
DHC19M

TIMER 
  

           Мултифункционално реле време        
 

 Универсално захранване AC/DC 24-240V 
 8 функции: 

-2 времеви функции контролирани със захранването 
-6 времеви функции контролирани от контролен сигнал

 Диапазон 0.6 сек ~100 часа разделени на 7 диапазона 
 Изходен контакт: 1 релеен 3A 
 Светлинна индикация: 

Червен LED, примигващ при отчитане на времето 
Зелен LED, свети при сработване на релето

 Висока точност, малък обем, висока надеждност
 DIN-размери 24х60 мм, монтаж на DIN шина

         

   

     

           Характеристики 
 

●Захранване:  AC/DC 24-240V （50/60Hz) ●Импулсна дължина: мин 25 ms / макс. неограничено

●Диапазон на оперативно напрежение: Ue85%～110% ●Време за ресет: 150ms 

●Консумация: AC max:0.6VA DC max:0.6W ●Контролен изход: AC 250V 10A（Resistive） 

●Диапазон: 0.6сек ～100часа 

0.6сек ～100часа 

0.6сек ～100часа 

●Механичен живот ≤107 
●Задание на времето: Ротационен превключвател ●Електрически живот ≤105 
●Отклонение: ±5% механични настройки ●Тегло: 80g 
●Точност: ±0.5% от зададената стойност ●Размери: DIN-размери 24×60mm 
●Време в режим ON: ●Mонтаж: DIN шина
●Време в режим OFF: ●Околна температура ： -10 до 55℃  

 

            Размери

                       Мярка: мм
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           Функции

          
Описание Свързване

 

 

        

К1 К6

0,6~6 сек

6~60 сек

К1 К6

0,6~6 мин

6~60 мин

К1

К1К2К3К4К5К6

К6

1~10 часа

10~100 часа

A1-A2

15-18

td

A1-A2

15-18

td t<tp

A1-A2

15-18

Y1 td td

A1-A2

15-18

Y1 tp t<tp

A1-A2

15-18

Y1 td t<tp

A1-A2

15-18

Y1 tp

A1-A2

15-18

Y1 td td

A1-A2

15-18

Y1 tp tp

1.  При захранване, включва след времето и задържа

2.  При захранване включва, след времето изключва

3.  При наличие на контролен сигнал, след времето 
включва

4.  При наличие на контролен сигнал след времето 
изключва

5.  При получаване на сигнал включва. След времето
изключва

6.  При наличие на сигнал изключено. При прекъсване
на сигнала включва за времето и изключва

7.  При наличие на сигнал включва след времето. 
При прекъсване на сигнала изключва след времето

8.  При получаване на сигнал включва за времето. 
Докато е включено ако получава прекъснати сигнали, 
сигналите действат като ресет на времето. Ще изключи
само ако времето между отделните сигнали е по-дълго
от зададеното време
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Захранване: AC/DC 24~240V

Контролен сигнал Y1
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Индикация на захранването.
Мига при отчитане на времето.

Индикация на релето.

Фина настройка на 
времето

Превключватели за 
функциите К1, К2, К3

Превключватели за 
времеви диапазони
 К4, К5, К6К1 К2 К3 К4 К5 К6
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