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Ze wzglÍdu na ogromn¹
liczbÍ moøliwych aplikacji ti-
mery, przekaüniki czasowe
i†liczniki s¹ stosowane przez
producentÛw modu³Ûw do sys-
temÛw automatyki w†bardzo szero-
kiej gamie. Chc¹c nieco u³atwiÊ
naszym Czytelnikom orientacjÍ
w†moøliwoúciach dostÍpnych na
rynku przekaünikow czasowych
firmy Omron, postaramy siÍ nieco
usystematyzowaÊ wiedzÍ na ich
temat.

Mechaniczne i†elektroniczne
przekaüniki czasowe

Wzorce czasu
Ze wzglÍdu na duø¹ odpornoúÊ na

zak³Ûcenia elektromagnetyczne, do nie-
dawna najwiÍksz¹ popularnoúci¹ na ryn-
ku cieszy³y siÍ mechaniczne przekaüniki
czasowe, w†ktÛrych wzorcem czasu by³a
czÍstotliwoúÊ sieci. ìSercemî tych prze-
kaünikÛw by³y (i s¹!) silniki synchronicz-
ne co powodowa³o, øe by³y stosunkowo
ma³o dok³adne i†niezbyt odporne na me-
chaniczne udary wystÍpuj¹ce podczas pra-
cy. Omron produkuje trzy typy przekaü-
nikÛw czasowych z†mechanicznymi wzor-
cami czasu: H2A (fot. 1), H2E i†H2F
(wersje oznaczone symbolami H2F-
DMx oraz H2F-WMx sterowane s¹
silnikami krokowymi, zasilanymi
z†generatorÛw o†czÍstotliwoúci stabi-
lizowanej kwarcem).

Chc¹c zwiÍkszyÊ niezawodnoúÊ
dzia³ania elektromechanicznych time-
rÛw, ich silniki s¹ zasilane zarÛwno
z†sieci lub zewnÍtrznego zasilacza, jak
i†z†wbudowanego w†jego wnÍtrze og-
niwa lub baterii, ktÛre spe³niaj¹ rolÍ
zasilacza awaryjnego. Podczas pracy
z†zasilaniem zewnÍtrznym ogniwa
awaryjne s¹ do³adowywane, co pozwa-
la na pracÍ timera bez zewnÍtrznego
zasilania przez ok. 180 godzin (H2F-
DM/WM/DMC/WMC/DMFC/DWFC).

Logicznym, przede wszystkim z†pun-
ktu przyzwyczajeÒ uøytkownikÛw, roz-
winiÍciem rodziny elektromechanicznych
przekaünikÛw H2x s¹ przekaüniki elek-
troniczne wyposaøone w†analogowy pa-
nel operatora. ìAnalogowyî oznacza tyl-
ko sposÛb obs³ugi, poniewaø odmierza-
niem czasu zajmuj¹ siÍ w†nich uk³ady
elektroniczne:  cyfrowe lub analogowe.
W†przekaünikach z†cyfrow¹ elektronik¹
(np. H3AM - fot. 2 , H3CR - fot. 3, H3DE
- fot. 4, 5, 6) osi¹gane dok³adnoúci na-
staw s¹ wysokie. Dok³adnoúÊ odmierzania
czasu wynosi ok. 1%, a typowy b³¹d

Przekaźniki czasowe i liczniki
w systemach automatyki, część 1
Przekaźniki czasowe
Na pytanie ìJakie modu³y s¹ najczÍúciej stosowane w†systemach

automatycznego sterowania procesami?î najbliøsz¹ prawdy

odpowiedzi¹ jest, øe rÛønego typu przekaüniki czasowe, timery

i†liczniki. Jest to efekt úcis³ego powi¹zania algorytmÛw

sterowania z†czasem, ktÛry - niezaleønie od pozosta³ych

parametrÛw procesu sterowania - jest najwaøniejszym punktem

odniesienia.

W†tej czÍúci artyku³u przedstawimy rodzinÍ przekaünikÛw

czasowych firmy Omron.

Fot. 1.

Fot. 2.

Fot. 3.
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nastawy wynosi ok. 5% pe³nego zakresu
regulac j i . Przekaünik z analogow¹
elektronik¹ (np. H3RN - fot. 7, H3YN)
charakteryzuje siÍ nieco mniejsz¹ dok³ad-
noúci¹.

Omron produkuje wiele cyfrowych
modeli przekaünikÛw z†analogowym pa-
nelem operatora: H3AM (fot. 2), a†takøe
H3CR (fot. 3) i†H3DE (fot. 4, 5 i†6), oby-
dwa modele w†wielu rÛønych wersjach,
rÛøni¹cych siÍ miÍdzy sob¹ rodzajami
wyjúÊ

O†ile dotychczas wymienione prze-
kaüniki czasowe w†pe³ni zas³uguj¹ na
swoj¹ nazwÍ (zbudowane s¹ z†uk³adu
odmierzaj¹cego czas i†przekaünika wyj-
úciowego, stanowi¹cego element steruj¹-
cy), to urz¹dzenia serii H5x, ze wzglÍdu
na z³oøonoúÊ konstrukcji i†charakter re-
alizowanych zadaÒ, naleøy nazwaÊ pro-
gramowanymi timerami. DziÍki zaawan-
sowanej konstrukcji, opartej na mikro-
kontrolerze wspÛ³pracuj¹cym z†mniej lub
bardziej rozbudowan¹ klawiatur¹ i†wy-
úwietlaczem LCD lub LED, timery pozwa-
laj¹ na realizacjÍ z³oøonych algorytmÛw
sterowania, w†ktÛrych parametrem jest
czas.

W†ofercie firmy Omron s¹ dostÍpne
zarÛwno modele z†wyúwietlaczem LCD
(H5BR, H5CL, H5CR, H5L oraz H3CA) jak
i LED (H5RA).

Zakresy
Elektromechaniczne przekaüniki cza-

sowe s¹ produkowane zazwyczaj w†kilku
wersjach, przystosowanych do odmierza-
nia rÛønych odcinkÛw czasu. Na przyk³ad
przekaünik H3YN w†wersjach -2/4/4-Z po-
zwala odmierzaÊ czas w†przedziale od 0,1
s do 10 minut, a†w†wersjach -21/41/41-Z
w†przedziale od 0,1 minuty do 10 godzin.
Nieco szerszy zakres pomiarowy maj¹
przekaüniki z†rodziny H3DE-M/-S, ponie-
waø najkrÛtszy odmierzany czas wynosi
100ms, a†najd³uøszy aø 120 godzin. Z†ko-
lei przekaüniki z†serii H3CR-F mog¹ od-
mierzaÊ czasy w†przedziale od 0,05 se-
kundy do 300 godzin, kaødy w†kilku pro-
gramowanych podzakresach.

Fot. 6.

Fot. 4. Fot. 5.

Obudowy
Timery s¹ montowane w†obudowach

przystosowanych do bezpoúredniego
mocowania do szyny DIN (H3CA
- z†dodatkowym adapterem, H3DE,
niektÛre modele serii H5F), w†obu-
dowach przystosowanych do mon-
taøu w†panelu opera torskim
(H3CR, H5CL, H5BR, niektÛre mo-
dele serii H5F, H2A/F), dostÍpne
s¹ takøe timery w†obudowach przy-
pominaj¹cych wygl¹dem przekaü-
nik (H3RN), a†takøe przystosowane
do mocowania bezpoúrednio do do-
wolnej p³askiej powierzchni.

Zasilanie
Przekaüniki elektromechaniczne

o†tradycyjnej konstrukcji - np. H2A
- mog¹ byÊ zasilane ze ürÛde³ o†úciú-
le okreúlonych parametrach, przy
czym tolerancja napiÍcia zasilaj¹ce-
go wynosi ok. -15..+10% wartoúci
zalecanej. Przekaüniki z†tzw. pamiÍci¹
(H2F-DM/WM i†pochodne), pomimo za-
stosowania wewnÍtrznego zasilacza dla
silnika oraz wbudowania awaryjnego ürÛd-
³a napiÍcia zasilaj¹cego, s¹ nominalnie
przystosowane do podobnych warunkÛw
pracy.

Zupe³nie innymi w³aúciwoúciami
charakteryzuj¹ siÍ nowoczesne konstruk-
cje, w†ktÛrych zastosowano wysokospraw-
ne, impulsowe przetwornice zasilania.
DziÍki nim modu³y H3DE i†H3CA mog¹
pracowaÊ ze sta³ym lub zmiennym na-
piÍciem zasilania o†wartoúci mieszcz¹cej
s iÍ w†przedzia le odpowiednio
24..230VAC/VDC oraz 12..240VDC/
24..240VAC, przy dowolnej (50 lub
60Hz) czÍstotliwoúci sieci.

Wyjúcia steruj¹ce
Przekaüniki czasowe s¹ za-

zwyczaj wyposaøane w†wyjúcia
przekaünikowe o†rÛønych konfi-
guracjach lub wyjúcia tranzysto-
rowe. Zalet¹ wyjúÊ przekaüniko-
wych jest moøliwoúÊ sterowania
przy ich pomocy obci¹øeÒ sta³o

i†zmiennopr¹dowych, takøe o†rÛønych po-
tencja³ach odniesienia (w przypadku po-
dwÛjnego wyjúcia stykowego). Nie bez
znaczenia jest takøe ich odpornoúÊ na
chwilowe przeci¹øenia, ktÛre czÍsto po-
wstaj¹ podczas sterowania obci¹øeÒ o†cha-
rakterze indukcyjnym lub pojemnoúcio-
wym. Standardowo obci¹øalnoúÊ wyjúÊ
przekaünikowych mieúci siÍ w†przedziale
5..15A/250V dla obci¹øeÒ rezystancyj-
nych.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†ma-
teria³y firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-
60.

Za miesi¹c opiszemy liczniki firmy
Omron, a†w†lipcowym numerze omÛ-
wimy podstawowe tryby pracy modu-
³Ûw czasowych.

Fot. 7.


