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  PRZEKAŹNIKOWY OPÓŹNIACZ CZASU                
 

 
Płytka POC (Przekaźnikowy Opóźniacz Czasu) służy                    
do przekazywania pobudzeń wejściowych (podanie napięcia ”+” 
lub masy), (minimalny czas pobudzenia: regulacja od  1 ÷ 60 sek.)  
na wyjście przekaźnikowe.  
Czas zadziałania przekaźnika regulowany (1 ÷ 60 sek.) 
 
Zasilanie:  12 - 16 VDC    
Res    - wejście resetujące. Pobudzenie „+” powoduje przerwanie 
działania przekaźnika (gdy brak pobudzenia).      
"-"     - masa zasilania            
"+"    - plus zasilania 
"+S"  - wejście sterujące. Podanie "+" 12- 16VDC powoduje start 
naliczania czasu pobudzenia.  
"-S"   -  wejście sterujące. Podanie masy powoduje start naliczania 
czasu pobudzenia. 
Wyj ście przekaźnikowe: 
- "COM"  - wspólne wyjście dla wyjścia NO/NC 
- "NO"      - wyjście NO /normalnie otwarte/ 
- "NC"      -  wyjście NC /normalnie zwarte/ 
 Do wyjścia przekaźnikowego można podłączać dowolne odbiorniki i napięcia z pewnymi ograniczeniami:  
-napięcia muszą być "bezpieczne" ≤50VAC i 75VDC 
-prądy płynące przez przekaźnik nie mogą przekraczać : 2A/24V i 4A/12V  
Ustawienie czasu pobudzenia: 
Maksymalny czas pobudzenia wynosi około 60 sek. i otrzymuje się go, przesuwając PR-1 w lewe skrajne 
położenie. Minimalny czas pobudzenia ok. 1 sek. otrzymamy przekręcając PR-1 zgodnie ze wskazówkami 
zegara w skrajne prawe położenie. 
Ustawienie czasu działania przekaźnika:  
Maksymalny czas pobudzenia wynosi około 60 sek. i otrzymuje się go przesuwając PR-2 w lewe skrajne 
położenie. Minimalny czas pobudzenia ok. 1 sek. otrzymamy przekręcając PR-1 zgodnie ze wskazówkami 
zegara w skrajne prawe położenie.  
Zwiększenie wartości maksymalnych obydwu czasów możliwe na zamówienie u producenta. 
Stan pracy POC sygnalizowane jest diodą LED  :                            
- nie świeci – brak akcji 
- świeci na czerwono – pobudzenie jednego z wejść 
- świeci na zielono – przekaźnik działa /możliwość resetu wejściem RES/. 
- świeci na zielono i czerwono – przekaźnik działa i  jednocześnie jest pobudzane jedno z wejść. W tym 
przypadku nie działa reset z wejścia RES. 
Przykłady zastosowania płytki POC: 
- monitorowanie max. czasów otwiercia drzwi. 
- wysyłanie do stacji monitorujących syst. alarmowe informacji  o zjawiskach / np. brak sieci 230V/                       
z  pewnym opóźnieniem. 
- do automatów zamykających np. bramy, gdy czujniki ruchu nie stwierdzają ruchu przez zadany czas. 


