
 
 
 
 
 

1.     GİRİŞ 
 
RR-MDU, 5 farklı programa sahip mikrodenetleyici tabanlı bir zaman rölesidir. 
Cihazda iki adet röle bulunur. Kullanıcının yaptığı ayarlar, EEPROM bellekte 
(silinmeyen hafıza) muhafaza edildiğinden elektrik kesintisinde veri kaybı 
olmaksızın cihaz en son ayarlanan program ile çalışır. 
 

2. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI  
 
RR-MDU üç aşamada programlanır ; 

I-Start modu ayarlama,  
II-Program modu seçimi,  
III-Programa uygun zaman ayarlama. 

I-Start modu ayarlama : İlk aşamada start modu ayarlanır. Önce SET tuşu 3 sn. 
sürekli basılı tutulmalıdır. Bu durumda SET LED'i yanmaya başlar ve ekranda 
“Str.H” gözükür, yani Ext-Start (harici start) için HAYIR seçilmiş durumdadır. 
Cihazda “Str.H” ve “Str.E” olmak üzere iki çeşit start modu bulunmaktadır. UP 
veya DOWN tuşlarından herhangi birine basılırsa ekranda “Str.E” veya “Str.H” 
gözükür. Eğer ekranda “Str.E” varsa, Ext-Start için EVET seçilmiş olur. UP veya 
DOWN tuşlarıyla Ext-Start seçeneklerinden biri seçildikten sonra SET tuşuna 
basarak ikinci aşamaya geçilir.  
Ext-Start için “Hayır” seçilmişse, tüm zaman ayarları yapılır ve sistemin çalışması 
için cihazın enerjisinin kesilip tekrar bağlanması gerekir. Enerjinin tekrar verildiği 
andan itibaren sistemin sayacı çalışmaya başlar. Seçilen program modunda çalışma 
tamamlandığında, kullanıcı cihazın enerjisini tekrar kesip bağlayıncaya kadar, 
sistem beklemede kalır.  
Ext-Start için “Evet” seçilmişse, yine tüm zaman ayarları yapılır. Sistemin 
çalışmasını sağlamak için Ext-Start giriş uçları kısa süreli kısa devre edilir ve bu 
andan itibaren sistemin sayacı çalışmaya başlar. Cihaz, bir sonraki start zamanına 
kadar Ext-Start uçlarında yapılacak kısa devreleri dikkate almaz. Seçilen program 
modunda çalışma tamamlandığında, cihazı tekrar Ext-Start uçlarından kısa devre 
edip çalıştırılıncaya kadar, sistem beklemede kalır. 
II-Program modu seçilmesi : Birinci aşamanın sonunda Ext-Start modunu seçip 
SET tuşuna basılarak ikinci aşamaya gelinmiştir. Bu sırada ekranda ”t_on” 
görünür. UP veya DOWN tuşlarına basarak program modları değiştirilir. İstenen 
program modu UP veya DOWN tuşları ile seçildikten sonra SET tuşuna basarak 
üçüncü aşamaya geçilir. 
Ekranda gözüken program modları ;  
1-“t_on” (Timer On Programı) : Başlangıçta her iki rölenin kontakları bırakılmış 
durumdadır. Cihaz bu modda çalıştırıldığında ayarlanan sürenin sonunda Röle1 
kontağı çekilir ve tekrar start yapılana kadar konumunu değiştirmez. Cihaz bu 
konumda beklerken start yapılırsa, Röle1 kontağını başlangıçtaki bırakılmış 
konumuna alır ve tekrar süre sonuna gelince kontağını çeker. Bu program 
modunda Röle2 kullanılmaz.  
2-“toff” (Timer Off Programı) : Başlangıçta Röle2 kontağı çekili, Röle1 kontağı 
bırakılmış durumdadır. Cihaz; bu modda çalıştırıldığında ayarlanan süre sonunda 
Röle2 kontağını bırakır ve tekrar start yapılana kadar konumunu değiştirmez. 
Cihaz bu konumda beklerken start yapılırsa, Röle2 kontağını başlangıçtaki çekili 
konumuna alır ve tekrar süre sonuna gelince kontağını bırakır. Bu program 
modunda Röle1 kullanılmaz. 
3-“y_U1” (Yıldız Üçgen Programı) : Başlangıçta Röle1 kontağı çekili, Röle2 
kontağı bırakılmış durumdadır. Bu program modunda iki farklı zaman ayarı 
bulunmaktadır.  
Birinci Zaman: “y_U1” motorun yıldız modda çalışma süresini göstermektedir. 
Bu süre sonuna gelinceye kadar Röle1 kontağı çekili, Röle2 kontağı ise bırakılmış 
konumdadır. Bu esnada motor yıldız modda çalışmaktadır. 
İkinci Zaman: “y_U2” ise motorun yıldız çalışma modundan üçgen çalışma 
moduna geçişteki bekleme süresini ifade etmektedir. Röle1 ve Röle2 kontakları, 
ikinci zamanın suresinin sonuna gelinceye kadar bırakılmış durumdadır. Süre 
sonuna gelince Röle2 kontağı çekilir ve motor üçgen modda çalışmaya başlar.  
Cihaz bu modda çalıştırıldığında, birinci zamanın süre sonu gelince ikinci zaman 
çalışmaya başlar. İkinci zaman süresinin sonunda ise konumunu tekrar start 
yapılana dek değiştirmez.  
4-“FLS1” (Flaşör Programı) : Başlangıçta Röle1 ve Röle2 kontakları çekilidir. 
Bu program modunda iki farklı zaman ayarı bulunmaktadır.  
Birinci Zaman: “FLS1” her iki röle kontağının da çekili kalma süresidir.  
İkinci Zaman: “FLS2” her iki röle kontağının da bırakılmış olarak kalma 
süresidir.  
Cihaz bu modda çalıştırıldığında, birinci zaman süresi sonunda ikinci zaman 
çalışır; bu sürenin sonunda, tekrar birinci zaman süresi çalışır. Cihaz bu durumunu 
enerjisi kesilene kadar devam ettirir.  

 

  
 
 
 

5- “Inr1” (İnversor Programı) : Başlangıçta Röle1 kontağı çekili, Röle2 
kontağı bırakılmış durumdadır. Bu program modunda dört farklı zaman ayarı 
bulunmaktadır.  
Birinci Zaman: “Inr1” motorun sağa dönüş zamanıdır. Bu zamanın sonuna 
kadar Röle1 kontağı çekili, Röle2 kontağı ise bırakılmış durumdadır. 
İkinci Zaman: “Inr2” motorun sola dönüş yapmadan önceki bekleme süresidir. 
Bu sürenin sonuna kadar her iki röle kontakları da bırakılmış durumdadır.  
Üçüncü Zaman: “Inr3” motorun diğer yöne (sola) dönüş süresini gösteren 
zamandır. Bu zamanın sonuna kadar Röle2 kontağı çekili, Röle1 kontağı ise 
bırakılmış durumdadır.  
Dördüncü Zaman: “Inr4” motorun tekrar sağa dönüş yapmadan önceki bekleme 
süresidir. Bu sürenin sonuna kadar her iki röle kontakları da bırakılmış 
durumdadır.  
Cihaz bu modda çalıştırıldığında, birinci zaman süresinin sonu gelince ikinci; 
ikinci zamanın sonu gelince, üçüncü; üçüncü zamanın süresi sonunda ise 
dördüncü zaman süresi çalışır. Dördüncü zamanın süresinin sonunda tekrar 
birinci zamanın süresi çalışarak sürekli bir çalışma sağlanmış olur. Cihaz bu 
durumunu enerjisi kesilene kadar devam ettirir. 
III-Programa uygun zaman ayarlama : Program moduna uygun olarak 
ekranın ilk iki display'inde gözüken zaman dilimleri şunlardır: 
1-“h” (Saat) : 00 ile 99 saat arasında ayarlanır. Bu sırada saat LED’i yanıp 
söner. 
2-“dA” (Dakika) : 00 ile 59 dakika arasında ayarlanır. Bu sırada dakika LED’i 
yanıp söner. 
3-“Sc” (Saniye) : 00 ile 59 saniye arasında ayarlanır. Bu sırada saniye LED’i 
yanıp söner. 
4-“Sl” (Salise) : 00 ile 99 salise arasında ayarlanır. Bu sırada salise LED’i yanıp 
söner. 
Not: Minimum zaman ayarı 10 salise’den daha küçük yapılamaz. 
 
“Timer On” ve “Timer Off” programlarında tek zaman ayarı vardır ve zaman 
ayarlamasına saat hanesinden başlanır.  
Flaşör programında iki zaman vardır. Her iki zamanın ayarlamasına da yine saat 
hanesinden başlanır. 
Yıldız üçgen programında iki zaman vardır. Birinci zaman ayarlamasına saat 
hanesinden, ikinci zaman ise saniye hanesinden başlanır. 
İnversör programının dört zamanı vardır. Bu zamanların tümünün ayarlanmasına 
saat hanesinden başlanır.  
UP tuşuna basarak ayarlanacak zaman artırılır, DOWN tuşuna basarak ise 
ayarlanacak zaman azaltılır. SET tuşuna basarak program moduna göre ilk önce 
saat hanesinden dakika hanesine, dakika hanesinden saniye hanesine, saniye 
hanesinden salise hanesine geçiş yapılır.  
Program moduna uygun zaman ayarı yapıldıktan sonra SET tuşuna basılarak 
program sonuna gelinir. Bu esnada SET LED'i söner. 
Ext-Start Timer; üçüncü aşamanın sonundan itibaren artık zamanları üst sıradaki 
LED’ler ile göstermektedir. Cihaz start yapıldığında, zamanı azaltmaya 
başlayacaktır. Bu esnada ekranda; saat hanesi sıfır oluncaya kadar saat ve dakika, 
saat hanesi sıfır olduğunda dakika ve saniye; dakika hanesi sıfır olduğunda 
saniye ve salise haneleri gözükecektir. 
 

         3.    BAĞLANTI ŞEMASI 
 

 
                                                 
                                           Şekil -1 Bağlantı Şeması  

RR-MDU 
Programlanabilir Harici Tetiklemeli ve Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi 



 
          4.    TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
Çalışma Gerilimi (Un)                 220VAC  1Faz  + 1Nötr 
Çalışma Aralığı                    (0,8-1,2)xUn 
Çalışma Frekansı 50/60 Hz 
Kontak Çıkışı 250VAC-5A  
Güç Gereksinimi            2W 
Çıkış Tipi          2 farklı röle çıkışı 
Maksimum Kontak Akımı 5A 
Maksimum Kontak Gerilimi            250VAC 
Başlama Modu                      Dahili-harici tetikleme 
Bağlantı Şekli                       Panoya montaj 
Koruma Sınıfı IP 20 
Plastik Materyal V0 yanmaz   
Çalışma Sıcaklığı -25oC … +65oC 
Ağırlık 225 gr.  
  
          5.    KULLANIM VE GÜVENLİK ŞARTLARI 

 
Cihazın doğru ve güvenli kullanımı için aşağıdaki hususlara uyulması gerekir; 
 

• Cihaz bağlanırken bütün enerjiyi kesiniz. 
• Cihazı solvent veya benzeri bir madde ile temizlemeyiniz. 
• Bağlantı şemasına göre bağlantıları kontrol ediniz. 
• Arızalı cihazlar sadece yetkili bayii veya üretici tarafından tamir  

edilmelidir. 
Bu şartlara uyulmaması, ciddi yaralanmalar ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.  
Bu şartların dikkate alınmaması durumunda doğabilecek sonuçlardan üretici firma 
veya yetkili satıcı sorumlu değildir. 
             
          6.    MEKANİK BOYUTLAR  
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