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RT-4
PRZEKAŹNIK CZASOWY



1. Zastosowanie.

Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóź-
niające w układach automatyki i zabezpieczeń. 

2. Budowa.

Przekaźniki wykonane są w obudowach CombiNorm CN 45 AK firmy  BOPLA  ze za-

ciskami śrubowymi AK700. MoŜliwy jest montaŜ na szynie lub naściennie za pomocą 
śrub. Szkic wymiarowy obudowy przedstawiony jest na rysunku 1. 

Na płycie czołowej przekaźnika umieszczono dwie diody sygnalizacyjne ( pobudzenia i 

zadziałania) oraz dwa nastawniki (dwupozycyjny nastawnik cyfrowy wyboru wartości 

czasu opóźnienia oraz sześciopozycyjny przełącznik typu DIP do nastawy zakresu czasu 

oraz trybu pracy). 

3.Zasada działania. 

Przekaźnik odmierza czas od podania napięcia zasilania na zaciski przekaźnika. MoŜli-
we jest nastawienie czterech trybów pracy przekaźnika - patrz rysunek 3.  

Dodatkowo wersja RT-41.. jest wyposaŜona w dwa wejścia sterujące umoŜliwiające za-

trzymanie odmierzania czasu na okres wysterowania tego wejścia oraz wejście powodu-

jące skasowanie odmierzanego czasu i ponowne rozpoczęcie odliczania po zdjęciu sy-

gnału. Sterowanie moŜliwe jest stykiem zwiernym beznapięciowym (przekaźnik, tran-

zystor, transoptor) odseparowanym od napięcia zasilania.  

 U

 Z,R   - rodzaj pracy A,

 U

 Z,R   - rodzaj pracy B,

 U

 Z,R   - rodzaj pracy C,

 U

 Z,R   - rodzaj pracy D,

4. Dane techniczne.

Parametry ogólne przekaźników serii RT-4.... : 

Zakres nastawy czasu od 50ms do 1000h  

w podzakresach: (1,10,100,1000)*(s,min,h) 

nastawiane skokowo co 1% podzakresu, 

Maksymalny uchyb czasu działania ±(0,1% ∗ t

nast

+10ms), 

Czas powrotu przekaźnika         < 50 ms, 

Rozrzut czasu działania         

- dla zasilania napięciem stałym   ±(0,1% ∗ t

nast

+5ms), 

- dla zasilania napięciem przemiennym ±(0,1% ∗ t

nast

+10ms), 

Czas przełączania styków bezzwłocznych < 20ms, 

Parametry styków sterujących: 

- rezystancja styku  <200Ω dla styku zamkniętego 

 >50kΩ dla styku otwartego,

- napięcie na otwartym wejściu przekaźnika  < 5.5 V 

- maksymalny prąd płynący przez zaciski sterujące 0,1 mA. 

U  - podanie napięcia sterującego 

Z,R  - pobudzenie przekaźnika zwłocznego i

świecenie diody  

Rysunek 3. 
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Parametry łączeniowe zestyków: 

- obciąŜalność prądowa trwała     8 A,  

- zamykanie obwodu przy obciąŜeniu rezystancyjnym 5A/250V, 

- otwieranie obwodu przy obciąŜeniu indukcyjnym (L/R=40ms) 0,12A/250V DC, 

- otwieranie obwodu przy obciąŜeniu indukcyjnym (cosφ=0.4) 3A/250V AC, 

- częstość łączenia przy maksymalnym  

  obciąŜeniu styków     max 10/min, 

Normalne środowiskowe warunki pracy:  

- temperatura otoczenia podczas pracy 268 ...308 K (-5°C......+40°C)

 - wilgotność względna w temp. 40°C < 95%, 

Wytrzymałość elektryczna izolacji  2kV/50Hz/1min.; 

  5kV1,2/50ms, 

Odporność na zakłócenia zewnętrzne 2,5kV/1MHz/400Ud/s, 

Stopień ochrony obudowy   IP40, 

Parametry szczegółowe przekaźników serii RT-4.... według tabeli1. 

Tabela 1. 

Typ ilość styków znamionowe napięcie zasilania U obecność wejść 
sterujących 

pobór 

mocy 

RT-411 1 przełączny bezzwłoczny 

1 przełączny zwłoczny  

220 V napięcie stałe lub 230 V napięcie 

zmienne 50-60 Hz 

tak < 2 VA 

RT-412 1 przełączny bezzwłoczny 

1 przełączny zwłoczny  

110 V napięcie stałe lub 110 ÷ 127 V na-

pięcie zmienne 50-60 Hz 

tak < 2 VA 

RT-413 1 przełączny bezzwłoczny 

1 przełączny zwłoczny  

60 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz tak < 2 VA 

RT-414 1 przełączny bezzwłoczny 

1 przełączny zwłoczny  

48 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz tak < 2 VA 

RT-415 1 przełączny bezzwłoczny 

1 przełączny zwłoczny  

24 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz tak < 2 VA 

RT-421 4 przełączne zwłoczne 220 V napięcie stałe lub 230 V napięcie 

zmienne 50-60 Hz 

nie < 2 VA 

RT-422 4 przełączne zwłoczne 

110 V napięcie stałe lub 110 ÷ 127 V na-

pięcie zmienne 50-60 Hz 

nie < 2 VA 

RT-423 4 przełączne zwłoczne 60 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 

RT-424 4 przełączne zwłoczne 48 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 

RT-425 4 przełączne zwłoczne  24 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 

RT-431 2 przełączne bezzwłoczne 

2 przełączne zwłoczne  

220 V napięcie stałe lub 230 V napięcie 

zmienne 50-60 Hz 

nie < 2 VA 

RT-432 2 przełączne bezzwłoczne 

2 przełączne zwłoczne  

110 V napięcie stałe lub 110 ÷ 127 V na-

pięcie zmienne 50-60 Hz 

nie < 2 VA 

RT-433 2 przełączne bezzwłoczne 

2 przełączne zwłoczne  

60 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 

RT-434 2 przełączne bezzwłoczne 

2 przełączne zwłoczne  

48 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 

RT-435 2 przełączne bezzwłoczne 

2 przełączne zwłoczne  

24 V napięcie stałe lub zmienne 50-60 Hz nie < 2 VA 
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Rys. 2.  Schemat połączeń zewnętrznych przekaźnika RT-4...

Rysunek 1. Szkic wymiarowy przekaźnika RET-4..
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Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować
do działu marketingu:
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KOPEX-EKO Sp. z o. o.

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy
tel.: +48 32 327 14 58,  +48 32 786 98 09, +48 32 604-72-58 
fax: +48 32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl
www.zeg-energetyka.com.pl

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 
oddział w Tychach 

ul. Fabryczna 2, 43-100 Tychy 
www.zeg-energetyka.pl

sekretariat +48 32 775 07 80, fax +48 32 775 07 93
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