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Licznik 83.1.
Wyposażenie EEZ-904 EEZ-904

  Kształt impulsu dowolny
 (na wejściu przerzutnik Schmitta )
 Wyjście dwa, przekaźniki albo transoptory

Zasilanie czujnika 24 V DC, 100 mA
 Napięcie zasilania 90 do 260 V AC, 48 V AC , 24 V AC

 ±10% lub 11...30 V DC
Podtrzymanie danych min. 10 lat lub

106 cykli pamięci
 Odporność na EN 55011 klasa B i EN 50082 - 2
 zakłócenia dla ekranowanych wejść
 Stopień ochrony IP 65 (płyta czołowa)

Temperatura pracy 0 do 50°C
 Masa 0.18 kg
 
 PROGRAMOWANIE

 
przepływ chwilowy albo dawkowanie Programowanie za pomocą 4 przycisków na płycie czołowej. Kolejne

kroki są sygnalizowane uproszczonymi komunikatami na wyświetlaczu.
Wszystkie ustawienia i zadawania parametrów dostępne są w menu.

przepływ różnicowy
wejścia impulsowe A, B możliwość detekcji kierunku
podwójny wyświetlacz (np. suma i dawka)
łatwa obsługa
skalowanie wejścia  0,0001...9,9999
podtrzymanie danych 10 lat Można programować następujące funkcje:
dwa wyjścia alarmowe
wyjścia przekaźnikowe Polaryzacja wejść: dostępne (PNP) albo (NPN) . Wybór obowiązuje

dla wszystkich wejść.
TECHNICAL DATA

Tryby pracy, impulsowy i timer:
-dodawanie do licznika od zera
-odejmowanie od wartości zadanej
-dod.z autom. przestawieniem po osiągnięciu wart. zadanej.
-odejm. z autom. przestawieniem po osiągnięciu wart. zadanej
-dodatkowy licznik powtórzeń

Wejścia  INP A, INP B Zliczanie impulsów, max=ks. częstotl.
30 Hz lub 10 kHz oddzielnie ustawiane
dla każdego wejścia przełącznikami
C i D z prawej strony obudowy

Bramka wejściowa Wejście statyczne; brak zliczania 
Input Gate kiedy wejście jest aktywne Rodzaje wejść, licznik impulsów i częstościomierz:

-E1: 1 we uniwers. 1 wejście zmiany kierunku zliczania.
-E2: 1 we dodające. 1 we odejmujące.
-E3: 2 we z dyskryminacją fazy dla czujników z wyjściem 
       podwójnym z przesunięciem 90°.
-E4: we z dyskryminacją fazy 
        dla podwójnych impulsów

Wejście Resetujące Wejście dynamiczne; ustawia licznik 
Input Reset na zero (tryb dodawania) lub wartość

Preset 2 (tryb odejmowania)
Blokada Klawiszy Statyczna blokada klawiszy. Jeśli
Input Key wejście jest aktywne, nie można 

zerować licznika ani zmienić wartości
Preset.

Wyjście 2 wyjścia przekaźnikowe, izolowane, Miejsce dziesiętne: można wyświetlać jedno, dwa i trzy miejsca po
przecinku, lub bez miejsc po przecinkuOutput przełączne albo transoptory z 

otwartym kolektorem - emiter
Display 6 cyfr, 2 linijki,  7- segmentowy LCD Mnożnik: wchodzące impulsy są zliczane z mnożnikiem od 0.0001 do

9.9999 dla uzyskania optymalnego odczytuDisplay ze znakiem, licznik cyfry 9mm,
wartość Preset cyfry 7 mm, symbole 
stanu wyjść przekaźnikowych Wyjścia: kształt sygnałów wyjściowych można ustawić oddzielnie dla

każdego wyjścia (normalnie otwarte, normalnie zamknięte, sygna
impuls. dodatni albo ujemny 0.01do 99.99 s)Wartości zadane dwie

Wejścia zliczające dwa, 4 rodzaje (programowalne)
Polaryzacja wejść PNP albo NPN Bramka częstościomierza: nastawna od 0.01do 99.99 s.
Rezystancja wejściowa 10 kΩ
Szybkość zliczania Max. 10 kHz albo 30 Hz 

nastawa na przełączniku DIL Timer: zliczanie czasu w h, min lub s z rozdzielczością 0.001, 0.01
1.0 lub w h:min:s.Min. szerokość imp. dla wejść sterujących  5ms

Czułość wejść dla zasilania AC
Log = 0      0...  4 V DC
Log = 1    12...30 V DC
Dla zasilania DC
Log = 0      0...0,2 x Ub
Log = 1   0,6 x Ub... 30 V DC
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Licznik 83.1.
Wyposażenie EEZ-904 EEZ-904

WYMIARY

pod otwór montażowy 45 x 45 mm

z ramką czołową
pod otwór 50 x 50 mm

z ramką czołową mocowaną wkrętami
pod otwór 50 x 50 mm

OZNACZENIA

EEZ- 904 R 024 typ podstawowy
specyfikacja

EEZ- licznik
904 typ

R wyjścia przekaźnikowe
K wyjścia transoptorowe

024 zasilanie  24 V DC
260 zasilanie  90-260 V AC

ZAKRES DOSTAWY

LIcznik
Łączówka 7 pozycyjna, raster 5,08 mm
Łączówka 7 pozycyjna, raster 3,81 mm
Panel czołowy pod otwór 50 x 50 mm
Panel czołowy pod otwór 45 x 45 mm
Uchwyt mocujący

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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