaciski Y1 i Y2 zostaną zwarte przez bezpoten-
cjałowy styk zwierny albo w ETR4-69/70 na 
zacisk B1 zostanie podany potencjał, to styk 
przełączny po nastawionym czasie t przechodzi 
do pozycji 15-18 (25-28).

Jeżeli tylko zostanie przerwane połączenie 
Y1-Y2 lub B1 odłączony od potencjału, to styk 
przełączny przechodzi po takim samym czasie 
do pozycji wyjściowej 15-16 (25-26). 

Funkcja 21 

załączenie impulsowe

Po podaniu napięcia Us na A1 i A2 styk 
przełączny przekaźnika wyjściowego 
przechodzi do pozycji 15-18 (25-28) i pozostaje 
pobudzony odpowiednio do nastawionego 
czasu impulsu. 

Ten typ funkcji zamienia ciągły sygnał (napięcie 
na A1-A2) na określony czasowo impuls (zaci-
ski 15-18, 25-28).
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Funkcja 82 

formowanie impulsu

Po podaniu napięcia zasilającego do A1 i A2
styk przełączny przekaźnika wyjściowego 
pozostaje w pozycji spoczynkowej 15-16 
(25-26). Jeżeli w DILET70 zaciski Y1 i Y2 
zostaną zwarte przez bezpotencjałowy styk 
zwierny albo w ETR4-69/70 lub ETR2-69 na 
zacisk B1 zostanie podany potencjał, to styk 
przełączny przechodzi bez zwłoki do pozycji 
15-18 (25-28).

Jeśli tylko połączenie Y1-Y2 zostanie otwarte 
lub B1 odłączony od potencjału, styk przełączny 
pozostaje uruchomiony tak długo, aż nie 
upłynie nastawiony czas. Jeżeli Y1-Y2 
pozostają dłużej połączone lub B1 dołączony do 
potencjału to przekaźnik wyjściowy również po 
nastawionym czasie wraca do swojej pozycji 
wyjściowej. Przy tej funkcji formowania impulsu 
zawsze jest tworzony dokładnie zdefiniowany 
czasowo sygnał, niezależnie od tego, czy impuls
wejściowy na Y1-Y2 lub B1 jest krótszy lub 
dłuższy od nastawionego czasu.

Funkcja 81 

generowanie stałego impulsu

Napięcie sterownicze jest przykładane do zacis-
ków A1 i A2 poprzez styk sterujący. Po nasta-
wionym czasie opóźnienia styk przełączny prze-

kaźnika wyjściowego przechodzi do pozycji
15-18 (25-28) i po 0,5 s powraca do pozycji 
wyjściowej15-16 (25-26). Przekaźnik o takiej 
funkcji generuje zatem impuls z czasowym 
opóźnieniem. 

Funkcja 22 

wyłączenie impulsowe

Napięcie zasilania Us jest bezpośrednio poda-
wane do zacisków A1 i A2. Jeśli w DILET70 
zaciski Y1 i Y2, które wcześniej w dowolnym 
momencie (DILET-70: bezpotencjałowo) były 
zwarte, znowu są otwierane wzgl. w 
ETR4-69/70 lub ETR2-69 zacisk B1 traci poten-
cjał, styk 15-18 (25-28) zamyka się na zadany 
czas.

Funkcja 42 

migotanie, zapoczątkowane czołem imp.

Po podaniu napięcia Us na A1 i A2 styk 
przełączny przekaźnika wyjściowego 
przechodzi
do pozycji 15-18 (25-28) i pozostaje pobu-
dzony
odpowiednio do nastawionego czasu migania. 
Następujący czas przerwy jest równy czasowi
impulsów.
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Funkcja 43 

migotanie, zapoczątkowane czołem przerwy

Po podaniu napięcia Us na A1 i A2 styk 
przełączny przekaźnika wyjściowego pozostaje 
odpowiednio do nastawionego czasu migania 
w położeniu 15-16 i po upływie tego czasu 
przechodzi do położenia 15-18 (cykl rozpo-
czyna się od przerwy).

Funkcja 44 

migotanie, dwa czasy

Po podaniu napięcia Us na A1 i A2 styk 
przełączny przekaźnika wyjściowego 
przechodzi do położenia 15-18 (rozpoczęcie 
impulsem). Mostkiem między stykami A1 i B1 
można przełączyć przekaźnik na rozpoczęcie 
przerwą. Czasy t1 i t2 mogą być różnie usta-
wione. 

Funkcja 51 gwiazda-trójkąt 

opóźnione załączanie

Jeżeli napięcie sterownicze Us zostanie podane 
do A1 i A2, to styk natychmiastowy przechodzi 
w położenie 17-18. Po upływie nastawionego 
czasu otwiera się styk natychmiastowy; styk 
czasowy 17-28 zamyka się po czasie przełącze-
nia tu równym 50 ms.

Funkcja ZAŁ-WYŁ 

Za pomocą funkcji ZAŁ - WYŁ można testować 
działanie sterowania. Jest to środek pomoc-
niczy, np. przy uruchamianiu. Przy stanie WYŁ 
przekaźnik wyjściowy daje się wyłączyć i nie 
reaguje więcej na przebieg funkcji. Przy stanie 
ZAŁ przekaźnik wyjściowy zostaje załączony. 
Warunkiem działania jest, aby na zaciskach 
A1-A2 było napięcie zasilania. Dioda świecąca 
LED pokazuje stan pracy.
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