
11-4 

 
B� ��m th�i gian có s�n ngu�n  H7ET   

 
 
� B�y ch� s�, d�i th�i gian t� 0 ��n 3999 ngày 23,9 gi�. 
� 2 d�i th�i gian: 999999,9 <- -> 3999 ngày 23,9 gi� ho�c 

999 gi� 59 phút 59 giây <- -> 9999 gi� 59,9 phút. 
 

 
 
Thông tin ��t hàng 
 
 

D�i th�i gian 
999999.9 gi� <- -> 3999 ngày 23,9 
gi� (chuy	n �
�c) 

999 gi� 59 phút 59 giây <- -> 9999 
gi� 59,9 phút (chuy	n �
�c) 

	
u vào th�i gian Màn hi�n th� 

Thân màu ghi 
sáng 

Thân màu �en Thân màu ghi 
sáng 

Thân màu �en 

LCD 7 thanh có 
chi�u n�n 

H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH �u vào PNP/NPN 

�i�n áp DC 
 LCD 7 thanh H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B 

�u vào �a �i�n áp 
AC/DC 

LCD 7 thanh H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B 

�u vào không �i�n 
áp 

LCD 7 thanh H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B 

 
Chú ý:  Hãy liên h� v�n phòng ��i di�n OMRON ho�c ��i lý �� bi�t thêm v� các Model khác. 

 

� Gi�i thích s Model 
       H7ET-N� � -� �  

         1 2   3 4 
 
1. �u vào ��m 

    	 tr�ng: ��u vào không �i�n áp 

    V :  �u vào PNP/NPN �i�n áp DC t�ng quát 
    FV : �u vào �a �i�n áp AC/DC 

2. D�i th�i gian 

    	 tr�ng: 999999,9 gi� / 3999 ngày 23,9 gi� 
    1 :  999 gi� 59 phút 59 giây / 9999 gi� 59,9 phút 

3. Màu c�a v� 

   	 tr�ng:   Màu ghi sáng 

   B :  Màu �en 
4. Màn hi	n th� 

    	 tr�ng: LCD 7 thanh không có chi�u n�n 

     H : LCD 7 thanh có chi�u n�n 

 

� Ph� ki�n �i kèm (Ph�i ��t hàng riêng) 
 

Pin Lithium Y92S-36 

�u n�i dây kéo dài (M�t b� có hai ��u n�i) Y92S-37 

B� gá b� m�t 26 mm x 45 mm Y92F-75 

Adapter 24.8 mm x 48.8 mm Y92F-77B 



H7ET                                                                                                                              H7ET 
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	�c tính k� thu�t 
 
M�c H7ET-NV-����  

H7ET-NV-���� H 
H7ET-NFV-����  H7ET-N-����  H7ET-NV1-����  

H7ET-NV1-���� H 
H7ET-NFV1-����  H7ET-N1-����  

Ch� �� ho�t ��ng �m c�ng d�n 
Cách th�c gá Gá trên b� m�t 
Các k�t n�i bên 
ngoài 

Các ��u n�i b�t vít 

�t l�i 0 Dùng tín hi�u ngoài ho�c b�ng phím 
Màn hi	n th� LCD 7 thanh có ho�c không có n�n chi�u (chi�u cao ký t� : 8,6 mm) (xem chú ý 1) 
S� ch� s� 7 ch� s� 
D�i th�i gian 0.0h to 999999.9h <- -> 0.0h to 3999d23.9h (có 

th	 chuy	n b�ng công t�c) 
0s ��n 999h59m59s <- -> 0.0m ��n 
9999h59.9m (có th	 chuy	n b�ng công t�c) 

�u vào  �u vào 
PNP/NPN �i�n 
áp DC  

�u vào �a 
�i�n áp AC/DC 

�u vào không 
�i�n áp 

�u vào 
PNP/NPN �i�n 
áp DC  

�u vào �a 
�i�n áp 
AC/DC  

�u vào không 
�i�n áp 

Màu c�a v� Ghi sáng ho�c màu �en (các model có ch� -B ) 
i kèm V� ch�ng n
�c, thanh gá l�p m�t ngoài, nhãn ��n v� th�i gian (xem chú ý 2) 

 
Chú ý: 1. Ch	 các model có �
u vào PNP/NPN DC  (các Model có ch� -H) là có chi�u n�n. 
             2. Có �i kèm các nhãn "-hours", "-d-h", "-h-m" và "-h-m-s". 
 
� Các thông s ��nh m�c 
 

M�c H7ET-NV����  H7ET-NFV-����  H7ET-N-����  

i�n áp ngu�n Model có chi�u n�n: 24 VDC 
(t�i �a 0.3 W) (ch� dùng cho 
�èn chi�u n�n) Model không có 
chi�u n�n: Không yêu c�u  (có 
pin c�p ngu�n ) 

Không yêu c�u (có pin c�p ngu�n ) 

�u vào M�c cao (logic) : 24 ��n 240 
VAC/ VDC, 50/60 Hz 
M�c th�p (logic) : 0 ��n 2,4 
VAC/VDC, 50/60 Hz 

�u vào ��t l�i 0 

M�c cao (logic): 4,5 ��n 30 
VDC M�c th�p (logic): 0 ��n 2 
VDC (Tr� kháng c�a ��u vào: 
X�p x�  4,7 kΩ) 

�u vào không �i�n áp 
Tr� kháng �o�n m�ch t�i �a: 
10 kΩ 
i�n áp d
 �o�n m�ch: t�i �a 
0,5 V. 
Tr� kháng m� t�i thi	u: 750 kΩ 

�u vào không �i�n áp 
Tr� kháng �o�n m�ch t�i �a: 
t�i �a 10 kΩ. 
i�n áp d
 �o�n m�ch: t�i �a 
0,5 V 
Tr� kháng m� t�i thi	u: 750 
kΩ. 

� r�ng xung t�i 
thi	u 

1 s 

�t l�i 0 Dùng tín hi�u ngoài ho�c b�ng phím: � r�ng xung t�i thi	u là 20 ms. 
Mômen xi�t vít 
��u n�i 

T�i �a 0.98 Nm 

Nhi�t �� xung 
quanh 

Ho�t ��ng: -10oC ��n 55oC (không �óng b ng) 
C�t gi� : -25oC ��n 65oC (không �óng b ng) 

� !m xung 
quanh 

Ho�t ��ng: 25% ��n  85% 

 
Chú ý: T	 l� ON/OFF là 1. 


