
1

Kezelési leírás
Elektronikus elõválasztós számláló
717-es típus

1. Leírás

· 6 számjegyes összeadó/kivonó elõválasztós számlál
2 elõválasztással

· Erõs fényû, piros színû, 8 mm magas LED kijelzõ
· Számlálási és elõválasztási tartomány -199 999-tól

999 999-ig
Túl- és alácsordulás a mindenkori egy dekádig,
számvesztés nélkül. Ilyenkor villog a kijelzõ mp-
ütemben.

· Státusz-LED-ek a kimenetek és a kijelzett
elõválasztás állapotának kijelzésére.

· Felprogramozható impulzusszámlálónak,
frekvenciaszámlálónak/sebességkijelzõnek vagy
idõszámlálónak/üzemóraszámlálónak

· Jelfogós vagy optocsatolt kimenetek
· A funkciók és az üzemi paraméterek programozása a

két beállítógombbal történik.
Kezelõi tájékoztatás a programozás alatt a kijelzõn.

· Programozási lehetõségek:
- üzemmód (kimenõjel nullánál vagy elõválasztott

értéknél, automatikus ismétléssel, vagy a
nélkül)

- Visszaállítás (RESET) nyomógombbal vagy
RESET-bemeneten keresztül

- A bemenetek polaritása PNP vagy NPN
- Bemeneti mód és faktor
- Tizedespont
- Kimenõjelek pozitív vagy negatív polaritásúak
- Folyatonos vagy idõzített kimenõjel
- Kijelzés a frekvenciaszámláló/

sebességkijelzõnél 1/mp-ben vagy 1/perc-ben.
- Sebességkijelzõ
- Felbontás mp, perc, óra, vagy óra:perc:mp, 1 ,

0.1 , 0.01 , vagy 0.001 az idõ/üzemóra
számlálónál

- Start és Stop az idõ/üzemóra számlálónál
- Tápfeszültség 90�250 V AC vagy 10�30 V

DC
- Opcionális soros csatlakozási lehetõségek:

RS232 vagy
RS422 vagy
RS 485

2. Bemenetek

2.1 INP A     INP B
Számláló bemenetek. Mûködésük az egyenként
beállítható bemeneti módtól függ. Maximális
számlálófrekvencia 20 kHz, amit a SetUp-ban 30 Hz-re
lehet korlátozni.

2.2 Kapu (GATE)
Statikus kapubemenet. Funkciójuk a készülék
alapbeállításától függ.

Az impulzusszámláló  alapfunkció
Amig a bemenet aktiválva van, nincs számlálás

99.9.30_hu

Az id õzítõ alapfunkció
Választható mód: számlálás aktív bemenettel (Gate.lo)
vagy nem aktív bemenettel (Gate.hi). Aktív
számlálásnál a legkisebb dekádnál villog a tizedespont,
jelezve a számlálást.

2.3 RESET
Dinamikus RESET-bemenet. A számlálást összeadó
számláláskor nullára állítja vissza, kivonó számláláskor
a 2. elõválasztás értékére. A reset-bemenet SetUp-ból
tiltható.

2.4 Kulcs
Statikus, billentyûzetet lezáró bemenet. Amíg ez a
bemenet aktiválva van, a beállított értékeket nem
lehet megváltoztatni. A kijelzõn ekkor is
megjeleníthetõk a beállított értrékek

3. Kimenetek

3.1     Az 1-es kimenet
Jelfogó potenciálfüggetlen záró- ill. nyitókontaktussal,
vagy optocsatolt kimenetek nyitott kollektorral és
emitterrel.

3.2     A 2-es kimenet
Jelfogó potenciálfüggetlen váltókontaktussal, vagy
optocsatolt kimenetek nyitott kollektorral és emitterrel.

3.3 Aktív kimenetek
A mindenkori aktív kimenetet egy megfelelõ státusz-
LED jelzi. Biztonsági kapcsoláshoz a kimeneteket lehet
invertálni. Ekkor a jelfogótekercsek az elõre beállított
érték elérésekor feszültségmentesek lesznek, ill. az
optocsatolók lezárnak.

Figyelem:
automatikus ismétlés esetén minden üzemmódban
(AddAr, SubAr) a 2. kimenet kimenõjelének idõtartamát
be kell állítani, egyébként a kimenõjelnek nem lesz
meghatározott idõtartama.
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4. Az üzemi paraméterek beállítása (Set-Up)

a. A Set-Up üzemmód: a �P� gomb nyomva tartása
mellett kapcsoljuk be a tápfeszültséget.

b. A kijelzõn megjelenik:

c. Amint a gombokat elengedjük, megjelenik mp-es
váltakozással a menücím és az aktuális
menüpont. A �ç� gomb megnyomására ez a
váltakozás megszakad és csak a kiválasztott,
aktuális menüpont látszik a kijelzõn.

d. A �é� gomb megnyomására a menükiválasztás
továbbugrik a következõ értékre.

e. A �P� gomb megnyomására az aktuális értékét
veszi fel és a következõ menüpontra vált.

f . Az utolsó menüpont az �EndPro� (programozás
vége) esetében két választási lehetõség van:
Ha a �Yes�-t választjuk, akkor kiléphetünk a
programozási üzemmódból és egyidejûleg rögzítjük
a beprogramozott adatokat. A �No�-t akkor
válasszuk, ha a beadott paraméterek nem
megfelelõek és azokat javítani akarjuk, ill. nem
akarjuk megváltoztatni az eredeti paramétereket.
Ilyenkor a Set-Up program elölrõl ismételhetõ,
majd a javítások után a Yes választásával
rögzítjük a paramétereket és kilépünk.

g. A számértékek (pl. a faktor) beállításához ld. a 6. �
Az elõválasztás beállítása� címû pontot is.

5. Programozás
Az elsõ menüpont az alapfunkciókból:

Impulzusszámláló üzemmód (továbbiakat
ld. az 5.1 pontban)

Idõszámláló üzemmód (továbbiakat ld. az
5.2 pontban)

Frekvenciaszámláló üzemmód
(továbbiakat ld. az 5.3 pontban)

5.1 Az impulzusszámláló programozása
5.1.1 Az impulzusszámláló alüzemmódjai

összeadó számlálás
A kimenetek aktívak, ha a számlálóállás
> v. = az elõválasztással.
A reset nullára állít.

Kivonó számlálás
Az 1. kimenet aktív, ha a számlálóállás
< v. = az 1. elõválasztással.
A 2. kimenet aktív, ha a számlálóállás
< v. = a 2. elõválasztással.

Összeadó számlálás
A kimenetek aktívak, ha a számlálóállás
> v. =  az elõválasztásnál.
Automatikus nullázás, ha a számlálóállás
= 2. elõválasztással.
A reset nullára állít.

Kivonó számlálás.
Az 1. kimenet aktív, ha a  számlálóállás
< v. = az 1. elõválasztással.
A 2. kimenet aktív, ha a számlálóállás = 0
Automatikus ráültetés a 2. elõválasztásra,
ha a számlálóállás = 0.
Reset a 2. elõválasztásra.

5.1.2 A bemenetek polaritása

npn: 0 V-ra kapcsoló

pnp: +24 V-ra kapcsoló

5.1.3 A 30 Hz-es szûrõk bekapcsolása

max, számlálófrekvencia 20 kHz
(elektronikus vezérléshez)

max. számlálófrekvencia 30 Hz
(mechanikus vezérléshez)

5.1.4 Bemeneti módok

Számlálóbemenet és számlálási irány
bemenet
INP A: Számlálóbemenet
INP B: Számlálási irány bemenet
Differencia számláló bemenet
INP A: összeadó számlálóbemenet
INP B: kivonó számlálóbemenet

Fázisdiszkriminátor
INP A: számlálóbemenet 0°
INP B: számlálóbemenet 90°

Fázisdiszkriminátor impulzus duplázással
INP A: számlálóbemenet 0°
INP B: számlálóbemenet 90°
Minden impulzusélt az INP A számol.
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5.1.5 Faktorbeállítás

A faktor 00.0001-tõl 99.9999-ig állítható
be.A fix tizedespont négyszámjegyesre
állítva.
 0 beállítását nem veszi figyelembe

5.1.6 Tizedespont beállítása

Fix tizedesszámok elõtt áll a tizedespont.
Csak a kijelzést szolgálja, nincs
befolyással a számlálásra.

0 nincs tizedesszám
0,0 egy tizedesszám
0,00 két tizedesszám
0.000 0,000 három tizedesszám

5.1.7 RESET-mód

kézi RESET (a piros gombbal) és
elektromos RESET

nincs RESET lehetõség ( a piros gomb és
a RESET bemenet letiltva)

csak eletkromos RESET lehetséges

csak kézi RESET van

5.1.8 Az 1. elõválasztás

Az 1. Elõválasztás bekapcsolva

Az 1. Elõválasztás kiiktatva, funkció nélkül

5.1.9 Az 1. kimenet jelformája (csak bekapcsolt 1.
elõválasztásnál)

A tartós jel aktív összegzõ számlálásnál,
ha a számlálóállás > v. = az 1. elõválasz-
tással, kivonó számlálásnál, ha a szám-
lálóállás < v. = az 1. elõválasztással.

A tartós jel passzív, összegzõ
számlálásnál, ha a számlálóállás > v. =
az 1. elõválasztással, kivonó számlálás-
nál, ha a számlálóállás < v. = az 1.
elõválasztással.

Passzív törlõjel lesz a kimeneten
összegzõ számlálásnál, ha a
számlálóállás > v.= az 1. elõválasztással,
kivonó számlálásnál, ha a számlálóállás
< v. = az 1. elõválasztással.

Aktív törlõjel lesz a kimeneten, összegzõ
számlálásnál, ha a számláló állása > v. =
az 1. elõválasztással, kivonó
számlálásnál, ha a számláló állása < v. =
az 1. elõválasztással.

5.1.10 A törlõjel idõtartama az 1. kimeneten
( csak ha az 5.1.9 pont alatti törlõjel programozva van)

Az idõtartam 0,01-tõl 99,99 sec-ig állítható
be.

0.00 értékû beállítást nem veszi
figyelembe.

5.1.11 A 2. kimenet jelformája

A tartós jel aktív lesz, ha összegzõ
számlálásnál  a számláló állása > v. = a
2. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

A tartós jel passzív lesz, ha összegzõ
számlálásnál  a számláló állása > v. = a
2. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

Passzív impulzus, ha összegzõ
számlálásnál  a számláló állása > v. = a
2. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

aktív impulzus, ha összegzõ
számlálásnál  a számláló állása > v. = a
2. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

5.1.12 Az impulzus id õtartama a 2. kimeneten
(csak ha az 5.1.11 pont szerint az impulzus

programozva van)

Az idõtartam 0.01-tõl 99.99 mp-ig állítható
be

0.00 értékû beállítást nem vesz
figyelembe

5.1.13 A programozás vége

A programozás mégegyszer
végigfuttatható. Az eddig beállított
értékeket felül lehet vizsgálni, és meg
lehet változtatni.

A programozás befejezve, minden
beállított értéket, mint új paramétert vesz
fel, és azokat a régiek helyett rögzíti. A
készülék üzemkész.
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5.2 Az id õszámláló (Timer) programozása
5.2.1 Az id õszámláló alüzemmódjai

Összegzõ számláló
A kimenetek aktívak, ha a számláló állása
> v. = az elõválasztott érték.
A RESET nullára állít.

Kivonó számlálás
Az 1. Kimenet aktív, ha aszámláló állása
< v, = az 1. elõválasztással.
A 2. Kimenet aktív, ha a számláló állása
< v. =  0.
RESET a 2. elõválasztott értékre állít.

Összegzõ számlálás
Kimenetek aktívak ha a számláló állása
 > v. = az elõválasztással.
Automatikus nullára állítás ha a számláló
állása = a 2. elõválasztás.
A RESET nullára állít.
Kivonó számlálás.
Az 1. Kimenet aktív, ha aszámláló állása
< v,= az 1. elõválasztás.
A 2. Kimenet aktív, ha a számláló állása =  0.
Automatikus 2. elõválasztási értékre állítás,
ha  aszámláló állása = 0.
RESET a 2. elõválasztott értékre állít.

5.2.2 A bemenetek polaritása

npn: 0 V-ra kapcsoló

pnp: +24 V-ra kapcsoló

5.2.3 A 30 Hz-es sz ûrõ bekapcsolása

A bemenetek elektronikus vezérlése.
(max. bemenõ frekvencia 20 kHz)

A bemenetek mechanikus vezérlése.
(max. bemenõ frekvencia 30 Hz)
( 30 Hz-es szûrõ bekapcsolva)

5.2.4 Idõszámlálás Start-Stop módban

Impulzus az INP B-re: indítja  számlálást.
A következõ impulzus az INP B-re:
leállítja a számlálást. (pnp-nél  felfutó él,
npn-nél visszafutó él)

Az INP A-ra adott impulzus indítja a
számlálást.
Az INP B-re adott impluzus leállítja. (pnp-
nél felfutó él, npn-nél visszafutó él)

Számlálás csak a GATE bemeneten át
vezérelve lehet.
INP A és INP B funkció nélkül vannak.

A számláló egy RESET-jel által ( kézi vagy
elektromos) alaphelyzetbe kerül (0-ra
összegzõ számlálásnál, és a 2. elõválasztott
értékre kivonó számláláskor) és ezután indul
a számlálás. Összegzõ számlálásnál a 2.
elõválasztás elérésekor, kivonó
számláláskor a 0 elérésekor a számláló
leáll. Egy a számlálás alatti RESET-jel
ugyanúgy leállítja a számlálást. INP A és
INP B funkció nélkül vannak.

5.2.5 A GATE bemenet funkciója

A számlálás végbemegy, ha a GATE-
bemenet alacsony.

A számlálás végbemegy, ha a GATE-
bemenet magas.

5.2.6 Számlálási egység

A számlálás egysége a másodperc.
(A tizedespont beállítása megfelel a felbontásnak)

A számlálás egysége a perc.
(A tizedespont beállítása megfelel a felbontásnak)

A számlálás egysége az óra.
(A tizedespont beállítása megfelel a felbontásnak)

A számlálás egysége: óra, perc,
másodperc.
(A tizedespont beállítása átvált)

5.2.7 A tizedespont beállítása

Az idõszámlálás felbontásának
megfelelõ fix tizedespont.

0 számlálás mp, perc, óra
0.0 számlálás 0.1 mp, perc, óra
0.00 számlálás 0.01 mp, perc, óra
0,000 számlálás 0.001 mp, perc, óra

5.2.8 RESET mód

kézi RESET ( a piros gombbal) és
elektromos RESET

nincs RESET lehetõség ( a piros gomb
és a RESET bemenet letiltva)

csak elektromos RESET van

csak  kézi RESET lehetséges

5.2.9 Az 1. elõválasztás

Az 1. elõválasztás bekapcsolva.

Az 1. elõválasztás kikapcsol, nincs
funkciója.
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5.2.10 Az 1. kimenet jelformája
(csak  bekapcsolt 1. elõválasztásnál)

A tartós jel aktív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
1. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = az 1. elõválasztás.

A tartós jel passzív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
1. elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = az 1. elõválasztás.

Az impulzus passzív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
1. elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = az 1.elõválasztás.

Az impulzus aktív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
1. elõválasztással, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = az 1. elõválasztás.

5.2.11 Az impulzus idõtartama az 1. kimeneten

(csak akkor, ha az 5.2.10 pont
szerinti törlõjel programozva van)

Az idõtartam 0.01-tõl 99.99 mp-ig állítható
be

0.00 értékû beállítást nem vesz
figyelembe.

5.2.12 A 2. kimenet jelformája

A tartós jel aktív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = a
2.elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

A tartós jel passzív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
2.elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

Az impulzus passzív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
2.elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

Az impulzus aktív, ha összegzõ
számlálásnál a számláló állása > v. = az
2.elõválasztás, kivonó számlálásnál a
számláló állása < v. = 0.

5.2.13 Az impulzus id õtartam a 2. kimeneten

(csak akkor, ha az 5.2.12 pont alatti
törlõjel programozva van)

Az idõtartam 0.01 mp-tõl 99.99 mp-ig
állítható be.

0.00 érték beadását nem veszi
figyelembe.

5.2.14 A programozás vége

A programozás mégegyszer
végigfuttatható. Az eddig beállított
értékeket felül lehet vizsgálni, és meg
lehet változtatni.
A programozás befejezve, minden
beállított értéket, mint új paramétert vesz
fel,  és azokat a régiek helyett rögzíti. A
készülék üzemkész.

5.3 A sebességkijelz õ / frekvenciaszám-
láló programozása
(ebben az üzemmódban  az INP B, RESET és GATE
bemeneteknek nincs funkciójuk)

5.3.1 A bemenetek polaritása

npn: 0V-ra kapcsoló

pnp: +24 V-ra kapcsoló

5.3.2 A 30 Hz-es sz ûrõ bekapcsolása

A bemenetek elektronikus vezérlése
(max. bemenõ frekvencia 20 kHz)

A bemenetek mechanikus vezérlése
 ( max. bemenõ frekvencia 30 Hz )
(a szûrõ bekapcsolva)

5.3.3 Faktor beállítás

A faktor 00.0001-tõl 99.9999-ig állítható be.
A tizedespont 4 tizedeszámra rögzített.

0 beállítását nem veszi figyelembe.

5.3.4 Tizedespont beállítása

Fix tizedesszámok elõtt áll a tizedespont,
miáltal ha több tizedeshely van
programozva, annyival pontosabb lesz a
kijelzett eredmény.

0 nincs tizedesszám
0.0 egy tizedesszám
0,00 két tizedesszám
0.000 három tizedesszám
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5.3.5 Kijelz õ üzemmód

a frekvencia/sebesség átszámítása és
kijelzése 1/mp-ben.

a frekvencia/sebesség átszámítása és
kijelzése 1/perc-ben.

5.3.6 Maximális várakozási id õ
Ez az érték arra való, hogy milyen hosszan kell várni
az elindított mérésnél, amíg 0-t fog kijelezni.

A max. várakozási idõ 01,1 mp (legkisebb
érték).

A max. várakozási idõ 99,9 mp.

(1,1 mp alatti értékeket törli és automatikusan 1,1 mp-re cseréli fel.)

5.3.7 Az 1. elõválasztás

Az 1. elõválasztás bekapcsolva.

Az 1. elõválasztás kikapcsolva és nincs
funkciója.

5.3.8 Az 1. kimenet jelformája
(csak bekapcsolt 1. elõválasztás esetén)

A tartós jel aktív lesz, ha a számláló
állása > v. = 1. elõválasztás.

A tartós jel passzív lesz, ha a számláló
állása > v. = 1. elõválasztás.

Az impulzus passzív lesz, ha a számláló
állása > v. = 1. elõválasztás.

Az impulzus aktív lesz, ha a számláló
állása > v. = 1. elõválasztás.

5.3.9 Az 1. kimenet impulzusának idõtartama
(csak akkor, ha az 5.3.8 pont alatti impulzus
programozva van)

Az idõtartam 0,01 mp-tõl 99,99 mp-ig
állítható be.

0,00 érték beadását nem veszi
figyelembe.

5.3.10 A 2. kimenet jelformája

A tartós jel aktív lesz, ha a
számláló állása > v. = 2. elõválasztás.

A tartós jel passzív lesz, ha a
számláló állása > v. = 2. elõválasztás.

Az impulzus passzív lesz, ha a
számláló állása > v. = 2. elõválasztás.

Az impulzus aktív lesz, ha a
számláló állása > v. = 2. elõválasztás.

5.3.11 A 2. kimenet impulzusának idõtartama
(csak ha az 5.3.10 pont szerint az impulzus
programozva van)

Az idõtartam 0,01 mp-tõl 99,99 mp-ig
állítható be.

0,00 érték beadását nem veszi
figyelembe.

5.3.12  A programozás vége

A programozás még egyszer végigfuttatható.
Az eddig beállított értékeket felül
lehet vizsgálni, és meg lehet változtatni.

A programozás befejezve, minden beállított
értéket, mint új paramétert vesz fel,  és
azokat a régiek helyett rögzít. A készülék
üzemkész.

6. Az elõválasztás beállítása

Ha egy nyíllal jelzett gombot vagy a �P� gombot
megnyomjuk, akkor a kijelzõ számláló állásból 1.
elõválasztás állapotba kapcsol át. A �P� gomb újabb
megnyomására tovább fog kapcsolni a 2. elõvá-
lasztásba. Kb. 4 mp-cel az utolsó gombnyomás után a
kijelzõ ismét számláló állásba kapcsol és az új
elõválasztott értéket veszi fel.
Kivételek: az idõszámláló alapfunkcióban az új érték
azonnal átvételre kerül.
Ha az elõválasztás látható, akkor a �ç�gombbal a
változó dekádra váltjuk. A kiválasztott dekád

mp-ütemben villog. A �é� gombbal tudjuk a
kiválasztott dekádban az értéket megnövelni.
A legmagasabb értékû dekádnál a  �9� után a  �-� elõjel

világít, a �é� gomb  következõ megnyomására a �-1�

látszik. A �é� gomb ismételt megnyomására újból 0-
val kezd.

Figyelem: automatikus ismétlésnél nem szabad
negatív érétket bealítani a 2. elõválasztóba.
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7.2  X2 csatlakozó bekötése
Bemenetek

Kapocs sz. Megnevezés AC verzió 10..30 VDC
verzió

1 +24 VDC Érzékelõ tápfesz Nincs bekötve

2 0 VDC Referencia fesz. Nincs bekötve
(GND)

3 INP A Számláló bemenet A
4 INP B Számláló bemenet B
5 RESET Visszaállító bemenet
6 GATE Kapubemenet
7 KEY Billentyûzet lezáró bemenet

Kapocsszám AC és DC verzió
4 relé nyitókontaktus (NC)
5 relé zárókontaktus ( NO)

7. Csatlakozó bekötése

X3 csatlakozó :  csak
opcionális soros
csatlakozós kivitelnél

7.1 X1 csatlakozó bekötése
Tápfeszültség és kimenetek

Kapocsszám AC verzió 10..30 VDC verzió
1 1.kimenet relé-kontaktus

kollektor optocsatolós kimenetnél
2 1. kimenet relé-kontaktus

Emitter optocsatolós kimenetnél.
3 2. kimenet

relé közös kontaktus
Emitter optocsatolós kimenetnél

4 2. kimenet
relé zárókontaktus (NO)

5 2. kimenet  relé nyitókontaktus
kollektor optocsatolós kimenetnél

6 Tápfesz. 10..30VDC
90..250 VAC Üzemi fesz

7 Tápfesz. 0 VDC(GND)
         90..250 VAC

Figyelem: é s beállításánál (invertált
relévezérlés) a 4. és 5. csatlakozók megváltoznak:

8. Mûszaki adatok

Tápfeszültség 90�250 V AC max 5 V vagy
10..-.30 V DC max 1,2 W

Kijelzõ 6 számjegyes, 8 mm magas
7-szegmenses kijelzõ, piros LED

A bemenõjelek polaritása:
programozható pnp, vagy npn,
minden bemenetre közösen

Bemenõ ellenállás: kb. 10 kohm

Számlálási frekvencia: 20 kHz (10 kHz
fázisdiszkriminátorral) 30 Hz-re
csillapítható.Automatikus
ismétlésnél 1,2 kHz
impulzusvesztés nélkül (700 Hz
fázis-diszkriminátornál,
impulzuskettõzésnél)

A legkisebb bemenõ impulzusszélesség:
5 ms

A bemeneti logikai szintek:
AC tápfesz.-nél: log. 0 = 0..4 VDC

log. 1 = 12�30 VDC

DC tápfesz.-nél (Ub): log. 0 = 0..0,2x Ub
Log.1 = 0,6 x Ub�30 VDC

Impulzusforma: tetszés szerinti (Schmitt-Triggeres
bemenetek)

Pontosság:
Frekvenciaszámláló/sebességkijelzõ üzemmódban

< 0,1 %

Idõszámláló/Üzemóra számláló üzemmódban
+/- 50ppm

1. kimenet Jelfogó potenciálfüggetlen
kapcsoló kontaktussal,
programozható (nyitó vagy záró)
Kapcsolható feszültség max
250 VAC/125 VDC
Kapcsolható áram max. 3 A
Kapcsolható áram min. 30 mA DC
Kapcsolható teljesítmény:

90 W/750VA.
Vagy npn optocsatoló szabad
kollektorral és emitterrel.
Kapcsolható teljesítmény:

30 VDC/15 mA
Ucesat Ic=15 mA-nél max. 2,0
VDC
Ucesat Ic=5 mA-nél  max. 0,4
VDC

2. kimenet Jelfogó:
potenciálfüggetlen kapcsoló
kontaktus, programozható (nyitó
vagy záró)
Kapcsolható feszültség max.

250 VAC/125 VDC
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Kapcsolható áram max. 3 A
Kapcsolható áram min. 30 mA DC
Kapcsolható teljesítmény

50 W/2000VA
vagy npn optocsatoló szabad
kollektorral és emitterrel.
Kapcsolható teljesítmény

30 VDC/ 15 mA
Ucesat Ic=15 mA-nél max. 2,0
VDC
Ucesat Ic=5 mA-nél  max. 0,4
VDC

A kimenetek megszólalási ideje:
Jelfogó: kb. 7 ms
Optocsatoló: kb. 2 ms

Adatbiztonság: min. 10 év vagy 106 tárolóciklus
( a készülék ki- és bekapcsolása)

Érzékelõ tápellátás: +24 VDC +/- 15 % /100 mA  AC
táplálás esetén

Biztosítékok: javasolt külsõ biztosítók
DC 0,125 AT
AC 0,1 AT

Zavarbiztosság: EN 55011 B oszt. És EN 50082-2
árnyékolt vezérlõ vezetékekkel.

Környezeti hõmérséklet:
-10 °C �+50 °C

Tárolási hõmérséklet:
-25 °C�+70 °C

Súly: kb. 200 g (AC verzió jelfogóval)

Védelmi fokozat: IP 65 (elölrõl)

Készülékház színe: sötétszürke

Tisztítás: Az elõlapot csak egy vízzel kissé
megnedvesített, puha törlõruhával
szabad tisztítani.

9. Szállítási összeállítás
· 717-es számláló
· 7 pólusú csavaros sorkapocs 5,08 mm-es kiosztással
· 7 pólusú csavaros sorkapocs 3,81 mm-es kiosztással
· Csavaros rögzítésû elõlapkeret (beépítési

keresztmetszet 50 x 50 mm)
· Rugós rögzítésû elõlapkeret (beépítési keresztmetszet

50 x 50 mm)
· Feszítõ rugó
· Soros adatcsatlakozó, 5 pólusú, csavaros sorkapocs

3,81 mm-es kiosztással (opció)

10. Megrendelési kód
 6.717.01X.XXX

opció
00= nincs
05=RS232 soros csatlakozó
06=RS422 soros csatlakozó
07=RS485 soros csatlakozó

Tápfeszültség
0= 90�250 V AC
3= 10�30 V DC

Kimenetek
0= jelfogó
1= optocsatoló

11. Méretek

Magyarországi képviselet: Kvalix Automatika Kft.
Budapest IV. ker. Kiss Ernõ u. 3 � x H-1327 Budapest, Pf. 83.

 Tel.: (1) 379 4708 � FAX: (1) 369 8488
E-Mail: info@kvalix.hu � Internet: http://www.kvalix.hu


