
W³aœciwoœci

Wielofunkcyjny*
(E1) praca jednego cyklu (start od

opóŸnionego za³¹czenia)

(E2) praca jednego cyklu (start od
za³¹czenia na nastawiony
czas)

(E3) praca cykliczna (start od
opóŸnionego za³¹czenia)

(E4) praca cykliczna (start od
za³¹czenia na nastawiony
czas)

Wejœcia steruj¹ce RESET i STOP
do zerowania lub zatrzymania od-
mierzanego czasu

Wielozakresowy z mo¿liwoœci¹
wyboru jednego z oœmiu
zakresów czasu
(od 0.01 s do 100 h)

Niezale¿ne nastawy zakresu
czasu oraz czasu T1 i T2

Analogowa nastawa czasu

Piêæ wersji o napiêciach zasilania
od 12 V do 230 V

PrzekaŸnik wykonawczy z dwoma
zestykami prze³¹cznymi

Dioda LED sygnalizuj¹ca obec-
noœæ napiêcia zasilania (U )

Dioda LED sygnalizuj¹ca stan
przekaŸnika wykonawczego (R)

Przeznaczony do monta¿u na
szynie 35 mm

Dane techniczne
Napiêcie zasilania Un (opcje) 12 V DC;

24-48; 60-100; 110/127; 220/230 V AC/DC
Dopuszczalne zmiany
napiêcia zasilania (0.8-1.1) Un

Czêstotliwoœæ 50/60 Hz

Zakres czasowy 0.01 s - 100 h w oœmiu podzakresach:
(0.01-0.1s)**; 0.1-1 s; 1-10 s; 10-100 s;
1-10 min; 10-100 min; 1 -10 h; 10 -100 h

**Uwaga: Dok³adnoœæ nastawy i rozrzut s¹ wiêksze ni¿ podano poni¿ej,
zaleca siê nastawianie doœwiadczalne.

Czas regeneracji ≤ 0.1 s

Zdolnoœæ ³¹czeniowa
za³¹czanie 5 A
wy³¹czanie 5 A (220 V AC, cos ϕ ≥ 0.4)
trwale 5 A

Rozrzut 1 % + 10 ms

Dok³adnoœæ nastawy ± 5 % koñcowej wartoœci podzakresu

Sposób zamawiania
* typ przekaŸnika * napiêcie zasilania
Przyk³ad:
* RTx-230 * 110/127 V AC/DC

RTx-230

Schemat wyprowadzeñ
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Załącznik, str. 1[ Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne ] Przekaźniki czasowe

Funkcja A
(Opóźnione załączanie)

Odmierzenie nastawionego czasu następuje po załączeniu napięcia zasilania U. 

Po jego odmierzeniu następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego. Stan taki 

trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

Funkcja B
(Załączanie na nastawiony czas)

Zadziałanie przekaźnika wykonawczego następuje bezpośrednio po podaniu 

napięcia zasilania.

Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nastawionego czasu T. Po jego od-

mierzeniu przekaźnik wykonawczy wraca do stanu początkowego.

Funkcja C
(Praca cykliczna)

Odmierzenie czasu T następuje po załączeniu napięcia zasilania U. Po odmierze-

niu tego czasu następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego oraz ponowne 

rozpoczęcie odmierzania czasu T. Po odmierzeniu tego czasu następuje powrót 

przekaźnika do stanu początkowego i rozpoczyna się następny cykl. Działanie 

przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

Funkcja D
(Praca cykliczna)

Odmierzenie nastawionego czasu następuje po załączeniu napięcia zasilania 

U z równoczesnym zadziałaniem przekaźnika wykonawczego. Po odmierzeniu 

tego czasu przekaźnik wykonawczy wraca do stanu początkowego i rozpoczyna 

się ponowne odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu tego czasu rozpoczyna się 

następny cykl działania przekaźnika.

Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania.

Funkcja As
(Opóźnione załączenie  
z funkcją zatrzymania)
Start odmierzania nastawionego czasu T następuje po załączeniu napięcia 
zasilania U.
Na czas zwarcia zacisku B1 z A1 następuje wstrzymanie odmierzania 
czasu T. Zdjęcie napięcia z zacisku B1 powoduje powrót do odmierza-
nia czasu. Po domierzeniu nastawionego czasu T (T1+T2=T) następuje 
zadziałanie przekaźnika wykonawczego. Stan taki trwa do momentu 
wyłączenia napięcia zasilania.

Funkcja Bs
(Załączenie na nastawiony  
czas z funkcją zatrzymania)
Zadziałanie przekaźnika wykonawczego następuje bezpośrednio po poda-
niu napięcia zasilania. Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nasta-
wionego czasu T. Na czas zwarcia zacisku B1 z A1 następuje wstrzymanie 
odmierzania czasu T. Zdjęcie napięcia z zacisku B1 powoduje powrót do 
odmierzania czasu. Po odmierzeniu nastawionego czasu T (T1+T2=T)
przekaźnik wykonawczy wraca do stanu początkowego.

Funkcja Cs
(Praca cykliczna z funkcją zatrzymania)

Start odmierzenia czasu T następuje po załączeniu  

napięcia zasilania U (jak dla funkcji C).

Na czas zwarcia zacisku B1 z A1 następuje przerwanie odmierzania czasu T. 

Powrót do odmierzania czasu następuje po rozwarciu zacisku B1 z A1. Po 

odmierzeniu nastawionego czasu T (T1+T2=T) następuje zadziałanie przekaźnika 

wykonawczego oraz ponowne rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu T. 

Po odmierzeniu czasu T następuje powrót przekaźnika do stanu początkowego i 

rozpoczyna się następny cykl. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłącze-

nia napięcia zasilania.

Funkcja E1
(Praca jednego cyklu)

Załączenie napięcia zasilania U rozpoczyna odmierzanie nastawionego czasu T1, 

po upływie którego następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego na czas T2, 

a następnie powrót przekaźnika do stanu początkowego.

Funkcja E2
(Załączanie na nastawiony czas)
Załączenie napięcia zasilania U powoduje zadziałanie przekaźnika wy-
konawczego na czas T1. Po jego upływie następuje powrót przekaźnika 
do stanu początkowego na czas T2. Po odmierzeniu czasu T2 następuje 
ponowne zadziałanie przekaźnika wykonawczego. Stan ten trwa dopóki 
obecne jest napięcie zasilania.

Funkcja E3
(Praca cykliczna)
Załączenie napięcia U rozpoczyna odmierzanie nastawionego czasu T1, 
po upływie którego następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego.
Stan ten trwa przez czas T2. Po jego upływie przekaźnik wraca do stanu 
początkowego i cykl powtarza się. Działanie przekaźnika trwa do momen-
tu wyłączenia napięcia zasilania.

Funkcja E4
(Praca cykliczna)
Załączenie napięcia U powoduje zadziałanie przekaźnika wykonawcze-
go i rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu T1. Po jego upływie 
przekaźnik wraca do stanu początkowego i rozpoczyna się odmierzanie 
czasu T2. Jego odmierzenie powoduje ponowne zadziałanie przekaźnika 
i cykl powtarza się. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia 
napięcia zasilania.

Funkcja F
(Opóźnione rozłączenie 
po zaniku napięcia)
Po załączeniu napięcia U następuje zadziałanie przekaźnika wykonaw-
czego. Odmierzenie nastawionego czasu T następuje po zaniku napięcia 
zasilania. Po upływie tego czasu przekaźnik wykonawczy wraca do stanu 
początkowego.

Funkcja Fs
(Opóźnione rozłączenie 
po zaniku napięcia)
Po załączeniu napięcia U następuje zadziałanie przekaźnika wykonaw-
czego. Odmierzenie nastawionego czasu T następuje po zaniku napięcia 
zasilania. Po upływie tego czasu przekaźnik wykonawczy wraca do stanu 
początkowego. Podanie napięcia na wejście sterujące B1 powoduje 
odwzbudzenie przekaźnika wykonawczego.

DIAGRAMY PRACY (FUNKCJE)  
PRZEKAŹNIKÓW CZASOWYCH

   LEGENDA
• U - napięcie zasilania, dioda Un
• R - stan przekaźnika  

wykonawczego, dioda R

• T, T1, T2 - nastawy czasu
• Stan początkowy - stan 

przekaźnika przed włączeniem 
napięcia zasilania
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Funkcja Ds
(Praca cykliczna  
z funkcją zatrzymania)
Start odmierzenia nastawionego czasu następuje po załączeniu napięcia zasila-
nia U z równoczesnym zadziałaniem przekaźnika wykonawczego (jak dla funkcji 
D). Zwarcie zacisku B1 z A1 wstrzymuje się odmierzanie czasu. Domierzanie 
czasu następuje po rozwarciu zacisku B1 z A1. Po odmierzeniu nastawionego 
czasu T (T1+T2=T) następuje powrót przekaźnika do stanu początkowego oraz 
ponowne rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu 
T następuje zadziałanie przekaźnika wykonawczego i rozpoczyna się następny 
cykl działania przekaźnika. Działanie przekaźnika trwa do momentu wyłączenia 
napięcia zasilania.

Funkcja Ar
(Opóźnione załączenie z funkcją RESET)
Rozpoczęcie odmierzania nastawionego czasu następuje po załączeniu napięcia 
zasilania. Po jego odmierzeniu następuje pobudzenie przekaźnika wykonawcze-
go. Stan taki trwa do momentu wyłączenia napięcia zasilania. Zwarcie zacisku B1 
z A1 (podanie napięcia na zacisk B1) powoduje przejście przekaźnika do stanu 
początkowego, a ponowne odmierzanie czasu rozpoczyna się po rozwarciu B1 z 
A1 (zdjęcie napięcia z zacisku B1).

Funkcja Br
(Załączenie na nastawiony czas z funkcją RESET)
Pobudzenie przekaźnika wykonawczego następuje bezpośrednio po podaniu 
napięcia zasilania. Równocześnie rozpoczyna się odmierzanie nastawionego 
czasu T. Zwarcie zacisku B1 z A1 (podanie napięcia na zacisk B1) powoduje 
zatrzymanie odmierzania czasu, a po rozwarciu zacisków B1 z A1 (zdjęcie napię-
cia z zacisku B1) rozpoczyna się ponowne odmierzanie czasu. Po odmierzeniu 
czasu T następuje odwzbudzenie przekaźnika wykonawczego. Ponowne zwarcie 
zacisków B1 z A1 (podanie napięcia na B1) powoduje powrót przekaźnika do 
stanu początkowego (pobudzenie przekaźnika wykonawczego). Po rozwarciu 
zacisków A1 i B1 (zdjęcie napięcia z B1) następuje ponowne odmierzanie nasta-
wionego czasu T.

Funkcja ABc
(Opóźnione załączenie i wyłączenie)
Po zwarciu B1 z A1 odmierzany jest nastawiony czas T, a następnie pobudzony 
zostaje przekaźnik wykonawczy. Z kolei po rozwarciu zacisków B1 i A1 ponownie 
odmierzany jest czas T, a po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy (R) zo-
staje odwzbudzony. Jeśli w trakcie odmierzania czasu wejście sterujące zmienia 
swój stan, to odmierzenie czasu zostaje przerwane i przekaźnik wykonawczy 
pozostaje bez zmian.

Funkcja Ac
(Opóźnione załączenie  
aktywowane wejściem sterującym)
Po zwarciu zacisku B1 z A1 następuje odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu 
czasu T zostaje pobudzony przekaźnik wykonawczy. Pozostaje on pobudzony aż 
do rozwarcia zacisków B1 i A1. Rozwarcie B1 i A1 w trakcie odmierzania czasu T, 
powoduje przerwanie jego odmierzania.

Funkcja Pc
(Załączenie na nastawiony czas  
aktywowane wejściem sterującym)
Po zwarciu zacisku B1 z A1, następuje pobudzenie przekaźnika wykonawcze-
go oraz rozpoczęcie odmierzania czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik 
wykonawczy zostaje odwzbudzony. W trakcie odmierzania czasu T wejście 
sterujące jest zablokowane.

Funkcja Bc
(Załączenie na nastawiony czas  
aktywowane wejściem sterującym)
Po zwarciu zacisku B1 z A1 następuje pobudzenie przekaźnika wykonawczego 
i start odmierzania czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaźnik wykonawczy 
zostaje odwzbudzony. Rozwarcie zacisków B1 oraz A1 w trakcie odmierzania 
czasu T powoduje przerwanie jego odmierzania i odwzbudzenie przekaźnika 
wykonawczego.

Funkcja Zsc
(Zmiana stanu przy aktywacji  
wejścia sterującego)
Po podłączeniu napięcia zasilania U, przekaźnik wykonawczy pozostaje odwzbu-
dzony. Zwarcie zacisków B1 i A1 powoduje pobudzenie przekaźnika wykonaw-
czego. Jego odwzbudzenie następuje po ponownym zwarciu zacisków B1 i 
A1. Każdorazowe zwarcie zacisków B1 i A1 będzie powodowało zmianę stanu 
przekaźnika wykonawczego na przeciwny, za wyjątkiem sytuacji, że kolejne 
zwarcia B1 i A1 nastąpią po sobie w czasie krótszym, niż nastawiony czas T. 
Wtedy kolejne ich zwarcie zostanie zignorowane.

Funkcja A1c
(Praca cykliczna z funkcją zatrzymania)
Rozwarcie zacisków B1 oraz A1 powoduje rozpoczęcie odmierzania 
czasu T. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy zostaje pobudzony. 
Pozostaje w tym stanie aż do ponownego zwarcia zacisków B1 oraz A1. 
W trakcie odmierzania czasu T wejście sterujące jest ignorowane.

Funkcja B1c
(Załączenie na nastawiony czas wyzwalane  
rozwarciem wejścia sterującego)
Zwarcie zacisku B1 z A1 powoduje pobudzenie przekaźnika wykonawcze-
go. Rozwarcie zacisków B1 i A1 powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu 
T. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonawczy zostaje odwzbudzony. 
Pozostaje on odwzbudzony aż do ponownego zwarcia zacisków B1 i A1. 
W trakcie odmierzania czasu T, wejście sterujące jest ignorowane.

Funkcja C1c
(Praca cykliczna wyzwalana 
rozwarciem wejścia sterującego)
Rozwarcie zacisków B1 i A1 powoduje rozpoczęcie odmierzania czasu T, 
po którym następuje pobudzenie przekaźnika wykonawczego na nasta-
wiony czas T. Cykl jest powtarzany aż do ponownego zwarcia zacisków 
B1 i A1.

Funkcja D1c
(Praca cykliczna wyzwalana  
rozwarciem wejścia sterującego)
Rozwarcie zacisków B1 i A1 powoduje pobudzenie przekaźnika wy-
konawczego i rozpoczęcie odmierzania czasu T, po którym następuje 
odwzbudzenie przekaźnika wykonawczego na nastawiony czas T. Cykl 
jest powtarzany aż do ponownego zwarcia zacisków B1 i A1.

Funkcja Wd
(Nadzór przestoju- Watch-Dog)
Po włączeniu napięcia zasilania U, zostaje pobudzony przekaźnik wykonaw-
czy i rozpoczyna się odmierzanie czasu T.  
Jeśli w trakcie odmierzania nastąpi zwarcie zacisków B1 i A1 to odmierzanie 
czasu następuje od początku. Jeśli w trakcie odmierzania czasu nie nastąpiło 
zwarcie B1 i A1, to przekaźnik wykonawczy zostaje odwzbudzony i pozostaje 
w tym stanie aż do wyłączenia i ponownego włączenia napięcia zasilania.
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Funkcja Ai
(Generowanie impulsu 

po czasie opóźnienia)

Po włączeniu napięcia zasilania U, następuje rozpoczęcie odmierzania nastawio-

nego czasu T. Po jego odmierzeniu, przekaźnik zostaje pobudzony na 0,5s.

Funkcja B1i
(Generowanie impulsu po czasie opóźnienia,  

wyzwalanego wejściem sterującym)

Rozwarcie zacisków B1 i A1 powoduje rozpoczęcie odmierzania nastawionego 

czasu T. Po jego odmierzeniu następuje pobudzenie przekaźnika wykonawczego 

na czas 0,5s. W czasie odmierzania czasu, wejście sterujące jest ignorowane.

Funkcja Ci
(Cykliczne generowanie impulsu)

Po włączeniu napięcia zasilania U, następuje rozpoczęcie odmierzania nastawio-

nego czasu T. Po jego odmierzeniu, przekaźnik zostaje pobudzony na 0,5s po 

czym ponownie się odwzbudza i następuje kolejne odmierzenie czasu T i kolejne 

pobudzenie przekaźnika wykonawczego na 0,5s. Cykle powtarzają się aż do 

wyłączenia napięcia zasilającego.

Funkcja Asi
(Generowanie impulsu po czasie  

opóźnienia z funkcją zatrzymania)

Działanie jest takie samo jak dla funkcji Ai, z tym, że na czas zwarcia zacisków B1 

i A1 następuje przerwanie odmierzania czasu T (T1+T2=T).

Funkcja Csi
(Cykliczne generowanie  

impulsu z funkcją zatrzymania)

Działanie jest takie samo jak dla funkcji Ci, z tym, że na czas zwarcia zacisków B1 

i A1 następuje przerwanie odmierzania czasu T (T1+T2=T).

Funkcja P1c
(Odmierzenie czasu wyzwalane 

rozwarciem wejścia sterującego)

Po rozwarciu zacisków B1 i A1 następuje pobudzenie przekaźnika wykonawcze-

go i rozpoczęcie odmierzania czasu T. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonaw-

czy ponownie się odwzbudza. W trakcie odmierzania czasu, wejście sterujące 

jest ignorowane.

Funkcja P2c
(Odmierzenie czasu wyzwalane 

rozwarciem wejścia sterującego)

Po rozwarciu zacisków B1 i A1 następuje pobudzenie przekaźnika wykonawcze-

go i rozpoczęcie odmierzania czasu T. Po jego odmierzeniu przekaźnik wykonaw-

czy ponownie się odwzbudza. W trakcie odmierzania czasu, wejście sterujące 

jest ignorowane.

Funkcja P3c
(Odmierzanie czasu wyzwalane 

przez aktywację wejścia sterującego)

Po zwarciu zacisków B1 i A1 (podanie napięcia na zacisk B1) pobudzony zostaje 

przekaźnik wykonawczy i rozpoczyna się odmierzanie czasu T. Po jego odmierze-

niu przekaźnik wykonawczy odwzbudza się. Jeżeli w trakcie odmierzania czasu 

nastąpi ponowne zwarcie wejścia sterującego, to odliczanie czasu T zostanie 

zakończone i przekaźnik wykonawczy odwzbudza się.

Funkcja P4c
(Odmierzanie czasu wyzwalane wejściem  

sterującym - przekaźnik normalnie zamknięty)

Po włączeniu napięcia zasilania U zostaje pobudzony przekaźnik wykonaw-

czy. Zwarcie zacisków B1 i A1 (podanie napięcia na zacisk B1) powoduje jego 

odwzbudzenie i rozpoczęcie odmierzania czasu T. Po jego odmierzeniu następuje 

ponowne pobudzenie przekaźnika wykonawczego. Z kolei rozwarcie zacisków B1 

i A1 powoduje odwzbudzenie przekaźnika wykonawczego i rozpoczęcie odmie-

rzania czasu T. Po jego odmierzeniu następuje ponowne pobudzenie przekaźnika 

wykonawczego. W czasie odmierzania czasu T wejście sterujące jest ignorowane.

Funkcja A2c
(Odmierzanie czasu wyzwalane wejściem  

sterującym - przekaźnik normalnie zamknięty)

Włączenie napięcia zasilania powoduje pobudzenie przekaźnika wykonawczego. 

Po zwarciu zacisków B1 z A1 przekaźnik wykonawczy zostaje odwzbudzony i 

rozpoczyna się odmierzanie czasu T. Po jego odmierzeniu następuje ponowne 

pobudzenie przekaźnika wykonawczego. W czasie odmierzania czasu T, wejście 

sterujące jest ignorowane.



Załącznik, str. 4

DIAGRAMY PRACY Z WYKORZYSTANIEM ZEWNĘTRZNYCH 
STYKÓW STERUJĄCYCH DLA PRZEKAŹNIKÓW SERII:  
RTx-1xx, RTx-2xx

Sterowanie przy pomocy zewnętrznego
zestyku lub transoptora (optoizolatora)  
może być wykonywane w przekaźnikach,  
posiadających dodatkowe wejścia sterujące STOP  
(5 - 7, S - P lub S - M) i RESET (5 - 6, R - P lub R - M).

Stan wyjściowy - stan przekaźnika bezpośrednio po podaniu napięcia zasilania U.
• RESET: Zwarcie zacisków 5 - 6 powoduje zerowanie czasu opóźnienia.
• STOP: Zwarcie zacisków 5 - 7 powoduje wstrzymanie odmierzania czasu. Rozwarcie 

powoduje dokończenie odmierzania nastawionego czasu. Zwarcie zacisków 5 - 7 po 
odmierzeniu nastawionego czasu nie powoduje zmiany stanu przekaźnika.

Funkcja A (STOP)

Funkcja B (STOP)

Funkcja C (STOP)

Funkcja D (STOP)

Funkcja A (RESET)

Funkcja B (RESET)

Funkcja C (RESET)

Funkcja D (RESET)

Funkcja E1 (RESET)

Funkcja E2 (RESET)

Funkcja E3 (RESET)

Funkcja E4 (RESET)

Funkcja E1 (STOP)

Funkcja E2  (STOP)

Funkcja E3  (STOP)

Funkcja E4  (STOP)
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