
Zasadnicza konstrukcja TR4N jest oparta na typowym elektro-
magnetycznym przekaźniku R4, do którego dołączony został moduł 
elektroniki. Całość upakowana w małej obudowie, swoją stylistyką 
nawiązuje do przekaźnika programowalnego NEED produkowane-
go również przez firmę RElpol. obudowa TR4N ma szerokość 2 
modułów (35 mm), a sam przekaźnik jest montowany na szynie 35 
mm wg EN 50022.

TR4N jest przekaźnikiem czasowym wielofunkcyjnym (10 funkcji) 
z 4 zestykami przełącznymi, z których każdy może trwale przełączać 
prądy do 6 A/250 V AC. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie 
na obudowie diody sygnalizującej zadziałanie członu wykonaw-
czego R oraz obecność napięcia zasilania. W ten sposób z pewnej 
odległości można szybko i łatwo zaobserwować, co dzieje się 
z układem w różnych warunkach pracy. 

Całość konstrukcji dopełniają pokazane obok trzy pokrętła  
(rys. 1) umieszczone na panelu centralnym. Służą one do wyboru 
funkcji czasowej, nastawiania mnożnika i zakresów czasu pracy prze-
kaźnika. pokrętła te zostały umieszczone pod klapką ochronną. 

Zaletą aparatu TR4N jest „pamięć” wybranej funkcji czasowej. 
podczas pracy przekaźnik uniemożliwia zmianę realizowanej funkcji 
czasowej przed wcześniejszym wyłączeniem napięcia zasilania. 
TR4N jest wykonywany w różnych wariantach zasilania cewki, w tym 
również z zasilaniem uniwersalnym typu AC/DC. Zakres czasowy 
przekaźnika TR4N zawiera się w przedziale od 0,1 s do 10 dni.

Wielu czytelników może zainteresować fakt, do czego i gdzie 
można opisywany przekaźnik wykorzystać. Zbyt ogólnym byłoby 
stwierdzenie, że TR4N tak jak i inne przekaźniki czasowe znajduje 
zastosowanie jedynie w układach automatyki, elektroniki czy elek-
troenergetyki.

poniżej przedstawiamy inne możliwości praktycznego zastosowa-
nia przekaźnika TR4N.

przekaźnik TR4N można wykorzystać w budynkach mieszkal-
nych, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. W danym miej-
scu, np. w toalecie w określonym czasie zacznie działać wentylator, 
ale dopiero z chwilą wyłączenia światła. Natomiast, gdy światło się 
świeci wentylator jest wyłączony. Realizację tego zadania umożliwia 
właśnie przekaźnik TR4N z funkcją czasową „Wa” co przedstawia 
schemat na rys. 2a. 

Działanie samego przekaźnika czasowego TR4N i realizacja 
funkcji „Wa” polega na odmierzaniu czasu t przy otwarciu zestyków 
sterujących „p”. Inaczej mówiąc przekaźnik reaguje na zbocze opa-
dające, czego efektem jest zmiana styków roboczych na określony 
czas. pokazane jest to na diagramie połączeń na rys. 2b.

Przykłady zastosowania 
Przekaźnika czasowego tr4n

Firma RELPOL wprowadziła do sprzedaży 
wielofunkcyjny przekaźnik czasowy typu TR4N. 
O jego pojawieniu się na rynku i realizowanych 
funkcjach informowaliśmy Czytelników w zeszycie 
Ei nr 11/2005. Obecnie przedstawiamy przykłady 
praktycznego zastosowania tego przekaźnika 	
w obwodach elektrycznych i automatyce.

a)

b)

Rys.1. Przekaźnik 
czasowy TR4N:  
a) widok części obudowy 
z potencjometrami 
wyboru rodzaju funkcji, 
czasu i jego mnożnika 
b) obudowa aparatu 
modułowego 
montowanego  
na szynie nośnej, 

a)

b)

Rys. 2. Zastosowanie przekaźnika TR4N do sterowania oświetlenia  
i wentylatora w budynkach mieszkalnych: a) schemat połączeń,  
b) diagram połączeń
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Napięcie zasilania U musi być przyłożone do przekaźnika w spo-
sób ciągły. Zamknięcie styków sterujących „p” nie powoduje odmie-
rzania zwłoki czasowej i zadziałania przekaźnika wykonawczego 
w TR4N. Dopiero otwarcie włącznika „p” powoduje natychmiastowe 
zadziałanie przekaźnika i rozpoczęcie odmierzania nastawionego 
czasu t. po odmierzeniu czasu t przekaźnik wykonawczy R powraca 
do położenia początkowego. podczas odmierzania czasu t zestyki 
„p” mogą być zamykane i otwierane bez wpływu na przekaźnik 
R. Dopiero po upływie czasu t kolejne zamknięcie i otwarcie „p” 
spowoduje ponowne zadziałanie przekaźnika wykonawczego i odli-
czanie czasu t.

W przedstawionym przykładzie rolę „p” pełni typowy łącznik 
drzwiowy dwubiegunowy jednoklawiszowy, który jednocześnie 
załącza lub wyłącza oświetlenie „o” i wentylator „W”. 

Drugi przykład dotyczy wykorzystania tego samego przekaźnika 
czasowegoTR4N jako przekaźnika elektromagnetycznego bistabil-
nego do załączania i wyłączania oświetlenia „o1”, „o2”, „o3”, „o4” 
w dowolnej chwili z różnych miejsc w obiekcie. 

Można zastosować to rozwiązanie np. w magazynach lub halach 
o dużej powierzchni. Wchodząc do budynku zapala się światło, wci-
skając np. włącznik „p1”. przy opuszczaniu pomieszczenia innymi 
drzwiami, chcąc wyłączyć światło, nie ma potrzeby wracania do wyłącz-
nika „p1”, można skorzystać z innego, np. „p2” lub „pn”. Wyłączniki te 
mogą być umieszczone w dowolnie odległym od „p1” miejscu.

Taką aplikację można zbudować w oparciu o schemat pokazany 
na rys. 3a i wykorzystanie funkcji „B” przekaźnika TR4N.

Każde kolejne zamknięcie któregokolwiek z zestyków sterujących 
„p1”, „p2”, ... „pn” powoduje zmianę stanu przekaźnika wykonaw-
czego R na przeciwny. pokazane jest to na rys. 3b. podczas reali-
zacji programu „B” zmiana położenia pokrętła zakresu czasowego 
oraz jego mnożnika nie wpływa na pracę układu. W tym przykładzie 
rolę „p1”, „p2”, ... „pn” pełnią typowe łączniki powrotne stosowane 
do dzwonków i oświetlenia klatek schodowych.

Adam Stachurski
RELPOL
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a)

b)

Rys. 3. Zastosowanie przekaźnika czasowego do sterowania 
oświetleniem pomieszczeń o dużych powierzchniach:  
a) schemat połączeń, b) diagram połączeń
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