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ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 24 – 240V AC/DC 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: 24 – 240V AC/DC, 50/60Hz 
 ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ: 0.1sec – 999hrs 
 ΕΞΟΔΟΣ: 8Α, 240V AC / 24V DC 
 ΠΡΟΤΥΠΑ: IEC 61000, IEC 60068, CISPR 14-1 
 ΤΥΠΟΣ: V0DDTS1, V0DDTD1 
 ΚΩΔ: 184.14.020, 184.14.021 

 

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Για την έναρξη του προγραμματισμού πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο SET ή τα 
πλήκτρα SET και ADJ ταυτόχρονα.   
Πιέζοντας εκ νεου το πλήκτρο ADJ μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό σενάριο 
λειτουργίας του χρονικού (1,2,…F,G) που ταιριάζει στην εφαρμογή. Στη συνέχεια 
επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο SET.   
Πλέον αναβοσβήνει η ένδειξη της χρονικής κλίμακας.  Με το πλήκτρο ADJ επιλέξτε 
την κατάλληλη  χρονική κλίμακα (h:m=ώρες:λεπτά, m:s=λεπτά:δευτερόλεπτα, 
hr=ώρες, min=λεπτά, sec=δευτερόλεπτα) και επιβεβαιώστε την επιλογή  με το 
πλήκτρο SET.   
Έχοντας ορίσει την χρονική κλίμακα, το πρώτο ψηφίο αναβοσβήνει και με το 
πλήκτρο ADJ μπορείτε να ορίσετε την τιμή του. Πιέστε το SET ώστε να ρυθμίσετε τις 
τιμές και των υπόλοιπων ψηφίων (στα σενάρια 1,2 και G πρέπει να οριστούν δύο 
χρονικά διαστήματα  για τις λειτουργίες On και Off).  
Αφού ορισθεί ο χρόνος λειτουργίας, αναβοσβήνει η ένδειξη “^” που αντιστοιχεί 
στον τρόπο μεταβολής της τιμής του χρονομέτρου (αύξουσα ή φθίνουσα). Επιλέξτε 
τον επιθυμητό τρόπο μεταβολής με το πλήκτρο ADJ και αποθηκεύστε την επιλογή 
πιέζοντας το πλήκτρο SET. Ο προγραμματισμός έχει ολοκληρωθεί και το χρονικό 
ξεκινά την λειτουργία του όπως ορίζεται από τον επιλεγμένο πρόγραμμα. 
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1. Σενάριο [0]: Εκκίνηση με καθυστέρηση. 
Η έναρξη της χρονομέτρησης γίνεται με την παρουσία της τάσης (U) και το ρελέ του 
χρονικού ενεργοποιείται μετά από το χρόνο (Τ) που έχει προγραμματιστεί. Το ρελέ  
απενεργοποιείται όταν απομακρυνθεί η τάση (U).      

 
 
 
 

 
 
 

2. Σενάριο [1]: Κυκλική λειτουργία on/off (εκκίνηση από κατάστασηoff). 
Η κυκλική λειτουργία ενεργοποιείται με την παρουσία της τάσης (U). Ο χρόνος για 
τον οποίο το ρελέ ενεργοποιείται (Τ-on) μπορεί να είναι ίδιος ή διαφορετικός από 
τον χρόνο για τον όποιο το ρελέ παραμένει απενεργοποιημένο (Τ-off). Η κυκλική 
λειτουργία διακόπτεται μόλις αφαιρεθεί η τάση του χρονικού (U). Το σενάριο ξεκινά 
την εναλλαγή με το ρελέ του χρονικού σε ηρεμία.  
 

 
 
 

3. Σενάριο [2]: Κυκλική λειτουργία on/off (εκκίνηση από κατάσταση on). 
Η λειτουργία του χρονικού είναι ίδια με αυτή που περιγράφεται στο σενάριο 1 με τη 
διαφορά ότι η εναλλαγή ξεκινά από την κατάσταση on. 

 

 
 

4. Σενάριο [3]: Παλμική ενεργοποίηση. 
Μόλις δοθεί τάση (U) στο χρονικό, ενεργοποιείται το ρελέ και παραμένει οπλισμένο 
για το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί. Έπειτα το ρελέ απενεργοποιείται. 
Απενεργοποίηση του ρελέ συμβαίνει και όταν αφαιρεθεί η τάση (U). 
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5. Σενάριο [4]: Ενεργοποίηση με ελεγχόμενη καθυστέρηση. 
Η έναρξη της χρονομέτρησης γίνεται με την εφαρμογή της τάσης (U) και εφόσον η 
επαφή B1 δεν βρίσκεται υπό τάση. Όταν υπάρχει τάση στην επαφή Β1 γίνεται 
παύση της χρονομέτρησης έως ότου αφαιρεθεί η τάση. Το ρελέ ενεργοποιείται μετά 
το πέρας του επιλεγμένου χρόνου.  

 

 
 

6. Σενάριο [5]: Ενεργοποίηση με αντίστροφα ελεγχόμενη καθυστέρηση. 
Η χρονομέτρηση για την ενεργοποίηση του ρελέ ξεκινά εφόσον υπάρχει η τάση (U) 
και εφαρμόζεται τάση στην επαφή Β1. Αν αφαιρεθεί η τάση από την Β1, γίνεται 
παύση της χρονομέτρησης έως ότου εφαρμοσθεί τάση εκ νέου. Μετά την 
παρέλευση του επιθυμητού χρόνου, το ρελέ ενεργοποιείται. 

 

 
 

7. Σενάριο [6]: Ενεργοποίηση ρελέ ελεγχόμενης διάρκειας. 
Παρουσία της τάσης (U), το ρελέ παραμένει οπλισμένο μέχρι την παρέλευση του 
επιθυμητού χρόνου. Αν εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1, το χρονικό διάστημα 
ενεργοποίησης επιμηκύνεται κατά τον χρόνο που διαρκεί η εφαρμογή τάσης.  

 

 
 

8. Σενάριο [7]: Ενεργοποίηση ρελέ με καθυστέρηση από την εντολή 
ενεργοποίησης.  
Η επαφή Β1 λειτουργεί ως εντολή ενεργοποίησης. Το ρελέ οπλίζει μετά από το 
επιθυμητό χρονικό διάστημα από την εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 και 
παραμένει οπλισμένο  για όσο διατηρείται η Β1 υπό τάση. 
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9. Σενάριο [8]: Ενεργοποίηση ρελέ με καθυστέρηση με ανεστραμμένη εντολή 
ενεργοποίησης. 
Η λειτουργία είναι παρόμοια με το σενάριο [7] με τη διαφορά ότι το ρελέ οπλίζει 
μετά από ορισμένο χρόνο από την αφαίρεση της τάσης από την επαφή Β1.  Το ρελέ 
παραμένει οπλισμένο μέχρι να εφαρμοσθεί ξανά τάση στην επαφή Β1. 
 

 
 

10. Σενάριο [9]: Απενεργοποίηση με καθυστέρηση.  
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ οπλίζει 
μόλις εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1 και αφοπλίζει μετά από το επιθυμητό 
χρονικό διάστημα από την  αφαίρεση της τάσης αυτής. 

 

 
 

11. Σενάριο [Α]: Ενεργοποίηση με την αλλαγή κατάστασης της εντολής. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ  οπλίζει 
για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα με την εφαρμογή ή αφαίρεση της τάσης  από 
την επαφή Β1. 

 

   
 

12. Σενάριο [Β]: Συμμετρική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Όταν 
εφαρμοσθεί τάση στην επαφή Β1, έπειτα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα το 
ρελέ του χρονικού οπλίζει. Αν αφαιρεθεί η τάση από την επαφή Β1 τότε το ρελέ 
αφοπλίζει μετά το πέρας του ίδιου χρονικού διαστήματος. 
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13. Σενάριο [C]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρόνο από την εντολή 
ενεργοποίησης. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την 
εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1, το ρελέ του χρονικού οπλίζει και παραμένει 
οπλισμένο για το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από την κατάσταση 
της Β1.  

 

  
 

14. Σενάριο [D]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρόνο ανάλογα με την εντολή 
ενεργοποίησης. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την 
εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 το ρελέ οπλίζει και παραμένει οπλισμένο για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον διατηρείται η τάση στην επαφή Β1. Αν η 
τάση αφαιρεθεί από την Β1 πριν το πέρας του επιλεγμένου χρονικού διαστήματος 
τότε το ρελέ αφοπλίζει. 
 

 
 

15. Σενάριο [Ε]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με 
ανεστραμμένη εντολή ενεργοποίησης 1.   
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το ρελέ του 
χρονικού ενεργοποιείται για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα όταν αφαιρεθεί  η 
τάση από την επαφή Β1.  Αν εφαρμοστεί τάση στην επαφή Β1 πριν το περάς του 
χρονικού διαστήματος ενεργοποίησης τότε το ρελέ απενεργοποιείται. 
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16. Σενάριο [F]: Ενεργοποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με 
ανεστραμμένη εντολή ενεργοποίησης 2. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Το σενάριο  
αυτό λειτουργεί όπως το σενάριο Ε όμως το ρελέ του χρονικού παραμένει 
οπλισμένο για τον επιλεγμένο χρόνο ανεξάρτητα αν επανέλθει η τάση στην επαφή 
Β1. 

 
 

17. Σενάριο [G]: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση  με καθυστέρηση  από την 
εντολή ενεργοποίησης. 
Η λειτουργία αυτή προϋποθέτει τη συνεχή παρουσία της τάσης (U). Με την 
εφαρμογή τάσης στην επαφή Β1 ξεκινά η χρονομέτρηση για την οποία το ρελέ 
παραμένει ανενεργό. Μετά το πέρας αυτής, το ρελέ οπλίζει και παραμένει 
οπλισμένο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από την κατάσταση της 
επαφής Β1. 
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