
ÇÝFT AYARLI VE MULTÝFONKSÝYONLU FLAÞÖR RÖLESÝ ERF-09 ve ERV-09

Baðlantý Þemasý ERF-09 için

Boyutlar ERF-09 için

Genel

   ERF-09 ve ERV-09 flaþör röleleri iki zamanlý (on-off) kontrol gereken yerlerde 
(sanayi, konut,fabrika v.b.)kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.    

Cihazýn kullanýmý ve Çalýþma Prensibi

   Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun baðlayýnýz. 
   Max.On Time: On zamanýnýn kademesini ayarlar ve maksimum on zamaný gösterir.
   Max.Off Time: Off zamanýnýn kademesini ayarlar ve maksimum off zamaný gösterir.
   ton: On zamanýn kademesini 10’a böler ve gösterdiði deðer ile çarpar.
   toff: Off zamanýn kademesini 10’a böler ve gösterdiði deðer ile çarpar.
   Örnek: Çalýþma(on) zamaný 75 dk.,bekleme(off) zamaný 60sn. olsun.
   On zaman kademe düðmesini 100m (100 dk.) alýn ve ton düðmesini de 7 ile
8 arasýna getirin. On zamaný 75 dakika ayarlamýþ oluruz.
   Off zaman kademe düðmesini 100s (100 sn.) alýn ve ton düðmesini de 6 ya 
getirin. Off zamaný 60 sn. ayarlamýþ oluruz.
   Not: Yüksek zamanlarý daha hassas ayarlamak için düþük kademede t’ yi 
kronometre yardýmý ile ayarlayýn ve sonra kademeyi ayarlamak istediðiniz 
zamana yükseltin. 
   Örnek: Çalýþma(on) zamaný 7.5 saat, bekleme(off) zamaný 50dk. olsun.
   On zaman kademe düðmesini 10s (10 sn.) alýn ve ton düðmesini de 7 ile 5 
arasýna getirin. Cihaza enerji verin ve kronometre ile 7.5 saniyede attýðýný 
görün. Eðer yüksek veya düþük olursa ton’ u tekrar ayarlayýn. Tekrar enerji 
verin ve kontrol edin. Daha sonra on zaman kademe düðmesini 10h(10saat) 
alýn. Bu þekilde on zamanýný 7.5 saat olarak daha hassas ayarlamýþ olursunuz. 
   Off zaman kademe düðmesini 10s (10 sn.) alýn ve ton düðmesini de 5 e
getirin. Cihaza enerji verin ve kronometre ile 5 saniyede attýðýný görün. Eðer 
yüksek veya düþük olursa toff’ u tekrar ayarlayýn. Tekrar enerji verin ve 
kontrol edin. Daha sonra off zaman kademe düðmesini 100m(100dk.) 
alýn. Bu þekilde off zamanýný 50 dakika olarak daha hassas ayarlamýþ olursunuz. 
  Zaman ayarlarý bittikten sonra cihaza enerji veriniz. Cihaz zaman ilk olarak 
on zamanýný saymaya baþlar ve  on ledi yanýp söner. Zaman sayarken 
röle kontak çýkýþý (NO) 3 nolu kontaktadýr. Zaman dolduktan sonra off 
zamanýný saymaya baþlar ve  off ledi yanýp söner. Off zamanýný sayarken 
kontak çýkýþý (NC) 1 nolu kontaða geçer. Enerjisi kesilene kadar cihaz  
sýrasýyla on ve off zamanýný saymaya devam eder. 

Teknik Bilgiler

Cihazýn Bakýmý

    Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif nemli 
bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. Temizlik maddesi 
olarak cihaza zarar verebilecek iletken veya  diðer kimyasal 
maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði bittikten sonra 
baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip çalýþtýðýndan emin olun.

Uyarýlar

   -Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde kullanýnýz.
   -Cihazý ýslak ortamda çalýþtýrmayýnýz.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün 
    kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma 
    elemaný olarak iþaretleyiniz.

Çalýþma Gerilimi.....: 140V-260V AC

Çalýþma Frekansý...: 50/60 Hz.

ton zamaný.............: 10sn.-100sn.-10dk.-100dk.-10sa.-100sa.

Çalýþma Gücü........: <2VA

Çalýþma Sýcaklýðý...: -5°C - +55°C

Gösterge................: Power ledi, On ledi ve Off ledi

Baðlantý Þekli........: Pano içine dikey yada klemens rayýna 
monte ERV-09 klemens rayýna monte

Aðýrlýk....................: ERF-09=105gr. ve ERV-09=90gr.

Kontak...................: 5A 250V AC

Baðlantý Þemasý ERV-09 için

Boyutlar ERV-09 için

Ýletiþim:

Kartaltepe Mh. Eski Edirne Asfaltý No:69 
Bayrampaþa/ÝSTANBUL/TÜRKÝYE
Tel: 0212 578 04 38 - 48 Faks: 0212 578 04 36
www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 
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