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Przekaźniki czasowe  
firmy Schleicher Electronic 

P rzekaźniki czasowe firmy Schleicher 
Electronic dostępne są w następują-

cych wersjach:
zl jednofunkcyjne;
zl wielofunkcyjne;
zl jednozakresowe;
zl wielozakresowe;
zl ze stałym zakresem czasowym.
Poniżej prezentujemy podstawowe 

funkcje przekaźników czasowych firmy 
Schleicher Electronic:
zl generator impulsów, opóźnienie, wyj-
ście impulsowe;

zl generator impulsów, początek przerwy, 
czas pauzy regulowany, stały czas im-
pulsu;

zl generator impulsów, naprzemienny, 
czas pauzy i impulsu regulowany;

zl generator impulsów;
zl przekaźnik ciągły, funkcja wł./wył.;
zl przełączający, początek przerwy, sy-
metryczny i stała nastawa; 

zl wejście elektroniczne, układ formują-
co-wyzwalający;

zl bistabilny;
zl przełączający gwiazda/trójkąt.
Przekaźniki czasowe firmy Schleicher 

Electronic zasilane są napięciem stałym 
lub zmiennym z zakresu 24–240 V. Nie-
które przekaźniki posiadają odseparowa-
ne zakresy napięcia zasilającego. Dostęp-
na jest wersja umożliwiająca podłączenie 
potencjometru.

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
szczegółowego zapoznania się z ofertą 
przekaźników firmy Schleicher Elec-
tronic, którą znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej pod adresem 
www.przekazniki.info. 

W przypadku, gdy dany przekaźnik nie 
jest produkowany, staramy się dobrać za-
miennik. 

Czekamy na Państwa zapytania ofer-
towe, a zainteresowanym Klientom wy-
syłamy katalog. 

Szczegółowa oferta firmy TERM znaj-
duje się pod adresem www.term.pl. 

Szanowni Państwo!
Mamy przyjemność poinformować, 

że wszystkie zamówienia złożone na 
Targach AUTOMATICON w Warsza-
wie w dniach 20–23 marca 2012 r. bę-
dą premiowane dodatkowym rabatem 
w wysokości 10%. Oferta dotyczy pro-
duktów firm Baumer Hübner, Baumer 
Thalheim, Leine&Linde i Schleicher 
Electronic. Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszego stoiska – hala 3, 
stoisko G7.� n

TERM Tomasz Sobczak
ul. Opolska 22/8
41-500 Chorzów
tel. 32-249 85 99
fax 32-249 92 89

e-mail: info@term.pl
www.term.pl

Kontynuując prezentację przekaźników firmy Schleicher Electronic, 
chcielibyśmy zaprezentować Państwu kolejną grupę produktów –  
przekaźniki czasowe. Urządzenia oferowane są w czterech wersjach  
obudowy – m.in. umożliwiających ich montaż na szynie DIN. 


