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��ng h� ��t th�i gian bán d�n  H3JA   

 
��ng h� th�i gian kinh t�, g�n, dùng �� c	m 
 
� Ho�t ��ng gi�i h�n th�i gian có t� ��ng ��t l�i. 
� Kích th��c 36x36 mm; �	 c
m 8 chân. 
� Nhi�u �i�n áp ngun �� l�a ch�n : 24, 100-120,  
      200-240 VAC, 24 VDC. 
� �èn LED kép ch� th� ngun và các tr�ng thái c�a ��u ra. 
� Núm ch�nh to và trong su�t. 
� �� chính xác t��ng ���ng v�i lo�i kích th��c l�n 48x48. 
 

 
 
Thông tin ��t hàng 
 
 

D�i th�i gian  Ti	p �i�m gi�i 
h�n th�i gian 

Ho�t ��ng/ h� 
th�ng ��t l�i 

Cách th�c gá Model 

SPDT H3JA-8A 1s, 5s, 10s, 30s, 60s, 
3m, 5m, 10m, 30m, 
60m, 3h 

DPDT 
Gi�i h�n th�i 
gian/ t� ��t l�i 

Gá trên b� m�t, gá 
vào thanh DIN. H3JA-8C 

 

� Ph
 ki�n �i kèm (Ph�i ��t hàng riêng) 
 
Tên g�i Model 
Adapter g
n trên b� m�t Y92F-31 

50 cm (l) x 7,3 mm (t) PFP-50N 
1 m (l) x 7,3 mm (t) PFP-100N 

Thanh gá 

1 m (l) x 16 mm (t) PFP-100N2 
T�m ch
n  PFP-M 
Spacer PFP-S 
Thanh gá/ �	 c
m b
t dây � phía tr��c 8 chân c
m PF083A-L 

8 chân c
m US-08 
8 chân c
m P3G-08 

�	 c
m phía sau 

8 chân c
m, có b�o v� ngón tay P3G-08 v�i Y92A-28G *1 
L�y �� gi� *2 Dùng cho �	 c
m PF083A-L Y92H-6 

 
Chú ý:  1. Y92A-48G là lo�i v� ��u n�i b�o v� ngón tay �i kèm v�i �	 c
m P3G-08. 
 2. L�y �� gi ���c bán thành b� 2 chi	c.
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��c tính k thu�t 
 
� Các thông s� ��nh m�c 
 

�i�n áp ngun  24, 100 �	n 120 ho�c 200 �	n 240 VAC (50/60Hz); 
24 VDC 

D�i �i�n áp ho�t ��ng 85% �	n 110% �i�n áp ngun danh ��nh 
Tiêu th� �i�n H3JA-8A 

200 �	n 240 VAC: X�p x� 5 VA (1,5W) t�i 240 VAC 
24 VDC: X�p x� 0,8W t�i 24 VDC 
H3JA-8C 
200 �	n 240 VAC: X�p x� 5 VA (1,3W) t�i 240 VAC 
24 VDC: X�p x� 0,9W t�i 24 VDC 

Các ��u ra �i�u khi�n H3JA-8A:  7A t�i 250 VAC, t�i tr� 
H3JA-8C:  5A t�i 250 VAC, t�i tr� 

 

� Các ��c tính k thu�t 
 
Sai s� th�i gian ho�t ��ng T�i �a ±2% 
L�i ��t T�i �a ±7% 
�nh h��ng c�a �i�n áp T�i �a ±2% 
�nh h��ng c�a nhi�t �� T�i �a ±5% 
�i�n tr� cách ly T�i thi�u 100 MΩ (t�i 500 VDC) 
C��ng �� c�a �i�n môi 2.000VAC, 50/60Hz trong 1 phút (gi�a các thi	t b� mang �i�n và không mang �i�n, 

gi�a ti	p �i�m và m�ch �i�u khi�n, gi�a các ti	p �i�m c�a các c�c khác nhau). 
1.000VAC, 50/60 Hz trong 1 phút (gi�a các ti	p �i�m không li�n k� nhau) 

Kh� n ng ch�u xung 3 kV (gi�a các ��u n�i ngun) 
4,5 kV (gi�a ��u n�i có �i�n và các thi	t b� kim lo�i không mang �i�n �� tr�n) 

Ch�u nhi!u ± 1,5 kV (gi�a các ��u n�i ngun) và ±1,5 kV (gi�a các ��u n�i ��u ra) nhi!u sóng 
do nhi!u gi� (�� r�ng xung: 100 ns/ 1ms lên t�i 1-ns) 

Ch�u t"nh �i�n H#ng h$n: 8kV                   S� c�:     6KV 
Ch�u dao ��ng H#ng h$n: 10 �	n 55 Hz v�i biên �� 0,75-mm v� 3 phía m�i l�n 1 gi� 

S� c�:  10 �	n 55 Hz v�i biên �� 0,5-mm v� 3 phía m�i l�n 10 phút  
Ch�u s�c H#ng h$n:  1.000 m/s2        S� c�:  100 m/s2 
Nhi�t �� xung quanh Ho�t ��ng: -10 �	n 55oC 

C�t gi�:      -25 �	n 65oC 
�� %m xung quanh Ho�t ��ng: 35% �	n 85% 
Tu&i th� H3JA-8A 

C� khí:  t�i thi�u 10 tri�u l�n �óng m� 
�i�n:  t�i thi�u 60 nghìn l�n �óng m� (7A t�i tr� t�i 250VAC,360 l�n �óng m�/ gi�) 
H3JA-8C 
C� khí:  t�i thi�u 10 tri�u l�n �óng m� 
�i�n: t�i thi�u 100 nghìn l�n �óng m� (5A t�i tr� t�i 250 VAC,360 l�n �óng m�/gi�) 

Màu c�a v# Ghi sáng 
C�p �� b�o v� IP40 
Tr�ng l�'ng H3JA-8A: X�p x� 50g              H3JA-8C: X�p x� 60g 

 
 


