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Voor de leerling…
Het Easy relais is een eenvoudig te bedienen apparaat. Je kunt er verschillende
elektrische apparaten mee besturen.
Voordat je er mee kunt werken moet je een aantal begrippen leren. Daarvoor gebruik
je dit boek en een speciale website.
Voor de docent…
Er is weinig voorbereiding nodig om deze lessen in de praktijk te gebruiken. De
benodigde instructies staan op een website en zijn vrij toegankelijk. Het
bijbehorende boek kunt u downloaden en afdrukken.

Het gebruik van een geluidskaart wordt aanbevolen. Dit is naar mijn mening niet
storend in de les omdat er beperkt, maar effectief gebruik van gemaakt wordt. Zet
het geluid wel zacht.
Let op…
Zorg er voor dat het gebruikte Easy relais niet aangesloten is op motoren, ventielen
enz.
De uitgangen worden namelijk willekeurig aangestuurd en zouden dan schade
kunnen toebrengen aan de randapparaten.

H.O.Boorsma.
www.edutechsoft.nl

Alle (auteurs)rechten op de
inhoud van dit WIN boek en
de internetsite, te weten alle
teksten, afbeeldingen,
software of informatie in
andere vorm, komen toe
aan de eigenaar.
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Easy relais
Inleiding.
De komende lessen gaan over het Easy relais. Dit apparaat kan eenvoudige
besturingen uitvoeren.
De meeste lessen over het Easy relais staan op het internet. Je hebt dus een computer
met internetverbinding nodig.
Dit is je WIN boek. De letters WIN staan voor:
Werk (boek)
Voor het uitvoeren van de opdrachten die in dit boek of op de website staan. Je leert
beter wanneer je bijvoorbeeld benamingen bij een tekening schrijft.
Tevens kun je met dit boek bijhouden wat je al gedaan hebt en wat je nog moet doen

Easy relais 500

Instructie (boek)
Wat je moet doen, waar kun je de lessen vinden en wat wordt er van je verwacht.
Naslag (boek)
Handig om later nog eens even snel terug te vinden hoe iets werkt.

Wanneer je alle lessen in dit WIN boek gevolgd hebt, lever je het in bij je leraar. Hij
geeft er een cijfer voor.

Veel plezier met de lessen.
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Werk…
Instructie…
Naslag…

De Start Pagina op het internet.
Kennismaken met het Easy relais.
De lessen op internet moet je ook goed lezen. Neem er dus de tijd voor.
Gebruik dit WIN boek ook tijdens de lessen op internet.
Ga achter een computer zitten en ga met de internet browser naar het
onderstaande adres.
www.easyrelais.nl

Ja… nu direct doen!

Als het goed is komt op de pagina hetzelfde menu te staan als hiernaast. Midden op
het scherm staat de instructie.

Lees alles op de

rustig door

Maak daarna de onderstaande vragen.
Vragen.
1.

Wat is het typenummer van het Easy relais dat bij jou op school gebruikt
wordt?
Onze school gebruikt de Easy __________

2.

Maakt het voor deze lessen uit of je een ander type Easy relais gebruikt?
(Streep het foute antwoord door.)
Ja / Nee.

3.

Hoeveel ingangen heeft de Easy 500?
De Easy 500 heeft _____ ingangen.

4.

Hoeveel relais uitgangen heeft de Easy 500?
De Easy 500 heeft _____ uitgangen.
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5.

Welk model Easy relais is hieronder getekend?

www.easyrelais.nl
bij problemen kun je ook
www.edutechsoft.nl/easyrel
ais
De Easy _______________
6.

Hoeveel ingangen heeft deze Easy?
Deze Easy heeft _____ ingangen.

7.

Welk model Easy relais is hieronder getekend?

De Easy _______________
8.

Hoeveel ingangen heeft dit Easy relais?
Deze Easy heeft _____ veilige ingangen

9.

Welke 2 besturingsapparaten zitten in deze Easy?
__________________________________________
__________________________________________
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gebruiken.

Hoofdstuk 1.
Wat is Easy? Wat is een Relais?
Je gaat zo verder met de lessen op het internet. Het voordeel van deze manier van
leren is dat er animaties mogelijk zijn. In een gewoon boek kan dat niet.
Je kunt dus ‘zien’ hoe bepaalde onderdelen werken.
Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze pagina

staat.
Vragen.
Deel van het menu op de
internet site.

10.

Wat betekent het Engelse woord Easy?
__________________________________________

11.

Uit welke twee hoofdonderdelen bestaat een relais?
__________________________________________
__________________________________________

12.

Uit welke onderdelen bestaat de spoel van een relais?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

13.

Geef een voorbeeld van het gebruik van een Easy relais in de praktijk.
___________________________________________
___________________________________________

Een spoel.
___________________________________________
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14.

Vul de benamingen in van de hieronder getekende schakelaar.

a = _________________

b = _________________

c = _______________________________________
d = _______________________________________
15.

Vul de benamingen in van het getekende relais.

a = _______________

b = _______________

c = _______________

d = _______________

e = _______________
16.

Welk isolatiemateriaal wordt gebruikt voor het koperdraad van een spoel?
____________________

Relais zijn in veel
uitvoeringen verkrijgbaar…
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Hoofdstuk 2.
Hoe en Wat sluit je aan op het Easy relais.
Een Easy relais is er voor om elektrische apparaten aan te sturen.
De belangrijkste taken van een Easy relais zijn:
enkele belangrijke



Signalen lezen die op de ingangen aangeboden worden.



Afhankelijk van signalen en het programma de aangesloten apparatuur aan- of

Aansluitingen
van het Easy relais zijn:
 Ingangen
 Uitgangen
 Voeding

uitzetten.
Hoe en waar deze apparaten op het Easy relais worden aangesloten leer je in de
volgende les.
Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze

pagina staat.
Vragen.
17.

Waarom tekenen we een elektrische schakeling in een stroomkringschema?
___________________________________________
___________________________________________

18.

Wat is een symbool?
___________________________________________
___________________________________________

19.

Wat zijn sensoren?
___________________________________________
___________________________________________

20.

Noem een apparaat waar een sensor in zit.
___________________________________________

21.

Beschrijf duidelijk wat het doel is van de sensor van vraag 20.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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22.

Noem een apparaat waar een actuator in zit.
___________________________________________

23.

Beschrijf duidelijk wat het doel is van de actuator van vraag 22.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

24.

Sensor…

Wat is de aanduiding van ingang 3 op het Easy relais?
______

25.

Wat is de aanduiding van uitgang 4 op het Easy relais?.
______

26.

Schrijf hieronder de volledige aanduiding welke op het Easy relais van
school staat.
___________________________________________

In de aanduiding van het Easy relais zijn een aantal eigenschappen opgenomen. In

neemt een verandering in
de omgeving waar.
meet een grootheid.

de tabel op de volgende bladzijde kun je terugvinden wat deze aanduidingen
betekenen.

27.

Zoek in de tabel, die op de volgende pagina staat, op wat de onderstaande
aanduidingen betekenen.
EASY 721 – DC - TC

Actuator…

7 = ______________________________________
21 = ______________________________________
DC = ______________________________________
TC = ______________________________________

heeft invloed op de
omgeving.
Dat kan een lamp; motor;
verwarmingselement; enz.
zijn.
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EASY

x xx

xx

x x x
LCD display:
X = Geen display
Tijd schakelaar C = Beschikbaar
E = Expansie
Soort uitgangen.
R = Relais.
(Max. 8 A)
T = Transistor. (Max. 0,5 A) Parallel (2 A)
Voedingsspanning.
AB = 24 V Wisselspanning.
AC = 100, 120, 230, 240 V Wisselspanning.
DC = 24 V Gelijkspanning.
DA = 12 V Gelijkspanning.
Aantal ingangen en uitgangen.
12 = 8 Ingangen, 4 Uitgangen.
18 = 12 Ingangen, 6 Uitgangen.
19 = 12 Ingangen, 6 Uitgangen.
20 = 12 Ingangen, 8 Uitgangen.
21 = 12 Ingangen, 8 Uitgangen.
Afmetingen
RC = Rating class.
SU = Space unit.
2 = 35,5 mm (SU)
4, 5 = 71,5 mm (4 SU), RC = 4 of 5
6, 7 = 107,5 mm (6 SU), RC = 6 of 7

AC
Wisselspanning

~
DC

EASY Relais

is

is
Gelijkspanning

=
28.

Hoe groot mag de stroom zijn door 1 uitgang van een Easy relais met
transistor uitgangen?
__________ Ampère.

I

29.

is de

Stroom

__________ Ampère.
30.

in

Een lamp van 24 Volt / 25 Watt heeft een stroom nodig van ongeveer 1
Ampère.
Mag je deze lamp aansluiten op 1 uitgang van het Easy relais met
transistor uitgangen?
__________ (Ja of Nee)

Ampère.
31.

U

Hoe groot mag de stroom zijn door 1 uitgang van een Easy relais met relais
uitgangen?

Een lamp van 24 Volt / 40 Watt heeft een stroom nodig van ongeveer 1,7
Ampère.
Mag je deze lamp aansluiten op 1 uitgang van het Easy relais met relais
uitgangen?
__________ (Ja of Nee)

is de

Spanning
in

Volt
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Hoofdstuk 3.
Het gebruik van de toetsen en display.
Met de toetsen op het Easy relais kun je de instellingen veranderen en
programmeren. Er zijn maar 5 toetsen.
Wat elke toets precies doet is afhankelijk van wat er op de display staat.
De toetsen komen je waarschijnlijk wel bekend voor. Op de computer zitten
namelijk dezelfde toetsen.
Hoe je deze toetsen op het Easy relais gebruikt leer je in de volgende les.
Toetsenbord.

Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze pagina

staat.
Vragen.
32.

Op welke voedingsspanning heb je het Easy relais aangesloten?
________ Volt.

33.

Hoeveel regels kunnen op het display van het Easy relais worden
weergegeven?
________ regels.

34.

Wat kan op de display weergegeven worden?
a. _________________________________________
b. _________________________________________
c. _________________________________________
d. _________________________________________

12

Display of monitor.

35.

Waarvoor staat de afkorting DEL?
___________________________________________

36.

To delete is Engels voor.
___________________________________________

Delete
37.

Waarvoor staat de afkorting ESC?
___________________________________________

38.

‘To escape’ is Engels voor
___________________________________________

Escape

39.

Waarvoor staat de afkorting ALT?
___________________________________________

40.

‘An alternative’ is Engels voor
___________________________________________

41.

Op de display van het Easy relais knippert een regel.
Wat betekent dat?
___________________________________________

Alternative

___________________________________________
De pijltoetsen op het easy relais worden ook aangeduid met
P1; P2; P3 en P4.
Geef bij de volgende vragen aan welke aanduiding hoort bij welke pijltoets.
(Gebruik indien nodig de website.)
42.

De pijltoets ‘omhoog’ van het Easy relais is,
P1 / P2 / P3 / P4. (Streep het foute antwoord door.)

43.

De pijltoets ‘omlaag’ van het Easy relais is,
P1 / P2 / P3 / P4. (Streep het foute antwoord door.)

44.

De pijltoets ‘rechts’ van het Easy relais is,
P1 / P2 / P3 / P4. (Streep het foute antwoord door.)

45.

De pijltoets ‘links’ van het Easy relais is,
P1 / P2 / P3 / P4. (Streep het foute antwoord door.)
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Hoofdstuk 4.
Een programma invoeren in het Easy relais.
Automatisch wil zeggen dat er iets gedaan wordt zonder hulp van mensen. Lang niet
alles kan geautomatiseerd worden. Denk maar aan het bouwen van een huis of het
aanleggen van een elektrische installatie. Daar heb je vakmensen voor nodig.

We proberen wel zoveel mogelijk te automatiseren. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn:


De kostprijs laag houden omdat het uurloon hoog is.



Er zijn steeds minder vakmensen beschikbaar.

In de elektrotechniek worden lamphouders bij voorkeur aangesloten met
connectoren.
Je hebt dan minder tijd nodig om het aan te sluiten. Hoewel het duurder is om te

Aansluiten kost veel tijd…

kopen, kun je het sneller aansluiten.

Moet een bestaande installatie aangepast worden, dan moeten draden losgemaakt en
opnieuw aangesloten worden. Dat kost veel tijd en is dus duur.
Met het Easy relais kun je een installatie aanpassen door het programma te
veranderen. Dat gaat veel sneller.
Hoe dat werkt leer je in de volgende les.
Ga met de internet browser naar:

Snel aan te sluiten door
‘connectoren’.

www.easyrelais.nl
Klik op
staat.
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en lees en doe alles wat op deze pagina

Vragen.
46.

L
A
D
D
E
R

Wat is het grote verschil tussen een stroomkringschema en een
ladderdiagram?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

47.

In hoeveel kolommen is de display van het Easy relais verdeeld?
___________________________________________

48.

Waarvoor worden de eerste drie kolommen gebruikt?
___________________________________________
___________________________________________

49.

Hiernaast is de display van een Easy relais
afgebeeld.
Is er op dit moment een programma in het
Easy relais aanwezig?
Waar zie je dat aan?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

50.

I

In het hiernaast afgebeeld Easy relais is
het onderstaande programma ingevoerd.

is een

ingang.
Het Easy relais staat in de ‘Run’ mode.

I1 = ingang 1
I2 = ingang 2

Wat zal er gebeuren wanneer je s1
bedient?
_________________________________

Q

_________________________________
_________________________________

is een
51.

Kleur de lamp die zal gaan branden wanneer je s1 van vraag 50 bedient!

uitgang.
Q01 = uitgang 1
Q02 = uitgang 2
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Hoofdstuk 5.
De EN, OF, NIET en EOF1 programmeren.
Veel mensen staan versteld van wat een computer kan en vinden dat de
ontwikkelingen erg snel gaan.
Daar ben ik het niet mee eens. In de 70’er jaren dacht men bijvoorbeeld dat in het
jaar 2000 robots het huishouden zouden doen. Helaas moet ik mijn vrouw nog
steeds laten stofzuigen; ramen lappen; enz. ;-)
Uit zichzelf doet een computer ‘niets’. Hij voert alleen eerder geprogrammeerde
opdrachten uit. Komt de computer in een situatie die niet correct geprogrammeerd
is, dan kan deze vastlopen.
Het programmeren van een ‘proces’ kan ingewikkeld zijn. Om het ‘begrijpelijk’ te

Een computer gestuurde
stofzuiger, de Roomba.
“Rijdt zichzelf wel eens
klem onder een kast, of
stort zichzelf van de trap.”

houden gebruiken we een aantal basisfuncties.

Welke dat zijn en hoe je ze moet programmeren leer je in de volgende les.
Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze pagina

staat.
Vragen.
52.

Hoe wordt in de techniek een voorwaarde ook wel genoemd?
___________________________________________

Aibo.
Is dit ‘intelligentie’ of
‘slim geprogrammeerd’…?
AI = Artificial Intelligence.
Kunstmatige
intelligentie.
bo = Bot. Afkorting voor
robot

Zoek op internet naar

Turing-test
om meer over
AI te weten te komen.

1

EOF = Exclusieve OF. In het Engels XOR eXclusive OR
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53.

Onder welke condities zal de hiernaast getekende
lamp branden?
___________________________________________

54.

Hoe noemen we deze schakeling?
___________________________________________

55.

AND

56.

Kruis het Easy relais programma aan waarin deze
functie juist geprogrammeerd is.









Onder welke condities zal de hiernaast
getekende lamp branden?
________________________________

57.

Hoe noemen we deze schakeling?
________________________________

58.

OR

Kruis het Easy relais programma aan
waarin deze functie juist
geprogrammeerd is.
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59.

Onder welke condities zal de hiernaast getekende lamp
branden?
_________________________________________

60.

Hoe noemen we deze schakeling?
_________________________________________

61.

Kruis het Easy relais programma aan waarin deze
functie juist geprogrammeerd is.

XOR

62.









Wat is een wisselschakelaar?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

63.

Wat is een wisselschakeling?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

64.

In welke schakeling wordt de XOR gebruikt?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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65.

Zet het hiernaast staande ladderdiagram in het
Easy relais.

Gebruik het Easy relais met het ingevoerde
programma om het onderstaande werkdiagram
correct ‘in te vullen’.

Q1
Q2
I1
I2
I3

66.

Welke onderdelen van het bovenstaande werkdiagram zijn de sensoren?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

67.

Welke onderdelen van het bovenstaande werkdiagram zijn de actuatoren?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Hoofdstuk 6.
Geheugen, Set, Reset, Impuls, …relais.
Schakelaars zijn in veel verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Kijk je naar een
normale lichtschakelaar, dan blijft de schakelaar staan op de laatst ingedrukte stand.

Anders gezegd, druk je op de schakelaar dan gaat de lamp aan en blijft branden. Dat
lijkt vanzelfsprekend, maar geldt dit ook voor de deurbel? (Gelukkig niet…)
Weet je trouwens ook of iemand bij jou ‘aangebeld’ heeft wanneer je weer thuis
Een lichtschakelaar.

komt?

Om veiligheidsredenen worden machines bediend met een soort deurbel schakelaars.
Je hebt dan wel een geheugen nodig om te bepalen of iemand de knop ingedrukt
heeft.

In de volgende les leer je hoe je een geheugen maakt met een relais en hoe je het
moet programmeren.
Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze pagina

staat.

INdrukker

Vragen.
68.

Wat is (behalve de kleur) het verschil tussen een indrukker en een
uitdrukker?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

UITdrukker.
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De vragen 69 tot en met 72 gaan over het hieronder getekende stroomkring
schema.

69.

Welke lamp zal op dit moment branden?
E1 / E2. (Streep het foute antwoord door.)

70.

Schakelaar s2 wordt kort ingedrukt.
Welke lamp zal dan branden?
E1 / E2. (Streep het foute antwoord door.)

71.

Nadat schakelaar s2 kort ingedrukt is, wordt schakelaar s1 kort ingedrukt.
Welke lamp zal dan branden?
E1 / E2. (Streep het foute antwoord door.)

72.

Wat is het probleem van deze schakeling?
___________________________________________
___________________________________________

73.

Wat is een impuls?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

74.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma actief.
Hoe kun je uitgang 3 aan en uitzetten?
_____________________________________
_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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75.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma ingevoerd.
Teken de uitgangssignalen van dit programma
in het hier onderstaande werkingsdiagram.
Je mag natuurlijk het Easy relais gebruiken
om te controleren of je het goed gedaan hebt.

Q1
Q4
I1
P2
I2
P4

22

TIJD…

Hoofdstuk 7.
Afvallend, Opkomend, Impulsvormend en Knipperend schakelen.
In onze westerse maatschappij is tijd een belangrijk gegeven.
Wij gaan er van uit dat je op tijd bent voor een afspraak.
In sommige landen neemt men dat niet zo ‘nauw’.

In de techniek is tijd meestal wel belangrijk. Wanneer een lijmverbinding een
bepaalde tijd moet drogen, dan mag je niet te vroeg stoppen met klemmen. Langer
drogen mag wel, maar kost (typisch westers) weer geld.
Zandloper.

Een brood moet een bepaalde tijd in de oven, duurt het langer dan…
Tijd kun je in op verschillende manieren programmeren.


Hoe lang duurt het voor het stopt.
(Eieren 3 minuten koken.)



Hoe lang duurt het nog voor het begint.
(Wacht 10 minuten.)



Hoe laat begint het. (Om 10 uur)



Hoe lang is het aan en uit. (Knipperlicht.)

Tijd heeft niet altijd een vaste waarde. ’s Zomers moet een buitenlamp later aangaan
Wekker.

dan ’s winters.
Deze tijd bepaal je met een lichtsensor, aangesloten op een ingang van het Easy
relais.
Ga met de internet browser naar:
www.easyrelais.nl
Klik op

en lees en doe alles wat op deze pagina

staat.
Klok.

Kook wekker.
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Afvallend vertraagd schakelen.
Vragen
76.

Geef nog een voorbeeld van een afvallend vertraagd schakelen.
___________________________________________
___________________________________________

77.

Teken hieronder het symbool dat in het Easy relais gebruikt wordt voor
afvalvertraging.

Afvalvertraging
Symbool
78.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma ingevoerd.
T1 en T2 zijn beide afvallend vertraagd.
T1 is ingesteld op 5 seconden.
T2 is ingesteld op 3 seconden.
Teken de uitgangssignalen van dit programma in
het hier onderstaande werkingsdiagram.
Je mag natuurlijk het Easy relais gebruiken om te controleren of je het goed
gedaan hebt.

Q1
Q2
Q3
I1
I2
t / sec
79.

Er is een afvalvertraging ingesteld van 8 seconden. De afvalvertraging wordt
gestart en na 5 seconden wordt deze opnieuw gestart.
Hoe lang heeft dan een aangesloten lamp gebrand?
_______ sec.

Ga verder op de website met Hoofdstuk 7 Opkomend vertraagd schakelen.
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Opkomend vertraagd schakelen.
Vragen
80.

Geef nog een voorbeeld van opkomend vertraagd schakelen.
___________________________________________
___________________________________________

81.

Teken hieronder het symbool dat in het Easy relais gebruikt wordt voor
opkomend vertraagd schakelen.

Opkomvertraging
Symbool
82.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma ingevoerd.
T1 en T2 zijn beide opkomend vertraagd.
T1 is ingesteld op 5 seconden.
T2 is ingesteld op 3 seconden.
Teken de uitgangssignalen van dit programma in
het hier onderstaande werkingsdiagram.
Je mag natuurlijk het Easy relais gebruiken om te controleren of je het goed
gedaan hebt.

Q1
Q2
Q3
I1
I2
t / sec
83.

Er is een opkomvertraging ingesteld van 4 seconden. De opkomvertraging
wordt gestart en na 9 seconden wordt deze uitgeschakeld.
Hoe lang heeft dan een aangesloten lamp gebrand?
_______ sec.

Ga verder op de website met Hoofdstuk 7 Impulsvormend schakelen.
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Impuls vormend schakelen.
Vragen
84.

Geef nog een voorbeeld van impuls vormend schakelen.
___________________________________________
___________________________________________

85.

Teken hieronder het symbool dat in het Easy relais gebruikt wordt impuls
vormend schakelen.

Impuls vormend
Symbool
86.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma ingevoerd.
T1 en T2 zijn beide impuls vormend.
T1 is ingesteld op 1 seconden.
T2 is ingesteld op 3 seconden.
Teken de uitgangssignalen van dit programma in
het hier onderstaande werkingsdiagram.
Je mag natuurlijk het Easy relais gebruiken om te controleren of je het goed
gedaan hebt.

Q1
Q2
Q3
Q4
I1
t / sec
87.

Er is een impuls vormend tijdrelais ingesteld van 6 seconden. De
impulsvorming wordt gestart en na 3 seconden wordt deze uitgeschakeld.
Hoe lang heeft dan een aangesloten lamp gebrand?
_______ sec.

Ga verder op de website met Hoofdstuk 7 Knipperend schakelen.
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Knipperend schakelen.
Vragen
88.

Geef nog een voorbeeld van knipperend schakelen.
___________________________________________

89.

Teken hieronder het symbool dat in het Easy relais gebruikt wordt voor
knipperend schakelen.

Knipperend
Symbool
90.

In het Easy relais is het hiernaast staande
programma ingevoerd.
T1 en T2 zijn beide knipperend.
T1 is ingesteld op 1 seconden.
T2 is ingesteld op 3 seconden.
Teken de uitgangssignalen van dit programma in
het hier onderstaande werkingsdiagram.
Je mag natuurlijk het Easy relais gebruiken om te controleren of je het goed
gedaan hebt.

Q1
Q2
Q3
I1
I2
t / sec
91.

Er is een knipperend tijdrelais ingesteld van 6 seconden. Wanneer het
knipperen gestart wordt gaat een aangesloten lamp meteen aan.
Kruis in onderstaande tabel aan of de lamp al dan niet brandt?
Tijd

Aan

Uit

15 sec.
25 sec.
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Hieronder staat een overzicht van de symbolen die in het easy relais gebruikt worden
voor tijdrelais.

= Afval vertraagd schakelen.
= Opkomend vertraagd schakelen.
= Impulsvormend schakelen.
= Knipperend schakelen.

Hoofdstuk 8.
Easy Soft 6 Basic.
Moet nog geschreven worden…
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