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��ng h� th�i gian chu k�  H3CR-F   

 

� D�i ngu�n r�ng 100 - 240 VAC và 48 - 125 VDC. 
� Cho phép ��t th�i gian ON- và OFF- ��c l�p (chu k� l�p l	i). Có 

th
 k�t h�p gia th�i gian ON- ho�c OFF- dài v�i các phép ��t 
OFF- ho�c ON- ng�n. 

� Có 14 d�i th�i gian t� 0,05 s ��n 30 gi� ho�c t� 1,2 s ��n 300 
gi�  tu� t�ng model . 

� Có các model  v�i Flicker ON start ho�c Flicker OFF start ( t�t / 
b�t nh�p nháy ). 

� D� dàng ki
m tra ho 	t � �ng thông qua các ��u ra t�c th�i  
� �� dài t�i �a c� �� c�m là 80 mm. 
� Có các model v�i 11 chân và 8 chân c�m. 
 
Thông tin ��t hàng 
 

Các Model 0,05s ��n 30 h Các Model 1,2 s ��n 300h Các ch� �� ho	t 
��ng 

�i
n áp c�p 

Lo	i 11 chân Lo	i 8 chân Lo	i 11 chân Lo	i 8 chân 

100 ��n 240 VAC 

24 VAC/DC 

12 VDC 

Flicker OFF start 

48 ��n 125 VDC 

H3CR-F H3CR-F8 H3CR-F-300 H3CR-F8-300 

100 ��n 240 VAC 

24 VAC/DC 

12 VDC 

Flicker ON start 

48 ��n 125 VDC 

H3CR-FN H3CR-F8N H3CR-FN-300 H3CR-F8N-300 

 
Chú ý : C�n xác ��nh rõ s� Model và ngu�n c�p khi ��t hàng 

    Ví d�: H3CR-F  24 VAC/DC 
      Ngu�n c�p 
 

� Các ph� ki
n (��t hàng riêng) 
 
�� c�m Model 
8 chân P2CF-08 / PF083A-E 
11 chân P2CF-11 / PF113A-E 
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��c tính k thu�t 
 

� ��c �i�m chung 
 

Phân lo	i H3CR-F H3CR-F8 H3CR-FN H3CR-F8N 
Ch� �� ho	t ��ng Flicker OFF start Flicker ON start 
Lo	i chân c�m 11 chân c�m 8 chân c�m 11 chân c�m 8 chân c�m 
Ho	t ��ng/cách ��t l	i Gi�i h	n th�i gian/  ��t l	i gi�i h	n th�i gian ho�c t� ��t l	i 
Ki
u ��u ra ��u ra R�le (DPDT) 
Ki
u  gá G�n vào thanh DIN, g�n trên b� m�t. 

 

� Các thông s� ��nh m�c 
 
�i�n áp ngu�n danh ��nh 
(xem chú ý) 

100 ��n 240 VAC (50/60hz), 12 VDC, 24 VAC/DC (50/60hz), 48 ��n 125 VDC 

D�i �i�n áp ho	t ��ng 85%-110% c�a �i�n áp ngu�n danh ��nh, 90%-110% v�i các Model 12 VDC 
��t l	i ngu�n Th�i gian �i�n ng�t t�i thi
u là 0,1s 
Tiêu th� �i�n 100 ��n 240 VAC: X�p x� 10 VA (2,1W) t	i 240 VAC 

24 VAC/ VDC :      X�p x� 2 VA (1,7 W) t	i 24 VAC 
                               X�p x� 1 W t	i 24 VDC 
48 ��n 125 VDC:   X�p x� 1,5 W t	i 125 VDC 
12 VDC :                X�p x� 1W  t	i 12 VDC 

Các ��u ra �i�u khi
n ��u ra ti�p �i
m: 5A  t	i 250 VAC/ 30 VDC, t�i tr� (cosφ = 1) 

 
Chú ý : Ngu�n có �� dao ��ng t�i �a 20% có th� dùng ���c cho model �i�n DC ( Ngu�n 1 pha v	i 
ch
nh l�u toàn sóng). 

� Ch� �� ho	t ��ng 
 

 


