PrzekaŸniki czasowe PIR6WT-1Z
S!
NOWY CZA
Wymiary (a x b x h)

Nowoœæ

98,8 x 6,2 x 85,5 mm

Dane styków
loœæ i rodzaj zestyków (wyjœæ)
Materia³ styków
Maks. napiêcie zestyków
Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa
AC1

1Z (zwierny)
AgSnO2
250 V AC / 250 V DC
PIR6WT-1Z-...-R: maks. 6 A
PIR6WT-1Z-...-R: 1 500 VA
PIR6WT-1Z-...-R:
PIR6WT-1Z-...-R:

Obwód wejœciowy - steruj¹cy
Napiêcie znamionowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy
Zakres czêstotliwoœci zasilania
Zestyk steruj¹cy S • napiêcie sterowania
• minimalne napiêcie ❶
• minimalny czas trwania impulsu ❶

12 V, 24 V AC/DC AC: 50/60 Hz
0,85 < Un < 1,2
0,5 VA / 0,5 W 12 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W 24 V AC/DC
AC: 48...100 Hz
Un pomiêdzy zaciskami S (A3) i A2
❶ Przy którym
rozpoznawalny jest
6V
sygna³ steruj¹cy.
15 ms

Dane izolacji
Znamionowe napiêcie izolacji
Znamionowe napiêcie udarowe
Kategoria przepiêciowa
Stopieñ zanieczyszczenia izolacji
Stopieñ palnoœci
Napiêcie • obwody wejœciowy/ wyjœciowy
probiercze
• przerwy zestykowej

250 V AC
2 500 V AC wg PN-EN 60664-1
II wg PN-EN 60664-1
2
p³ytka stykowa: V-0
obudowa: V-1 wg UL94
2 500 V AC 50/60 Hz, 1 min.
1 000 V AC 50/60 Hz, 1 min.

Pozosta³e dane
Masa
Temperatura otoczenia
Stopieñ ochrony obudowy

55 g
sk³adowania: -40...+70 oC

pracy: -20...+55 oC

IP 20
RTI wg PN-EN 116000-3
10 g / 5 g 10...55 Hz
do 85%

Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska

Odpornoœæ na udary / wibracje
Wilgotnoœæ wzglêdna

Dane modu³u czasowego
Funkcje
Zakresy czasowe
Nastawa czasu
Dok³adnoœæ nastawienia
Powtarzalnoœæ
Wp³yw temperatury / wilgotnoœci
Czas regeneracji
Wyœwietlanie (dioda LED)

E, Wu, Bi, Bp, R, Ws, Wa, Esa, B
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
± 0,05% / %HR
maks. 80 ms
zielona - sygnalizacja stanu pracy przekaŸnika

KODY DO ZAMÓWIEÑ
PrzekaŸniki czasowe
PIR6WT-1Z-... ❸

Elementy przekaŸników czasowych

Napiêcie
Gniazda wtykowe
znamionowe PI6WT-1Z-...
wejœcia

Napiêcie znam. PrzekaŸniki
przekaŸnika
wykonawcze
wykonawcz.

PIR6WT-1Z-12VAC/DC-R

12 V AC/DC

PI6WT-1Z-12VAC/DC

12 V DC

RM699V-3011-85-1012

PIR6WT-1Z-24VAC/DC-R

24 V AC/DC

PI6WT-1Z-24VAC/DC

24 V DC

RM699V-3011-85-1024

PIR6WT-1Z-12VAC/DC-T

12 V AC/DC

PI6WT-1Z-12VAC/DC

12 V DC

RSR30-D12-A1-24-020-1

PIR6WT-1Z-24VAC/DC-T

24 V AC/DC

PI6WT-1Z-24VAC/DC

24 V DC

RSR30-D24-A1-24-020-1

PIR6WT-1Z-12VAC/DC-C

12 V AC/DC

PI6WT-1Z-12VAC/DC

12 V DC

RSR30-D12-D1-04-025-1

PIR6WT-1Z-24VAC/DC-C

24 V AC/DC

PI6WT-1Z-24VAC/DC

24 V DC

RSR30-D24-D1-04-025-1

PIR6WT-1Z-12VAC/DC-O

12 V AC/DC

PI6WT-1Z-12VAC/DC

12 V DC

RSR30-D12-D1-02-040-1

PIR6WT-1Z-24VAC/DC-O

24 V AC/DC

PI6WT-1Z-24VAC/DC

24 V DC

RSR30-D24-D1-02-040-1

PIR6WT-1Z
9 funkcji

PIR6WT-1Z: 9-funkcyjne przekaŸniki czasowe
w¹skoprofilowe, w obudowie o szerokoœci
6,2 mm, do zastosowañ w instalacjach niskiego
napiêcia.
W sk³ad przekaŸnika PIR6WT-1Z wchodz¹:
*uniwersalne gniazdo PI6WT-1Z-... przystosowane do wspó³pracy z odpowiednio dobranym
przekaŸnikiem; *przekaŸnik elektromagnetyczny
RM699V o obci¹¿alnoœci zestyku 6 A / 250 V AC
(AC1) * lub przekaŸnik pó³przewodnikowy
RSR30 (triak lub tranzystor) o obci¹¿alnoœci
wyjœcia zgodnej z danymi w katalogu „PrzekaŸniki
pó³przewodnikowe”. RM699V i RSR30 pe³ni¹
rolê przekaŸników wykonawczych. PrzekaŸnik
PIR6WT-1Z wyposa¿ony jest w przezroczysty
wyrzutnik, który zabezpiecza przekaŸnik
wykonawczy w gnieŸdzie. Jego przesuniêcie
wysuwa RM699V (RSR30) z gniazda.
PIR6WT-1Z wyposa¿ony jest w LED zielony,
ktorym sygnalizuje siê stan pracy. Œwiat³owodem LED-a jest przezroczysty wyrzutnik.
Wyposa¿enie dodatkowe: p³ytka do opisu
PI6W-1246 - dostarczana z przekaŸnikiem,
nie zak³adana; z³¹cze grzebieniowe ZG20.
PIR6WT-1Z przeznaczone s¹ do bezpoœredniego monta¿u na szynie 35 mm wg EN 50022.
Zgodne z norm¹: PN-EN 61812-1.
Uznania i certyfikaty:
Uznania w przygotowaniu: VDE, UL, cUL.

Pogrubionym drukiem zaznaczono standardowe wykonania przekaŸników i gniazd.

❷ Dla pierwszego zakresu wartoœci dok³adnoœci nastawienia oraz powtarzalnoœci s¹ mniejsze ni¿ podane (znacz¹cy

wp³yw czasu zadzia³ania przekaŸnika wykonawczego, czasu startu procesora oraz chwili za³¹czenia zasilania
w odniesieniu do przebiegu zasilaj¹cego AC).
❸ Ostatni cz³on kodu oznacza przekaŸnik wykonawczy:
R - przekaŸnik elektromagnetyczny, T - triak, C - tranzystor, O - tranzystor mocy.
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przekaŸniki czasowe PIR6WT-1Z
Funkcje czasowe

Wymiary, schemat po³¹czeñ

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.
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.
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.

Opis funkcji czasowych

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.
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.
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.

E

Wu

Bi

Bp

R

Ws

Budowa, monta¿
Wa

Potencjometr:
p³ynna nastawa czasu regulacji P (t).

Esa

B

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.

Przezroczysty ruchomy wyrzutnik:
zabezpieczenie i ³atwa wymiana przekaŸnika
wykonawczego, wskaŸnik œwietlny (dioda LED).

B - praca cykliczna sterowana zestykiem S. Ka¿de zamkniêcie zestyku steruj¹cego S powoduje zmianê stanu przekaŸnika
wykonawczego na przeciwny (cecha przekaŸnika bistabilnego).
U - napiêcie zasilania; R - stan wyjœcia przekaŸnika; S - stan zestyku steruj¹cego; T - czas odmierzany; Tz - wartoœæ nastawionego
zakresu; t - oœ czasu

Maksymalny przekrój przewodów pod³¹czeniowych:
1 x 2,5 mm2, 2 x 1,5 mm2, maksymalny moment
dokrêcenia zacisku: 0,4 Nm.
Ustawienia prze³¹czników Funkcji i Zakresu

Z³¹cze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspólnych sygna³ów wejœæ
lub wyjœæ, maksymalny pr¹d 36 A / 250 V AC.
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Widok prze³¹cznika na bocznej
œciance przekaŸnika.

Ustawienia prze³¹czników Funkcji.

Ustawienia prze³¹czników Zakresu
czasowego.

Kolory z³¹cz: ZG20-1 czerwony, ZG20-2 czarny,
ZG20-3 niebieski.
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