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Ürün Tanımı :  

• Bu dökümanda H5CX serisi zaman rölelerimizin kullanımı ve programlanması 

hakkında bilgi verilecektir. 

• Bu üründe karakter yüksekliği 12mm’dir. Ekranda 4 basamağa kadar rakamlar 

görünebilir. Modeline göre 6 basamağa kadar çıkabilmektedir. 

• Ürün modeline göre SPDT çıkış ve/veya transistör çıkış alınabilir. 

• Soketli ve soketsiz model seçenekleri vardır. 

Bağlantı Terminallerinin Açıklaması :  

1- 1 ve 2 : Besleme terminalleridir. 

2- 3; 4; 5 SPDT kontak uçlarıdır. 

3- 6 : 0V kontağı; reset butonu, sinyal butonu, gate inputları devresini bu klemensten 

tamamlar. 

4- 7 : Reset inputu olarak kullanılır ve reset butonu bağlanır. 

5- 8 : Sinyal inputu olarak kullanılır. 

6- 9 : Gate girişi olarak kullanılır. 

Bağlantı örneklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: 

 



[Omron Teknik Destek]   H5CX ZAMAN RÖLELERİ 

“At work for a better life, a better world for all…” 
2 

Fonksiyonlar ve Programlama Tuşlarının Açıklaması :  

 

• Key Protect Led : Ürünün üzerindeki fonksiyon tuşlarının kullanımını sınırlar. 

Ayarlanan seviyeye göre led turuncu renkte yanar. 

• Kontrol Çıkışı Ledi : Çıkışlar aktif olduğunda bu led yanar. Bu led turuncu renkte 

yanar. 

• Reset Ledi(RST) : Reset butonuna veya ürün üzerindeki “Reset” düğmesine 

basılırsa turuncu renkte yanar. 

• Anlık Gerçek Zaman Değeri : 12mm yüksekliğinde kırmızı renkte gerçek zaman 

değerini gösterir. Eğer istenirse, kırmızı, yeşil ve turuncu olarak renk seçimi 

yapılabilir. 

• Zaman Seçeneği Göstergesi : Zaman tipinin seçimini gösterir. Zaman tipi saat, 

dakika veya saniye olarak seçim yapılabilir. 

• Ayarlanan Zaman Göstergesi : Ayarlanan zamanı gösterir ve istenilen renge 

göre 6 mm yüksekliğinde ekranda belirir. 

• Ayarlanan Zaman Göstergesi Seçenekleri : Bu ürüne programlamaya göre 2 

farklı zaman değeri girilebilir. Ve bu led hangisinin aktif olduğunu belirtir. “Set 

1” ve “Set 2” şeklinde ekranda yeşil renkte gözükür.  

• Mode Tuşu : Parametreler arası geçişi sağlar. 

• Reset Tuşu: Çıkış ve gerçek zamanı sıfırlamaya yarar. 
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• Up Keys: Fonksiyon tuşlarıdır. 4 adet fonksiyon tuşu vardır. 

• Down Keys: Fonksiyon tuşlarıdır. 4  adet fonksiyon tuşu vardır. 

• Key Protect Switch: Fonksiyon tuşlarının kullanılıp kullanılmayacağını sınırlar: 

 

• Dip Switch: Dip switch anahtarları ürünü programlamak için kullanılır. 

 

En Çok Kullanılan Çıkış Modları:  

• Mode A (Signal On Delay 1) : Zaman rölesine enerji gelir, sinyal butonuna 

basılır, zaman saymaya başlar. Zamanın sonunda ürün çıkış verir. Reset sinyali 

gelmeden ürün eski konumuna geri dönmez. 

 

 

• Mode A-1 (Signal On Delay 2) : Sinyal butonuna basıldığı sürece zaman saymaya 

devam eder ve zaman bittiğinde çıkış verir. Çıkış verdikten sonra reset sinyali 

beklemeden zaman sıfırlanır ve kontak eski konumuna geri döner. Süre ilerlerken 

sinyal butonu bırakılırsa ürün çıkış vermez ve zaman sıfılanır. 
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• Mode A-2 (Power On Delay 1) : Ürüne enerji verildği andan itibaren ürün zamanı 

saymaya başlar ve ayarlanan zamana geldiğinde ürün çıkış verir. Reset butonun 

basıldığında zaman sıfırlanır ve tekrar aynı işlem tekrar eder. 

 

 

• Mode A-3 (Power On Delay 2) : Ürüne enerji verildiği andan itibaren ürün 

ayarlanan zamanı saymaya başlar ve ayarlanan zamana geldiğinde ürün çıkış verir. 

Enerji gidip gelse dahi, zaman kaldığı yerden saymaya devam eder. 

 

   

• Mode b (Repeat Cycle 1) : Sinyal butonuna basıldıktan sonra ürün ayarlanan 

zaman kadar süre geçer ve bu süre sonunda çıkış verir. Çıkış verdikten sonra yine 

ayarlanan süre sonunda ürün çıkışı keser. Ve sürekli ürün bu döngüde devam eder. 
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• Mode b-1(Repeat Cycle 2) : Sinyal butonuna basıldıktan sonra ayarlanan zaman 

kadar ürün saymaya başlar. Sayma esnasında enerji gidip gelirse, ürün kaldığı yeri 

unutmaz ve takrar zamanın başlaması için komut bekler. İstenen zamana geldiğinde 

çıkış verir, ve daha sonra çıkış aktifken tekrar istenen zamana gelmesini bekler. 

İstenen zamana geldiğinde çıkış kesilir. Bu döngü enerji olduğu sürece ve tekrar sinyal 

butonuna basılmadığı sürece sürekli devam eder. 

 

 

• Mode Z(ON/OFF-duty-adjustable flicker) : Sinyal butonuna basıldıktan sonra 

“Set2” zamanı kadar ürün sürekli zaman sayar ve her seferinde zamanın sonunda 

“Set1” süresi kadar çıkış sürekli aktif kalır. 
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Not: Diğer çıkış modlarına ürün veri sayfasından ulaşabilirsiniz. 

Bağlantı Örnekleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:  

H5CX serisi zaman rölelerinde PNP bağlantı isteniyorsa, ürünün girişine 4,7 kohm direnç 

bağlanması gerekiyor. Bağlantı örnekleri aşağıdaki tablolarda görülebilir: 
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Örnekler ve En Çok Kullanılan Parametrelerin Anlamları:  

Ürün programlanırken, ya üzerindeki dip switchler ile ya da parametreler ile programlanır. 

Dip switchler ile programlamak için aşağıdaki tablo kullanılabilir: 
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Ürünün parametrelerinin anlamları aşağıda anlatılmıştır: 

•  : Zaman aralığının seçilmesini sağlar. Burada saat, dakika ve saniye 

olarak seçilebilir. Ayrıca kaç adet basamak olacağı belirtilir. 

•  : Zaman yukarı doğru mu yoksa aşağı doğru mu sayacağı seçilir. 

•  : Çıkış modu seçilir. 

•  : Çıkış moduna göre çıkışın ne kadar süre aktif kalacağı ayarlanır. 

•  : Giriş sinyali verildikten ne kadar zaman sonra ürünün algılayacağı 

seçilir. İki tip zaman seçeneği verilebilir. Bu tipler 1ms ve 20ms’dir. 

•  : Giriş tipinin NPN mi yoksa PNP mi olduğu bilgisi seçilir. Fabrika 

çıkışında bu tip NPN olarak ayarlanır. 

•  : Ekran rengi seçimi yapılır. Renk seçenekleri aşağıdaki gibidir: 

 

Parametre ile programlama ve daha fazla bilgi için H5CX ürün veri sayfası 

incelenebilir. 


