
E-300 SER‹S‹ 
ZAMAN RÖLES‹

■ C‹HAZIN TANIMI 

E-300 Serisi Zaman Rölesi cihazlar›, tamamen kat› hal 
(solid-state) tekni¤i ile, elektronik frekans bölücü tümleflik
devreler kullan›larak tasar›mlanm›fl, yüksek güvenilirlik ve
hassasiyete sahip 96 x 96 mm ebatlar›nda, plastik kutu içinde, 
IEC 668 normlar›na uygun endüstriyel zamanlama cihazlar›d›r. 

Çeflitli zaman e¤rileri 1 saniyeden, 36 saate kadar, muhtelif
zaman dilimlerinde çal›flan tek veya çok skalal›, LED göstergeli
tipleri ile endüstrinin her alan›nda kullan›lmaktad›r.

■ TEKN‹K ÖZELL‹KLER

■ ÇALIfiMA FORMLARI

FORM A

FORM B

ÇEK‹L‹ BOfiTA

t=0 t=T

Cihaz enerjilenir enerjilenmez röle çeker ve set edilen zaman
aral›¤› kadar çekili kal›r. 

Cihaz enerjilenir enerjilenmez zamanlama bafllar ve set edilen
zaman aral›¤›n›n sonunda röle çeker. 

ÇEK‹L‹BOfiTA

t=0 t=T

Do¤ruluk S›n›f› 1

Hassasiyet ± %0.5 (Tam Skalan›n)

Kararl›l›k 0.02

Skala Geniflli¤i 120 mm Dairesel 

Çal›flma Ortam S›cakl›¤› 0-50°C

S›cakl›k Faktörü 0.1% T.S./°C

Çal›flma Gerilimi 220 V, 50 Hz ± %10

Güç Sarf› Max. 4 Watt

Kontak Kapasitesi 5 A-240 V 



■ STANDART T‹P C‹HAZLAR

■ STANDART KAL‹BRASYONLAR

■ C‹HAZ EBATLARI

■ UYARIM FORMLARI
FORM 1 : Cihaza 220 V çal›flma gerilim 

uygulanmas› ile uyarma bafllar.

FORM 2 : Cihaz›n bafllatma giriflinin kapan›p 
aç›lmas› ile uyarma bafllar.

GÖSTERGE : Skala üstünde 4 adet k›rm›z› LED 
lamba bulunmaktad›r. Her bir LED 
lamba ayarlanan sürenin 1/4’ü kadar 
yanar. Geçen süre 1/4, 1/2, 3/4 ve 
tamam› olarak led lambalar›ndan 
izlenebilir. 

E-322 2-24 sn. 3-36 sn.

E-322 1-12 sa. 2-24 sa. 3-36 sa.

E-322 10-120 sn. 20-240 sn. 30-360 sn.

E-322 10-120 dak. 20-240 dak. 30-360 dak.

E-322 1-12 dak. 2-24 dak. 3-36 dak.

TEK
SKALALI ZAMAN ARALIKLARI

1-12 sn.

E-323 1-12 / 10-120 sn. 2-24 / 20-240 sn. 3-36 / 30-360 sn.

E-323 1-12 / 10-120 dak. 2-24 / 20-240 dak. 3-36 / 30-360 dak.

ÇOK
SKALALI

ZAMAN ARALIKLARI

T‹P SKALA SAYISI KONTROL DURUMU

E-322 Tek Skalal› (1NA-1NK) Kontak

E-323 Çift Skalal› (1NA-1NK) Kontak

Sipariflte cihaz tipi, çal›flma formu, uyar›m formu ve skala belirtilmelidir. 

Örnek:

E-322 A-1 (1-12 sn) Tek-skalal›, FORM-A çal›flma, FORM-1 uyar›m formunda, min. 1sn, max. 12 sn.
E-322 B-2 (3-36 sa) Tek-skalal›, FORM-B çal›flma, FORM-2 uyar›m formunda, min. 3 sa, max. 36 sa.
E-323 B-1 (1-12 dak) Çift skalal›, FORM-B çal›flma, FORM-1 uyar›m formunda, min. 1 dak. max. 120 dak. 

(10-120 dak)
E-7212 (2-24 dak) Periyodik zaman rölesi 1. skala 2-24 dakika ayarlanabilir.

(20-240 dak) Periyodik zaman rölesi 2. skala 20-240 dakika ayarlanabilir.

Tek skalal› cihaz seçiminde yandaki skalalardan birisi
seçilebilir. Tek skalal› cihazlar›m›z E-322, çok skalal›
cihazlar›n›z E-323 olarak kodlanmaktad›r. Çift skalal›
cihazlar›n skalas› üzerinde k›rm›z› led cihaz›n o anda
hangi zaman aral›¤›nda çal›flt›¤›n› gösterir. Skala seçimi
cihaz›n arka kapa¤›ndaki seçici anahtar ile yap›l›r. Çift
skalal› cihazlar›n seçimi için afla¤›daki tablodan
yararlan›l›r. 

Pano Kesiti: 92 x 92 mm

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.



E-300 SER‹S‹ ZAMAN RÖLES‹ A‹LES‹

E-322 Serisi tek skalal› zaman rölesi, standart tipler tablosundan
seçece¤iniz zaman aral›klar›nda, yine seçece¤iniz uygun çal›flma
formunda, uygun uyar›m formunda set etti¤iniz de¤erde ç›k›fl
verecektir. Cihaz ç›k›fl›nda 1NA-1NK kontak vard›r. Skala
üzerindeki 4 adet k›rm›z› led s›rayla her biri ayarlanan sürenin 
1/4, 1/2, 3/4 ve tamam›nda yanarak geçen süre hakk›nda bilgi verir.
Ayr›ca rölenin enerjili olup olmad›¤› skala sa¤ üst köflesindeki led
lamba ile uyar›l›r. 

E-323 Serisi çift skalal› zaman rölesi daha genifl zaman aral›¤›nda
çal›fl›r. 1. zaman aral›¤›nda çal›flan cihaz skalas› 10 çarpan› ile
çarp›larak 2. zaman aral›¤›nda çal›flt›r›labilir. Skala de¤iflimi cihaz
arkas›ndaki bir seçici anahtar yard›m› ile olur. Cihaz›n 1. zaman
aral›¤› veya 2. zaman aral›¤›nda çal›flt›¤› skala üzerindeki k›rm›z› led
uyar›s› ile anlafl›labilir. 10 çarpanl› skalada çal›fl›rken sa¤ alt köfledeki
k›rm›z› led yanar. Skala üstündeki 4 adet led lamba s›ra ile yanarak
geçen sürenin 1/4, 1/2, 3/4 ve tamam›n› gösterir.

E-7211 Serisi zaman rölesi E-322 tipi zaman rölesinin pano içi tipidir. 

E-7212 Serisi zaman rölesi 2 adet E-7211 tipi zaman rölesinin
birleflimi olup, bu iki cihazdan birinin zaman› doldu¤unda di¤eri
devreye girer, böylece periyodik ç›k›fl al›n›r.

* Firmam›z daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik geliflmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü de¤iflikli¤i yapma hakk›na sahiptir.






