UC3

LICZNIK IMPULSÓW z programowanym filtrem wejœciowym

Zastosowanie:

+12V

GND

INA

Liczniki pracuj¹ce w œrodowisku o du¿ych
zak³óceniach elektromagnetycznych.
l Liczniki zliczaj¹ce sygna³y odkszta³cone lub
zak³ócone.
l Urz¹dzenia przemys³owe np. sterowanie
urz¹dzeniem na podstawie zliczanych impulsów.
l

OUT
GND

+IN

SW1

SW2

W³aœciwoœci liczników:
Mo¿na zrealizowaæ jeden z podanych ni¿ej liczników:
1. Licznik "w górê" (CU) - zakres zliczania: 0 ... 9999
2. Licznik "w dó³" (Cd) - zakres zliczania: 9999.... -999
3. Prze³¹czany licznik "w górê /w dó³" (CUd) - zakres zliczania: 9999.... -999

4. Skalowanie pomiaru wartoœci¹ 0.001 ... 999.999 (wynik = iloœæ zliczeñ x skalowanie).
W wypadku u¿ycia skalowania maksymalnie mo¿na zwiêkszyæ wartoœci zliczania do 9 999 000
i -999 000 (widoczna rozdzielczoœæ zmniejszy siê).
5. Ustawianie wartoœci startowej dla Cd i CU/d

W³aœciwoœci wejœcia zliczaj¹cego z programowanym filtrem cyfrowym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Minimalna wartoœæ sygna³u zliczanego = 0,5V, maksymalna = 30V.
Rodzaj zbocza wyzwalaj¹cego: narastaj¹ce, opadaj¹ce, wyzwalanie dla obu zboczy.
Programowana szybkoœci¹ narastania zbocza : 0.01V/ms ... 9.99V/ms.
Programowany dolny i górny próg wyzwalania 00.0V ... 29,9V (minimalny odstêp 0V3).
Czêstotliwoœæ próbkowania sygna³u wejœciowego 10kHz.
Rozdzielczoœæ przetwornika wejœciowego 10 bit.
Tryb automatyki ustawiania wejœcia zliczaj¹cego, który sam dostosuje poziom progów napiêcia
oraz szybkoœæ filtracji.

Funkcje dodatkowe:
1. Automatyczna pamiêæ licznika w wypadku zaniku napiêcia zasilania.
Po przywróceniu napiêcia, licznik zaczyna pracê od wartoœci zapamiêtanej.
2. Auto Reset o programowanym czasie trwania 0,5 ... 9,5sek,
Jest to funkcja pozwalaj¹c¹ na automatyczne wznawianie pracy licznika "w dó³" lub licznika
dwukierunkowego. Dzia³a w ten sposób, ¿e po dojœciu licznika do "0" zaczyna byæ odmierzany
czas na jaki jest ustawiony Auto reset i po tym czasie ponownie jest ustawiana pocz¹tkowa wartoœæ
licznika i wznawiane odliczanie.
3. Mo¿liwoœæ startu i zatrzymania zliczania przyciskiem lub poziomem napiêcia na wejœciu INA.
4. Programowane wejœcie INA z filtrem czasowym (eliminacja drgania styków), któremu mo¿na
przypisaæ funkcjê Resetu lub blokowania zliczania dla Cd i CU. Dla licznika CU/d ma na sta³e
przypisan¹ funkcjê zmiany kierunku zliczania.
5. Mo¿liwoœæ za³o¿enia blokady na zmiany ustawieñ, po takim zabiegu nastêpuje brak dostêpu do
zmian w konfiguracji (rozwi¹zanie antysabota¿owe). S¹ dwa poziomy zabezpieczenia:
blokada programowa przycisków – do usuniêcia w MENU FUNKCJI oraz
blokada sprzêtowa usuniêcie której wymaga specjalnej procedury.
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DANE TECHNICZNE

Napiêcie zasilania (Uz):
Pr¹d pobierany:
Zakres temperatury pracy:
Max. napiêcie wejœciowe sygna³u:
Min. napiêcie wejœciowe:
Typ wejœcia :
Rezystancja wejœciowa:
Max. czêstotliwoœæ pracy:
Wyœwietlacz:
Wymiary zewnêtrzne :
Waga:

8V - 16V DC (16V - 25V po pod³¹czeniu do punktu oznaczonego +24V)
typowo 30mA (max. 40mA)
0
0
-20 C +40 C
+30V
+0.4V
DC , sprzê¿enie sta³opr¹dowe
12 kohm
500Hz (zale¿y od ustawieñ filtra wejœciowego)
4 cyfry, LED 10mm, czerwony
60 szer. x 24 wys. x 18mm (razem ze z³¹czem)
ok. 10g (bez filtra maskuj¹cego).
59.6 -0. 6

8.4

D=3.4

9.4
40.0

14.5

39.0
16.2
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LED

15.2

7.0

10.0
1.3

2.54

24 -0. 6

8.0

12,5

13,0

2 otw.
M=2

6,0

M2

20.5

3.7

54.6

Z£¥CZA MIERNIKA

+24V
10

+12V

UC3

INA

GND

OUT
GND

+5V

+IN

9 8
7

6 5
4 3
2

1

SW1

SW2

Nr. Symbol
1
2
3
4
5
6

+IN
GND
OUT
INA
+5V

OPIS FUNKCJI Z£¥CZA
Wejœcie sygna³u zliczanego ( max. +30V / 500Hz)
Wspólna masa sygna³u wejœciowego i zasilania.
Wyjœcie. OUT = 0V gdy licznik =< 0, +5V dla licznika >0.
Wejœcie. programowane funkcje np. resetu lub zmiany kierunku zliczania dla UCD.
Wyjœcie napiêcia +5V do zasilania p³ytek pomocniczych.
NIE POD£¥CZAÆ !!! Wejœcie do programowania.

7
8
9
10

GND
GND
+12V
+24V

Wspólna masa sygna³u wejœciowego i zasilania.
j.w.
+ Napiêcie zasilaj¹ce DC od 8V do 16V
Punkt lutowniczy do pod³¹czenia napiêcia zasilania DC, od 16V do 25V

(pin 1) IN WEJŒCIE SYGNA£U ZLICZANEGO
Maksymalne napiêcie wejœciowe +30V, maksymalna czêstotliwoœæ 500Hz.
Wejœcie to nie jest spolaryzowane, zliczane mog¹ byæ tylko impulsy dodatnie wzglêdem masy GND.
Je¿eli ma byæ sterowane np. przez zwarcie stykami przekaŸnika, wystarczy po³¹czyæ przez rezystor
10k wejœcie IN z napiêciem +5V. Filtr nale¿y wówczas ustawiæ na UL = 0,2V, UH = 2,3V lub
uruchomiæ tryb automatycznego dopasowania parametrów filtra.
max. 30V
500Hz

UH
UL

IN

1

0V

10k

51k
10n

2k

Programowalna szybkoœæ
narastania zbocza (Slew rate)

+5V

2 GND
GND

Progi napiêciowe filtra cyfrowego
Sygna³ wejœciowy (impulsy zliczane)

Schemat wejœcia zliczaj¹cego licznika UC3

GND

+U

10k

Sterowanie napiêciem
0V / +U

Sterowanie przez zwarcie
do masy

IN

6 5 4 3 2 1

GND

IN

GND

6 5 4 3 2 1

+5V

IN

GND

6 5 4 3 2 1

Sterowanie przez zwarcie do
napiêcia dodatniego +U
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USTAWIANIE PARAMETRÓW FILTRA WEJŒCIOWEGO.

Filtr wejœciowy ma za zadanie likwidacjê ewentualnych zak³óceñ na³o¿onych na sygna³ zliczany.
Je¿eli znamy parametry sygna³u wejœciowego i charakter zak³óceñ, mo¿emy ustawiæ rêcznie
w³asnoœci filtra. Przydatny jest podgl¹d oscyloskopem. Progi napiêciowe nale¿y ustawiæ tak ¿eby
sygna³ zliczany by³ przynajmniej 10% nad górnym progiem UH i 10% poni¿ej dolnego progu UL,
oraz mo¿liwie poza poziomem napiêæ zak³ócaj¹cych. Szybkoœæ narastania zbocza sygna³u (Slew Rate)
nale¿y ustawiæ na mo¿liwie ma³¹ wartoœæ co dodatkowo eliminuje szybkie impulsy zak³ócaj¹ce.
MANUALNE DOPASOWANIE FILTRA
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ górny przycisk (SW1) w momencie w³¹czania zasilania.
2. Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ SW1.
]. Przyciskiem SW1 mo¿emy wybraæ rodzaj zbocza
Pojawi siê [ EdGE ] a nastêpnie [ Ed
wyzwalaj¹cego licznik: zbocze opadaj¹ce [ ], lub zbocze narastaj¹ce [ ]
3. Nacisn¹æ SW2.
]. ( In M = manualne ustawienie wejœcia)
Pojawi siê [ In
4. Nacisn¹æ SW2
Pojawi siê [ Sr ] (Slew rate = szybkoœæ narastania) a nastêpnie [ r 1.00 ] (V/msek). Cyfra z
prawej strony bêdzie mocniej podœwietlona. Przyciskiem SW1 mo¿emy zmieniæ wartoœæ
podœwietlonej cyfry. Czym mniejsza wartoœæ, tym mniejsz¹ czêstotliwoœæ mo¿emy mierzyæ.
5. Nacisn¹æ SW2, przechodzimy do ustawienia kolejnej cyfry itd.
6. Podobnie ustawiamy wartoœæ dolnego progu [ UL ] (fabrycznie jest ustawiony na 0V5),
a nastêpnie górnego progu [ UH ] (fabrycznie jest ustawiony na 4V5),
7. Na koniec na wyœwietlaczu pojawi siê [ End ], co oznacza zakoñczenie procedury.

zliczenie, gdy zaprogramowano zbocze opadaj¹ce
zliczenie, gdy zaprogramowano zbocze narastaj¹ce

przebieg zliczany
na wejœciu UC3

próg UH[V]

próg UL[V]
Poprawna szybkoœæ narastania

Za ma³a szybkoœæ narastania - brak zliczania

narastaj¹ce zbocza [V/ms] - odpowiednik operacji matematycznych realizowanych w procesorze

AUTOMATYCZNE DOPASOWANIE FILTRA
Do wejœcia IN miernika nale¿y doprowadziæ sygna³ który bêdzie zliczany, czyli sygna³ do którego
maj¹ zostaæ dopasowane parametry filtra wejœciowego.
1. Wcisn¹æ i przytrzymaæ górny przycisk (SW1) w momencie w³¹czania zasilania.
2. Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ SW1.
SW1
].
Pojawi siê [ EdGE ] a nastêpnie [ Ed
4. Nacisn¹æ SW2. Pojawi siê [ In
].
5. Nacisn¹æ SW1. Pojawi siê [ In Au ].
6. Nacisn¹æ SW2. Pojawi siê [ UL UH ].
Trwa analiza sygna³u wejœciowego. Nie naciskaæ klawiszy a¿ na
wyœwietlaczu pojawi siê np. [ r1.05 ]. Oznacza to ¿e parametr
Slew Rate zosta³ ustawiony na wartoœæ 1.05V/msek.
7. Nacisn¹æ 3 razy SW2 a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê [ UL ], a nastêpnie np.[ L00.4 ].
SW2
Oznacza to ¿e dolny próg napiêcia UL zosta³ ustawiony na wartoœæ 0.4V.
8. Nacisn¹æ 3 razy SW2 a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê [ UH ], a nastêpnie np.[ H04.4 ].
Oznacza to ¿e górny próg napiêcia UH zosta³ ustawiony na wartoœæ 4.4V.
9. Nacisn¹æ 3 razy SW2 a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê [ End ], co oznacza koniec procedury.
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(pin 3) WYJŒCIE OUT
Wyjœcie mo¿e byæ wykorzystane do w³¹czania / wy³¹czania
jakiegoœ urz¹dzenia w zale¿noœci od stanu licznika.
Na wyjœciu jest ustawiany poziom niski ( 0V) gdy licznik
dojdzie do "0" lub ma wartoœæ ujemn¹.
Dla wartoœci dodatnich jest to poziom wysoki (+5V) a¿ do
przepe³nienia licznika = 9999 wtedy równie¿ poziom wyjœcia
zmienia siê na 0V.

UC3
+5V
3 OUT

100R

Schemat wyjœcia OUT

+5V
0V
max 10mA

(pin 4) WEJŒCIE STERUJ¥CE INA (programowane)

UC3

Dla licznika "w górê / w dó³" (CUd) wejœcie to ma na sta³e
przypisan¹ funkcjê zmiany kierunku zliczania.
Dla poziomu wysokiego (+ 5V lub nie pod³¹czone )
dzia³a jak licznik "w górê". Dla poziomu niskiego
( 0V lub zwarcie do masy) dzia³a jak licznik "w dó³".

4

INA

20k

Wejœcia s³u¿y do zdalnego zerowani (resetu) lub w³¹czania / wy³¹czania licznika.
Maksymalne napiêcie wejœciowe = +5V
Wejœciu mo¿na przyporz¹dkowaæ nastêpuj¹ce funkcje w MENU programowania miernika:
[0] Brak funkcji, wejœcie nieaktywne.
[rE] RESET (zerowanie licznika) dla licznika w górê (CU) lub w dó³ (Cd).
Wejœcie jest aktywne poziomem niskim lub zwarciem do masy
tzn. ¿e np. zwarcie do masy spowoduje Reset licznika.
[SS] START / STOP zatrzymuje / startuje zliczanie,
+5V
+5V
dla licznika w górê (CU) lub w dó³ (Cd).
Zwarcie do masy powoduje zatrzymanie zliczania.
0V
100R

Schemat wejœcia INA

Ustawienie wejœcia INA do w³¹czania / wy³¹czania zliczania:
1. Wy³¹czyæ zasilanie miernika
2. Nacisn¹æ i przytrzymaæ klawisz " SW2 " (dolny)
3. W³¹czyæ zasilanie.
4. Poczekaæ a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " UC 3 " po czym puœciæ klawisz.
5. Na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie ustawiony licznik np. " CU "
6. Je¿eli nie zmieniamy typu licznika - nacisn¹æ " SW2 " czyli przejœæ do nastêpnej poz. MENU
7. Podobnie post¹piæ dla " EEP " i " Ar " (nacisn¹æ " SW2 ")
INA
8. Na wyœwietlaczu pojawi siê " IN "
SW1
9. Klawiszem " SW1 " ustawiæ " SS "
4
10. Klawiszem " SW2 " - zatwierdzamy wybór i przechodzimy
do nastêpnej pozycji menu.
11. O ile nie chcemy zmieniæ niczego wiêcej wy³¹czamy zasilanie,
ustawienie zosta³o zapamiêtane.
Teraz zarówno naciœniêcie klawisza " SW1 " jak i zmiana napiêcia na
wejœciu INA spowoduj¹ Start lub zatrzymanie zliczania.
0V - lub zwarcie do masy GND = STOP
+5V - lub rozwarcie = START

SW2
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AUTO reset (Ar)

Auto reset, jest to funkcja pozwalaj¹c¹ na automatyczne wznawianie pracy licznika "w dó³" lub licznika
dwukierunkowego. Dzia³a w ten sposób, ¿e po dojœciu licznika do "0" zaczyna byæ odmierzany
czas na jaki jest ustawiony Auto reset (zliczanie wtedy jest zatrzymane) i po tym czasie, ponownie
jest ustawiana pocz¹tkowa wartoœæ licznika (reset) i wznawiane odliczanie.
Maksymalny czas Auto resetu to 9.5 sek.
Ustawienie czasu Auto resetu:
1.
2.
3.
4.
5.

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk "SW2" w momencie w³¹czania zasilania.
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ przycisk
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni licznik np. " Cd "
Nacisn¹æ 2 razy "SW2 " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " Ar 0 "
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni czas Auto resetu np. " Ar 2. " (czyli 2.5 sek.)
Czas ustalamy z dok³adnoœci¹ 0.5 sek (kropka po cyfrze = 0.5 sek.)
6. Nacisn¹æ "SW2 " i wy³¹czyæ zasilanie.

SW1

Uwagi.
1. Maksymalny czas Auto resetu to 9.5 sek.
2. Kropka po cyfrze oznacz 0.5 sek.
3. Wy³¹czenie Auto resetu = ustawienie " Ar 0 "
SW2

UC3

SKALOWANIE (SCAL) :

Skalowanie polega na pomno¿eniu wyniku pomiaru miernika przez liczbê 6 - cyfrow¹ z przedzia³u:
[ 000.001] - [999.999]. Skalowanie = [001.000] nie zmienia wyœwietlanego wyniku pomiaru.
wyœwietlany wynik = skalowanie * pomiar licznika
Dla liczników "w dó³" z wpisan¹ wartoœci¹ startow¹ wzór przyjmuje postaæ:
wyœwietlany wynik = wartoœæ startowa - ( skalowanie * pomiar licznika )
Przyk³ad: SKALOWANIE LICZNIKA "W GÓRÊ" (CU), WYNIK DZIELONY PRZEZ 10.
Nale¿y przeskalowaæ licznik w górê (CU) tak ¿eby dodawa³ 1 do wyniku co 10 impulsów wejœciowych,
czyli dzieli³ przez 10. Musimy ustawiæ skalowanie dla tego licznika na [ 000.100]

Ustawienie skalowania na 0,1 (dla licznika CU)
1.
2.
4.
5.
4.

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk "SW2" w momencie w³¹czania zasilania.
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ przycisk
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni licznik, w naszym przypadku " CU "
Nacisn¹æ kilka razy "SW2 " a¿ na wyœwietlaczu pojawi siê " SCAL "
Nastêpnie pojawi siê np. "1.000" przy czym ostatnia cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
Musimy ustawiæ wartoœæ 000.100 Klawiszem "SW1" zmieniamy podœwietlon¹ cyfrê,
a klawiszem "SW2" zatwierdzamy wybór i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
5. Po ustawieniu wszystkich cyfr naciskamy "SW2" a¿ wyjdziemy z trybu edycji skalowania.
Uwagi.
1. Dla ka¿dego licznika, mo¿emy ustawiæ inne skalowanie.
2. Je¿eli skalowanie jest inne ni¿ [001.000] wówczas, po w³¹czeniu zasilania pojawia siê " -SC- "
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LICZNIK w GÓRÊ (CU = Counter Up)

UC3

Licznik CU zlicza (sumuje) impulsy doprowadzone do wejœcia IN, od momentu w³¹czenia licznika.
Ma mo¿liwoœæ w³¹czenia i wy³¹czenia klawiszem "SW1" , lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Wejœcie w tryb pracy licznika CU:
1.
2.
3.
7.
8.

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk " SW2 " w momencie w³¹czania zasilania.
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ przycisk
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni licznik czyli " CU "
Klawiszem " SW2 " - zatwierdzamy wybór i przechodzimy do nastêpnej pozycji menu.
O ile nie chcemy zmieniæ niczego wiêcej wy³¹czamy zasilanie, ustawienie zosta³o zapamiêtane.

Naturalny zakres pracy licznika (od 1 do 9 999) mo¿na zwiêkszyæ
np. dziesiêciokrotnie wykorzystuj¹c skalowanie, czyli mno¿¹c przez 0,1.
Oczywiœcie rozdzielczoœæ pomiaru bêdzie mniejsza.

SW1

UWAGI:
1. Dla licznika "CU" dzia³a skalowanie.
2. Naciœniêcie klawisza " SW1 " rozpoczyna liczenie impulsów,
nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie
SW2
klawisza " SW1 " kontynuuje uprzedni pomiar a wiêc dodaje impulsy
od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie licznika wejœciem INA .
5. Po naciœniêcie klawisza " SW2 " licznik jest zerowany (wskazuje "0") i gotowy do zliczania.
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LICZNIK w DÓ£ (Cd = Counter down)

Licznik "w dó³" odejmuje impulsy doprowadzone do wejœcia IN, od ustawionej wartoœci pocz¹tkowej.
Wartoœæ pocz¹tkow¹ nale¿y zaprogramowaæ. Po dojœciu licznika do "0" zmieni siê poziom na wyjœciu
OUT z +5V na 0V.. Mo¿na to wykorzystaæ do w³¹czenia lub wy³¹czenia jakiegoœ urz¹dzenia.
Licznik mo¿emy w³¹czyæ i wy³¹czyæ klawiszem "SW1" , lub zdalnie - napiêciem na wejœciu INA.
Wejœcie w tryb pracy licznika Cd:
1.
2.
3.
4.
5.

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk " SW2 " w momencie w³¹czania zasilania.
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ przycisk
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni licznik czyli " Cd "
Klawiszem " SW2 " - zatwierdzamy wybór i przechodzimy do nastêpnej pozycji menu.
O ile nie chcemy zmieniæ niczego wiêcej wy³¹czamy zasilanie, ustawienie zosta³o zapamiêtane.
Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej licznika Cd:

1. Upewniæ siê ¿e w MENU wybrany jest licznik " Cd " (po w³¹czeniu zasilania wyœwietla siê Cd )
2. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ (3 sek.) klawisz "SW2 " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa licznika, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
3. Klawiszem "SW1" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry, kolejne naciœniêcia zwiêkszaj¹ cyfrê.
4. Klawiszem "SW2 " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
5. Po zatwierdzeniu 4 - tej cyfry licznik przejdzie do pomiarów.
Naturalny zakres pracy licznika (od 9999 do -999)
mo¿na zwiêkszyæ np. dziesiêciokrotnie wykorzystuj¹c
skalowanie, czyli mno¿¹c przez 0,1.
Oczywiœcie rozdzielczoœæ pomiaru bêdzie mniejsza.

SW1

UWAGI:
1. Dla licznika "Cd" dzia³a skalowanie i auto reset,
2. Naciœniêcie klawisza SW1 rozpoczyna liczenie impulsów,
SW2
nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje
3. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza
SW1 kontynuuje uprzedni pomiar a wiêc odejmuje impulsy od poprzedniego wskazania.
4. Mo¿liwe jest wyzwalanie licznika wejœciem INA .
5. Po krótkim naciœniêciu klawisza SW2 (reset) licznik jest ustawiany na wartoœæ pocz¹tkow¹ i
gotowy do zliczania impulsów. Wyjœcie OUT ma poziom +5V .
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LICZNIK DWUKIERUNKOWY (CUd = Counter Up / down)

UC3

Licznik dwukierunkowy jest po³¹czeniem licznika w górê i w dó³, a wiêc mo¿e dodawaæ lub odejmowaæ
impulsy. Kierunek zliczania jest sterowany napiêciem na wejœciu INA :
Mo¿emy zaprogramowaæ wartoœæ pocz¹tkow¹ licznika. Po dojœciu licznika do "0" zmieni siê poziom na
wyjœciu OUT 0. Mo¿na to wykorzystaæ do w³¹czenia lub wy³¹czenia jakiegoœ urz¹dzenia.
Licznik mo¿emy w³¹czyæ i wy³¹czyæ tylko klawiszem "SW1" .
Wejœcie w tryb pracy licznika CUd:
1.
2.
3.
4.
5.

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk " SW2 " w momencie w³¹czania zasilania.
Gdy na wyœwietlaczu pojawi siê napis [ UC 3 ] - puœciæ przycisk
Klawiszem "SW1 " wybraæ odpowiedni licznik czyli " CUd "
Klawiszem " SW2 " - zatwierdzamy wybór i przechodzimy do nastêpnej pozycji menu.
O ile nie chcemy zmieniæ niczego wiêcej wy³¹czamy zasilanie, ustawienie zosta³o zapamiêtane.
Ustawienie wartoœci pocz¹tkowej licznika CUd:

1. Upewniæ siê ¿e w MENU wybrany jest licznik " CUd " (po w³¹czeniu zasilania wyœwietla siê CUd )
2. Nacisn¹æ i d³u¿ej przytrzymaæ (3 sek.) klawisz "SW2 " na wyœwietlaczu pojawi siê aktualnie
ustawiona wartoœæ pocz¹tkowa licznika, przy czym prawa cyfra bêdzie mocniej podœwietlona.
3. Klawiszem "SW1" zmieniamy wartoœæ podœwietlonej cyfry, kolejne naciœniêcia zwiêkszaj¹ cyfrê.
4. Klawiszem "SW2 " zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do edycji nastêpnej cyfry.
5. Po zatwierdzeniu 4 - tej cyfry licznik przejdzie do pomiarów.
Naturalny zakres pracy licznika (od 9999 do -999)
mo¿na zwiêkszyæ np. dziesiêciokrotnie wykorzystuj¹c
skalowanie, czyli mno¿¹c przez 0,1.
Oczywiœcie rozdzielczoœæ pomiaru bêdzie mniejsza.

SW1

UWAGI:
1. Dla licznika "CUd" dzia³a skalowanie i auto reset,
2. Naciœniêcie klawisza SW1 rozpoczyna liczenie impulsów,
nastêpne naciœniêcie - zatrzymuje.
SW2
3. Nie jest mo¿liwe wyzwalanie licznika wejœciem INA .
4. Przy zatrzymanym pomiarze wyœwietlacz miga. Ponowne naciœniêcie klawisza
SW1 kontynuuje uprzedni pomiar.
5. Po krótkim naciœniêciu klawisza SW2 (reset) licznik jest ustawiany na wartoœæ pocz¹tkow¹ i
gotowy do zliczania impulsów. Wyjœcie OUT ma poziom +5V .

Licznik "w górê" (CU) - na wejœcie INA podaæ napiêcie
+5V lub pozostawiæ nie pod³¹czone.
Licznik "w dó³" (Cd) - na wejœcie INA podaæ napiêcie 0V
lub zewrzeæ do masy.

+5V=CU

+5V

20k

Licznik dwukierunkowy (CUd )jest po³¹czeniem licznika w górê
i w dó³, a wiêc mo¿e dodawaæ lub odejmowaæ impulsy.
Kierunek zliczania jest sterowany napiêciem na wejœciu INA :

0V=Cd
4

INA

100R

Schemat wejœcia INA
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UC3

MONTA¯ MECHANICZNY

P³ytka licznika zosta³a wymiarami dopasowana o obudowy tablicowej KM-61+PF f-my Maszczyk i powinna
mieæ do³¹czony filtr czerwony. Obudowê mo¿na równie¿ zamówiæ (za dodatkow¹ op³at¹) razem z
licznikiem. Obudowa ta wymaga do zamocowania otworu 68mm x 32mm który musimy wyci¹æ w
obudowie urz¹dzenia do którego ma byæ zamontowany licznik. Je¿eli nie dysponujemy taka iloœci¹
miejsca, wówczas mo¿emy licznik zamocowaæ bezpoœrednio (bez obudowy) korzystaj¹c z zestawu
monta¿owego, który mo¿na zamówiæ razem z licznikiem Sk³ada siê on z p³ytki filtra optycznego (pleksa),
2 œrub M2 oraz 2 tulejek . Wydrukowany poni¿ej szablon nale¿y nakleiæ na obudowê urz¹dzenia w
miejscu zamocowania licznika i na jego podstawie wyci¹æ i wywierciæ odpowiednie otwory.

62
54.6
10.7

2 otw. D=4

17.0

skala 1:1

2 otw. D=2.5

otwór na wyœwietlacz
40.5mm x 30mm

Szablon do wyciêcia otworów.
( do zestawu monta¿owego )

3.7

obudowa

licznik UC3

nakrêtka zespolona z licznikiem
tulejka

Zamocowanie licznika
za pomoc¹ zestawu
monta¿owego (po
wyciêciu otworów
na podstawie
szablonu)

œruba M2

filtr (pleksa 3mm)

59.6 -0. 6

8.4

D=3.4

9.4
40.0

14.5

39.0
16.2
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LED

15.2

7.0

10.0
1.3

2.54

24 -0. 6

8.0

12,5

13,0

2 otw.
M=2

6,0

M2

20.5

3.7

54.6

FUNKCJE PRZYCISKÓW:

UC3

Dla licznika "w GÓRÊ" (CU)
SW1

Naciœniêcie zatrzymuje zliczanie,
Ponowne naciœniêcie startuje zliczanie.
Gdy zliczanie jest zatrzymane wyœwietlacz miga.

SW2

Naciœniêcie d³u¿sze ni¿ 0,5 sek. zeruje licznik

Dla licznika "w DÓ£" (Cd) i licznika "w GÓRÊ / w DÓ£" (CU/d)
SW1

Naciœniêcie zatrzymuje zliczanie, ponowne naciœniêcie startuje zliczanie.
W czasie wpisywania wartoœci licznika, SW1 zmienia wartoœæ ustawianej cyfry.

SW2

Naciœniêcie d³u¿sze ni¿ 0,5 sek. zeruje licznik.
D³ugie naciœniêcie (>2sek) umo¿liwia zmianê pocz¹tkowej wartoœci licznika.
Podœwietlon¹ cyfrê zmieniamy przyciskiem SW1,
Zatwierdzenie zmian i przejœcie do nastêpnej cyfry - SW2 .

SW1

SW2

FUNKCJE PRZYCISKÓW w trybie programowania FILTRA WEJŒCIOWEGO w/g TABELI nr.1:
Wcisn¹æ i przytrzymaæ górny przycisk (SW1) w momencie w³¹czania zasilania.
SW1 = SET zmiana wartoœci parametrów z listy wyboru.
SW2 = ENTER zatwierdzanie wartoœci parametrów i przejœcie do nastêpnej pozycji w MENU.

FUNKCJE PRZYCISKÓW w trybie programowania FUNKCJI MIERNIKA w/g TABELI nr.2:
Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk (SW2) w momencie w³¹czania zasilania.
SW1 = SET zmiana wartoœci parametrów z listy wyboru.
SW2 = ENTER zatwierdzanie wartoœci parametrów i przejœcie do nastêpnej pozycji w MENU.
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TABELA nr.1 MENU PROGRAMOWANIA PARAMETRÓW FILTRA WEJŒCIOWEGO

UC3

Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny górny (SW1) po czym w³¹czyæ zasilanie.
Wyœwietlany
komunikat

Ustawienie
fabryczne

Lista wyboru (zmiana SW1)

Opis

EdGE (Ed) Wybór rodzaju zbocza wyzwalaj¹cego

Zbocze narastaj¹ce
Zbocze opadaj¹ce
oba zbocza
Manualne ustawianie parametrów *

In

(In)

Wybór trybu ustawiania parametrów
filtra cyfrowego

Sr

(r)

Slew rate - szybkoœæ narastania
zbocza [V/ms]

0,01 - 9,99

1.00*[V/ms]

UL

(L)

Dolny próg napiêcia [V]

0,01 - 9,99

0,05* [V]

UH

(H)

Górny próg napiêcia [V]

0,01 - 9,99

04,5* [V]

Au Automatyczne dopasowanie filtra

* Ustawienia fabryczne.
W nawiasie, np. (H) jest to literka wyœwietlana w czasie programowania danej funkcji..

UC3

TABELA nr.2 MENU PROGRAMOWANIA FUNKCJI MIERNIKA
Wcisn¹æ i przytrzymaæ dolny przycisk (SW2) po czym w³¹czyæ zasilanie.

Wyœwietlany
komunikat

CU

EEP

Lista wyboru (zmiana SW1)

Opis
Wybór rodzaju licznika

[CU]* licznik w górê
[Cd] licznik w dó³
[CUd] licznik w górê / w dó³

Zapis wartoœci licznika do EEPROmu po zaniku
napiêcia zas. Przywrócenie zasilania spowoduje
start od wartoœci sprzed zaniku napiêcia.

[0]* – funkcja wy³¹czona
[1] - funkcja w³¹czona

Ar

Auto Reset. Po dojœciu licznika CD/CUD do zera
[0]* – off , [0.] - 0,5sek, [1] – 1sek,
lub po przekroczeniu górnej wartoœci 9999 ustawia
[1.] - 1,5sek ... [9.] - 9,5sek
0V na wyjœciu OUT. Czas trwania 0,5 – 9,5sek.

IA

Wybór funkcji wejœcia INA dla liczników CU i Cd.
Dla licznika CUd ta pozycja MENU nie pojawi siê.

bS

SCAL

BH

Aktywnoœci przycisków
(programowa blokada przycisków)

[0] – brak funkcji
rE - RESET poziomem niskim
(lub zwarciem do masy).

SS* - START/STOP poziomem niskim

00 – oba wy³¹czone,
01 – dolny(RESET) w³¹czony, górny(STOP) wy³¹czony
10 – dolny(RESET) wy³¹czony, górny(STOP) w³¹czony
11* - oba przyciski w³¹czone (aktywne) *

Skalowanie pomiaru

000.001 – 999.999,
wartoœæ bez skalowania [001.000]*

Blokada sprzêtowa
(UWAGA ! blokada mo¿liwa do usuniêcia
dopiero po zastosowaniu specjalnej procedury)

0* – brak blokady.
1 – w³¹cz (przytrzymaæ 2sek SW2)

* ustawienia fabryczne
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