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2 Seria CTS

� Prosimy o uwa¿ne przeczytanie instrukcji i stosowanie siê do zawartych w niej zaleceñ
� Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nastêpne znaki:

 Uwaga: niedostosowanie siê mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia
albo utrudniæ pos³ugiwanie siê sprzêtem lub oprogramowaniem.

Ogólne warunki eksploatacji

1 U¿ycie opisywanych urz¹dzeñ w systemach o specjalnym znaczeniu (na przyk³ad medycz-
nych, w pojazdach,  itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeñ, przeciwdzia³aj¹-
cych b³êdom funkcjonowania.

2 Urz¹dzenia musz¹ byæ poprawnie montowane w panelu. Niezastosowanie mo¿e spowodo-
waæ pora¿enie pr¹dem.

3 Nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzeñ zewnêtrznych je�li urz¹dzenie jest w³¹czone.
4 Nie nale¿y samodzielnie rozmontowywaæ i dokonywaæ przeróbek urz¹dzenia. W razie

potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo¿e groziæ pora¿eniem
lub spowodowaæ po¿ar. Powoduje te¿ utratê gwarancji.

5 Niniejsze urz¹dzenia nie mog¹ byæ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog³oby to spowo-
dowaæ pora¿enie pr¹dem i znacznie skróciæ czas poprawnego funkcjonowania urz¹dzenia.

6 Po³¹czeñ zewnêtrznych nale¿y dokonywaæ przewodami ZOAWG, przykrêcaj¹c do z³¹cz
z si³¹ 0,74-0,9 Nm. W przeciwnym razie na skutek niew³a�ciwego kontaktu mo¿e doj�æ do
niepoprawnej pracy lub po¿aru.

7 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo¿e prowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia lub
po¿aru.

8 Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ �rodków zawieraj¹cych wodê lub oleje.
9 W przypadku konieczno�ci przetransportowania urz¹dzenia (np. w celu dokonania naprawy),

nale¿y zadbaæ o staranne zapakowanie, uniemo¿liwiaj¹ce powstanie szkód.
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1 Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa

* Prosimy o uwa¿ne przeczytanie instrukcji i stosowanie siê do zawartych w niej zaleceñ
* Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nastêpuj¹ce znaki:

 OSTRZE¯ENIE! � niedostosowanie siê mo¿e groziæ powa¿nymi nastêpstwami.

 Uwaga: � niedostosowanie siê mo¿e spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.

1 U¿ycie opisywanych urz¹dzeñ w systemach o specjalnym znaczeniu (na przyk³ad me-
dycznych, w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczeñ, przeciw-
dzia³aj¹cych b³êdom funkcjonowania.

2 Urz¹dzenia musz¹ byæ montowane w panelu. Niezastosowanie mo¿e spowodowaæ
pora¿enie pr¹dem.

3 Nie wolno pod³¹czaæ urz¹dzeñ zewnêtrznych je�li urz¹dzenie jest w³¹czone.
4 Nie nale¿y samodzielnie rozmontowywaæ i dokonywaæ przeróbek urz¹dzenia. W razie

potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo¿e groziæ pora¿e-
niem lub spowodowaæ po¿ar.

 Uwagi:

5 Niniejsze urz¹dzenia nie mog¹ byæ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog³oby to
spowodowaæ pora¿enie pr¹dem i znacznie skróciæ czas poprawnego funkcjonowania
urz¹dzenia.

6 Po³¹czeñ zewnêtrznych nale¿y dokonaæ przewodami 20AWG, przykrêcaj¹c do z³¹cz
z si³¹ 0,74-0,9 Nm. W przeciwnym razie na skutek niew³a�ciwego kontaktu mo¿e doj�æ do
niepoprawnej pracy lub po¿aru.

7 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo¿e prowadziæ do uszkodzenia urz¹dze-
nia lub po¿aru.

8 Do czyszczenia urz¹dzenia nie wolno stosowaæ �rodków zawieraj¹cych wodê lub oleje.

2 Sposób oznaczenia

Licznik/Zegar

Nastawialne Wska�niki

Cyfr 1 nastawa 2 nastawy bez nastawy

4 CT4S CT4S-2P �
6 CT6S CT6S-2P CT6S-I

* Powy¿sze dane mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia. Przed z³o¿eniem zamówienia prosimy
o kontakt w celu aktualizacji informacji o dostêpnym asortymencie!

CT 6 S � 2P
I wska�nik

1 nastawa
2P 2 nastawy

S wielko�æ wg DIN  48x48 mm

4 9999 (4 cyfry)
6 999999 (6 cyfr)

CT Counter/Timer (Licznik/Zegar)
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3 Specyfikacje

Seria CTS
Cyfr 4 6

1 nastawa CT4S CT6S
Model 2 nastawy CT4S-2P CT6S-2P

wska�nik � CT6S-I
Zasilanie AC 100 do 240 VAC, 50/60 Hz

DC 24 do 60 VDC
AC wska�nik: ok. 9VA, z nastawami: ok. 10VA
DC wska�nik i 1 nastawa: ok. 5VA, 2 nastawy: ok. 6VA

Dop. zakres pracy 90 do 110% napiêcia nominalnego (AC)
Max. szybko�æ zlicz. ustawiana: 1/s, 30/s, 1000/s, 5000/s, 10000/s
Min. szer. licznik wej�cie Reset: ustawiane 1 ms lub 20 ms
impulsów zegar INA, INB, wej�cie Reset: ustawiane 1 ms lub 20 ms

prze³¹czane: napiêciowe lub beznapiêciowe
Wej�cia napiêciowe: imp. wej. -  5,4 k, �H� 5 � 30 VDC, �L� 0 � 2VDC
(patrz pkt. X) beznapiêciowe: styk zwierny (max. rezystancja 1k)

xxx
D³ug. sygna³ów licznik 10/50/100/200/500/1000 ms
wyj�ciowych zegar 10/50/100/200/500/1000/2000/5000 ms

typ z 1 nastaw¹: SPDT (1c)
Sygna³y styki z 2 nastawami: SPST (1a) dla 1. i 2. wyj�cia
wyj�ciowe obci¹¿alno�æ (obci¹¿enie rezystancyjne) NO: 250VAC/3A, NC: 250VDC/2A

typ 1 NPN otwarty kolektor (OC)
OC obci¹¿alno�æ max. 30 VDC, max. 100 mA

Trwa³o�æ pamiêci 10 lat
Zasilanie czujników zewnêtrznych 12 VDC +/- 10%, 100 mA (max.)
Warunki pracy -10 do +55°C, wilgotno�æ 35 do 85% RH (bez kondensacji)
Temp. przechowywania -25 do +65°C

b³¹d powtarzalno�ci
Tryb pracy b³¹d nastawiania +/- 0,01% +/-0,05s po w³¹cz. zasilania
�Zegar� b³¹d napiêciowy +/- 0,01% +/-0,03s po sygnale

b³¹d temperaturowy
Rezystancja izolacji min. 100M (przy 500 VDC)
Wytrzyma³o�æ napiêciowa 2000VAC, 50-60 Hz , 1 min.
Odporno�æ na zak³. od zasilania szum symulowany sygn. prostok¹tnym +/-2kV
Odporno�æ na mechaniczna 0,75 mm przy 10÷55 Hz w 3 osiach, 1 godz.
wibracje popr. pracy 0,5 mm przy 10÷55 Hz w 3 osiach, 10 min.
Odporno�æ na mechaniczna 300 m/s2 (ok. 30 g) w 3 osiach, 3- krotnie
udary popr. pracy 100 m/s2 (ok. 10 g) w 3 osiach, 3- krotnie
Trwa³o�æ mechaniczna min. 10 000 000 zadzia³añ
urz¹dzenia elektryczna min. 100 000 zadzia³añ (NO: 250VAC/3A, NC: 250VDC/2A)
Szczelno�æ IP 65 (wy³¹cznie front)*
Masa 133 do 166 g (w zal. od typu)

 *Uwaga: podana klasa szczelno�ci dotyczy wy³¹cznie panelu frontowego i tylko
przy poprawnym monta¿u z uszczelk¹!



6 Seria CTS

4 Wymiary

5 Panel czo³owy

4-dekadowy 6-dekadowy

1 wy�wietlacz g³ówny (czerwone LED), zliczana warto�æ (odliczany czas), symbole
nastaw, wysoko�æ cyfr: 11mm (4 cyfry) 10mm (6 cyfr),

2 wy�wietlacz pomocniczy (¿ó³to-zielony), wy�wietla wprowadzane warto�ci i symbole
nastaw, wysoko�æ cyfr: 8mm (4 cyfry), 7mm (6 cyfr),

3 LOCK � wska�nik blokady przycisków
4 CNT � wska�nik trybu �licznik�
5 TMR � wska�nik trybu �zegar�:

� miga, gdy zegar zlicza,
� �wieci ci¹gle po osi¹gniêciu zadanej warto�ci

6 PS1, PS2: wska�nik potwierdzaj¹cy wprowadzenie (lub zmianê) warto�ci
7 OUT1, OUT2: wska�nik aktywacji wyj�cia
8 przycisk RESET
9 przycisk MODE
10 przyciski ustawiania

Uwaga! we wska�niku CT6S-I i licznikach CT4S oraz CT6S nie wystêpuj¹ diody
PS1 i OUT1. Diody PS2 i OUT2 przyjmuj¹ oznaczenie odpowiednio PS i OUT

otworowanie
tablicy
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6 Po³¹czenia zewnêtrzne � opis wyprowadzeñ

CT4S, CT6S CT4S�2P, CT6S�2P CT6S�I

    w trybie �Licznik� � INB, w trybie �Zegar� � INH (podanie sygna³u zatrzymuje zliczanie)

Po³¹czenia sygna³ów wej�ciowych
� typ beznapiêciowy NPN

Po³¹czenia sygna³ów wej�ciowych
� typ napiêciowy PNP

*

***
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7 Wybór typu sygna³ów wej�ciowych

Przed pod³¹czeniem sygna³ów wej�ciowych nale¿y licznik przestawiæ w tryb
przyjmowania sygna³ów w standardzie zgodnym z posiadanym czujnikiem (pkt. 6)

wej�cie �nie napiêciowe� NPN wej�cie �napiêciowe� PNP

1 od³¹czyæ zasilanie!
2 wyj¹æ licznik z obudowy
3 �cisn¹æ zatrzaski z obu stron (1), rozci¹gn¹æ (2) i wyj¹æ licznik jak na rysunku

OSTRZE¯ENIE!
UPEWNIÆ SIÊ ¯E ZASILANIE JEST OD£¥CZONE

4 wybraæ typ wej�cia, zwieraj¹c odpowiednie piny jak na rysunku
� wej�cie �nie napiêciowe� NPN
� wej�cie �napiêciowe� PNP

5 w³o¿yæ licznik do obudowy
6 pod³¹czyæ zasilanie.

8 Po³¹czenia wyj�ciowe

Wyj�cia przeka�nikowe Wy�cie sygna³u OC

Uwaga: nie nale¿y przekraczaæ dopuszczalnych warto�ci obci¹¿alno�ci wyj�æ
okre�lonych w specyfikacji na str. 3. Wyj�cie OC chroniæ przed odwrotn¹ polary-
zacj¹, a w przypadku obci¹¿enia o charakterze indukcyjnym (np. przeka�nik)
stosowaæ dodatkowe zabezpieczenia (dioda, warystor, itp) jak pokazano na
rysunku.
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9 Wy�wietlanie kodu b³êdu

W przypadku wyst¹pienia b³êdu w funkcjonowaniu CPU na wy�wietlaczu pojawi siê napis 
Wszystkie wyj�cia zostan¹ ustawione w stan OFF. Kasowanie b³êdu nastêpuje po przyci�niêciu
klawisza RST (reset).

10 Zmiana warto�ci ustawieñ w trybie Licznik (Counter)

Zmiana warto�ci ustawieñ w urz¹dzeniu:

z pojedyncz¹ nastaw¹ (CT4S, CT6S) z podwójn¹ nastaw¹ (CT4S-2P, CT6S-2P)

         

Je�li po przej�ciu z trybu pracy do trybu ustawiania nie podejmie siê ¿adnych czynno�ci, lub po
wprowadzeniu zmian nie zatwierdzi siê ich klawiszem , licznik po 60 sek. powraca do trybu pracy.

Zmiana warto�ci ustawianej na 0 (zero) powoduje, i¿ po naci�ni¹ciu przycisku RST (reset) lub
podaniu sygna³u RESET � wyj�cie przechodzi i pozostaje w stanie OFF. Wyj¹tkiem jest tryb wyj�cia
�T� � pierwsza nastawa o warto�ci 0 (zero) powoduje ustawienie wyj�cia OUT1 na ON.

Jak zmieniæ ustawienie pojedynczej nastawy np. z warto�ci 175 na 180?

Kolejne przyciskanie  powoduje przej�cie do nastêpnej cyfry w lewo i mo¿liwo�æ
zmiany jej warto�ci klawiszami  lub 

Nacisn¹æ przycisk 
aby wej�æ w tryb usta-
wiania. Cyfra �5� miga

Nacisn¹æ przycisk 
piêæ razy zmieniaj¹c
warto�æ na �0� a na-
stêpnie nacisn¹æ przy-
cisk  jeden raz.

Cyfra �7� miga. Naci-
sn¹æ przycisk  je-
den raz zmieniaj¹c
warto�æ na �8�.

Nacisn¹æ przycisk 
jeden raz aby zatwier-
dziæ zmiany i powróciæ
do trybu pracy (RUN)
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11 Zmiana warto�ci ustawieñ w trybie Zegar (Timer)

Zmiana ustawieñ czasu pojedynczej Zmiana ustawieñ czasu podwójnej
nastawy (tryb wyj�ciowy inny ni¿ FLK) nastawy (tryb wyj�cia FLK

Je�li po przej�ciu z trybu pracy do trybu ustawiania nie podejmie siê ¿adnych czynno�ci, lub po
wprowadzeniu zmian nie zatwierdzi siê ich klawiszem , licznik po 60 sek. powraca do trybu pracy.

Jak zmieniæ ustawienie nastawy t.oFF np. z warto�ci 30 sek. na 50 sek.
i t.on z 40 sek. na 20 sek. (tryb wy�cia: FLK, Zakres czasu: tr - 2)

Kolejne przyciskanie  powoduje przej�cie do nastêpnej cyfry w lewo i mo¿liwo�æ
zmiany jej warto�ci klawiszami  lub 

12 Blokada klawiatury

Blokada klawiatury zabezpiecza przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami
ustawieñ licznika. Blokadê mo¿na wy³¹czyæ lub ustawiæ na jednym z 3 poziomów:

(LOCK OFF) � wy³¹czenie blokady

(LOCK LEVEL 1) � klawisze dostêpu: 
(LOCK LEVEL 2) � klawisze dostêpu:  i  i 
(LOCK LEVEL 2) � klawisze dostêpu:  i  i  i 

Nacisn¹æ przycisk 
aby wej�æ w tryb usta-
wiania. Cyfra �0� miga
Przej�æ klawiszem 
na cyfrê �3�

Nacisn¹æ przycisk 
dwa razy zmieniaj¹c
warto�æ na �5� a na-
stêpnie przyciskiem 
przej�æ do t.on

Nacisn¹æ przycisk 
dwa razy a¿ zacznie
migaæ cyfrê �4�

Nacisn¹æ przycisk 
dwa razy zmieniaj¹c
warto�æ na �2� a na-
stêpnie przyciskiem 
zatwierdziæ zmiany
i powróciæ do trybu
pracy (RUN)
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13 Ustawianie wspó³czynnika podzia³u licznika

Na rzeczywistym obiekcie zachodzi czêsto potrzeba przedstawiania wyników pomiarów d³ugo-
�ci w jednostkach mianowanych (cm, m, itp), jednak przetworniki obrotowe wysy³aj¹ impulsy,
których zliczona ilo�æ wymaga przeliczenia na drogê przebyt¹ przez obiekt.

Liczniki serii CTS umo¿liwiaj¹ wprowadzenie przelicznika (prescale value), którego warto�æ mo¿-
na ³atwo obliczyæ korzystaj¹c z poni¿szego wzoru:

p x �rednica rolki
Przelicznik = --------------------------------------------

impulsów/obrót (przetwornika)

14 Ustawienia fabryczne

Ustawienie CT4S-2P, CT6S-2P CT4S, CT6S CT6S-I
Tryb wejciowy UP/DOWN � C (U/D � C)
Tryb wyj�ciowy F �
OUT1 100 ms �
OUT2 (OUT) HOLD �
CPS (szybko�æ zliczania) 30 cps (imp./sek.)
Min. czas sygn. reset 20 ms
Punkt dziesiêtny bez punktu dziesiêtnego
Warto�æ przelicznika        dla CT6S-2P, CT6S, CT6S-I  : 1,000

             dla CT4S-2P, CT4S  : 1,000
Tryb pamiêtania CLEr (power reset)
Zakres  zliczania dla CT6S-2P, CT6S, CT6S-I  : 0,01s do 9999,99s

    dla  CT4S-2P, CT4S  : 0,01s do 99,99s
Tryb Up/Down U (zliczanie �w górê�)
Tryb wyj�cia OND (ON DELAY) �
Czas sygn. wyj�cia HOLD (zatrzymanie) �
Czas sygn. wej�cia 20ms

Typ sygn. wej�ciowych NPN (nie-napiêciowe)
Blokada klawiszy L.oFF (bez blokady)
Tryb Licznik/Zegar Counter (licznik)

Przyk³ad:
�rednica rolki pomiarowej � 22 mm,
rozdzielczo�æ przetwornika � 1000 imp/obrót

3,1416 x 22
Przelicznik = ------------------ = 0,069 mm/imp.

1000

Do wprowadzenia przelicznika s³u¿y funkcja
 dostêpna w trybie ustawiania.

Uprzednio nale¿y wprowadziæ wy�wietlanie
punktu dziesiêtnego na pozycji umo¿liwiaj¹cej
odczyt z za³o¿on¹ dok³adno�ci¹.
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15 Ustawianie funkcji w trybach pracy Licznik/Zegar

Tryb Licznik Tryb Zegar

RUN (praca) RUN (praca)

 3 sek.  3 sek.  3 sek.  3 sek.

typ sygn. wej�ciowych ( ) Zakres

max. szybk. zliczania ( ) tryb Up/Down ( )

tryb wyj�cia ( ) tryb wyj�cia ( )

czas sygn. OUT2 ( ) czas sygn.wyj�ciowego ( )

czas sygn. OUT1 ( ) tryb wej�cia ( )

tryb wej�cia ( ) czas sygn.wej�ciowego ( )

min. czas sygn. reset ( ) blokada klawiszy ( )

punkt dziesiêtny ( ) Licznik/Zegar ( )

przelicznik ( )

tryb pamiêtania ( )

blokada klawiszy ( )

Licznik/Zegar ( )

Zmiana trybu pracy na tryb ustawiania nastêpuje po naci�niêciu i przytrzymaniu 3 sekundy
klawisza . Je�li przez 60 sekund nie wykonamy ¿adnych czynno�ci urz¹dzenie przejdzie
automatycznie w tryb pracy (RUN).
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**

*Je�li w trybie ustawiania licznika,
bêd¹c na pozycji Licznik/Zegar ( ) wybie-
rzemy opcjê zegar i przytrzymamy klawisz

 3 sek. � urz¹dzenie przejdzie do pracy
Zegar  tryb RUN

**  Je�li w trybie ustawiania zegara,
bêd¹c na pozycji Licznik/Zegar ( ) wybie-
rzemy opcjê licznik i przytrzymamy klawisz

 3 sek. � urz¹dzenie przejdzie do pracy
Licznik  tryb RUN.
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16 Ustawianie parametrów funkcji w trybie pracy Licznik

Pozycja Sposób ustawiania

Tryb wej�ciowy

Z trybami: Ud-A, -B i -C dostêpne s¹ tryby wyj�cia S, T lub D

Szybko�æ zliczania

CPS dotyczy sumy imp/sek. obu wej�æ jednocze�nie.
[imp./sek.] W trybie wyj�ciowym d , max. warto�æ CPS wynosi 1k

W trybie wej�ciowym U (Up) lub d (Down)

Tryb wyj�ciowy

W trybie wej�ciowym Ud-A, -B i -C (Up/Down � A, B lub C)

Czas sygn. OUT1      [ms]

Czas sygn. OUT2   [ms]

Typ wej�cia Wska�nik wybranego zworkami typu sygna³ów wej�ciowych:
napiêciowego   lub nie-napiêciowego   .
Nie mo¿na dokonaæ zmiany z poziomu klawiatury.

Min. czas sygna³u    Wybór minimalnej szeroko�ci impulsu na wej�ciu

reset reset [ms]

Punkt dziesiêtny W licznikach 6-dekadowych

W licznikach 4-dekadowych

Przelicznik  � wybór edytowanej cyfry
 i  � zmiana warto�ci edytowanej cyfry

Zakres warto�ci wprowadzanego przelicznika:
0.001÷99,999 (w licznikach 6-dekadowych)
0,01÷9,99 (w licznikach 4-dekadowych)

(patrz pkt. 13) Przelicznik � wyra¿ona w dowolnych jednostkach warto�æ,
przypadaj¹ca na 1 impuls zliczany przez licznik.
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Pamiêtanie warto�ci  � zanik zasilania kasuje  pamiêæ

zliczonej   � pamiêtanie warto�ci zliczonej

Blokada klawiatury

Licznik/Zegar

 � licznik,  � zegar

  Uwagi:

1 W licznikach z pojedyncz¹ nastaw¹ (CT4S, CT6S) nie wystêpuje pozycja OUT1
(ustawianie czasu sygna³u wyj�ciowego OUT1) a wyj�cie OUT2 przyjmuje nazwê
OUT (na wy�wietlaczu pojawia siê jako ).

2 W przypadku ustrawienia trybu wyj�ciowego jako F lub N, zliczenie do warto�ci
zadanej powoduje zatrzymanie wyj�cia (hold), bez wzglêdu na nastawiony czas OUT2.

3 Ustawienie trybu wyj�cia na S,T lub D, jest mo¿liwe wy³¹cznie wtedy, kiedy wej�cie
zosta³o ustawione w tryb Ud-A, Ud-B lub Ud-C. Dla trybów wej�ciowych U i D nie
jest to mo¿liwe.

4 W czasie ustawiania jakichkolwiek funkcji licznika, sygna³y wej�ciowe s¹ ignorowane
a wyj�cia s¹ w stanie OFF (wy³¹czone).

5 Je�li wyj�cie jest w trybie D a szybko�æ zliczania ustawiona jest na 1k cps (1000/sek),
wyj�cie przeka�nikowe mo¿e pracowaæ niepoprawnie ze wzglêdu na ograniczon¹
szybko�æ zadzia³ania. W takim przypadku nale¿y korzystaæ z wyj�cia OC (pin 12).

6 W przypadku ustawienia trybu wyj�ciowego D przy ustawionej uprzednio prêdko�ci
wej�æ 5k cps lub 10 kcps � prêdko�æ ta zostanie automatycznie zredukowana do 1k cps.

7 We wska�nikach CT6S-I, nie wystêpuj¹ pozycje dotycz¹ce ustawiania trybów
wyj�ciowych i czasu sygna³ów wyj�ciowych.
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17 Tryby wej�ciowe Licznika

Tryb Wykres pracy Opis

A > min. szeroko�æ impulsu wej�ciowego, B > ½ min. szer. imp. wej�ciowego, krótszy czas powoduje
wyst¹pienie b³êdu zliczania ±1 impuls.

Poziom Wej�cie napiêciowe (PNP) Wej�cie nienapiêciowe NPN
H 5 do 30 VDC Zwarte
L 0 do 2 VDC Otwarte

(UP)
zliczanie
�w górê�

(Down)
zliczanie
�w dó³�

(UP/Down-A)
wej�cie

kierunkowo
sterowane

(UP/Down-B)
wej�cia

niezale¿ne

(UP/Down-C)
wej�cia
fazowo
zale¿ne

nie liczy

nie liczy

nie liczy

NA � wej�cie impulsów zliczanych
INB � wej�cie steruj¹ce dla INA: poziom wysoki (H) blokuje
zliczanie impulsów podawanych na INA
* czas podawania tego sygna³u musi byæ wiêkszy od
minimalnej szeroko�ci zliczanych impulsów (A) i jest
zale¿ny od zadeklarowanej max. prêdko�ci zliczania (CPS)
INA � wej�cie steruj¹ce dla INB: poziom wysoki (H) blokuje
zliczanie impulsów podawanych na INB
INB � wej�cie impulsów zliczanych
* czas podawania tego sygna³u musi byæ wiêkszy od
minimalnej szeroko�ci zliczanych impulsów (A) i jest
zale¿ny od zadeklarowanej max. prêdko�ci zliczania (CPS)

INA � wej�cie impulsów zliczanych  (odliczanych od n)
INB � wej�cie steruj¹ce dla INA: poziom H blokuje zliczanie

n � wprowadzona nastawa
* informacje j.w.

INA � wej�cie steruj¹ce dla INA: poziom H blokuje zliczanie
INB � wej�cie impulsów zliczanych (odliczanych od n)

n � wprowadzona nastawa
* informacje j.w.

nie liczy

INA � wej�cie impulsów zliczanych
INB � wej�cie steruj¹ce zliczaniem Up/Down: zmiana
sygna³u z L na H powoduje zliczanie �w dó³�,
z H na L � zliczanie �w górê�

* informacje j.w..

INA � wej�cie impulsów zliczanych �w górê�
INB � wej�cie impulsów zliczanych  �w dó³�
Jednoczesne podanie stanu wysokiego na oba wej�cia nie
spowoduje zmiany stanu licznika
Tryb nieodpowiedni do wspó³pracy z przetwornikami

INA � wej�cie impulsów z kana³u A przetwornika
INB � wej�cie impulsów z kana³u B przetwornika

Tryb przeznaczony do wspó³pracy z przetwornikami
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18 Tryby wyj�ciowe Licznika

Tryb Tryb wej�cia
wyj�cia UP DOWN UP/DOWN A, B, C Dzia³anie

Po osi¹gniêciu warto�ci PRESET2
licznik przestaje reagowaæ na imp.
wej�ciowe nie zmieniaj¹c stanu wy-
swietlacza, OUT1 pozostaje aktyw-
ne zgodnie z nastawion¹ warto�ci¹,
OUT2 pozostaje aktywne do czasu
wyst¹pienia sygna³u RESET.

Po osi¹gniêciu warto�ci PRESET2
licznik dalej zlicza imp. wej�ciowe
zmieniaj¹c stan wy�wietlacza, OUT1
pozostaje aktywne zgodnie z nasta-
wion¹ warto�ci¹, OUT2 pozostaje ak-
tywne do czasu wyst¹pienia sygna³u
RESET.

Osi¹gniêcie warto�ci PRESET2 powo-
duje wyzerowanie licznika i ponowne
zliczanie (np. od 0 dla trybu Up). Wyj-
�cie OUT2 pozostaje aktywne po
wyzerowaniu, przez czas ustawiony
parametrem oUt2.

J.w., ale zliczanie pozostaje zabloko-
wane na czas aktywno�ci wyj�cia
OUT2, po czym zostaje automatycz-
nie podjête.

Osi¹gniêcie warto�ci PRESET2 powo-
duje aktywno�æ wyj�cia OUT2 przez
czas ustawiony parametrem oUt2.
Licznik nie przerywa zliczania ocze-
kuj¹c na sygna³ RESET.

Jak w trybie r ale licznik nie przerywa
zliczania, natomiast wy�wietlacz
zostaje zablokowany na czas aktyw-
no�ci wyj�cia OUT2.

Po osi¹gniêciu warto�ci PRESET2,
licznik zlicza jeszcze przez czas
aktywno�ci wyj�cia OUT2, po czym
nastêpuje wyzerowanie i wznowienie
zliczania.

HOLD Output

ONE-SHOT Output
HOLD Output
t � ONE-SHOT Output  time
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* W licznikach z pojedyncz¹ nastaw¹ (CT4S i CT6S) wyj�cie OUT ma takie same w³a�ciwo�ci jak wyj�cie
OUT2 w licznikach z podwójn¹ nastaw¹.

19 Tryby zliczania realizowane przez wska�nik CT6S-I

Dla trybu wej�cia UP (zliczanie �w górê�) Dla trybu wej�cia DOWN (zliczanie �w dó³�)

Dla trybu wej�cia Ud-A, Ud-B i Ud-C

Po osi¹gniêciu warto�ci PRESET2
licznik przestaje reagowaæ na imp.
wej�ciowe nie zmieniaj¹c stanu wy-
swietlacza, OUT1 i OUT2 pozostaj¹
aktywne zgodnie z nastawion¹ war-
to�ci¹.

Wyj�cia pozostaj¹ aktywne je�li spe³nione
s¹ warunki ustalone przez warto�ci PRESET1
i PRESET2 � ogólnie, je�li:
stan licznika ³ PRESETx

J.w. z t¹ ró¿nic¹, i¿ wyj�cie OUT1 pozostaje
aktywne je�li stan licznika £ PRESET1.

Wyj�cia OUT1 i OUT2 pozostaj¹ aktywne
tylko na czas zgodno�ci z nastawionymi
warto�ciami PRESET1 i PRESET2.
Brak mo¿liwo�ci ustawiania czasów aktyw-
no�ci wyj�æ.
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20 Ustawianie parametrów funkcji w trybie pracy Zegar

Pozycja Sposób ustawiania

Urz¹dzenia 6-dekadowe

Zakres

Urz¹dzenia 4-dekadowe

Tryb UP/DOWN UP � zlicza od zera do nastawionej warto�ci

DOWN � od nastawionej warto�ci do zera

Tryb wyj�cia

Czas sygna³u OUT

Typ wej�cia Wska�nik wybranego zworkami typu sygna³ów wej�ciowych:
napiêciowego   lub nie-napiêciowego   .
Nie mo¿na dokonaæ zmiany z poziomu klawiatury.

Min. czas sygna³u    Wybór minimalnej szeroko�ci impulsu na wej�ciach

wej�ciowego INA, INHIBIT, RESET [ms]

Blokada klawiatury

Licznik/Zegar

 � licznik,  � zegar

* W czasie ustawiania jakichkolwiek funkcji licznika, sygna³y wej�ciowe s¹ ignorowane a wyj�cia s¹ w stanie OFF (wy³¹czone).
* W trybach wyj�ciowych FLK, INT, INT1 i OFD � nie ustawia siê out.t
* Wska�nik CT6S-I nie posiada wyj�æ, nie ma wiêc funkcji ich ustawiania.
* Po wej�ciu w tryb ustawiania i braku aktywno�ci klawiatury przez 60 sek. urz¹dzenie przechodzi w tryb pracy (RUN).

[ms]
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21 Zakresy zliczania Zegara

   Urz¹dzenia 6-dekadowe Urz¹dzenia 4-dekadowe

      

22 Tryby wyj�ciowe Zegara

     Tryb Wykres pracy Opis

SIGNAL ON DELAY (POWER RESET)

SIGNAL ON DELAY 1 (POWER RESET)

POWER ON DELAY (POWER HOLD)

Zliczanie nastêpuje po podaniu sygna³u INA.
Po zliczeniu zadanej warto�ci (PRESET), wyj�cie (OUT2 w urz¹-
dzeniach 6-dekadowych, OUT w 4-dekadowych) jest aktywne
przez czas zdefiniowany parametrem out.t

     

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania (sygna³ INA jest igno-
rowany).
Po zliczeniu zadanej warto�ci (PRESET), wyj�cie jest aktywne
przez czas zdefiniowany parametrem out.t a zegar oczekuje na
sygna³ RESET.

     

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji poje-
dynczym sygna³em INA.
Po zliczeniu zadanej warto�ci (PRESET), wyj�cie jest aktywne
przez czas zdefiniowany parametrem out.t a zegar oczekuje na
sygna³ RESET.

     

Po wy³¹czeniu zasilania zegar pamiêta zliczany czas i automa-
tycznie kontynuuje zliczanie po ponownym w³¹czeniu.

HOLD Output

ONE-SHOT Output
HOLD Output
t � ONE-SHOT Output  time
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FLICKER (POWER RESET)

FLICKER 1 (POWER RESET): HOLD OUTPUT

FLICKER 1 (POWER RESET): ONE-SHOT OUTPUT

FLICKER 2 (POWER HOLD): HOLD OUTPUT

FLICKER 2 (POWER HOLD): ONE-SHOT OUTPUT

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji poje-
dynczym sygna³em INA.
Zegar pracuje w zamkniêtym cyklu zdefiniowanym parametrami
Ton i Toff (czas aktywno�ci i nieaktywno�ci wyj�cia)

     

Przy wykorzystaniu wyj�cia przeka�nikowego nastawiane czasy
musz¹ byæ d³u¿sze ni¿ 100 ms!

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji poje-
dynczym sygna³em INA.
Zegar pracuje w zamkniêtym cyklu zdefiniowanym parametrami
PRESET oraz out.t

     

Przy wykorzystaniu wyj�cia przeka�nikowego nastawiane czasy
musz¹ byæ d³u¿sze ni¿ 100 ms!

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji poje-
dynczym sygna³em INA.
Zegar pracuje w zamkniêtym cyklu zdefiniowanym parametrami
PRESET oraz out.t

     

Przy wykorzystaniu wyj�cia przeka�nikowego nastawiane czasy
musz¹ byæ d³u¿sze ni¿ 100 ms!

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji
pojedynczym sygna³em INA.
Zegar pracuje w zamkniêtym cyklu zdefiniowanym parame-
trami PRESET oraz out.t (jak w trybie FLK1).

     

Po wy³¹czeniu zasilania zegar pamiêta zliczany czas, ale dalsze
zliczanie nastêpuje po podaniu pojedynczego impulsu INA.

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i inicjalizacji poje-
dynczym sygna³em INA.
Zegar pracuje w zamkniêtym cyklu zdefiniowanym parametrami
PRESET oraz out.t (jak w trybie FLK1).

     

Po wy³¹czeniu zasilania zegar pamiêta zliczany czas, ale dalsze
zliczanie nastêpuje po podaniu pojedynczego impulsu INA.
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INTERVAL (POWER/SIGNAL RESET)

INTERVAL 1 (POWER/SIGNAL RESET)

SIGNAL OFF DELAY (POWER RESET)

23 Tryb Zegara realizowany przez wska�nik CT6S-I

24 Uwagi eksploatacyjne

1 Po w³¹czeniu i wy³¹czeniu zasilania urz¹dzenia mog¹ pracowaæ niestabilnie przez czas j.n.:

2 Sygna³y wej�ciowe nale¿y przy³¹czaæ mo¿liwie krótkimi przewodami, a je�li to niemo¿liwe,
stosowaæ przewody ekranowane. Sygna³y prowadziæ z dala od linii zasilaj¹cych.

3 Stosowaæ poprawne ustawienia sygna³ów wej�ciowych (PNP � NPN).

Zliczanie nastêpuje po w³¹czeniu zasilania i podaniu sygna³u INA.
Po odliczeniu zadanego czasu nastêpuje reset licznika i wy�wie-
tlacza. Ponowienie cyklu � przez uaktywnienie wej�cia INA.

     

J.w., ale do rozpoczêcia zliczania wystarczy podanie pojedyn-
czego impulsu na wej�cie INA.
Po odliczeniu zadanego czasu nastêpuje reset licznika i wy�wie-
tlacza. Ponowienie cyklu � przez podanie impulsu na wej�cie
INA.

     

Podanie sygna³u na wej�cie INA uaktywnia wyj�cie, ale dopiero
zanik sygna³u na INA powoduje rozpoczêcie zliczania.
Po odliczeniu zadanego czasu nastêpuje reset licznika i wy�wie-
tlacza. Ponowienie cyklu � przez podanie impulsu na wej�cie
INA.
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25 Informacje uzupe³niaj¹ce

Urz¹dzenia Serii CTS mog¹ pracowaæ z samodzielnie lub w po³¹czeniu z licznymi elementami
czujnikowymi i wykonawczymi.

Uwaga: W przypadku konieczno�ci wspó³pracy z czujnikami o wysokich rozdziel-
czo�ciach przy jednoczesnych znacznych prêdko�ciach kontrolowanych obiek-
tów, zaleca siê stosowanie szybszych liczników, np. MD 100 lub MD 200.
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