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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 

Przekaniki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opóniajce w układach
automatyki i zabezpiecze.

Podstawowe właciwoci

 Zestaw zabezpiecze:
02 przekanik czasowy z opónionym

odpadem 

 Przekanik nie wymaga dodatkowego ródła
zasilania. Bez wzgldu na długo stanu
beznapiciowego, sygnał sterujcy o czasie
trwania 50ms wystarcza do wykonania pełnego 
cyklu pracy z opónieniem odpadu do 10s.

 Wyjcia stykowe pobudzenia od zaniku napicia
sterujcego (K1) i zadziałania (K2,K3)
przekanika.

 Obudowa do montau na szynie TS35 lub
natablicowo. 

ZABEZPIECZENIA 

Podanie napicia sterujcego Usn na zaciski wejciowe przekanika, powoduje pobudzenie przekaników
wyjciowych. Z chwil zaniku napicia sterujcego, nastpuje bezzwłoczne przełczenie styków przekanika
K1, a po upływie nastawionego opónienia działania powrót styków przekaników K2, K3 do połoenia
wyjciowego. Algorytm działania przekanika przedstawia poniszy diagram.

Zakresy nastawcze: 

Czas opónienia odpadu (09,9) s co 0,1s

Uwaga:  Istnieje moliwo wykonania przekanika (RTo-2+) z dłuszym czasem działania (do 30s) po wczeniejszym
uzgodnieniu z producentem. 

Napicie sterujce (Usn).
Stan styków bezzwłocznych 

Stan styków zwłocznych 

Czas nastawiony 

2

RTo-2





EE 426083- 3/-6 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Zastosowanie 

Przekaniki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opóniajce w układach
automatyki i zabezpiecze.

Podstawowe właciwoci

 Zestaw zabezpiecze:
02 przekanik czasowy z opónionym

odpadem 

 Przekanik nie wymaga dodatkowego ródła
zasilania. Bez wzgldu na długo stanu
beznapiciowego, sygnał sterujcy o czasie
trwania 50ms wystarcza do wykonania pełnego 
cyklu pracy z opónieniem odpadu do 10s.

 Wyjcia stykowe pobudzenia od zaniku napicia
sterujcego (K1) i zadziałania (K2,K3)
przekanika.

 Obudowa do montau na szynie TS35 lub
natablicowo. 

ZABEZPIECZENIA 

Podanie napicia sterujcego Usn na zaciski wejciowe przekanika, powoduje pobudzenie przekaników
wyjciowych. Z chwil zaniku napicia sterujcego, nastpuje bezzwłoczne przełczenie styków przekanika
K1, a po upływie nastawionego opónienia działania powrót styków przekaników K2, K3 do połoenia
wyjciowego. Algorytm działania przekanika przedstawia poniszy diagram.

Zakresy nastawcze: 

Czas opónienia odpadu (09,9) s co 0,1s

Uwaga:  Istnieje moliwo wykonania przekanika (RTo-2+) z dłuszym czasem działania (do 30s) po wczeniejszym
uzgodnieniu z producentem. 

Napicie sterujce (Usn).
Stan styków bezzwłocznych 

Stan styków zwłocznych 

Czas nastawiony 

2

RTo-2  

EE 426083- 4/-6 

OBWODY WEJCIOWE/WYJCIOWE

Schemat połcze zewntrznych przekanika
przedstawiono na rysunku obok.  

Opis wej:

Lp. Nazwa wejcia Opis Rodzaj wejcia Zaciski 

1. Usn Napicie zasilajce sterujce wejcie napiciowe 7-8 

Opis wyj:

Lp. Nazwa wyjcia Opis Rodzaj wyjcia Zaciski 

1. K1 
Przekanik bezzwłoczny. Styki w stanie
pobudzenia jeeli podane jest napicie Usn.

zestyk przełczny 1-2-3 

2. K2 zestyk przełczny 10-11-12 

3. K3 

Przekaniki opónionego odpadu. Styki
przełczaj si po podaniu napicia Usn i
odpadaj po zaniku napicia z nastawionym
opónieniem.

zestyk przełczny 14-15-16 

BUDOWA 

Przekaniki wykonane s w obudowach
CombiNorm CN 45 AK firmy  BOPLA ze 
zaciskami rubowymi AK700. Moliwy jest
monta na szynie lub naciennie za pomoc
rub. Szkic wymiarowy obudowy przedstawiony
jest na rysunku obok. 
Na płycie czołowej przekanika umieszczono
dwupozycyjny nastawnik cyfrowy wyboru 
wartoci czasu opónienia odpadu styków. 
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DANE TECHNICZNE 

Napicie znamionowe 48 , 110 ,  220 DC
48 , 110 ,  230 AC 

Pobór mocy: 

impuls prdowy 50 ms po podaniu napicia sterujcego ≤ 200 mA 

długotrwale ≤ 2,5 VA 

Zakres nastawy czasu działania od 0 do 9,9 s co 0,1 s 

Dokładno pomiaru czasu 1% ± 10 ms 

Czas przełczania styków po podaniu napicia sterowniczego

styki z opónionym odpadem ≤ 30 ms 
styk bezzwłoczny < 20 ms 

Czas powrotu styków bezzwłocznych < 30 ms 

Minimalna długo impulsu sterujcego 50 ms 

Parametry łczeniowe zestyków:
ilo styków 2 przełczne z opónionym
odpadem 

1 przełczny bezzwłoczny
obcialno prdowa trwała 8 A 
zamykanie obwodu przy obcieniu rezystancyjnym 5A/250V 
otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (L/R=40ms) 0,12A/250V DC 

otwieranie obwodu przy obcieniu indukcyjnym (cosφ=0.4) 3A/250V AC 
czsto łczenia przy maksymalnym obcieniu styków max 10/min 

Normalne rodowiskowe warunki pracy:

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

wilgotno wzgldna w temp. 20°C < 80% 

Zakres temperatur pracy (268 ÷ 313)K/(-5 ÷ +40)
o
C

Wilgotno wzgldna ≤ 80% 

Stopie ochrony obudowy IP40 

Masa zespołu   0,3kg 

Wymiary zewntrzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 45 x 120mm 
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ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM

 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)     PN-EN 50263:2004 
 Izolacja          PN-EN 60255-5:2005 
 Inne      PN-EN 60255-6:2000, PN-EN 61810-2:2005, 

PN-EN 60529:2003,   

GWARANCJA I SERWIS 

Na Przekanik czasowy RTo-2 jest udzielana 24 – miesiczna gwarancja, od daty sprzeday. Producent
zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie bada pomontaowych i okresowych
zabezpieczenia. 

Numery telefonów: 

- informacja techniczna                              32 775 07 87 

- zgłoszenie napraw serwisowych              32 775 07 91 lub 32 327 14 57 

- telefon kontaktowy (całodobowy)             608 081 863

SPOSÓB ZAMAWIANIA 

W zamówieniu naley poda nazw urzdzenia, typ oraz znamionow warto napicia sterujcego.

Przykład:   

Przekanik czasowy z opónionym odpadem RTo-2,  o znamionowej wartoci napicia sterujcego Usn=110 V.

Adres firmy: 

Z43-300 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 
tel:  (032) 327 14 58 

www.zeg-energetyka.com.pl 

Dział Marketingu i Sprzeday
tel:  (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel./fax.: (032) 327 00 32      
e-mail:  marketing@zeg-energetyka.com.pl

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



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

KOPEX-EKO Sp. z o.o. 
ul. Fabryczna 2
 43-100 Tychy

tel.   +48  32 327 14 58
faks +48  32 327 00 32
e-mail:  energetyka.kopexeko@kopex.com.pl 
www.zeg-energetyka.com.pl


	Bez nazwy

