
Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþma Prensibi

    Cihazýn enerjisini kapatýn ve baðlantýlardan ayýrýn. Hafif 
nemli bir bez yardýmý ile cihazýn gövdesini temizleyin. 
Temizlik maddesi olarak cihaza zarar verebilecek iletken 
veya  diðer kimyasal maddeleri kullanmayýn. Cihazýn temizliði 
bittikten sonra baðlantýlarýný yapýn ve cihaza enerji verip 
çalýþtýðýndan emin olun.

   -Cihazý tarafýmýzdan belirtildiði talimatlara uygun þekilde 
    kullanýnýz.
   -Cihazý ýslak ortamda çalýþtýrmayýnýz.
   -Bir anahtar veya devre kesiciyi montaja dahil ediniz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaza yakýn ve operatörün 
    kolayca eriþebildiði bir yerde bulundurunuz.
   -Anahtar ve devre kesicinin, cihaz için baðlantýyý kaldýrma 
    elemaný olarak iþaretleyiniz.

150V-260V AC

50/60 Hz.

<3VA

-20°C.....+55°C

0.1sn. - 6sn. (ER-DG)

ER-ST 90gr. ER-DG 150gr.

5A 250V AC Rezistif Yük

<2000m

START-STOP RÖLESÝ ve DÜÞMEDE GECÝKMELÝ ZAMAN RÖLESÝ ER-ST ve ER-DG

Power led,Kontak ledii

Pano içine dikey yada 
klemens rayýna monte

Baðlantý Þemasý ER-ST için
   

  
ER-ST start-stop rölesi tek buton yardýmý ile elektronik mühürleme

yaparak yükleri kontrol etmek için tasarlanmýþtýr.

Boyutlar ER-ST için
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    ER-ST: Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun yapýnýz. 
enerji verildiðinde açýk ledi yanar ve röle kontak çýkýþý (NC) 1 nolu 
uçtadýr.Butona basýldýðýnda röle ledi yanar ve röle kontak çýkýþý (NO) 
3 nolu uçtadýr. Butona tekrar basýldýðýnda röle  ledi söner ve röle 
kontak çýkýþý (NC) 1 nolu uçtadýr. Butona her basmada röle kontak 
çýkýþlarý deðiþecektir.

Baðlantý Þemasý ER-DG için

Boyutlar ER-DG için

   ER-DG düþmede gecikmeli zaman rölesi enerjisi kesilmesinden 
ayarlanan zaman kadar saydýktan sonra röle kontaðýný kapatarak 

   ER-DG: Cihazýn baðlantýlarýný baðlantý þekline uygun yapýnýz. Cihaza 
enerji verildiðinde açýk ve röle ledi yanar ve röle kontak çýkýþý (NO)
3 nolu uçtadýr. Enerjisi kesildikten sonra ayarlanan zaman kadar 
sayar ve sonra röle býrakýr ve röle ledi söner. Bu konumda röle 
kontak çýkýþý (NC) 1 nolu uçtadýr. 

A2

ER-DG

RLY
Düþmede Gecikmeli 

Zaman Rölesi

1 2 3

PWR

A1

K

R
S
T

Mp

Yük

2A

1
0

,4
0

m
m

t

NO

U

NC

ER-DG

2,5mm²

Un

NCNO NCNC NONO NC

ER-ST

D
o

k
ü

m
a

n
 N

o
: 

D
K

-0
5

3
-1

TÜRK MALI

Genel

Teknik Bilgiler

Cihazýn Bakýmý

Uyarýlar

Çalýþma Gerilimi.....:

Çalýþma Frekansý...:

Çalýþma Gücü........:

Gösterge................:

Çalýþma Sýcaklýðý...:

Gecikme(t).............:

Baðlantý Þekli.........:

Aðýrlýk....................:

Kontak...................:

Çalýþma Ýrtifasý......:

Ýletiþim:

www.tense.com.tr  info@tense.com.tr 

yüke müdahale eder.    

Kablo Çapý...........:


