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��ng h� th�i gian t�t tr�  H3CR-H   

 
 

� Th�i gian tr� t�t ngu�n dài (Power OFF-delay); 
Lo�i giây (S-series) : t�i 12 giây 
Lo�i phút (M-series) : t�i 12 phút 

� Có các model v�i ��u vào �	t l�i (reset). 
� Có model 11 chân c�m và 8 chân c�m; c
 48 x 48 mm 
 
 

Thông tin ��t hàng 
 

Lo�i giây (S series) Lo�i phút (M series) �	u vào �	u ra �iên áp ngu�n 
11 chân c�m 8 chân c�m 11 chân c�m 8 chân c�m 

100 ��n 120 VAC 
200 ��n 240 VAC 
24 VAC/DC 
48 VDC 

- - - 

100 ��n 125 VDC 

- - - H3CR-H8L - - - H3CR-H8L 

100 ��n 120 VAC 
200 ��n 240 VAC 
24 VAC/DC 
48 VDC 

DPDT 

100 ��n 125 VDC 

H3CR-HRL - - - H3CR-HRL - - - 

100 ��n 120 VAC 
200 ��n 240 VAC 
24 VAC/DC 
48 VDC 

��u vào 
�	t l�i 
(reset) 

SPDT 

100 ��n 125 VDC 

- - - H3CR-H8RL - - - H3CR-H8RL 

 

Chú ý : C�n xác �nh rõ �i�n áp ngu�n và ki�u ��n v th�i gian �i kèm cùng mã hàng khi �	t hàng. 

 Ví d� :  H3CR-H8L  24- VAC / DC  M 
 

 

 
 Hãy liên h� V�n phòng ��i di�n OMRON ho	c ��i lý �� bi�t thêm chi ti�t v� s�n ph�m. 
 

� Các ph
 ki�n (��t hàng riêng) 
 

�� c�m Model 
8 chân P2CF-08 / PF083A-E 
11 chân P2CF-11 / PF113A-E 

 
 
 
 

�i�n áp ngu�n 

Ki�u �/v th�i 
gian 
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��c tính k� thut 
 

� ��c �i�m chung 
 
Phân lo�i H3CR-H8L H3CR-H8RL H3CR-HRL 
Ho�t ��ng/ Ki�u �	t l�i Ho�t ��ng t�c th�i / �	t l�i 

gi�i h�n th�i gian 
Ho�t ��ng t�c th�i/ �	t l�i  gi�i h�n th�i gian / �	t l�i 
b�t bu�c 

Ki�u chân c�m 8 chân c�m 11 chân c�m 
Ki�u ��u vào - - - Không �i�n áp 
Ki�u ��u ra ��u ra R�le (DPDT) ��u ra R�le (SPDT) ��u ra R�le (DPDT) 
Cách th�c gá Thanh DIN, gá trên b� m	t. 
 

� Các thông s� ��nh m�c 
 
�i�n áp ngu�n danh �nh 100 ��n 120 VAC (50/60Hz), 200 ��n 240 VAC (50/60 Hz) 
D�i �i�n áp ho�t ��ng 85% ��n 110% c�a d�i �i�n ngu�n danh �nh 
�	t l�i ngu�n Th�i gian ngu�n ng �t t�i thi�u : 0,5 giây 
Tiêu th� �i�n 100 ��n 120 VAC : x�p x� 6 VA (2,6 W)  t�i 120 VAC 

200 ��n 240 VAC: x�p x� 12 VA (3,0 W) t�i 240 VAC 
Các ��u ra �i�u khi�n ��u ra R�le: 5A t�i 250 VAC / 30 VDC, t�i tr� (cosφ = 1) 

 
� Bi�u �� th�i gian 
 
 
 


