
Przekaźnik czasowy zwłoczny z  wyzwalaniem i wyświetlaczem. 

  

 

Opis działania. 

 

Moduł przekaźnika może pracować w 20 różnych trybach. Posiada dwa timery T1 oraz T2 które służą 

do generowania opóźnień w sterowaniu przekaźnikiem. Każdy z timerów może mieć ustawiony czas 

w zakresie 0,1 sekundy do 270 godzin. Moduł posiada wewnętrzną pamięć stałą więc każda zmiana 

ustawień będzie dostępna po zaniku zasilania. 

 

Na module znajdują się diody sygnalizujące obecny stan działania modułu (np. aktualnie działający 

timer T1 lub T2, stan załączenia przekaźnika itp). Moduł posiada wyprowadzenie wyzwalające TRIG 

(oznaczona na module jako X1). TRIG wyzwalany jest stanem wysokim (napięcie zasilania modułu). 

Czas trwania sygnały TRIG wynosi ok. 20ms (nie dotyczy trybów w których wymagana jest stała 

obecność sygnału TRIG). 

 

Opis trybów pracy modułu. 

W trybach 1-8 moduł zaczyna pracę natychmiast po podłączeniu do niego zasilania. W trybach 9-20 

moduł zaczyna pracę po podaniu zasilania i następnie sygnału TRIG. 

 

 

Tryb 1 . Tryb załączenia przekaźnika ze zwłoką T1. Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik 

pozostaje wyłączony przez okres ustawiony za pomocą timera T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się 

załączy i pozostaje tak w nieskończoność. Podanie stanu wysokiego na TRIG powoduje reset 

rozpoczęcie sekwencji na nowo. TRIG można podać w trakcie wykonywania się danej sekwencji lub 

po jej zakończeniu – w każdym przypadku sekwencja zostanie wznowiona. Upływ czasu obrazowany 

jest na wyświetlaczu . 

 

 



 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 1. 

 

Tryb 2. - . Odwrotność trybu 1. Tryb rozłączenia przekaźnika ze zwłoką T1. Po włączeniu zasilania 

modułu,  przekaźnik pozostaje załączony przez okres ustawiony za pomocą timera T1. Po upływie 

czasu T1 przekaźnik się rozłączy i pozostaje tak w nieskończoność. Podanie stanu wysokiego na TRIG 

powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na nowo. TRIG można podać w trakcie wykonywania się danej 

sekwencji lub po jej zakończeniu – w każdym przypadku sekwencja zostanie wznowiona. Upływ czasu 

obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie 

wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 2. 

Tryb 3. – Po włączeniu zasilania modułu, przekaźnik pozostaje wyłączony przez okres ustawiony 

timerem T1. Po zwłoce T1 przekaźnik zostanie załączony na czas określony timerem T2. Po upływie 

zwłoki T2 przekaźnik zostanie znowu wyłączony i pozostaje tak w nieskończoność. Podanie stanu 

wysokiego na TRIG powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na nowo. TRIG można podać w trakcie 

wykonywania się danej sekwencji lub po jej zakończeniu – w każdym przypadku sekwencja zostanie 

wznowiona. . Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można 

ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  



 

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 3. 

Tryb 4. – Odwrotność trybu 3. – Po włączeniu zasilania modułu, przekaźnik zostaje włączony przez 

okres ustawiony timerem T1. Po zwłoce T1 przekaźnik zostanie wyłączony na czas określony timerem 

T2. Po upływie zwłoki T2 przekaźnik zostanie znowu załączony  i pozostaje tak w nieskończoność. 

Podanie stanu wysokiego na TRIG powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na nowo. TRIG można 

podać w trakcie wykonywania się danej sekwencji lub po jej zakończeniu – w każdym przypadku 

sekwencja zostanie wznowiona. . Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla 

timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 4. 

Tryb 5. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony przez okres ustawiony za 

pomocą timera T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się załączy na okres czasu T2. Po upływie czasu T2 

sekwencja się powtarza. Sekwencja powtarzana jest w nieskończoność. Podanie stanu wysokiego na 

TRIG powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na nowo. Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu . 

Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 

godzin.  



 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 5. 

Tryb 6.- Odwrotność trybu 5. Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje załączony przez 

okres ustawiony za pomocą timera T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się rozłączy na okres czasu T2. 

Po upływie czasu T2 sekwencja się powtarza. Sekwencja powtarzana jest w nieskończoność. Podanie 

stanu wysokiego na TRIG powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na nowo. Upływ czasu obrazowany 

jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym 

trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 6. 

 

Tryb 7. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony przez okres ustawiony za 

pomocą timera T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się załączy na okres czasu T2. Po upływie czasu T2 

sekwencja się powtarza. Sekwencja powtarzana jest ilość razy określoną parametrem NX (opis w 

dalszej części instrukcji). Podanie stanu wysokiego na TRIG powoduje reset rozpoczęcie sekwencji na 



nowo. Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić 

w tym trybie  wynosi w tym trybie  0 – 9999 sekund. Liczba powtórzeń NX jest z zakresu 0-9999 razy. 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 7. 

 

Tryb 8.- Odwrotność trybu 7. Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje załączony przez 

okres ustawiony za pomocą timera T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się rozłączy na okres czasu T2. 

Po upływie czasu T2 sekwencja się powtarza. . Sekwencja powtarzana jest ilość razy określoną 

parametrem NX (opis w dalszej części instrukcji). Podanie stanu wysokiego na TRIG powoduje reset 

rozpoczęcie sekwencji na nowo. Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla 

timerów jaki można ustawić w tym trybie  wynosi w tym trybie  0 – 9999 sekund. Liczba powtórzeń 

NX jest z zakresu 0-9999 razy. 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 8. 



Tryb 9. – Tryb ‘self lock’. Podanie TRIG naprzemiennie załącza przekaźnik jeżeli był wcześniej 

rozłączony oraz  rozłącza jeżeli wcześniej był załączony. 

Tryb 10. – Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Podanie TRIG powoduje 

załączenie przekaźnika. Przekaźnik pozostaje tak długo jak występuje TRIG. Zniknięcie sygnału TRIG 

powoduje rozłączenie przekaźnika po czasie określonym timerem T1. Upływ czasu obrazowany jest 

na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  

0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Tryb 11. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG 

przekaźnik załączy się po zwłoce T1. Ponowne podawanie TRIG ponawia sekwencje. Upływ czasu 

obrazowany jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie 

wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 11. 

 

Tryb 12. – Tryb odwrotny do trybu 11. Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje 

wyłączony. Po podaniu TRIG przekaźnik załączy się natychmiast i pozostaje załączony przez okres T1. 

Po czasie T1 wyłączy się ponownie.  Ponowne podawanie TRIG ponawia sekwencje. Upływ czasu 

obrazowany jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie 

wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 



 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 12. 

Tryb 13. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG 

przekaźnik załączy się po zwłoce T1 i pozostaje załączony przez okres czasu T2. Po czasie T2 rozłączy 

się ponownie. Po ponownym podaniu TRIG sekwencja się powtórzy. Upływ czasu obrazowany jest na 

wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 

sekundy do 270 godzin.  

 

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 13. 

 

Tryb 14. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG 

przekaźnik załączy się natychmiast na okres T1. Po upływie czasu T1 przekaźnik się rozłączy na okres 

czasu T2. Po czasie T2 przekaźnik włączy się znowu. Ponowne podanie sygnału TRIG ponawia 

sekwencje. Upływ czasu obrazowany jest na wyświetlaczu . Zakres czasów dla timerów jaki można 

ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 



 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 14. 

Tryb 15. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się po upływie czasu T1 i pozostanie załączony przez okres czasu T2. Po upływie T2 

sekwencja powtarza się. Cała sekwencja powtarzana jest w nieskończoność. Upływ czasu obrazowany 

jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym 

trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 15. 

 

Tryb 16. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się natychmiast i pozostanie załączony przez okres czasu T1. Po upływie T1 

przekaźnik się wyłącza i pozostaje wyłączony przez okres czasu T2. Po upływie czasu T2 sekwencja 

powtarza się. Cała sekwencja powtarzana jest w nieskończoność. Upływ czasu obrazowany jest na 

wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie wynosi w tym trybie  0,1 

sekundy do 270 godzin.  



 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 16. 

Tryb 17. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się po upływie czasu T1 i pozostanie załączony przez okres czasu T2. Po upływie T2 

sekwencja powtarza się. Cała sekwencja powtarzana jest ilość razy określona parametrem NX. Upływ 

czasu obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie  

wynosi w tym trybie  0 – 9999 sekund. Liczba powtórzeń NX jest z zakresu 0-9999 razy. 

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 17. 



 

Tryb 18. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się natychmiast i pozostanie załączony przez okres czasu T1. Po upływie T1 

przekaźnik się wyłącza i pozostaje wyłączony przez okres czasu T2. Po upływie czasu T2 sekwencja 

powtarza się. Cała sekwencja powtarzana jest ilość razy określona parametrem NX. Upływ czasu 

obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie  

wynosi w tym trybie  0 – 9999 sekund. Liczba powtórzeń NX jest z zakresu 0-9999 razy. 

 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 18. 

Tryb 19. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się po upływie czasu T1 i pozostanie załączony przez okres czasu T2. Po upływie T2 

sekwencja powtarza się. Cała sekwencja powtarzana tak długo jak obecny jest sygnał TRIG. Upływ 

czasu obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie 

wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 



 

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 19. 

 

Tryb 20. - Po włączeniu zasilania modułu , przekaźnik pozostaje wyłączony. Po podaniu TRIG , 

przekaźnik załączy się natychmiast i pozostanie załączony przez okres czasu T1. Po upływie T1 

przekaźnik się wyłącza i pozostaje wyłączony przez okres czasu T2. Po upływie czasu T2 sekwencja 

powtarza się. Cała Cała sekwencja powtarzana tak długo jak obecny jest sygnał TRIG. Upływ czasu 

obrazowany jest na wyświetlaczu. Zakres czasów dla timerów jaki można ustawić w tym trybie 

wynosi w tym trybie  0,1 sekundy do 270 godzin.  

 

Rysunek obrazujący działanie modułu w trybie 20. 



 

Obsługa Menu i ustawianie parametrów pracy modułu. 

Wciskając i trzymając przez ok. 2 sekundy przycisk SET powoduje przechodzimy do menu w którym 

możemy dokonać ustawień parametrów pracy modułu. Pierwszy parametr który się pokaże na 

wyświetlaczu dotyczy numeru trybu w jakim moduł będzie pracował np. pojawienie się na 

wyświetlaczu - -19  oznacza że moduł będzie pracował w trybie 19. Tryby zmieniamy klawiszami + 

oraz -. Klawisz SW służy do zmiany cyfry na wyświetlaczy którą będziemy zmieniać.  

Kolejne szybkie wciskanie klawisza SET spowoduje przejście do ustawień kolejnych parametrów. Będą 

to kolejno : T1 – timer T1, T2 – timer T2 i NX lub podstawa czasu timerów T1 i T2. Uwaga: parametr 

NX będzie dostępny tylko w trybach które go używają. W tych trybach nie ma możliwości ustawiania 

podstawy czasu dla timerów T1 i T2. Zakres czasów timerów T1 i T2 w trybach wymagających 

ustawień parametru NX wynosi 0 – 9999 sekund. Opis ustawiania timerów w dalszej części instrukcji. 

Liczba powtórzeń określona parametrem NX również może być ustawiona w zakresie 0 – 9999 . 

Podczas ustawiania każdego parametru klawisz SW służy do zmiany cyfry na wyświetlaczu którą 

chcemy zmieniać a klawisze + oraz – służą do zmiany wartości aktywnej w danym momencie cyfry. 

Po dokonaniu ustawień parametrów wciskamy ponownie klawisz SET i trzymamy przez ok. 2 sekundy. 

Parametry zostały ustawione i zapamiętane w stałej pamięci modułu. 

 

Poruszanie się po menu modułu. 

 

Ustawianie czasów timerów T1 i T2. 

Po przejściu do ustawień czasu timerów T1 lub T2 za pomocą klawiszy +, - i SW ustawiamy czas w 

sekundach. Ponieważ wyświetlacz ma 4 cyfry i na każdej możemy wyświetlić maksymalną cyfrę 9 to 

maksymalny czas jaki możemy ustawić w sekundach wynosi 9999 sekund. W trybach które nie 

wymagają parametru NX (liczba powtórzeń sekwencji) istniej możliwość ustawienia podstawy czasu 

które mogą wydłużyć lub skrócić czas ustawiony w parametrach T1 i T2. Podczas ustawień podstawy 

czasu timerów pierwsze dwie cyfry od lewej na wyświetlaczu oznaczają podstawę czasu dla timera T1 



a kolejne dwe (3 i 4 cyfra) oznaczają podstawę czasu dla timera T2. Zasada ustawień podstaw czasu 

dla timerów jest nastepująca: 

Jeżeli pierwsze dwie cyfry mają wartość 01 a parametr T1 mamy ustawiony np. na 20 to oznacza to że 

zwłoka czasowa określona timerem T1 wynosi 20 sekund (1x20 = 20). Jeżeli pierwsze dwie cyfry 

podstawy maja wartość 02 to wtedy zwłoka czasowa określona timerem T1 wynosi 40 sekund (2x20 = 

40). Analogicznie wygląda to przy ustawianiu podstawy czasu dla T2 (3 i 4 cyfra).  

Ponieważ podstawa czasu dla każdego timera jest określona dwoma cyframi więc maksymalna 

podstawa może wynieść 99. Maksymalny czas jaki możemy ustawić w sekundach dla każdego z 

timerów wynosi 9999 sekund. Wiec 99 x 9999 = 98990 sekund = 270 godzin. 

Podstawa czasu może mieć wartość 00. Wtedy mamy możliwość ustawiania czasów z dokładnością 

większą niż 1 sekunda oraz jest możliwość ustawiania zwłok czasowych krótszych niż 1 sekunda. 

 

Inne ustawienia. 

Krótkie wciskanie SET powoduje wyłączenie lub włączenie wyświetlacza. Moduł w każdym przypadku 

pracuje prawidłowo. 

Jeżeli wciśniemy i przytrzymamy klawisz SW1 przez 2 sekundy, to przełączymy moduł w tryb 

oszczędzania energii. Wyświetlacz zacznie migać i jeżeli przez następne 10 sekund nie wykonamy 

żadnej operacji na module, to wyświetlacz zgaśnie. Moduł w dalszym ciągu będzie poprawnie działał. 

Szybkie wciśnięcie klawisza SET spowoduje tymczasowe zapalenie się wyświetlacza który ponownie 

zgaśnie jeżeli przez następne 10 sekund nie wykonamy żadnej operacji na module. Wyłączenie trybu 

oszczędzania energii dokonuje się ponownym długim wciśnięciem klawisza SW1.  

 

Dane techniczne modułu: 

 

- zasilanie modułu 12VDC 

- prąd pobierany – ok. 90mA (przy załączonym przekaźniku), 12 mA (przy rozłączonym przekaźniku), 
3mA w trybie oszczędzania energii . 

- temperatura pracy – 25 – 60 stopni 

- dopuszczalna obciążalność przekaźnika – 0-30VDC/ 10A, -0250VAC/10A 

- wymiary modułu 66 x 44 x 20 mm 

Opis wyprowadzeń: 

- DC+ - +12V 

- DC - - Masa 

-X1 – sygnał TRIG (wyzwalany stanem wysokim) 



- NO, NC, COM – wyjście przekaźnikowe 


