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MANUAL DE UTILIZARE 
 

MODUL RELEU TEMPORIZATOR CONRAD 
Cod produs: 193631  12 V 
Cod produs: 193631  24 V 

 

 
 
 

Atenţie! Citiţi neapărat! 
Daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare nu sunt acoperite de garanţie! 

 
Acest modul releu temporizator este folosit pentru pornirea, respectiv oprirea temporizată a aparatelor. Releul se activează la 
aplicarea tensiunii de comandă, iar apoi se dezactivează (temporizat) după scurgerea timpului setat. Dacă fişa de codificare este 
setată pe temporizarea pornirii, timpul setat începe să se deruleze la aplicarea tensiunii de funcţionare (releu în poziţie de 
repaus). După scurgerea perioadei de temporizare releul se activează. La întreruperea tensiunii de comandă releul se reîntoarce 
în starea de repaus. Starea de activare (aplicarea tensiunii de comandă, releu activat) este indicată prin leduri. 
 

Acest produs a fost testat conform directivei EC 89/336/EEC (compatibilitate electromagnetică, 09.11.1992) şi corespunde 
normelor în vigoare.  
 

Date tehnice 
Tensiune de comandă .......... : 12, 24V= ± 10% 
Consum nominal .................. : cca. 1 W 
Curent nominal .................... : 12V 75 mA, 24 V ca. 40 mA 
Echipare ............................... : 1 releu cu 1 contact inversor (de comutare) 
Tensiune de comutare.......... : 250 V AC 
Curent nominal .................... : 5 A 
Putere de comutare max. .... : (sarcină rezistivă) 1100 VA~(sarcină rezistivă în W) 

      24 V = 120 
      48 V = 75 
      20 V = 30 

 

Setarea 
Setarea perioadei de temporizare pentru pornire/oprire se face cu ajutorul unei 
mini-şurubelniţe folosind potenţiometrul P1.  
 

Programarea 
Temporizarea opririi 
Dacă jumperul este aşezat pe bareta de conexiuni 3 pini în poziţia „AV” pentru 
temporizarea opririi, atunci releul se activează imediat după aplicarea tensiunii 
de comandă. După scurgerea perioadei de timp setate releul se dezactivează 
fără modificarea tensiunii de comandă. Dacă tensiunea de comandă este 
întreruptă înainte de scurgerea timpului setat atunci releul trece în starea de 
repaus.  
 
Temporizarea pornirii 
Dacă jumperul este aşezat pe bareta de conexiuni 3 pini în poziţia „EV” pentru 
temporizarea pornirii, atunci releul se activează după aplicarea tensiunii de 
comandă abia după scurgerea timpului setat şi rămâne activat până la 
întreruperea tensiunii de comandă.  
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C = conexiune comună  
S = închizător 
Ö= deschizător  
 

 
 

Condiţii de funcţionare 
Temperatura ambientală nu are voie să depăşească în timpul funcţionării aparatului intervalul -5 - +60 °C. La apariţia 
condensului aşteptaţi o perioadă de 2 maxim ore până la punerea în funcţiune a aparatului. 
Modulul poate fi folosit numai în spaţii uscate şi curate. Poziţia de funcţionare a aparatului este arbitrară. Dacă modulul este 
integrat într-o carcasă trebuie să asiguraţi circulaţia corespunzătoare a aerului. Nu acoperiţi fantele de ventilaţie. 
 

Distorsiuni 
Dacă aţi ajuns la concluzia că aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu va mai fi operat.  
Acest lucru se referă la: 

- aparatul prezintă daune evidente 
- aparatul nu mai funcţionează 
- cablurile de conexiune ce prezintă daune evidente. 

 

Instrucţiuni generale 
Acest modul a fost testat în fabrică şi a părăsit porţile fabricii în stare de funcţionare perfectă. Pentru a garanta funcţionarea 
corectă utilizatorii trebuie să respecte toate instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă incluse în acest manual.  
 

Acest modul funcţionează cu tensiune de la reţea, de aceea manevraţi produsul cu mare atenţie căci atingerea componentelor 
aflate sub tensiune vă poate pune viaţa în pericol. Aparatul poate fi pus în funcţiune numai după integrarea plăcii electronice 
într-o carcasă. 
 

Deoarece modulul funcţionează cu tensiune de reţea conectarea şi punerea în funcţiune a acestuia pot fi realizate numai de 
către specialişti, ce sunt familiarizaţi cu pericolele asociate şi cu reglementările VDE.  
 
 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, 410078 Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Lindenweg, D-
92242 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile 
tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 

© 2012 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed.  lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


