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��ng h� th�i gian hi�n s� �a ch�c n�ng  H5CX   

 
� Màn hi�n th� d� nhìn (negative transmissive LCD) có 

chi�u n�n; 11 ch� �� khác nhau 
� Giá tr� hi�n t	i có màu l
p trình ���c �� d� nh
n 

thy t� xa khi tình tr	ng c�a ��u ra thay ��i (lo	i �u 
dây). 

� Cài ��t dùng phím DIP switch và các phím ch� s� 
lên/xu�ng (Model H5CX-A/-A11) 

� ��ng th�i là Timer kép (chu k� l�p l	i) �� �áp �ng 
nhi�u yêu c�u �ng d�ng �i�u khi�n c�ng nh� ch� ��  nhp nháy ON/OFF ch�nh ���c. 

� ��u vào thay ��i ���c gi�a PNP/NPN ( các model H5CX-A/-A11) 
� Các ��u n�i dây b�o v� an toàn ngón tay  
� Kích th��c 48x48 mm; �u dây ho�c dùng �� c�m. 

 
Thông tin �	t hàng 
 

Các Models 
Lo
i tiêu chu�n Lo
i kinh t� 

Kiu ��u ra �i�n áp ngu�n 

Các ��u n�i vít �� 11 chân �� 8 chân 
100 - 240 VAC H5CX-A H5CX-A11 H5CX-L8 ��u ra ti�p �i�m 
12-24 VDC/ 24 VAC H5CX-AD H5CX-A11D H5CX-L8D 
100 - 240 VAC H5CX-AS H5CX-A11S H5CX-L8S ��u ra transistor 
12-24 VDC/ 24 VAC H5CX-ASD H5CX-A11SD H5CX-L8SD 

 
Chú ý : 1.Các m	ch �i�n ngu�n và ��u vào c�a H5CX-A11/A11S có cách �i�n. Các model khác không có. 
             2. Hãy liên h� V n phòng OMRON ho�c �	i lý �� bi�t thêm thông tin s�n ph!m. 
 

� Gi�i thích s� Model 
 
H5CX - ����  ����  ����  ����  ����  
                 1   2   3   4    5 
 
1. Phân lo
i 
A: Lo	i tiêu chu!n 
L: Lo	i kinh t� 
2. K�t n�i bên ngoài 
�� tr�ng:   ��u n�i vít 
8:  �� 8 chân 
11: �� 11 chân 
3. Kiu ��u ra 
�� tr�ng:   ��u ra ti�p �i�m 
S: ��u ra transistor 
4. �i�n áp ngu�n 
�� tr�ng: 100 ��n 240 VAC 50/60 Hz 
D: 12 ��n 24 VDC / 24 VAC  50/60 Hz 
5. Màu v� ngoài 
�� tr�ng:    Màu �en 
G: Màu ghi sáng (s�n xut theo yêu c�u) 

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

Tên g�i Models 
Adapter g�n trên b� m�t 1 Y92F-30 

8 chân P2CF-08 Thanh gá/ �� c�m b�t 
dây " phía tr��c 11 chân c�m P2CF-11 

8 chân c�m P3G-08 �� c�m phía sau 
11 chân c�m P3GA-11 

V# m�m Y92A-48F1 
Thanh gá PFP-100N 
Tm s�t  " phía sau PFP-M 

 
Chú ý :   1. Ch� cp cho các model H5CX-A�  (Tr� model H5CX-
A11�  và H5CX-L8� ). 
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�	c tính k� thu�t 
 

� Thông s� ��nh m�c 
 

M�c H5CX-A����  H5CX-A11����  H5CX-L8����  
Phân lo	i Timer hi�n s� 
�i�n áp ngu�n ��nh m�c 100 ��n 240 VAC (50/60 hz) 12 ��n 24 VDC (dao ��ng t�i �a cho phép: 20% (p-p) ) 
D�i �i�n áp ho	t ��ng 85% ��n 110% �i�n áp ngu�n ��nh m�c (12 ��n 24 VDC: 90% ��n 110%) 
Tiêu th� �i�n Xp x� 6,2 VA t	i 264 VAC 

Xp x� 5,1 VA t	i 26,4 VAC 
Xp x� 2,4 W t	i 12 VDC 

Cách th�c gá Flush mounting Flush mounting, surface mounting, DIN track mounting 
Các k�t n�i bên ngoài B�t vít �� c�m 11 chân �� c�m 8 chân 
Momen si�t vít T�i �a 0,5 N.m - - - 
Màn hi�n th� Negative transmissive LCD 7 

thanh; Giá tr� hi�n t	i: 
Chi�u cao các ký t$ 11,5 mm 
Màu �# ho�c xanh (l
p trình 
���c) 
Giá tr� ��t: chi�u cao ký t$ 6 mm, 
màu xanh 

Negative transmissive LCD 7 thanh. 
Giá tr� hi�n t	i: 
Chi�u cao các ký t$ 11,5 mm; màu �#. 
 
Giá tr� ��t :  Chi�u cao ký t$ 6 mm; màu xanh 

Các ch� s� 4 ch� s� 
Các d�i th�i gian 9,999s (�%n v� 0,001-s), 99,99s (�%n v� 0,01-s), 999,9s (�%n v� 0,1-s), 9999s (�%n v� 1-s), 

99 min 59s (�%n v� 1-s) 
999,9 min (�%n v� 0,1-min), 9999 min (�%n v� 1-min), 99h 59 min (�%n v� 1-min), 999,9h 
(�%n v� 0,1-h), 9999 h (�%n v� 1-h) 

Ch� �� c�a Timer Th�i gian �ã trôi qua (Up), th�i gian còn l	i (Down) (có th� ch&n ���c) 
Các tín hi�u ��u vào Start (kh"i ��ng), gate (c�ng), reset (��t l	i) 
Cách th�c c�a ��u vào ��u vào không �i�n áp / ��u vào �i�n áp  (có th� ��i ���c 

cho nhau) 
��u vào không �i�n áp 
Tr" kháng ON: t�i �a 1 kΩ (dòng rò r� : 5 ��n 20 mA khi 0Ω) 
�i�n áp d� ON: t�i �a 1 V 
Tr" kháng OFF: t�i thi�u 100kΩ 
��u vào �i�n áp 
M�c cao (logic) : 4,5 ��n 30 VDC 
M�c thp (logic): 0 ��n 2 VDC 
(Tr" ��u vào : xp x� 4,7 kΩ) 

��u vào không �i�n áp 
Tr" kháng ON: t�i �a 1 kΩ 
(dòng rò : 5 ��n 20 mA khi 
0Ω) 
�i�n áp d� ON: t�i �a 1V 
Tr" kháng OFF: t�i thi�u 
100 kΩ 

Start, reset, gate �� r�ng t�i thi�u tín hi�u ��u vào: 1 ho�c 20 ms (ch&n ���c, gi�ng nhau cho tt c� các 
��u vào) 

��t l	i ngu�n Th�i gian t�t �i�n ngu�n t�i thi�u : 0,5s (tr� ch� �� A-3, b-1 và F) 
��t l	i h� th�ng ��t l	i �i�n (tr� ch� �� A-3, b-1 và F), ��t l	i t � bên ngoài và ��t l	i b'ng tay 
Th�i gian ��i sensor T�i �a 260 ms (��u ra �i�u khi�n b� t�t và trong su�t th�i gian này không chp nh
n ��u 

vào nào) 
Các ch� �� th�i gian A, A-1, A-2, A-3, b, b-1, d, E, F, Z, t on ho�c t off. 
Th�i gian ��u ra one-
shot 

0,01 ��n 99,99s 

��u ra �i�u khi�n ��u ra ti�p �i�m SPDT: 5A t	i 250 VAC, t�i tr" (cosφ =1) 
T�i t�i thi�u: 10 mA t	i 5 VDC (m�c l(i: P, giá tr� tham kh�o) 
��u ra transistor:  collector m" NPN, t�i �a 100mA t	i 30 VDC 
                             �i�n áp d� : t�i �a 1,5 VDC (xp x� 1V) 

B�o v� phím Có 
L�u b� nh� EEPROM (vi�t �è lên : 100.000 l�n / phút) l�u ���c d� li�u t�i thi�u 10 n m. 
Nhi�t �� bên ngoài Ho	t ��ng:  -10 ��n 55oC (-10 ��n 50oC n�u các timer �� sát c	nh nhau) (không �óng 

b ng) 
Ct gi�:       -25 ��n 65oC (không �óng b ng) 

�� !m bên ngoài 25% ��n 85% 
Màu v# Màu �en 
Ph� ki�n �i kèm V# ch�ng n��c, adapter g�n trên 

b� m�t 
Không có 
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� �	c �im k� thu�t 
 

Các m�c H5CX-A���� / -A11���� /-L8����  
�� chính xác c�a th�i gian 
ho	t ��ng và l(i setting (bao 
g�m nhi�t �� và dao ��ng 
�i�n áp) (xem chú ý 1) 

Power-ON start : ± 0,01%  t�i �a ± 50 ms. ��nh m�c theo v�i giá tr� ��t. 
Kh"i ��ng tín hi�u : ± 0,005  t�i �a ±30 ms. ��nh m�c v�i giá tr� ��t. 
Tín hi�u kh"i ��ng  cho Model ��u ra transistor : ± 0,005% t�i �a ± 3 ms (xem chú ý 2) 
N�u giá tr� ��t n'm trong kho�ng th�i gian ��i sensor khi kh"i ��ng, ��u ra �i�u khi�n 
c�a H5CX s) không b
t cho t�i khi qua th�i gian ��i sensor. 

�i�n tr" cách ly T�i thi�u 100 MΩ (t	i 500 VDC) gi�a các ��u có �i�n ch	y qua và các thi�t b� kim lo	i 
không có �i�n �� tr�n, và gi�a các ti�p �i�m không liên ti�p. 

C��ng �� �i�n môi 2.000 VAC, 50/60 Hz cho 1 phút gi�a các ��u có �i�n ch	y qua và các thi�t b� kim lo	i 
không có �i�n. 
1.000 VAC, 50/60 Hz cho 1 phút gi�a các ti�p �i�m không liên ti�p. 

�i�n áp ch�u xung 3 kV (gi�a các �i�m ngu�n) cho 100 ��n 240 VAC, 1 kV cho 24 VAC/ 12 ��n 24 VDC 
4,5 kV (cho ��u có �i�n và các thi�t b� kim lo	i không �i�n �� tr�n) cho 100 ��n 240 
VAC. 
1,5 kV cho 24 VAC/ 12 ��n 24 VDC. 

Ch�u nhi�u ± 1,5 kV ( gi�a các �i�m ngu�n) cho 100 ��n 240 VAC, ± 480 V cho 24 VAC/ 12 ��n 
24 VDC, và ± 600 V ( gi�a các �i�m ��u vào , nhi�u sóng vuông do nhi�u gi� (�� r�ng 
xung: 100 ns/ 1 ms, t ng lên 1-ns) 

Ch�u t*nh �i�n H#ng h+n:  15 kV 
S$ c�:        8 kV 

Ch�u shock H#ng h+n:  10 �ên 55 Hz v�i biên �� 0,75 -mm v� 3 phía 
S$ c� :       10 ��n 55 Hz v�i biên �� 0,35 -mm v� 3 phía 

Tu�i th& C% khí:       T�i thi�u 10.000.000 l�n �óng m" 
�i�n :         T�i thi�u 100.000.000 l�n �óng m" (5A t	i 250 VAC, tr" kháng) 

Tr&ng l��ng H5CX-A� : xp x� 135g, H5CX-A11� /-L8� : xp x� 105g 
 
Chú ý:    1. Các giá tr� này d$a trên giá tr� ��t. 
               2. Giá tr� này ���c áp d�ng cho �� r�ng xung t�i thi�u 1 ms. 
 
 
Các ký hi�u 
 
 
 
 
1/ �èn báo ��t l	i ( màu da cam)               
                                                                                                                                               
2/ �èn báo b�o v� phím (màu da cam)  
                   
3/ �èn báo ��u ra �i�u khi�n ( màu da 
cam) 
 
4/ Giá tr� hi�n t	i 
   ( màu �# ho�c xanh (có th� l
p trình 
���c) cho các Model H5CX-A, màu �# 
cho các Model H5CX-A11/-L) 
   Chi�u cao ký t$ : 11,5 mm 
 
5/ Hi�n th� �%n v� th�i gian ( màu da 
cam) 
  (N�u d�i th�i gian là 0 min; 0h; 0,0h; 
ho�c 0h 0min, hi�n th� này s) nháy thông 
báo ho	t ��ng ��m th�i gian) 
 
6/ Giá tr� ��t ( màu xanh) 
   Chi�u cao ký t$: 6 mm 
 
7 Hi�n th� giá tr� ��t 1,2 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8/ Mode Key 
  ( thay ��i các ch� �� và setting) 
 
9/ Reset Key 
  (��t l	i giá tr� hi�n t	i và ��u ra) 
 
10/ Up keys 1 ��n 4 
 
11/ Down Keys 1 ��n 4 
 
 
 
 
 
12/ Key-protect Switch 
 
 
 
 
 
 
13/ DIP Switch 

 
 

M�t tr��c màu 
�en M	t tr��c  

V# màu �en 

�èn ch� th� Phím ho	t ��ng 

Các công t�c 
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Các ch� �� ho
t ��ng 
 

� Ho
t ��ng kiu Timer th��ng 
Các Model H5CX-L8�  không có gate input. 

 
   t 

  
 
 

Output mode A : Signal ON delay 1 
(Timer d	t l
i khi �i�n b�t) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Output mode A-1: Signal ON delay 2 
(Timer �	t l
i khi b�t �i�n) 

Output mode A-2: Power ON delay 1 
(Timer �	t l
i khi b�t �i�n) 

 
 
 
 

Output mode A-3: Power ON delay 2 
(Timer không �	t l
i khi b�t �i�n) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Output mode b:  Repeat cycle 1 (Timer �	t l
i khi b�t �i�n ON) 
                 ��u ra duy trì                               ��u ra xung ng�n 
 
 
 
 
 

Output mode d : Signal OFF delay  
(Timer �	t l
i khi �i�n b�t) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Output mode b-1: Repeat cycle 2 (Timer không �	t l
i khi b�t �i�n ON) 
                ��u ra duy trì                                  ��u ra xung ng�n 
 
 
 

Output mode E: Interval (Timer �	t l
i 
khi b�t �i�n) 

 
 
 
 
 
 
 

Output mode F: Cumulative (Timer 
không �	t l
i khi b�t �i�n) 

 
 
 
 
 

Z mode : ON/OFF duty adjustable 
flicker 

 
 
 
 

 

� Ho
t ��ng kiu Timer kép 
 

Output mode toff:  Flicker OFF start 
 
 
 
 
 

Output mode ton: Flicker ON start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

One-shot output 

Sustained output Có th� ch&n Sustained output ho�c One-shot output 


