
Wielofunkcyjny Licznik, Timer

Wielofunkcyjny przyrz¹d, konfigurowany jako:

Licznik / licznik sumuj¹cy

Wielofunkcyjny przyrz¹d przeznaczony do zliczania impulsów, cykli, pomiaru przep³ywu, d³ugoœci,

prêdkoœci obrotowej, czêstotliwoœci i precyzyjnego pomiaru czasu. Mo¿e pracowaæ równie¿ jako

wielofunkcyjny timer (przekaŸnik czasowy). Dziêki rozbudowanym funkcjom u¿ytkowym przyrz¹d

znajduje bardzo szerokie zastosowanie. Za pomoc¹ prze³¹czników DIP switch, zlokalizowanych

na górnej czêœci obudowy, wybiera siê charakter pracy urz¹dzenia (licznik, timer, tachometr itp.)

oraz rodzaj czujników wspó³pracuj¹cych z urz¹dzeniem (NPN lub PNP). Ka¿dy przyrz¹d ma

podwójny wyœwietlacz 6-cyfrowy do wizualizacji wartoœci aktualnych i zadanych oraz

czteroprzyciskow¹ klawiaturê do programowania parametrów, zadawania komend np. RESET,

SUMA, oraz zmiany dwóch nastaw. Istnieje mo¿liwoœæ zablokowania zerowania, zmiany nastaw

oraz dostêpu do menu konfiguracyjnego.

2 wejœcia licz¹ce

1 wejœcie kasuj¹ce i 1 wejœcie blokuj¹ce zliczanie

Licznik wyposa¿ony jest dwa niezale¿ne wejœcia licz¹ce, które pracuj¹ w ró¿nych trybach:

Licznik

W³aœciwoœci

Licznik iloœci cykli

Timer

Licznik czasu

Tachometr / czêstotliwoœciomierz

1 lub 2 wyjœcia przekaŸnikowe, tranzystorowe lub SSR

Rodzaje wejœæ:

Istniej mo¿liwoœæ wyboru rozdzielczoœci zliczania impulsów z przetwornika obrotowego (1, 2 lub

4 impulsy na ka¿dy cykl). Dziêki funkcji mno¿nika i zmiany pozycji punktu dziesiêtnego mo¿liwe

jest wyœwietlanie wartoœci pomiarowych w po¿¹danych jednostkach. Licznik ma wbudowan¹

funkcjê offset oraz funkcjê licznika wstêpnego. Licznik wyposa¿ony jest tak¿e w niezale¿ne

wejœcie kasuj¹ce RESET oraz blokuj¹ce zliczanie PAUZA. Kasowanie mo¿e byæ dokonywane

zewnêtrznie przez podanie impulsu na wejœcie RESET, rêcznie z klawiatury lub automatycznie

po osi¹gniêciu zadanej wartoœci. Licznik mo¿e byæ wyposa¿ony w 1 b¹dŸ 2 wyjœcia

przekaŸnikowe, tranzystorowe lub pó³przewodnikowe SSR do sterowania urz¹dzeniami

zewnêtrznymi. Tryb i czas dzia³ania ka¿dego z wyjœæ jest programowany w menu.

- napiêciowe PNP lub NPN (poziom wysoki i niski)

- beznapiêciowe poprzez otwarty kolektor NPN lub stykowe

- z przetwornika obrotowo impulsowego z wyjœciem kwadraturowym.
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1. Pomiar d³ugoœci materia³u ze sterowaniem napêdu
przewijania i no¿a tn¹cego.

2. Pomiar iloœci cieczy wyp³ywaj¹cej z dwóch
ruroci¹gów ze sterowaniem zaworów odcinaj¹cych.

Ch-A

zawór A zawór B

Ch-B
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Przyrz¹d mo¿e pracowaæ równie¿ jako licznik sumuj¹cy i licznik cykli. W trybie pracy licznika

sumuj¹cego przyrz¹d zlicza aktualn¹ wartoœæ,a po osi¹gniêciu wartoœci zadanej, dodaje j¹ do

wartoœci ca³kowitej i zaczyna zliczaæ z powrotem od zera. W trybie pracy licznika cykli przyrz¹d

zlicza iloœæ cykli, a¿ do momentu zerowania lub do momentu osi¹gniêcia ¿¹danej liczby cykli, po

czym aktywuje wyjœcie, a po zerowaniu zaczyna zliczaæ cykle odnowa.

Licznik sumuj¹cy, licznik iloœci cykli

1. Zliczanie wyprodukowanej partii oraz ca³kowitej
liczby produktów ze sterowaniem napêdu linii.

Kana³-A

2. Zliczanie cykli w linii pakuj¹cej do skrzynek 4 x 4
ze sterowaniem napêdu linii.
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zbli¿eniowy
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zliczanie

zliczanie

zliczaniezliczanie

zliczanie zliczanie

zliczanie     lub

zmniejszaj¹cy

Tryb dzia³ania wejœcia:

zwiêkszaj¹cy

indywidualny

wspólny

Kana³ A

rozkazowy

kwadraturowy wejœcia do wspó³pracy z przetwornikami obrotowo-impulsowymi

Wyjœcie przekaŸnikowe

3A SPST 250V~,10 cykli
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Wyjœcie pó³przewodnikowe
SSR 20mA 18V=

Wyjœcie tranzystorowe
NPN 40mA 18V=
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Modu³y wyjœciowe:
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Konstrukcja modu³owa:

Przyrz¹d standardowo wyposa¿ony jest w 2 wejœcia zliczaj¹ce, wejœcie kasuj¹ce, wejœcie

blokuj¹ce zliczanie oraz interfejs do komunikacji RS232. Mo¿e byæ ponadto wyposa¿ony w 1 lub 2

modu³y wyjœciowe, dziêki którym bêdzie sygnalizowa³ stany alarmowe oraz sterowa³ urz¹dzeniami

zewnêtrznymi. W opcji dostêpny jest równie¿ interfejs RS485 do komunikacji.

Urz¹dzenie mo¿e komunikowaæ siê z komputerem przy pomocy interfejsu RS232 (standard) lub

RS485 (opcja) zgodnie z protoko³em Modbus ASCII lub Modbus RTU. Darmowe oprogramowanie

do³¹czone do przyrz¹du z interfejsem RS232, pozwala na wizualizacjê wartoœci mierzonej, zmianê

wartoœci zadanych i alarmów, zadawanie komend np. RESET, SUMA oraz dokonywanie zmian

wszystkich parametrów z poziomu komputera. Wykorzystuj¹c interfejs RS485 oraz p³atne

oprogramowanie EC-Viewer mo¿na dodatkowo obs³ugiwaæ do 32 urz¹dzeñ jednoczeœnie oraz

dokonywaæ rejestracji wyników pomiarów.

Komunikacja:

RS232 lub RS485

czujnik
zbli¿eniowy

Przyk³ady pracy licznika sumuj¹cego i cykli:

Kana³-A
Kana³-B

Enkoder

Przyk³ady pracy licznika:

EZM - 4950

EZM - 4450



Dane techniczne

Rodzaj wejœæ: napiêciowe:

poziom wysoki 3...30V

poziom niski 0...2V

beznapiêciowe

Warunki pracy: 0...50°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Warunki sk³adowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji)

Zasilanie:

Zakres wskazañ:

Modu³y wyjœciowe:

Wyœwietlacz: EZM-4450: podwójny LED, 6 cyfr o wysokoœci 8mm

Stopieñ i klasa ochrony: IP65 / II

EZM-4950: podwójny LED, 6 cyfr o wysokoœci 13.2 i 8mm

Konfiguracje: Licznik programowalny, licznik sumuj¹cy

Licznik iloœci cykli

Wejœcia:

1 blokuj¹ce zliczanie (PAUZA)
1 kasuj¹ce (RESET)

Timer

2 zliczaj¹ce (Kana³ A i B)

-99999...999998

100...240V~ ±15% lub 24V=/~ ±15% , max 6VA

Przyrz¹d mo¿e pracowaæ jako wielofunkcyjny timer cyfrowy. W zale¿noœci od konfiguracji

pracuje jako timer jedno lub dwu-czasowy. Posiada 8 trybów pracy wyjœæ z odliczaniem czasu do

przodu lub do ty³u. Zakres i jednostka czasu jest programowana w menu.

Timer

Wielofunkcyjny Licznik, Timer

Interfejs do komunikacji: RS-232 (standard) lub RS-485 (opcja)
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przekaŸnikowe, SSR

lub tranzystorowe

EZM-4450

1 2 3

1
2
 V

=

m
a

x
 5

0
m

A

4 5 6

Gniazdo
komunikacyjne

RS232 lub RS485

MODU£- 1 MODU£ - 2

Uk³ad pod³¹czeñ:

Monta¿: EZM-4450: w otworze o wymiarach: 46 x 46mm

EZM-4950: w otworze o wymiarach: 92 x 46mm

Zakresy czasu: 0h0min...99h59min; 0min0s...99min59s; 0s0ms...99s99ms; 0h0min...23h59min;

Kasowanie zliczania czasu mo¿e byæ dokonywane automatycznie lub rêcznie; zasilaniem lub

podaniem impulsu na wejœcie RESET. Zliczanie czasu mo¿e byæ wstrzymane w momencie

podania impulsu na wejœcie PAUZA. Dziêki 1 b¹dŸ 2 modu³om wyjœciowym timer steruje

urz¹dzeniami zewnêtrznymi. Tryb i czas dzia³ania ka¿dego z wyjœæ jest programowany w menu.

0h...999,99h; 0min...999,9min; 0s...999,9s

Tachometr s³u¿y do pomiaru prêdkoœci przez przekszta³cenie impulsów wejœciowych na

wymagane jednostki. Przyrz¹d mo¿e równie¿ pe³niæ rolê czêstotliwoœciomierza. Po

odpowiednim przeskalowaniu czêstotliwoœci impulsów wejœciowych wartoœæ na wyœwietlaczu

jest okreœlona jako prêdkoœæ obrotowa lub liniowa. Dziêki funkcji mno¿nika i mno¿nika jednostki

mo¿liwe jest wyœwietlanie wartoœci pomiarowej w ró¿nej postaci (np. obr/min; obr/h; m/s;

cm/min). Miernik ma mo¿liwoœæ nastawy 2 alarmów (górny, dolny, pasmowy itp.) z zadan¹

histerez¹. Przekroczenie tych wartoœci jest sygnalizowane przez aktywacjê wyjœæ na sta³e lub na

pewien zadany czas. Sygnalizacja alarmu mo¿e byæ podtrzymana, a¿ do momentu wygaszenia

Tachometr, czêstotliwoœciomierz

Licznik czasu

Tachometr / czêstotliwoœciomierz

Kana³-A

Kana³-A

Przyk³ady pracy tachometru:

1. Pomiar prêdkoœci wa³u obrotowego.

2. Pomiar prêdkoœci przek³adni zêbatej.

czujnik
optyczny

Przyk³ad pracy licznika czasu:

1. Pomiar czasu pomiêdzy dwoma obiektami na linii
produkcyjnej.

Kana³-A

Kana³-B

Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrzn. 12V=/~ ±10%, max 50mA

przekaŸnikowe 3A 250V~, trwa³oœæ: 10 cykli
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tranzystorowe NPN 18V= , max.40mA
pó³przewodnikowe SSR 18V= , max.20mA

protokó³ ModBus ASCII lub ModBus RTU

Separacja galwaniczna: 2kV

Maks. czêstotliwoœæ zliczania: licznik: 30Hz dla beznapiêciowych, 6kHz dla napiêciowych
tachometr: 30Hz dla beznapiêciowych, 10kHz dla napiêciowych
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Wymiary zewnêtrzne

ESM-4430

EZM - 4450
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Sposób zamawiania

EZM-4450

Zasilanie:

EZM-4950

1

Kod:

2

* Modu³ wyjœciowy 2:

brak 00

Kod:00

24V=/~

100...240V~

0

Interfejs:

RS-232 1

Kod:

* RS-485 2

przekaŸnikowe 3A 250V~ 01

SSR 18V 20mA 02

tranzystorowe 18V 40mA 03

* Modu³ wyjœciowy 1:

brak 00

Kod:

przekaŸnikowe 3A 250V~ 01

SSR 18V 20mA 02

tranzystorowe 18V 40mA 03
Przyk³ad zamówienia:
EZM-4450-1-00-1-0/01-00 - Licznik/timer wielofunkcyjny z jednym wyjœciem przekaŸnikowym,
interfejsem RS-232, zasilanie 100...240V~

*opcje za dodatkowo op³at¹
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Po ustawieniu prze³¹cznika DIP switch w pozycji chronometr przyrz¹d pracuje jako precyzyjny

licznik czasu. Chronometr s³u¿y do pomiaru czasu trwania sygna³u START z jednego kana³u lub

czasu pomiêdzy sygna³ami START, STOP z jednego lub dwóch kana³ów. Zakres zliczania czasu

i jego jednostka jest programowana w menu.

Licznik czasu:

Zakresy czasu: 0h0min...99h59min; 0min0s...99min59s; 0s0ms...99s99ms; 0h0min...23h59min;

0h...999,99h; 0min...999,9min; 0s...999,9s

Kasowanie pomiaru mo¿e byæ dokonywane zewnêtrznie przez podanie impulsu na wejœcie

RESET, rêcznie z klawiatury lub automatycznie po osi¹gniêciu zadanej wartoœci. Zliczanie czasu

mo¿e byæ wstrzymane w momencie podania impulsu na wejœcie PAUZA. Licznik mo¿e sterowaæ

urz¹dzeniami zewnêtrznymi za pomoc¹ modu³ów wyjœciowych. Tryb i czas dzia³ania ka¿dego z

wyjœæ jest programowany w menu.


