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I. A TC-PRO482 univerzális számláló, időzítő, tachométer

1. Jellemző paraméterek

• Nagy kontraszt arányú LCD kijelző, háttérvilágítással a könnyebb olvashatóság érdekében
• Kimenetek állapotának visszajelzése a kijelzőn
• Használható mint időzítő, kettős időzítő, számláló, kettős számláló, kötegelt számláló, tachométer. 
• NPN vagy PNP választható DC bemenet
• Érintés védett csatlakozók
• Szabványos kommunikációs protokoll

MODBUS protokollal felügyeleti rendszerbe integrálható vagy akár PLC-hez is csatolható. Ingyenes Windows 
alapú konfigurációs program segít a paraméterek gyorsan beállításában, valamint alkalmas az adatok online 
figyelésére is.

2. Típushatározó

Kimenet típusa Tápellátás
Modell

Kommunikáció nélkül Kommunikációval

Relés kimenet
100 ~ 240Vac TC-Pro482SRA (-D) TC-Pro482CRA (-D)

24 Vac/Vdc TC-Pro482SRD (-D) TC-Pro482CRD (-D)

Tranzisztoros kimenet
100 ~ 240Vac TC-Pro482STA (-D) TC-Pro482CTA (-D)

24 Vac/Vdc TC-Pro482STD (-D) TC-Pro482CTD (-D)

Megjegyzés: a kommunikációval rendelkező modellek esetében külön kommunikációs kábel rendelendő. 

3. Kiegészítők (külön rendelendők)
Leírás Modell

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–232, 1.5m CAB–090A232

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–485, 1.5m CAB–090A485

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–422, 1.5m CAB–090A422

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–232, 1.5m CAB–090B232

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–485, 1.5m CAB–090B485

9 pólusú D-SUB csatlakozó „mama”, RS–422, 1.5m CAB–090B422

Megjegyzés: 
a CAB–090A232/485/422 típusjelzésű kommunikációs kábelek előlapba szerelhető változathoz használhatóak
CAB–090B232/485/422 típusjelzésű kommunikációs kábelek DIN sínre szerelhető változathoz használhatóak
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4. Előlapi nézet

1,2 - Reset visszajelző
3,4 - kimenet állapot visszajelző
5 - aktuális érték kijelző (9mm)
6 - Időzítőnél óra, perc, másodperc kiválasztó
7 - Beállított tartomány kijelző (4mm)
8~13 - digit beállító gombok
14 - érték és kimenet visszaállító gomb (reset)
15 - funkció és beállító gomb
16 - billentyűzár visszajelző
17 - tartomány kijelző (A, B)
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II. Beállítások

1. Üzemmód kiválasztása

A „mode” és a 2-es gomb 3 másodperces nyomva tartása után, majd  az 1-es gombbal léptetve kiválasztható a 
kívánt üzemmód.
A kijelzőn megjelenő menüpontok sorrendjét a következő ábra szemlélteti. 

• Időzítő (Timer setting mode)
• Kettős időzítő (Twin Timer)
• Két állapotú időzítő 

(Twin forecast)
• Számláló (1-stage counter)
• 2 állapotú számláló 

(2-stage counter) 
• Esemény számláló (Total 

counter)
• Kötegelt számláló 

(Batch counter)
• Kettős számláló (Dual counter)
• Tachométer (Tachometer)

A megfelelő üzemmód kiválasztása után a „mode” és a 2-es gomb 3 másodperces megnyomásával kerülhet 
vissza a főmenübe. 
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2. Kommunikációs beállítások

A „mode” és a 4-es gomb 3 másodperces nyomva tartása után, majd  a „mode”  gombbal kiválasztható a 
megfelelő paraméter. A megfelelő paraméter kiválasztása után a „1” gombbal változtatható a paraméter értéke. 
A kijelzőn megjelenő menüpontok sorrendjét a következő ábra szemlélteti. 

• baud: átviteli sebesség 
(1200-57.6k)

• pari: paritás (nincs, 
páratlan, páros)

• data: adatbit (7,8 bit)
• stop: stopbit (1,2 bit)
• Addr: hálózati cím (01-

FF)
• CoSH: kommunikáció 

(be/ki)
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3. Billentyűzár aktiválása, működési szintjei

A hibás beavatkozás elkerülése érdekében öt különböző szintű billentyű védelem használható, vagy amennyiben 
nem szükséges ez a funkció, akkor kikapcsolható. 
A „mode” és a 6-os gomb 3 másodperces nyomva tartása után, majd  az „1”  gombbal kiválasztható a megfelelő 
paraméter.

A különböző működési szintek leírását az alábbi táblázat tartalmazza. 
K/P szint Mód váltás Képernyő váltás Reset gomb Fel/Le gomb

KP–1 tiltott engedélyezett engedélyezett engedélyezett

KP–2 tiltott engedélyezett tiltott engedélyezett

KP–3 tiltott engedélyezett engedélyezett tiltott

KP–4 tiltott engedélyezett tiltott tiltott

KP–5 tiltott tiltott tiltott tiltott
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4. Időzítő beállítások

Az időzítő beállítása előtt ki kell választani az időzítő üzemmódot (lásd üzemmód kiválasztása), majd a 
„MODE” nyomógomb 3 másodperces nyomva tartását követően elvégezhetőek a szükséges beállítások, a 
paraméterek közötti váltás az „1” gombbal lehetséges, a képernyők közötti váltás pedig a „MODE” gombbal 
történhet. 

A jobb oldalt látható ábrán az elemek funkciója a következő

• Mértékegység és a tizedespont pozíciója (Time range)
Elérhető lehetőségek:

• Időzítés módja (Timer mode)
Up: eltelt idő / Down: hátralevő idő

• Kimenet módja (Output mode)

• Kimeneti időzítés (Output time), beállításhoz használhatóak 
az „1-6” nyomógombok, minden gomb egy helyértéket állít
Beállítható értékek: 0000,00 ~ 9999,99

• Bemeneti jel szélessége (Input signal width) 
1ms és 20ms között választható

• Bemeneti mód kiválasztása (NPN/PNP input mode)
Kiválasztható az alkalmazott bemeneti illesztés

• Billentyűzár működési szintje (K/P level)
Billentyűzár működési szintjének kiválasztása, a KP módot 
engedélyezni kell. (lásd billentyűzár aktiválása)
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4.1 Időzítő működés közben 

• Amennyiben a kimenet módja nem „z”. 

A megfelelő érték az „1-6” nyomógombokkal állítható, 
minden gombbal egy helyérték állítható. 

• „z” kimeneti mód esetén

„z” kimeneti mód esetén a főképernyő két részre osztható, 
az A jelű képernyőn állítható a bekapcsolási idő „1-3” 
nyomógombokkal, a B jelű képernyőn pedig megadható a 
ciklusidő.

Kimenet bekapcsolási ideje a következőképpen számítható:
Kimeneti idő = ciklus idő * bekapcsolási idő(%)/100

például: a ciklus idő 30s, a bekapcsolási idő 31%, akkor 30 
* 31(%)/100 = 9,3s a bekapcsolási idő. 

Alkalmazási példa: 
átfolyást szabályzó szelep állítható 0~100% között, 100% nyitott szelep nyitásának az idejét 
ciklusidőben kell megadni, így a bekapcsolási idő jelenti a szelep százalékos nyitását. 
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5. Kettős időzítő beállítása

A kettős időzítő mód beállítása előtt ki kell választani az megfelelő üzemmódot (lásd üzemmód kiválasztása), 
majd a „MODE” nyomógomb 3 másodperces nyomva tartását követően elvégezhetőek a szükséges beállítások, 
a paraméterek közötti váltás az „1” gombbal lehetséges, a képernyők közötti váltás pedig a „MODE” gombbal 
történhet.

• Mértékegység és a tizedespont pozíciója, kikapcsolási idő (Off time 
range)

• Mértékegység és a tizedespont pozíciója, bekapcsolási idő (On time 
range)
Elérhető lehetőségek a fenti két beállítás elvégzésére: 

• Időzítés módja (Time mode)
Up: eltelt idő / Down: hátralevő idő

• Indítás módja (On / Off start mode)
On esetén az időzítés jellel kezd, off esetén pedig szünettel.

• Bemeneti jel szélessége (Input signal width) 
1ms és 20ms között választható

• Bemeneti mód kiválasztása (NPN/PNP input mode)
Kiválasztható az alkalmazott bemeneti illesztés

• Billentyűzár működési szintje (K/P level)
Billentyűzár működési szintjének kiválasztása, a KP módot 
engedélyezni kell. (lásd billentyűzár aktiválása)

5.1 Kettős időzítő működés közben

Kettős időzítő funkció esetén az A képernyőn a kikapcsolási idő, a B 
képernyőn pedig a bekapcsolási idő állítható. A megfelelő érték az „1-6” 
nyomógombokkal állítható, minden gombbal egy helyérték állítható. 
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6. Két állapotú időzítő beállítása

A két állapotú időzítő mód beállítása előtt ki kell választani az megfelelő üzemmódot (lásd üzemmód 
kiválasztása), majd a „MODE” nyomógomb 3 másodperces nyomva tartását követően elvégezhetőek a 
szükséges beállítások, a paraméterek közötti váltás az „1” gombbal lehetséges, a képernyők közötti váltás pedig 
a „MODE” gombbal történhet.

• Előidőzítő / abszolút időzítő funkció (Forecast / Absolute value)

• Mértékegység és a tizedespont pozíciója (Time range)
Az alábbi lehetőségek elérhetőek: 

• Kimenet módja (output mode), 
választható lehetőségek: A – F1

• Bemeneti jel szélessége (Input signal width) 
1ms és 20ms között választható

• Bemeneti mód kiválasztása (NPN/PNP input mode)
Kiválasztható az alkalmazott bemeneti illesztés

• Billentyűzár működési szintje (K/P level)
Billentyűzár működési szintjének kiválasztása, a KP módot 
engedélyezni kell. (lásd billentyűzár aktiválása)
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6.1 Két állapotú időzítő működés közben 

• Előidőzítő alkalmazása esetén (Forecast value)

Az első képernyőn megadható a beállított érték, a másodikon 
pedig az előidőzítő, a képernyők között a váltás a „Mode” 
nyomógombbal lehetséges. A megfelelő érték az „1-6” 
nyomógombokkal állítható, minden gombbal egy helyérték 
állítható. 

• Abszolút időzítő alkalmazása esetén (Absolut value)

Az „A” jelű képernyőn adható meg az első beállított érték, a 
„B” képernyőn pedig a második beállított érték, a képernyők 
között a „Mode” gombbal válthat. A megfelelő érték az „1-6” 
nyomógombokkal állítható, minden gombbal egy helyérték 
állítható. 

6.2 Funkciók magyarázata
Előidőzítő (Forecast value) Abszolút időzítő

Előidőzítő alkalmazása esetén OUT1 kimenet lesz az 
előidőzítő kimenet, OUT2 pedig az időzítő kimenete. 
Az OUT1 kimenet bekapcsol, ha az aktuális érték eléri 
a beállított érték – előidőzítő beállított értékét. 
OUT2 kimenet kapcsol, ha az aktuális érték eléri a 
beállított értéket. 

OUT1 kimenet bekapcsol, ha az aktuális érték eléri az 
1. beállított értéket, 
OUT2 kimenet kapcsol, ha az aktuális érték eléri a 2. 
beállított értéket. 
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7. Számláló funkciók beállítása

Számláló mód beállítása előtt ki kell választani a megfelelő üzemmódot (lásd üzemmód kiválasztása), majd a 
„MODE” nyomógomb 3 másodperces nyomva tartását követően elvégezhetőek a szükséges beállítások, a 
képernyők közötti váltás pedig a „MODE” gombbal történhet.

• Bemenet típusa (Input mode)

• Kimenet típusa (Output mode)

note5: csak abban az esetben elérhető, ha a bemenet típusa: 
UP/DOWN A,B vagy C. 

• One Shot kimeneti mód

Csak a következő kimeneti típusok esetén elérhető: C, R, K-1, P, 
Q, A vagy K-2.

• Számlálandó jel frekvenciája (Counting speed)

• Bemeneti jel szélessége (Input signal width) 

• Tizedespont helye (Decimal point position)

• Előosztó értéke (Prescale value)

• Bemeneti mód kiválasztása (NPN / PNP input mode)

• Billentyűzár működési szintje (K/P level)
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7.1 Funkciók magyarázata

Bemenet típusa (input mode)
Felfelé számláló mód (UP), lefelé számláló mód (DOWN), felfele és lefele számláló mód (UP/DOWN A,B,C)

Kettős számláló mód (dual counter mode)
Kettős számláló mód esetén választható az összegző (ADD) vagy különbség képző (SUB) funkció.
ADD: dual counter értéke = CP1 PV + CP2 PV
SUB: dual counter értéke = CP1 PV – CP2 PV 

Előosztó értéke (Prescale value)
A számlálóba érkező impulzusokat egy előre meghatározott értékké alakítja a számláló. 
Példa: 25 jeladó impulzusra a szállítószalag 0,75métert halad, ebben az esetben az előosztó értékét 0,03-ra kell 
beállítani. 

 
7.2 Számláló funkció működés közben 

• Előválasztós számláló  (1 stage counter)

A felső sorban az éppen aktuális érték látható, az alsó sorban 
pedig a beállított érték. A beállított érték elérésekor a kiválasztott 
kimeneti típusnak megfelelően kapcsol a kimenet. 

• Előválasztós kettős számláló  (2 stage counter)

Működése megegyezik a számláló funkció működésével, a 
különbség csupán annyi, hogy két beállított érték adható meg. A 
két képernyő közötti váltás a „Mode” nyomógombbal valósítható 
meg. Az „A” jelű képernyőn megadható az 1. beállított érték, a 
„B” képernyőn pedig a 2. érték. 

• Összegző számláló (Total counter)

Az első képernyőn megadható az aktuális és a beállított érték, 
mint a számláló esetében, a második képernyőn pedig az 
összesített számláló értéke látható. A két képernyő közötti váltás 
a „Mode” nyomógombbal lehetséges. 
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• Kötegelt számláló (Batch counter)

Kötegelt számláló esetén az első képernyőn az aktuális és 
beállított érték látható, mint az egyszerű számláló esetén. A 
kötegelt számláló értéke sorban látható, hogy hányszor érte el a 
számláló a beállított értéket. A kötegelt számláló értéke eléri a 
számára megadott értéket, akkor az OUT1 kimenet kapcsol. 

• Két csatornás számláló (Dual counter)

A két csatornás számláló értéke a CP1 beállított és CP2 
beállított értékének az összegét mutatja, ha az ADD funkciót 
aktiválja. A CP1 és CP2 különbségét mutatja, ha az aktivált 
funkció SUB. 
A két csatornás számláló beállított értéke sorban 
meghatározható, hogy egy megadott érték elérésekor a 
kiválasztott kimeneti típusnak megfelelően kapcsoljon a 
kimenet. 
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8. Tachométer funkció beállítása

A tachométer mód beállítása előtt ki kell választani a megfelelő üzemmódot (lásd üzemmód kiválasztása), majd 
a „MODE” nyomógomb 3 másodperces nyomva tartását követően elvégezhetőek a szükséges beállítások, a 
képernyők közötti váltás pedig a „MODE” gombbal történhet.

• Kimenet működési módja (Output mode)

• Számlálandó jel sebessége (Counting speed)

• Tizedespont helye (Decimal point position)

• Előosztó értéke (Prescale value)

• Átlagképzés (Average processing)

• Automatikus nullázási idő (Auto zero time)

• Mérés indítási késleltetés (Startup time)

• Bemeneti mód kiválasztása (NPN / PNP input mode)

• Billentyűzár működési szintje (K/P level)
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8.1 Funkciók magyarázata

Kimenet működési módja (Output mode)
Megadható a kimenet működési módja, OUT1, OUT2 beállított értékére vonatkoztatva. Felső és alsó határérték 
(Hi-Lo), tartomány (Area), felső határérték (Hi-Hi) és alsó határérték (Lo-Lo) határozható meg. 
Számlálandó jel sebessége (counting speed)
A bemeneti jel maximális frekvenciája határozható meg, kontaktus jelek esetén 30Hz, nagyobb sebességgel 
változó jelek esetén pedig 10kHz. 
Előosztó értéke (Prescale value)
Segítségével kijelezhető a fordulatszám vagy a forgás sebessége is. Előosztó funkció nélkül a számlálandó jel 
frekvenciája (Hz) látható, ez az alapértelmezett érték. A megjelenítendő érték az alábbiak képlet szerint került 
kiszámításra: Megjelenő érték = bemeneti jel frekvenciája x előosztó értéke

1. Fordulatszám kijelzése
Megjelenítendő egység Előosztó értéke

RPM (fordulat/perc) 1/N*60

RPS (fordulat/másodperc) 1/N
N: impulzusok száma fordulatonként

2. Forgás sebességének kijelezése
Megjelenítendő egység Előosztó értéke

m/perc Π*d*(1/N)*60

m/másodperc Π*d*(1/N)
N: impulzusok száma fordulatonként
d: a forgástest átmérője

Átlagképzés (Average processing)
Ezen funkció használatával lehetőség van a megjelenítendő adatok és a mért adatok közötti egyszerű 
átlagképzésre. Így a mérési hibából adódó gyors változások kiküszöbölhetőek, 4 különböző szint alkalmazható, 
nincs átlag, 2 mérés átlaga, 4 mérés átlaga, 8 mérés átlaga. A mérési ciklus kiszámítható, egy mintavételezés 
100ms, 4 mérés átlagának ciklusidejéhez 400ms szükséges. 
Automatikus nullázási idő (Auto zero time)
Lehetséges a kijelzőn látható érték nullázása egy megadott idő után, amennyiben nem érkezik bemeneti 
impulzus. 
Mérés indítási késleltetés (Startup time)
A berendezés bekapcsolásakor előfordulhatnak olyan átmeneti jelenségek, melyek a mérés pontosságát nagyban 
befolyásolják, ennek elkerülése érdekében megadható egy késleltetési idő. 
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8.2 Tachométer funkció működés közben

Tachométer funkció használata esetén három különböző képernyő 
érhető el, melyek között a váltás a „Mode” nyomógomb 
segítségével lehetséges. Az első képernyőn látható a mért érték, az 
„A” jelű képernyőn az aktuálisan mért érték látható, valamint 
beállítható az 1. kimenet beállított értéke. A „B” jelű kijelzőn az 
aktuális érték mellett a 2. kimenet értéke állítható. Azt, hogy a 
kimenetek a beállított érték alatt, felett vagy éppen a két érték 
között kapcsoljanak, a kimenet működési módjánál megadható. 
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1. Kimenetek működési módjai, időzítő esetében
Kimeneti mód: A – Bekapcsolás késleltetés start jellel,1

Az időzítés start jellel indítható.
Amíg a start jel aktív, a berendezés tápfeszültség alatt 
van és a „reset” inaktív, az időzítő üzemel. 
A kimenet működését tekintve lehet impulzus típusú 
(one-shot) vagy hosszan tartó (sustained).
Egyszerűsített működési diagram:

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre 

Kimeneti mód: A1 – Bekapcsolás késleltetés start jellel, 2

Az időzítés start jel aktív szintje alatt aktív, jel 
megszűnése esetén nullázódik. 
A kimenet működését tekintve lehet impulzus típusú 
(one-shot) vagy hosszan tartó (sustained).

Egyszerűsített működési diagram:

Kimeneti mód: A2 – Bekapcsolás késleltetés tápfeszültséggel indul, 1

Az időzítés tápfeszültséggel indítható, amennyiben a 
„reset” bemenet inaktív. A start bemenet megállítja az 
időzítőt, vagyis kapuzó bemenetként működik. 
A kimenet működését tekintve lehet impulzus típusú 
(one-shot) vagy hosszan tartó (sustained).

Kimeneti mód: A3 - Bekapcsolás késleltetés tápfeszültséggel indul, 2

Az időzítés tápfeszültséggel indítható, amennyiben a 
„reset” bemenet inaktív. A start bemenet megállítja az 
időzítőt, vagyis kapuzó bemenetként működik. 
A kimenet működését tekintve lehet impulzus típusú 
(one-shot) vagy hosszan tartó (sustained).
Az időzítő tartalmát megőrzi a tápellátás elvételekor 
is, bekapcsoláskor az előző értékről folytatja az 
időzítést. 
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Kimeneti mód: B – Szimmetrikus ütemadó start jellel, 1

Az időzítő start jellel indítható, a kimenet az időzítés 
lejárta után az ellenkezőjére vált, az első periódusban 
szünettel kezd. 

Egyszerűsített működési diagram:

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre 

Az időzítő start jellel indítható, a kimeneten 
megjelenik egy impulzus az időzítés lejárta után. 

Egyszerűsített működési diagram:

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre

Kimeneti mód: B1 - Szimmetrikus ütemadó start jellel, 2

Az időzítő start jellel indítható, a kimenet az időzítés 
lejárta után az ellenkezőjére vált, az első periódusban 
szünettel kezd. Az időzítő tartalma nem törlődik a 
tápellátás elvételekor sem. 

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre 

Az időzítő start jellel indítható, a kimeneten 
megjelenik egy impulzus az időzítés lejárta után. Az 
időzítő tartalma nem törlődik a tápellátás elvételekor 
sem.

Az időzítő start jellel indítható, a kimeneten 
megjelenik egy impulzus az időzítés lejárta után. 
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Kimeneti mód: D – kikapcsolás késleltetés 

A kimenet bekapcsol a tápfeszültség bekapcsolással 
egy időben. (Kivétel, ha a bekapcsoláskor a „reset” 
bemenet aktív). A start megszűnésekor indul az 
időzítő, t idő lejárta után kikapcsol a kimenet. 
Egyszerűsített működési diagram:

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre 

Kimeneti mód : E – Impulzus adó

Start jellel indítható az időzítő, az időzítő indulásával 
együtt bekapcsol a kimenet, idő lejárta után pedig 
kikapcsol. 

Egyszerűsített működési diagram:

Kimeneti mód: F – Összegző mód

Start jellel indítható, start jel aktív ideje alatt működik 
az időzítő. Start jel megszűnése esetén az időzítő 
megáll, de az értéke nem törlődik. Következő start jel 
hatására folytatja az időzítést. Az időzítő értéke 
tápelvétel esetén sem törlődik. 

Kimeneti mód: Z – Kitöltési tényező szabályzás

Időzítés start jellel indítható, megadható a ciklusidő 
(cycle time), és a kitöltési tényező százalékos értéke 
(on duty setting). A megadott ciklusidő százalékos 
értékéig a kimenet bekapcsolva marad, a ciklusidő 
lejárta után a folyamat kezdődik elölről. 

Ha például a ciklusidő 60s és a kitöltési tényező 50%, 
akkor a 60s 50%-os részében lesz a kimenet aktív, 
vagyis 30s-ig.
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2. Kimenetek működési módjai, kettős időzítő esetében

Kimeneti mód : toff – aszimmetrikus ütemadó, szünettel kezd

Az időzítő start jellel indítható, az időtartam lejárta 
után a kimenet az ellenkezőjére vállt, első periódusban 
szünettel kezd. Külön meghatározható a be és a 
kikapcsolási idő is. 

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre 

Kimeneti mód: ton - aszimmetrikus ütemadó, jellel kezd

Az időzítő start jellel indítható, az időtartam lejárta 
után a kimenet az ellenkezőjére vállt, első periódusban 
jellel kezd. Külön meghatározható a be és a 
kikapcsolási idő is. 

Az időzítés alatt a start bemeneti jel nincs hatással a 
működésre

3. Kimenetek működési módjai, két állapotú időzítő esetében

Kimeneti mód : A – bekapcsolás késleltetés

Az időzítő start jellel indítható, az OUT1 kimenet 
bekapcsol, ha az időzítő eléri az első alapjelet (SV1). 
Az OUT2 kimenet bekapcsol, ha az időzítő eléri a 
második alapjelet (SV2). Időzítő tartalma 
tápelvételkor nullázódik. 

Kimenet mód: F-1 – összegző mód

Az időzítő start jel aktív szintje alatt működik, OUT1 
kimenet bekapcsol, ha az időzítő eléri az első alapjelet 
(SV1).  Az  OUT2  kimenet  bekapcsol,  ha  az  időzítő 
eléri  a  második  alapjelet  (SV2).  Időzítő  tartalma 
tápelvételkor  nem nullázódik,  start  jel elvételekor  az 
időzítés megáll, újra indításkor 
az előző értékről folytatja. 
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4. Bemeneti módok és az aktuális érték számláló esetében 

Felfele számláló (inkrementális mód) Lefele számláló (dekrementális mód)

Megjegyzés: CP2 tiltó bemenet jele CP1 alacsony 
szintjénél érkezik

Megjegyzés: CP2 tiltó bemenet jele CP1 alacsony 
szintjénél érkezik

Megjegyzés: CP1 tiltó bemenet jele CP2 magas 
szintjénél érkezik

Megjegyzés: CP1 tiltó bemenet jele CP2 magas 
szintjénél érkezik

Fel és le számláló, A mód Fel és le szánláló, C mód

Fel és le számláló, B mód A mód esetében CP1-re érkező impulzus 
hatására növekszik az érték, ha CP2 aktív, és 
akkor érkezik jel, akkor pedig csökken. 
B mód esetében CP1-re érkező impulzus 
hatására növekszik az érték, CP2 esetén pedig 
csökken.
C mód esetében a jelek sorrendje határozza 
meg az előjelet. Ha CP1 érkezik előbb, utána 
CP2 akkor nő, ha CP2 az első és utána CP1 
akkor pedig csökken. 
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5. Bemeneti és kimeneti mód beállítások, számláló esetében

Kimeneti mód

Felfele számláló Lefele számláló Fel és le A,B,C
Művelet, ha a számláló 

elérte a beállított 
értéket

N

A kimenet bekapcsol, 
a kijelzőn a beállított 
érték látható, amíg 
reset nem érkezik. 

F

A kimenet bekapcsol, 
a kijelzőn a beállított 
érték látható, amíg 
reset nem érkezik. A 
számláló tartalma 
tovább növekszik / 
csökken a beállított 
érték elérésekor.  

C

PV1 eléréskor OUT1 
bekapcsol, PV2 
elérésekor OUT2 
megadott impulzus 
időre bekapcsol, a 
számláló tartalom az 
impulzus elején 
automatikusan 
nullázódik. OUT1 és 
OUT2 időzítése 
egymástól függetlenül 
állítható.

R

PV1 eléréskor OUT1 
bekapcsol, PV2 
elérésekor OUT2 
megadott impulzus 
időre bekapcsol, a 
számláló tartalom az 
impulzus végén 
automatikusan 
nullázódik. OUT1 és 
OUT2 időzítése 
egymástól függetlenül 
állítható.
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Kimeneti mód

Felfele számláló Lefele számláló Fel és le A,B,C
Művelet, ha a számláló 

elérte a beállított 
értéket

K-1'

Az aktuális érték 
tovább növekszik / 
csökken, a kimeneti 
impulzus idejéig. A 
számláló tartalma reset 
impulzussal törölhető. 

P

Az aktuális érték nem 
változik a kimeneti 
impulzus ideje alatt. 
OUT2 impulzus idő 
letelte után a számláló 
értéke nullázódik. 

Q

Az aktuális érték 
tovább növekszik / 
csökken, a kimeneti 
impulzus idejéig. 
OUT2 impulzus idő 
letelte után a számláló 
értéke nullázódik. 

A

A képernyőn a 
beállított érték látható, 
PV1 elérésekor OUT1 
kimenet bekapcsol, 
reset impulzusig, PV2 
elérésekor OUT2 
kapcsol. OUT1-OUT2 
egymástól független. 
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Kimeneti mód

Felfele és lefele számláló A,B,C Művelet, ha a számláló elérte 
a beállított értéket

K-2'

A kijelzőn az aktuális érték 
tovább növekszik, amíg a 
számláló túl nem csordul, 
vagy reset impulzus nem 
érkezik. A kimenetek 
impulzus üzemben 
használhatóak. 

D

A kijelzőn az aktuális érték 
tovább növekszik, amíg a 
számláló túl nem csordul, 
vagy reset impulzus nem 
érkezik. A kimenetek 
bekapcsolnak abban az 
esetben, ha a számláló 
tartalma megegyezik a 
beállított értékkel. 

L

A kijelzőn az aktuális érték 
tovább növekszik, amíg a 
számláló túl nem csordul, 
vagy reset impulzus nem 
érkezik. Az OUT1 kimenet 
bekapcsol, amíg a számláló 
értéke kisebb, mint PV1. 
OUT2 kimenet bekapcsol, ha 
a számláló értéke nagyobb, 
mint PV2. 

H

A kijelzőn az aktuális érték 
tovább növekszik, amíg a 
számláló túl nem csordul, 
vagy reset impulzus nem 
érkezik. Az OUT1 kimenet 
bekapcsol, amíg a számláló 
értéke nagyobb, mint 
PV1.OUT2 kimenet 
bekapcsol, ha a számláló 
értéke nagyobb, mint PV2. 

26



6. Előválasztós számláló (Preset counter) működése

• A teljes számláló értéke mindaddig növekszik, 
amíg a számláló tartalma el nem éri a beállított 
értéket. A következő számlálás csak „reset” 
impulzus hatására kezdődik. 

• A teljes számláló tartalma a „total reset / 
reset2” bemenetekkel törölhető

• A teljes számláló mérési tartománya: -99,999 
-től 999,999-ig terjed. A felső méréshatár 
elérésekor, a következő impulzus hatására 
nulla lesz az értéke. 

7. Kötegelt számláló (Batch counter) működése

Kötegelt számláló módban számolható, hogy a számláló hányszor érte el a beállított értéket. Ha ez a szám elér 
egy megadott értéket (batch counter set value), akkor a kötegelt számláló kimenete bekapcsol. 

• A kötegelt számláló folytatja a számolást abban 
az esetben is, ha a számláló elérte a beállított 
értéket. 

• Kötegelt számláló kimenet tartja az állapotát 
mindaddig, amíg „batch counter reset” (reset2) 
impulzus nem érkezik.

• „Reset2” hatására a kötegelt számláló értéke 
nullázódik, és a kimenete kikapcsol. 

Megjegyzés:
• „batch counter reset” impulzus ideje alatt a kötegelt számláló tartalma 0.
• ha a „batch counter set value”, vagyis a kötegelt számláló beállított értéke, nulla, abban az esetben a 

kötegelt számláló funkció ugyan működik, de a kimenet nem fog kapcsolni.
• Ha a kötegelt számláló kimenet bekapcsolt állapotában elviszik a tápfeszültséget, az újra indítást 

követően a kötegelt számláló kimenet bekapcsolt marad. 

8. Kettős számláló (Dual counter) működése
Kettős számláló esetén lehetőség van összegző (ADD) valamint különbség képző(SUB) mód használatára. 
OUT1 és OUT2 kimenet egyidejűleg kapcsol be, illetve ki. 
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A fenti bal oldali ábrán a kettős számláló mód összegző módja látható. Ahol a kettős számláló értéke (Dual 
counter value) a következőképpen alakul: CP1 aktuális értéke + CP2 aktuális értéke. A bal oldali ábrán a 
kiválasztott kimeneti mód: „N”. 
A jobb oldali ábrán a kettő számláló mód különbség képező módja látható, ahol a számláló értéke a 
következőképpen alakul: CP1 aktuális értéket – CP2 aktuális értéke. 

9. Kimeneti módok tachométer funkció esetén

Felső és alsó határ
(HI-LO)

OUT1 bekapcsol, ha a mért érték (measurment value) az alsó méréshatár 
(Out1 set value) alatt van.
OUT2 bekapcsol, ha a mért érték a felső méréshatár (Out2 set value) felett 
van. 

Tartomány 
kijelölése 
(AREA)

Feltétel OUT1SV ≤ OUT2SV OUT1SV > OUT2SV

Out 1 bekapcsol OUT1SV≤mért érték 
≤OUT2SV

OUT2SV≤mért érték 
≤OUT1SV

Out 2 bekapcsol Mért érték < OUT1SV
Mért érték > OUT2SV

Mért érték < OUT2SV
Mért érték > OUT1SV

Felső határ
(HI-HI)

OUT1 bekapcsol, ha a mért érték nagyobb, mint az alsó határérték (OUT1SV)
OUT2 bekapcsol, ha a mért érték nagyobb, mint a felső határérték (OUT2SV)
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Alsó határ
(LO-LO)

OUT2 bekapcsol, ha a mért érték kisebb, mint a felső határérték (OUT2SV)
OUT1 bekapcsol, ha a mért érték kisebb, mint az alsó határérték (OUT1SV)
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IV. Méretek és megjelenés

1. Megjelenési és kivágási méretek, előlapba szerelhető kivitel 
Az összes ábrán szereplő adat milliméterben értendő, kivéve ahol ez külön jelzésre került. 

1.1 Méretek felerősítő adapter nélkül

1.2 Méretek felerősítő adapterrel

2. Kivágási méret

Az előlap anyagának javasolt minimális vastagsága 1,5mm. 
Az egyszerűbb kezelhetőség, és a jobb légáramlás érdekében a műszerek közötti javasolt távolság legalább 
20mm legyen. 

30



3. Megjelenési és kivágási méretek, kalapsínre szerelhető kivitel 
Az összes ábrán szereplő adat milliméterben értendő, kivéve ahol ez külön jelzésre került. 

3.1 Méretek kommunikációs kábellel 

4. Kiegészítők

CAB-090A

CAB-090B
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5. Bemenetek csatlakoztatása

NPN tranzisztoros, open kollektor bemenet csatlakoztatása

NPN tranzisztoros bemenet csatlakoztatása

Kontaktus csatlakoztatása

PNP tranzisztoros bemenet csatlakoztatása
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