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Anslutningar

Principbild

Tidrelä, 
multifunktion

MARk-E08
24 V AC/DC,  230 V AC
1 CO (växlande)

● 5 funktioner
● 8 tidsområden 0,15 - 10 h
● LED - indikering av drift och spänningssatt 
   utgångsrelä

Artikelnummer
110 657 24 V AC/DC, 230 V AC 

Beskrivning
Multifunktionstidrelä med 5 valbara funktioner. Åtta inställbara tidsområden, från 0,15 s till 10 h. 
Funktioner och tidsområden programmeras i fronten via DIP-omkopplare. Tiden ställs via en linjär poten-
tiometer i fronten.

Funktioner
 ● Tillslagsfördröjning
 ● Frånslagsfördröjning
 ● Tillslagswisch
 ● Blink, pausstart
 ● Blink, pulsstart

Tekniska data
Matning Märkspänning UN 24 V AC/DC, 230 V AC

Ingångsidan Återställningstid > 50 ms

Indikering Drift grön LED
 Spänningssatt utgångsrelä röd LED

Utgångsidan Reläkontakt 1 CO (växlande), SPDT
 Kontaktmaterial AgSnO2

 Kopplingsspänning, max. 250 V
 Ström, kont. 6 A
 Livslängd, mekanisk 1 x 107 cykler
 Livslängd, elektrisk 1 x 105 cykler
 Kopplingsfrekvens, tillåten 1200 cykler/h
 Isolering enl. VDE 0110
  Provspänning 230/400 V AC
  Överspänningskategori III  
  Nedsmutsningsgrad 2
 Genomslagstest 4 kV

Hus Material Polyamid 6.6 V0
 Dimensioner BxHxD 22,5 x 60 x 60 mm
 Kapslingsklass IP20 (skruvhylsor), IP40 (hus)
 Anslutningsarea 2,5 mm2  / AWG 14
 Montering / läge 35 mm normskena / valfritt, utan avstånd
 Färg grå
 Drifttemperatur -10 - +55 oC
 Lagringstemperatur -25 - +70 oC
 Vikt 70 g  

A1+  -  A2
Driftspänning
A3-  -  A2
Byglas vid 24 V AC/DC
A1+  -  B1
Styrkontakt vid frånslags-
fördröjning
15 - 16 - 18
Utgångskontakt, 1 vxl

B1 är ej potentialfri.

Styrkontakt vid frånslags-
fördröjd funktion

* Byglas vid 24 V driftspänning
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Tidrelä, 
multifunktion

MARk-E08
24 V AC/DC,  230 V AC
1 CO (växlande)

● 5 funktioner
● 8 tidsområden ≤ 10 h
● LED - indikering

Funktionsbeskrivning

Tillslagsfördröjt
När driftspänningen ansluts startar nedräkningen av den inställda fördröjningstiden 
tv. När denna är till ända drar utgångsreläet. Kopplas driftspänningen bort, faller 
reläet. 
Om driftspänningen kopplas bort under nedräkningen, startar denna om så snart 
driftspänningen åter ansluts, dock med eventuell fördröjning pga behov av återställ-
ningstid tw.

Frånslagsfördröjt
Driftspänningen måste vara ansluten kontinuerligt. När den potentialfria styrkon-
takten sluts, drar utgångsreläet utan fördröjning. Efter att styrkontakten öppnats, 
startar nedräkningen av den inställda fördröjningstiden tv. När denna är till ända 
faller reläet.

Tillslagswisch
Vid anslutning till driftspänningen drar reläet utan fördröjning och faller först när den 
inställda tiden tv är till ända. Driftspänningen måste minst vara ansluten under den 
inställda tiden tv. Om driftspänningen bryts innan tiden tv är till ända, faller reläet 
utan fördröjning. En upprepning av funktionen sker först vid förnyad anslutning av 
driftspänningen, dock med eventuell fördröjning pga behov av återställningstid tw.

Blinkfunktion med pausstart
Vid anslutning till driftspänningen förblir utgångsreläet under tiden för den inställda 
paustiden tp i sitt viloläge. Därefter drar reläet och förblir draget under pulstiden 
ti. Detta upprepas cykliskt tills driftspänningen kopplas bort. Förhållandet paus-
/pulstid = 1:1.

Blinkfunktion med pulsstart
Vid anslutning till driftspänningen drar utgångsreläet under tiden för den inställda 
pulstiden ti. Därefter faller reläet och förblir i sitt viloläge under paustiden tp. 
 Detta upprepas cykliskt tills driftspänningen kopplas bort. Förhållandet paus-
/pulstid = 1:1.

Funktionsval

Funktionsdiagram 
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