
TR4N aegrelee kasutusjuhend
1. Sissejuhatus
Aegreleed tohib paigaldama elektriohutusalaseid teadmisi omav isik. Kõik paigaldamisel teostatavad 
elektriühendusead peavad vastama standarditele. 

2. TR4N aegrelee omadused:
Lihtne funktsiooni valimine. Võimalus lülitada ühte või kahte elektriahelat. (1 või 2 ümberlülituvat kontakti.) 
Esteetiline disain. RM85 (1C/O) või RM84 (2C/O) elektromagneetline relee.

3. Aegrelee funktsioonid
E – Viitega sisselülitamine. Kui releele saadetakse toitepinge [U] alustatakse eelmääratud aja [T] 
mahalugemist. Aja [T] möödumisel lülitub relee [R] sisse ja jääb nii kuni toitepinge [U] püsib.
Wu – Viitega väljalülitamine. Kui releele saadetakse toitepinge [U] alustatakse eelmääratud aja [T] 
mahalugemist. Aja [T] möödumisel lülitub relee algasendisse.
Bi – Vilkur (impulss enne) – Toitepinge [U] sisse lülitamisel lülitub relee sisse ja alustatakse eelmääratud aja 
[T] mahalugemist. Aja [T] möödumisel lülitub relee välja ja tsükkel algab otsast peale.
Bp – Vilkur (impulls pärast) -Toitepinge [U] sisse lülitamisel alustatakse eelmääratud aja [T] mahalugemist.
Aja [T] möödumisel lülitub relee sisse ja aega [T] loetakse uuest. Kui aeg [T] möödub teist korda lülitub relee 
algasendisse ja tsükkel algab otsast peale, kuni toitepinge lülitatakse välja.
PWM – Peale toitepinge sisse lülitamist lülitub relee määratud ajaks [T] sisse.  Peale aja [T] möödumist lülitub 
relee määratud intervalliks [Tz] välja.
R – OFF kontrollkontaktiga. Peale kontrollkontakti [S] sulgemist lülitub relee sisse ja alustatakse eelmääratud 
aja [T] mahalugemist. Aja [T] möödudes lülitub relee algasendisse. Kui enne aja [T] möödumist lülitatakse 
kontrollkontakt [S] uuesti sisse, siis lõpetatakse aja [T] mahalugemine ja relee jääb sisse. Kui kontrollkontakt 
[S] avatakse uuest siis alustatakse aja [T] mahalugemist algusest peale.
Ws – kontrollkontakti [S] sissel lülitamisel lülitub relee sisse ja alustatakse aja [T] mahalugemist. Aja [T] 
möödudes lülitub relee algasendisse. Mahalugemist ei saa katkestada ning relee tuleb aja [T] möödudes uuest 
kontrolllülitist sisse lülitada ning tsükkel algab otsast peale.
Wa – kontrollkontakti [S] sisse lülitamisel ei juhtu midagi. Kontakti avamisel lülitub relee sisse ning alustatakse 
aja [T] mahalugemist. Aja [T] möödudes lülitub relee jälle algasendisse. Mahalugemist ei saa katkestada.
Esa – Kui kontakt [S] on suletud pikemat aega kui aeg  [T] siis alustatakse aja [T] mahalugemist. Peale aja [T] 
möödumist lülitub relee sisse. Mahalugemist ei saa katkestada.
B – kontrollkontaktiga vilkur – Iga kontrollkontakti [S] sulgemisel lülitub relee sisse või välja.
Jäädavalt sisse- või väljalülitamine – Funktsioon ON või OFF on valitavad TIME  potensiomeetriga. ON 
funktisoonis on normaalselt avatud kontaktid pidevalt suletud. OFF positsioonis pidevalt avatud.
4. Ühendusdiagramm – vaata inglisekeelse juhendi punkti 4.
5. Tehniline spetsifikatsioon:
Kontaktide arv ja tüüp: 1P/1C/O 2P / 2C/O
Materjal: AgNi AgNi
Maksimaalne lülituspinge: 250VAC /250VDC 250VAC /250VDC
Minimaalne lülituspinge: 5V 5V
Maksimaalne koormus: AC1: 16A / 250VAC

DC1: 16A / 24VDC
AC1 8A / 250VAC
DC1: 8A / 24VDC

Minimaalne lülitusvool: 5mA 5mA
Nimivool: 16A 8A
Kontakti võimsus: 0.5W - 4000VA 0.5W - 2000VA
Nimipinge: 115-230VAC 12-24VAC/DC
Toitepinge piirid: 0.9 < Un < 1,2  12VAC/DC 0.85<Un<1,2 24VAC/DC, 115VAC, 230VAC
Tarbitav võimsus: 0.5VA/0.5W 12VAC/DC  0.7VA/0.7W  24VAC/DC

1.3VA 115VAC  1.7VA 230VAC
Pinge lubatud sagedus: AC: 48...63Hz  AC/DC: 48...100Hz
Ülepinge kategooria: III PN-EN 60664-1
Isolatsiooni saastetase: 2
Tulekindlus: V-1 UL94
Dielektriline vastupidavus: 2500VAC
Tsüklite arv: AC1: > 0.7 x 10^5 16A, 250VAC \ > 3x10^7  AC1: >10^5 8A, 250VAC \ > 3x 10^7
Mõõtmed: 94,6 x 17,6 x 55mm
Hoiu- / töötemperatuurid: -40...+70C  \ -20...+55C
Korpuse veekindlus: IP20
Looduskaitse: RTI PN-EN 116000-3
Vastupidavus põrutustele ja 
vibratsioonile:

15g \ 0,35mm DA 10...55Hz

Funktsioonid: E,WU,Bi, Bp,PWM, R, Ws, Wa, Esa, B
Ajaintervallid: 1s, 10s, 1min, 10min, 1h, 10h, 1d, 10d
Ajaintervalli reguleerimine: Sujuvalt reguleeritav: 0.1x...1x ajaintervall.
Täpsus: +/-5%
Korduvuste erinevaus } Temperatuurist 
sõltuv täpsus:

+/0,5% +/- 0.01% /C

Kontrollkontakti min. Impulss:  AC:25ms  DC:15ms
Taastumisaeg: 80ms

Vastavalt Võlaõigusseadusele on pretensioonide esitamise aeg 6+18 kuud alates ostu kuupäevast seda kinnitava dokumendi alusel.
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