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Dziękujemy za wybór naszego produktu!
Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłowa obsługę i poprawna eksploatacje opisywanego urządzenia.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostały z najwyższa uwaga przez naszych specjalistów i
służą jako opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności w rozumieniu prawa handlowego. Na
podstawie przedstawionych informacji nie należy wnioskować o określonych cechach lub przydatności
produktu do konkretnego zastosowania.
Informacje te nie zwalniają użytkownika z obowiązku poddania produktu własnej ocenie i sprawdzenia jego
właściwości. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów produktów bez powiadomienia.



Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej zaleceń.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące znaki:
UWAGA!
Niedostosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia
albo utrudnić posługiwanie się sprzętem lub oprogramowaniem.
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1. Zasady bezpieczeństwa i montażu
Zasady bezpieczeństwa






Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi;
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie przewody
zostały podłączone prawidłowo;
Należy zapewnić właściwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacją urządzenia
(np.: napięcie zasilania, temperatura, maksymalny pobór prądu);
Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji przyłączeń przewodów, należy wyłączyć
napięcie zasilania;
Zdjęcie obudowy wskaźnika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej
unieważnienie.

Zalecenia montażowe
W środowiskach o poziomie zakłóceń, które nie są znane, zaleca się stosowanie następujących
środków zapobiegających ewentualnemu zakłócaniu pracy urządzenia:







Uziemiać lub zerować metalowe szyny, na których montowane są przyrządy;
Nie zasilać urządzenia z tych samych linii, co urządzenia dużej mocy bez odpowiednich filtrów
sieciowych;
Stosować ekranowanie przewodów zasilających, czujnikowych i sygnałowych, przy czym
uziemienie dla ekranu powinno być podłączane tylko z jednej strony, jak najbliżej urządzenia;
Stosować przewody komunikacyjne (USB) wyposażone w filtry w postaci koralików
ferrytowych;
Unikać prowadzenia przewodów sterujących (sygnałowych) równolegle lub w bliskim
sąsiedztwie do przewodów energetycznych i zasilających;
Unikać bliskości urządzeń generujących duży poziom zakłóceń elektromagnetycznych i/lub
impulsowych (obciążeń wysokiej mocy, obciążeń z fazowa lub grupowa regulacja mocy).
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2. Opis urządzenia
2.1 Przeznaczenie i właściwości
MD150E jest uniwersalnym, programowalnym licznikiem przeznaczonym do zliczania impulsów z
enkoderów inkrementalnych bądź innych czujników czy źródeł generujących impulsy prostokątne.
Oprócz zliczania impulsów MD150E może określić także częstotliwość zliczanego sygnału oraz
przeskalować zliczoną ilość impulsów na wymaganą jednostkę (obroty, mm itp.). Dzięki temu wartość
wskazań można dostosować do danej aplikacji (np. pomiar prędkości czy ilości obrotów wału,
przebytej drogi itp.).
MD150E oprócz wejścia licznikowego posiada 2 wyjścia przekaźnikowe, które mogą być dowolnie
skonfigurowane do załączania/wyłączania się przy określonych progach. Urządzenie wyposażone
zostało ponadto w wejście zerujące, służące do resetowania zliczonej ilości impulsów.
Wskaźnik MD150E jest intuicyjny w obsłudze. Konfiguracja do współpracy z danym czujnikiem
sprowadza się do podania jednego parametru skalującego zliczoną ilość impulsów na wymaganą
jednostkę.
MD150E wyposażony został w złącze USB oraz RS485 MODBUS. Złącze USB pozwala na szybką
konfigurację urządzenia oraz rejestrację danych pomiarowych w komputerze PC (zapis do pliku csv)
przy wykorzystaniu oprogramowania MD150E-PC. MODBUS-RTU pozwana na odczyt pomiarów z
kilku liczników jednocześnie do sterownika PLC, panelu HMI czy własnej aplikacji na PC.
Wskaźnik MD150E posiada obudowę z pełnego profilu aluminiowego zgodną z normą DIN43700
gwarantującą dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne w
tym zakłócenia elektryczne.
Właściwości MD150E:











Zliczanie impulsów zewnętrznych z częstotliwością do 2Mhz,
Zasilanie 12…36V DC lub 230V AC (zależnie od wersji)
Możliwość współpracy z dowolnym enkoderem inkrementalnym, liniałem magnetycznym,
źródłem sygnału KROK/KIERUNEK itp.,
Przeliczanie zliczonych impulsów na dowolne jednostki,
Określanie częstotliwości zliczanych impulsów,
Możliwość zapamiętywania zliczonych impulsów – odtworzenie stanu licznika po włączeniu
urządzenia,
Zmiany stanów wyjść przekaźnikowych w oparciu o ustalone progi,
4 tryby pracy wyjść przekaźnikowych + dodatkowy licznik cykli pozwalający na zastosowanie
urządzenia w aplikacjach dozujących, odmierzających itp. z pominięciem dodatkowych
kontrolerów,
Przesyłanie danych pomiarowych do komputera PC (USB) lub urządzenia nadrzędnego np.
panelu HMI, sterownika PLC (RS485 MODBUS-RTU).
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2.2 Opis złącz i panelu przedniego
Panel przedni
LED1

- wskaźnik zadziałania przekaźnika PK1

LED2

- wskaźnik zadziałania przekaźnika PK2

ESC

- zaniechanie / reset licznika (>3sek.)
- następna pozycja menu / następna cyfra
parametru / zmiana trybu wyświetlania
- poprzednia pozycja menu / zwiększenie
wartości cyfry / zmiana trybu wyświetlania

DOWN
UP

- wejście do menu / zatwierdzenie
wprowadzonych zmian

ENTER

Panel tylni
1
2
3
4
5
6
7
8
9,10
11,12
13

RST
B+
BA+
A+5V
485A
485B
PK1
PK2
V+

14
15,16

GND
230V

Wejście resetujące licznik
Wejście B+ licznika
Wejście B- licznika
Wejście A+ licznika
Wejście A- licznika
Wyjście +5V dla czujnika, max 500mA
Sygnał A interfejsu RS485
Sygnał B interfejsu RS485
Styki przekaźnika PK1 (NO)
Styki przekaźnika PK2 (NO)
Zasilanie 12-36VDC (lub wyjście +15V dla
wersji zasilania ~230V)
Masa zasilania
Zasilanie 230V AC (wersja 230V)

17

PE

Sygnał ochronny

(wersja 230V)

2.3 Zasilanie
Licznik MD150E występuje w dwóch wersjach zasilania – niskonapięciowej (12…36 VDC) oraz
wysokonapięciowej ( 85…260V AC) przeznaczonej do zasilania bezpośrednio z sieci ~230V. Dla wersji
~230V na zacisku 13 (V+) dostępne jest napięcie +15V, które może być wykorzystane do zasilania
czujnika.

Wersja zasilania 12..36V DC

Wersja zasilania 85..260V AC

UWAGA!
Dla wersji zasilania ~230V , przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń urządzenie należy
bezwzględnie odłączyć od sieci.
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2.4 Czujniki współpracujące
Licznik MD150E przeznaczony jest przede wszystkim do współpracy z optoelektronicznymi przetwornikami impulsowymi (enkodery) z wyjściem tzw. kwadratury. Przetworniki te są oferowane w
szerokim zakresie rozdzielczości, liczby kanałów, wykonaniach elektroniki, ze złączem lub kablem.
Ponadto MD150E może współpracować z liniałami magnetycznymi do pomiaru przemieszczeń
liniowych, sterownikami generującymi sygnały Krok/Kierunek do kontroli ruchu silników czy w
najprostszym przypadku zliczania impulsów z czujników indukcyjnych, barier świetlnych itp.

Przetworniki impulsowe (Enkodery)
Przetworniki obrotowo-impulsowe są przeznaczone do pomiaru
przemieszczeń kątowych, a więc zarówno do pomiaru kąta, ilości obrotów
jak i prędkości kątowej. Z pomocą napędu pasowego, zębatki lub koła
ciernego mogą być mierzone również przemieszczenia liniowe.
Przetworniki te pozwalają na określenie pozycji względnej poprzez zliczanie
impulsów. Przy tym kierunek ruchu może być rozpoznawany dzięki
przesunięciu fazowemu kanałów A i B (sygnał kwadratury).
Niektóre enkodery posiadają kanał zerowy C, który przy każdym obrocie przetwornika wskazuje
pozycję absolutną, która może służyć do wyznaczania pozycji zerowej.

Liniały magnetyczne
Przetworniki te przeznaczone są do bezpośredniego pomiaru
przemieszczeń liniowych. Zbudowane z taśmy magnetycznej o dowolnej
długości oraz głowicy, która poruszą się nad taśmą. Przykładem takiego
czujnika jest GC-MK2 lub GC-MK5 oferowany przez firmę WObit.

Czujniki zbliżeniowe, bariery świetlne
Wszystkie czujniki dające na wyjściu sygnał w standardzie NPN lub PNP mogą być
bezpośrednio podłączone do licznika MD150E w celu zliczania ilości pojawiających się
wystąpień tego sygnału. Czujniki te przykładowo mogą być wykorzystane do zliczania
ilości detali na linii produkcyjnej czy prostego określania ilości obrotów/prędkości
koła pomiarowego.

Sygnały KROK/KIERUNEK sterowania serwonapędami, sterownikami silników krokowych
Do sterowania serwonapędami czy sterownikami silników krokowych często używa się sygnałów typu
krok/kierunek (CLK/DIR). Sygnał taki może być także bezpośrednio podłączony do licznika MD150E,
który wówczas może służyć do bezpośredniego wskazywania pozycji/prędkości obrotowej napędu.

2.5 Sygnały wejściowe – sposoby podłączeń
MD150E jest urządzeniem zliczającym impulsy podawane na dwa optoizolowane kanały wejściowe
A i B + sygnał zerujący (RST). Sygnały te mogą być podawane zarówno asymetrycznie (wejście + lub –
podłączone do masy czujnika) jak i symetrycznie (jednocześnie sygnał prosty i zanegowany na wejścia
+ i -). Większość enkoderów obrotowych i liniowych dostarcza sygnały asymetryczne (różnicowe) ze
względu na większą odporność takiej transmisji na zakłócenia przemysłowe. Proste czujniki
zbliżeniowe z kolei dostarczają zazwyczaj tylko sygnał prosty (bez negacji).
Poziom sygnałów wyjściowych z przetwornika zależy od standardu elektroniki. Najpopularniejszy jest
O.C. (napięcia zasilania +24 V, +12 lub +5 V). Standard ten nie nadaje się do pokonywania dużych
odległości z dużą częstotliwością sygnału. Przy odległościach do 100 m i dużej prędkości obrotowej
MD150E – licznik impulsów i prędkości (10.06.2015)
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przetwornika stosuje się standard nadajnika linii (RS422). W tym standardzie dostępne są w
przetworniku również negacje sygnałów A, B. Należy wtedy stosować odpowiedni kabel
połączeniowy o właściwej impedancji (sygnał przesyłany jest parami, np. A+/A-).
MD150E posiada w pełni optoizolowane, różnicowe wejścia licznika, na które można podać sygnały
w zakresie 5..24V (między zacisk „+” i „-”), co pozwala na bezpośrednią współpracę z większością
dostępnych przetworników i czujników (zasilanych zarówno z +5V jak i z +24V).
Z uwagi na to, że sygnał wejściowy po transoptorze jest wewnętrznie formowany w przebieg
prostokątny o odpowiedniej stromości (dla poprawnej identyfikacji impulsu), jako źródło sygnałów
można zastosować niemal dowolny element o powolnym narastaniu impulsu, a więc prosty czujnik
optyczny czy wyłącznik krańcowy. Jednak w przypadku stosowania elektromechanicznych źródeł
impulsów, warunkiem poprawnej pracy jest wyeliminowanie zjawiska związanego z drganiem styków, powodującego zwielokrotnienie impulsu.
Sposób podłączenia sygnałów zewnętrznych do licznika MD150E zależy od typu wyjścia
zastosowanego czujnika. Poniżej przedstawione zostały przykładowe sposoby podłączeń.

Rys. 1 Podłączenie enkodera +5V z wyjściem typu RS422
(Nadajnik linii).

Rys. 2 Podłączenie enkodera +5V z wyjściem typu TTL.

Rys. 3 Podłączenie enkodera +12V..+24V z wyjściem typu
otwarty kolektor (OC) lub Push-Pull (PP).

Rys. 4 Podłączenie enkodera +12V..+24V z wyjściem typu
Push-Pull nadajnik linii.

Rys. 5 Podłączenie czujnika z wyjściem typu NPN.
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2.6 Wskazania licznika – impulsy / cykle / prędkość
MD150E może wyświetlać jedną z 3 wartości pomiarowych:
 Wartość licznika impulsów
 Wartość licznika cykli – wartość poprzedzona jest znakiem L
 Częstotliwość impulsów (prędkość) – wartość poprzedzona jest znakiem U
Przejścia pomiędzy kolejnymi wartościami można dokonywać poza MENU za pomocą klawiszy
UP/DOWN.
Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia domyślnych wskazań licznika po włączeniu zasilania
(MENU-> 11. DISP).
Wartość licznika impulsów = zliczone impulsy/przelicznik (parametr DIV) + offset (parametr OFFS)
Wartość licznika cykli = licznik impulsów / nastawa P1 (tylko w trybach pracy 0 i 3)
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3. Opis menu
3.1 Mapa MENU
000000

-> Wyświetlanie wartości aktualnej pomiaru
Zmiana wyświetlanej wartości:
 Brak znaku: Impulsy
 Znak U: prędkość
 Znak L: cykle

Wejście do menu

1.

P1

(>3 sek.) Reset licznika
impulsów i cykli

-> Menu
Wybór cyfry
Zmiana wartości

Wybór parametru

5.

DIV

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OFFS
IN
FILT
DP
SPD
MSPD
DISP
MEM
CLR
RS1

16.

RS2

Prędkość transmisji MODBUS

17.
18.
19.
20.

BEP
LED
FAC
PAS

Sygnał dźwiękowy klawiszy
Poziom jasności wyświetlacza
Przywrócenie nastaw fabrycznych
Hasło

Wyjście z menu /
zaniechanie

Przekaźniki

Nastawa sterowania przekaźnikiem
Nastawa sterowania przekaźnikiem
Czas załączenia przekaźników (zależne od PMOD)
Tryb pracy przekaźników
Przelicznik (dzielnik) impulsów na wymaganą
jednostkę
Offset wartości początkowej licznika
Tryb wejścia sygnałów licznika
Filtracja sygnałów wejściowych
Ilość miejsc dziesiętnych wyniku
Jednostka pomiaru prędkości
Tryb pomiaru prędkości
Domyślne wskazania licznika po włączeniu zasilania
Zapamiętywanie pozycji licznika
Tryb zerowania licznika
Adres MODBUS

± 999999
± 999999
0…999999 ms
mode 0 / 1 / 2 / 3 / 4
± 9999.99

Pomiar

P1
P2
PTIM
PMOD

RS485

1.
2.
3.
4.

Edycja parametru

Pozostałe

Następny /
Poprzedni parametr

± 999999
A-b / U-d / d-C
on / oFF
0…5
1.Sek / 2. Min /3. Hour
Gate / Time
PoS / SPEEd / CYCLE
on / oFF
oFF / riS / FAL
0-99
96000 / 19200 / 38400
57600 / 115200
On / oFF
0-9
X-0000 - nieaktywne

Zatwierdzenie / anulowanie parametru

UWAGA: Pojawienie się na wyświetlaczu migającej wartości pomiarowej poprzedzonej symbolem C
oznacza przepełnienie wartości wyniku (wynik nie mieści się na 6 pozycjach wyświetlacza). By
wyświetlić starszą część wyniku należy wcisnąć przycisk

MD150E – licznik impulsów i prędkości (10.06.2015)
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3.2 Przykład zmiany parametru
Po poprawnym podłączeniu elementów zewnętrznych i włączeniu zasilania wskaźnik MD150E jest
gotowy do pracy z poprzednio używanymi nastawami, a jeśli jest to pierwsze uruchomienie – z
ustawieniami fabrycznymi.


Aby wejść w tryb programowania należy wcisnąć
.Na wyświetlaczu pojawi się napis
P1, jeśli hasło jest wyłączone lub 0000, jeśli jest aktywne. Wówczas by wejść w tryb

1.

programowania (jeśli hasło jest aktywne) trzeba wpisać hasło i zatwierdzić je klawiszem


Kolejne wciskanie klawisza

;

powoduje przejście do następnych parametrów, a klawisza

do poprzednich;


Po zatrzymaniu się na wybranym parametrze, który chcemy zmienić, wciskamy klawisz



Klawiszem

;

wybieramy pozycję cyfry wyświetlacza, która chcemy zmienić, a klawiszem

zmieniamy jej wartość. Wpisaną wartość zatwierdzamy klawiszem

;



Wartość parametrów jednocyfrowych wybiera się klawiszami

;



Jeśli chcemy wpisać wartość ujemną wybieramy pierwszą cyfrę (od lewej) i klawisz
wciskamy tak długo, aż pojawi się znak „-”;



Klawisz
zatwierdza wprowadzoną zmianę, a klawisz
opuszczenie menu.

Dłuższe przytrzymanie klawisza
danej pozycji / wartości.

lub

i

powoduje zaniechanie zmiany lub

powoduje automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie

4. Konfiguracja licznika
4.1 Tryby wejść – Enkoder / Góra-Dół / Krok-Kierunek
Dobór źródła sygnałów wejściowych uzależniony jest od aplikacji. Użytkownik ma do dyspozycji dwa
różnicowe kanały wejściowe: A+/A- i B+/B- służące do zliczania impulsów oraz sygnał RST zerujący
licznik. Jeden z trzech sposobów interpretacji sygnałów na nich występujących określany jest przez
parametr Tryb wejść – 7. In, który pozwala ustawić następujące tryby:

A-B – enkoderowy
Tryb A-B jest przeznaczony do współpracy z przetwornikami impulsowymi generującymi sygnały na
dwóch, przesuniętych w fazie kanałach. Pozwala to na rozróżnianie kierunku ruch, a zliczanie
wszystkich czterech zboczy (kwadraturowe) pozwala na 4-ro krotne zwiększenie rzeczywistej
rozdzielczości przetwornika.
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U-d – góra/dół
W tym trybie impulsy podawane na kanał B zwiększają, a podane na kanał A – zmniejszają zawartość
licznika. Ponieważ zliczaniu podlegają narastające zbocza impulsów wejściowych, tryb ten nie nadaje
się do współpracy z enkoderami, gdyż nadchodzące po sobie impulsy wzajemnie by się „znosiły".
Tryb ten wymaga więc sygnałów z dwóch niezależnych źródeł.

d-C – kierunek/krok
Tryb d-C charakterystyczny jest dla sterowania silnikami krokowymi i serwonapędami. Kanał B zlicza
impulsy, kanał A przełącza kierunek zliczania. Tryb przeznaczony głównie do współpracy
z urządzeniami zewnętrznymi lub czujnikami dostarczającymi wymienionych sygnałów.

Rys. 7 Znaczenie sygnałów zewnętrznych A/B w zależności od trybu wejścia (parametr 7. In).
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4.2 Skalowanie zliczonych impulsów
Parametr 5. DIV pozwala na przeskalowanie odebranych impulsów na daną jednostkę np. drogę w
mm czy ilość obrotów w obrotach.
Przykładem może być konieczność wyświetlania w [mm] przemieszczeń obiektu poruszanego za
pomocą śruby kulowej o skoku 5 [mm], przy zastosowaniu przetwornika o rozdzielczości 2000
[impulsów/obrót]. Obliczając 2000/5 = 400, co oznacza wygenerowanie przez enkoder 400 impulsów
na 1mm przesuwu. Obliczoną wartość 400 wprowadzamy do parametru 5. DIV (wartość 400.00)
Wówczas wskaźnik pokaże wartość 1 dla przebytego 1 mm drogi.

Pozostałe parametry mające wpływ na wyświetlaną wartość
6. OFFS – offset wartości powodujący dodanie do wskazania stałej wartości liczbowej,
9. DP – pozwala określić ilość miejsc dziesiętnych wyświetlanego wyniku (dla przykładu powyżej
ustawienie DP na 3 powoduje wyświetlanie tysięcznych części mm). Parametr DP wpływa także na
zakres wartości wpisywanych parametrów 1. P1, 2. P2 oraz 6. OFFS. Jeśli DP = 0, wówczas nastawy
P1, P2, OFFS będzie można zmieniać tylko w części całkowitej w zakresie -99999 do 999999. Gdy
DP=4 powyższe parametry będzie można zmieniać w zakresach -99.9999 do 99.9999.

4.3 Pomiar częstotliwości impulsów (prędkości)
Licznik MD150E pozwala na pomiar prędkości w dwóch odmiennych trybach. Wybór trybu pomiaru
umożliwia parametr 11. MSPD. Udostępnia on następujące tryby pracy:

Gate – tryb bramkowania
W tym trybie odczyt prędkości (częstotliwości impulsów) realizowany jest przez „bramkowanie”
impulsów w określonej jednostce czasu (zliczanie ilości wystąpień impulsów w określonym czasie). W
zależności od ustawionej jednostki w parametrze 10.SPD czasy bramkowania są następujące:
1. SEH – impulsy / sekundę - czas bramkowania 0,1 sek.
2. nIn – impulsy / minutę - czas bramkowania 1 sek.
3. HoUr – impulsy / godzinę - czas bramkowania 60 sek.
4.
Tryb ten zalecany jest do odczytu prędkości obrotowej lub liniowej dla czujników o dużej
rozdzielczości (np. enkoder). By licznik poprawnie wskazywał prędkość w zadanych jednostkach (np.
w mm/sek., obr./sek.) należy odpowiednio przeskalować impulsy według punktu 4.2.

Time – pomiar czasu
W tym trybie odczyt prędkości (obrotowej) realizowany jest przez pomiar czasu między kolejnymi
impulsami, co umożliwia precyzyjne określenie prędkości przy zastosowaniem czujników o niewielkiej
rozdzielczości (np. czujnik indukcyjny / optyczny przesłaniany raz na obrót koła pomiarowego).
By licznik poprawnie wskazywał prędkość w zadanych jednostkach (np. w mm/sek., obr./sek.) należy
odpowiednio przeskalować impulsy według punktu 4.2.
Tryb ten nie obsługuje zliczania impulsów dla trybu wejścia kwadraturowego (7. In = A-B)
Parametr 10. SPD umożliwia określenie jednostek wyświetlanej prędkości w:
5. SEH – impulsy / sekundę (dla trybu 11. MSPD = Gate czas bramkowania = 0,1 sek.)
6. nIn – impulsy / minutę (dla trybu 11. MSPD = Gate czas bramkowania = 1 sek.)
MD150E – licznik impulsów i prędkości (10.06.2015)
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7. HoUr – impulsy / godzinę (dla trybu 11. MSPD = Gate czas bramkowania = 60 sek.)
UWAGA!
Podczas zewnętrznego zerowania licznika (lub trybu pracy licznika z automatycznym
zerowaniem), gdy zerowanie następuje częściej niż czas bramkowania pomiaru prędkości,
prędkość nie będzie uaktualniana.

4.4 Filtracja sygnałów wejściowych
Parametr 8. FILT umożliwia włączenie filtracji dla sygnałów zliczających A, B oraz sygnału resetu RST.
Filtracja zapobiega przypadkowemu zliczaniu impulsów (bądź resetu licznika przez wejście RST)
podczas pracy w środowiskach zakłóconych, lub podczas zliczania impulsów pochodzących ze źródeł
o nierównomiernych zboczach.

Wejścia A/B
Wejście RST

Filtracja wyłączona -> FILT = OFF

Filtracja włączona -> FILT= ON

Tryb A/B (kwadratura): fmax 2 Mhz
Tryb U-D, d-C: fmax 600 kHz
Impuls resetujący > 1mS

Tryb A/B (kwadratura): fmax 125 kHz
Tryb U-D, d-C: fmax 500 Hz
Impuls resetujący > 10ms

Tabela 1.Parametry wejść w zależności od ustawionej filtracji (fmax – maksymalna częstotliwość sygnału wejściowego)

Parametr ten aktywuje również filtrację sygnałów podczas pomiaru prędkości w trybie czasowym.
Filtracja znacząco zwiększa inercję pomiaru, pozwala jednak wyeliminować błędy wynikające z
zastosowania niedokładnego czujnika, pojawiania się dodatkowych impulsów lub braku części
impulsów. Ze względu na opóźnienie pomiaru wywołane filtracją nie zaleca się jej stosowania dla
pomiaru układów o szybkiej dynamice.

4.5 Resetowanie licznika impulsów i cykli
Reset z klawiatury: Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza

(ESC) przez przynajmniej 3 sek. Na

wyświetlaczu pojawi się napis rESET.

Reset zewnętrznym sygnałem RST: Stan licznika impulsów oraz cykli może być zresetowany przez
podanie sygnału na wejście resetujące RST. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia zbocza sygnału,
na którym ma nastąpić reset licznika lub zablokowanie funkcji zewnętrznego resetu. Służy do tego
parametr 13. CLR, który może przyjąć następujące wartości:
1. oFF
- zewnętrzny reset wyłączony
2. rIS
- reset na rosnącym zboczu (zmiana sygnału z 0 na +5..+24V)
3. FAL
- reset na opadającym zboczu (zmiana sygnału z +5..+24V na 0V)

4.6 Zapamiętywanie stanu licznika
MD150E ma możliwość zapamiętywania aktualnego stanu licznika impulsów, który dostępny jest po
ponownym włączeniu zasilania. Służy do tego parametr 12. MEM. Jeśli parametr ten ustawiony
zostanie na „On” aktualna wartość licznika zostanie zapamiętana przed jego wyłączeniem i pojawi się
na wskaźniku po jego ponownym włączeniu.
UWAGA!
Stan licznika cykli (L) nie jest zapamiętywany.
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4.7 Wyjścia przekaźnikowe i tryby pracy
Wskaźnik MD150E posiada 2 wyjścia przekaźnikowe PK1 i PK2, które mogą być załączane lub
wyłączane w zależności od stanu licznika i trybu pracy. Do konfiguracji wyjść przekaźnikowych służą
następujące parametry:
1. P1
- nastawa P1
2. P2
- nastawa P2
3. PTIM - czas załączenia przekaźników (w milisekundach)
4. PMOD - tryb pracy
UWAGA!
Nastawy P1 oraz P2 mogą przyjmować także wartości ujemne, ale tylko w nielicznych
przypadkach jest to celowe (patrz -> tryby pracy)

Tryb pracy PMOD określa sposób załączania/wyłączania wyjść przekaźnikowych, automatycznego
resetu licznika przy określonej wartości i zwiększania licznika cykli. Dostępne są następujące tryby
pracy:

 Tryb 0 (nodE 0) – Cykliczny z automatycznym zerowaniem
W tym trybie zerowanie licznika następuje po osiągnięciu nastawy P1. Każde wyzerowanie licznika
powoduje także zwiększenie licznika cykli (L). Jednocześnie wyjście PK1 przechodzi w stan aktywny
na czas określony przez parametr PTIM, lub na czas nieokreślony, w przypadku, gdy parametr ten
ma wartość równą 0.
Jeśli spełniony jest warunek P1 > P2, wyjście PK2 będzie aktywne w zakresie wskazań P1 ÷ P2. W
przeciwnym razie PK2 pozostaje nieaktywne.
P1 > P2
PTIM > 0

Wyjście PK1 zostaje załączone na czas
PTIM, gdy licznik przekroczy wartość
nastawy P1. Jednocześnie licznik impulsów
zostaje wyzerowany, a zwiększa się licznik
cykli (L).
Wyjście PK2 zostanie załączone, gdy
wartość licznika będzie mieściła się między
nastawami P1 i P2.

 Tryb 1 (nodE 1) – Absolutny z dwoma progami
Aktywacja wyjść PK1 oraz PK2 następuje po osiągnięciu odpowiednio wartości P1 oraz P2, które
mogą być dodatnie bądź ujemne.

 Tryb 2 (nodE 2) – Absolutny z progiem i marginesem
W tym trybie wyjście PK1 jest aktywne, kiedy zawartość licznika mieści się w przedziale
(P1 – P2) ÷ (P1 + P2). Jeśli P1 <0, wyjście PK2 będzie aktywne po osiągnięciu nastawy P1 (dodatniej
bądź ujemnej).
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 Tryb 3 (nodE 3) – Cykliczny z naliczaniem cykli
W tym trybie zerowanie licznika następuje po osiągnięciu nastawy P1. Jednocześnie wyjście PK1
przechodzi w stan aktywny na czas określony parametrem PTIM lub na czas nieokreślony, jeśli
parametr ten jest równy 0. Każde wystąpienie zerowania zliczane jest przez licznik cykli L. Jeśli licznik
cykli (liczba zerowań licznika impulsów) osiągnie wartość ustaloną parametrem P2, wyjście PK2
zostanie uaktywnione.
P1> 0
P2> 0

Wyjście PK1 zostaje załączone na czas PTIM,
gdy licznik osiągnie wartość P1. Jednocześnie
licznik impulsów zostaje wyzerowany, a
zwiększa się licznik cykli (L).
Wyjście PK2 zostaje załączone, gdy licznik cykli
osiągnie wartość P2, a wyłączone, gdy licznik
zostanie wyzerowany sygnałem zewnętrznym
lub z klawiatury.

Tryb ten dedykowany jest do zastosowań w urządzeniach tnących dany materiał na określone
długości i zliczających ilości uciętych detali.

Rys. 8 Przykład wykorzystania licznika MD150E w aplikacji do cięcia określonego materiału i zliczania ilości ścinek.

 Tryb 4 (nodE 4) – Absolutny sterowany prędkością
Aktywacja wyjść PK1 oraz PK2 następuje, gdy licznik prędkości (częstotliwości impulsów) przekroczy
wartości nastaw P1 oraz P2.
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5. Blokada hasłem
Dostęp do ustawień wskaźnika może zostać zabezpieczony za pomocą hasła (parametr 17. PAS).
Dostępne są 3 poziomy zabezpieczenia. Poziom zabezpieczenia ustawiany jest za pomocą pierwszej
cyfry, natomiast 4 ostatnie cyfry służą do wprowadzenia hasła.

0-0000
Hasło 4 cyfrowe (0-9999)
Poziom zabezpieczenia:
0-Zabezpieczone nastawy powyżej parametru

6. OFFS
1-Zabezpieczone nastawy powyżej parametru

3. PTIM
2-Zabezpieczone wszystkie nastawy

Jeśli wskaźnik jest zabezpieczony hasłem to po przejściu do
zabezpieczonych nastaw na wyświetlaczu pokaże się
wartość 0000 – należy wówczas wprowadzić ustawione
wcześniej hasło.
Hasło można dezaktywować przez przejście do parametru
19. PAS i ustawienie wartości 0000.

Poziom zabezpieczenia menu
1. P1
2. P2
3. PTIM
4. PMOD
5. DIV
6. OFFS
7. IN
8. FILT
2
9. DP
10. SPD
11. DISP
1
12. MEM
0 13. CLR
14. RS1
15. RS2
16. BEP
17. LED
18. FAC
19. PAS

6. Komunikacja USB i RS485 Modbus
6.1 Złącze USB
Złącze USB wykorzystywane jest do komunikacji wskaźnika MD150E z oprogramowaniem MD150E-PC
(konfiguracja urządzenia, rejestrowanie pomiarów) oraz do aktualizowania oprogramowania
wewnętrznego. Wskaźnik MD150E musi być zasilony by komunikacja przez USB była możliwa.
UWAGA
Złącze USB podatne jest na zakłócenia w sieci zasilającej oraz na zakłócenia elektromagnetyczne
występujące w warunkach przemysłowych. W przypadku pojawiania się problemów z
komunikacją wskaźnika z programem MD150E-PC należy zastosować dodatkowe elementy
zabezpieczające w postaci:
 Zasilania MD150E z niezależnego źródła zasilania,
 Stosowania filtrów sieciowych przed zasilaczem zasilającym wskaźnik,
 Stosowania przewodu USB o długości <1,5m wyposażonego w koraliki ferrytowe
 Stosowania optoizolowanych HUBów USB po stronie komputera PC
W warunkach silnie zakłócanych (np. duże zakłócenia z sieci energetycznej) może zdarzyć się, że
komunikacja nie będzie możliwa.
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6.2

Złącze RS485 (MODBUS-RTU)

Wskaźnik MD150E wyposażony jest w interfejs RS485. Może on być wykorzystany do komunikacji ze
sterownikiem PLC, panelem HMI bądź innym urządzeniem obsługującym protokół MODBUS-RTU.
Domyślne parametry transmisji:
 Prędkość: 38400bps, bity: 8, bit stopu: 1, parzystość: brak
 Adres Modbus: 1
Prędkość transmisji oraz adres wskaźnika MD150E w sieci MODBUS-RTU może być ustawiany za
pomocą parametrów:
14. RS1 - ustawienie adresu MODBUS (1…99)
15. RS2 - ustawienie prędkości MODBUS (9600, 19200, 38400, 57600, 115200)

6.2.1 Opis protokołu MODBUS
Zaimplementowane funkcje MODBUS
Nr funkcji (hex)

Opis

1 (0x01)
3 (0x03)
5 (0x05)

Odczyt stanu wyjść (przekaźników)
Odczyt X rejestrów
Zapis pojedynczego bajtu

Typy wykorzystywanych zmiennych
Nazwa
zmiennej

Opis

Rozmiar
(bajty)

Ilość
zajmowanych
rejestrów

Zakres

INT
DINT
REAL

Liczba 2 bajtowa ze znakiem
Liczba 4 bajtowa ze znakiem
Liczba zmiennoprzecinkowa

2
4
4

1
2
2

-32768 - +32767
-231 …(231-1
-38
1.18*10 …3.40*1038, 0, -3.40*1038 … 1.18*10-38

Mapa rejestrów wskaźnika MD150E
Adres
0 -1 (*1-2)

Nazwa
COUNTER_VAL

Tryb

Typ zmiennej
(Funkcja MODBUS)

R

DWORD (0x03)

Opis

Odczyt wartości licznika impulsów (wartość nie
przeskalowana)
2 (*3)
CYCLE_VAL
R
INT (0x03)
Odczyt wartości licznika cykli – L
4-5 (*5-6)
COUNTER _DISP
R
REAL (0x03)
Odczyt wartości licznika impulsów wskazywanej
przez wyświetlacz (liczba zmiennoprzecinkowa)
6-7 (*7-8)
SPEED _DISP
R
REAL (0x03)
Odczyt prędkości wskazywanej przez wyświetlacz
– U (liczba zmiennoprzecinkowa)
5000 (*5001)
COUNTER_RESET
W
WORD (0x05)
Reset licznika impulsów i cykli
5002 (*5003)
PK_OUT
R
WORD (0x01)
Odczyt stanu wyjść przekaźnikowych
(bit 0:PK1, bit 1:PK2)
5004 (*5005)
INPUTS
R
WORD (0x01)
Odczyt stanu wejść
(bit 0: INA. bit 1: INB, bit 2:RST)
* dla urządzeń z adresem rozpoczynającym się od wartości 1 (offset adresu +1)
UWAGA: Liczba 4-bajtowa typu REAL lub DINT zawiera się w dwóch rejestrach. Pierwszy rejestr zawiera młodszą część
liczby, drugi starszą. By poprawnie odczytać wartość liczby REAL lub DINT należy dwa rejestry (X, X+1), a następnie wykonać
odpowiednią konwersję.
Konwersja 2 rejestrów (4 bajty) na liczbę 32 bitową (REAL, DINT)
Rejestr_X HI
<-> Bajt1
Rejestr_X LO
<-> Bajt0
Rejestr_X+1 HI
<-> Bajt3
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Rejestr_X+1 LO
<-> Bajt2
Liczba_32_bit = Bajt3<<24 + Bajt2<<16 + Bajt1<<8 + Bajt0
Lub Liczba_32_bit = Rejestr_2 + Rejestr_3<<16

Przykładowe ramki komunikacyjne MODBUS
Odczytu stanu licznika (nie przeskalowanego) - COUNTER_VAL (Funkcja: 03, Adres rejestru: 0)
Zapytanie (MODBUS MASTER -> MD150E)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x03
Adres rejestru Hi
0x00
Adres rejestru Lo
0x00
Ilość rejestrów Hi
0x00
Ilość rejestrów Lo
0x02
CRC Hi
0xC4
CRC Lo
0x0B

Odpowiedź (MD150E -> MODBUS MASTER)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x03
Ilość bajtów
0x04
Rejestr 0x02 Hi
REAL (Bajt 1)
Rejestr 0x02 Lo
REAL (Bajt 0)
Rejestr 0x03 Hi
REAL (Bajt 3)
Rejestr 0x03 Lo
REAL (Bajt 2)
CRC Hi
8 bit
CRC Lo
8 bit

Odczytu licznika cykli - CYCLE_VAL (Funkcja: 03, Adres rejestru: 2)
Zapytanie (MODBUS MASTER -> MD150E)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x03
Adres rejestru Hi
0x00
Adres rejestru Lo
0x02
Ilość rejestrów Hi
0x00
Ilość rejestrów Lo
0x01
CRC Hi
8 bit
CRC Lo
8 bit

Odpowiedź (MD150E -> MODBUS MASTER)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x03
Ilość bajtów
0x02
Rejestr 0x00 Hi
INT (Bajt 1)
Rejestr 0x00 Lo
INT (Bajt 0)
CRC Hi
8 bit
CRC Lo
8 bit

Reset licznika - COUNTER_RESET (Funkcja: 05, Adres rejestru: 5000)
Zapytanie (MODBUS MASTER -> MD150E)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x05
Adres rejestru Hi
0x13
Adres rejestru Lo
0x88
Rejestr 0x00 Hi
0xFF
Rejestr 0x00 Lo
0x00
CRC
16 bitów
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Odpowiedź (MD150E) -> MODBUS MASTER)
Adres urządzenia
0x01
Funkcja
0x05
Adres rejestru Hi
0x13
Adres rejestru Lo
0x88
Rejestr 0x00 Hi
0xFF
Rejestr 0x00 Lo
0x00
CRC
16 itów
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7. Parametry techniczne
Opis
Zasilanie

Wyjście zasilania czujnika

Wejścia licznika A/B
Wejście resetu RST
Maks. częstotliwość dla wejść licznika
A,B

Rozdzielczość pomiaru dla trybu licznika
czasu (11.MSPD = GATE)
Min. długość sygnału resetującego RST
Wyjścia przekaźnikowe PK1, PK2
Komunikacja

Parametr
Wersja standardowa
12 … 36V DC, zalecane 24 VDC, min. 250mA + prąd poboru
Wersja MD150E-230:
85 … 260V AC, 10W, 47-440Hz
5V DC, maks. 500mA
15V DC, maks. 500mA (tylko dla wersji zasilania 230V, prosimy
o kontakt ze sprzedawcą)
Różnicowe optoizolowane,
Stan niski: 0V (maks. 2V), stan wysoki: +24V (5…24V)
Stan niski: 0V (maks. 2V), stan wysoki: +24V (5…24V)
Filtracja wyłączona:
Tryb A/B (kwadratura): 2Mhz
Tryb U-D, d-C: 600 kHz
Filtracja włączona:
Tryb A/B (kwadratura): 125 kHz
Tryb U-D, d-C: 500 Hz
7 µs
1ms (filtracja wyłączona)
10ms (filtracja włączona)
2 x 1A/125VAC, 2A/30VDC
RS485 MODBUS-RTU, domyślnie parametry 38400bps, 8:n:1,
USB: 1.1, 2.0

Masa
Stopień szczelności

0..50o C
6 cyfr, wysokość 13.5 mm
Wysokość: 45 mm
Szerokość: 92 mm
Długość: 81 mm
200g (300g dla wersji 230V)
IP40, od czoła panelu – IP65

Hasło uniwersalne

3145

Zakres temperatur pracy
Wyświetlacz
Obudowa

MD150E – licznik impulsów i prędkości (10.06.2015)
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