BUDOWA I DZIA ANIE LICZNIKA TC2400, C2400
TC2400 ( C2400) jest ma ym urz dzeniem licz
cym z wy wietlaczem LCD o
ustawianym przeznaczeniu, przystosowanym do monta u na panelu tablicy lub maszyny.
Obudowa urz dzenia wyposa ona jest w atwo przesuwane jarzmo, blokuj ce urz dzenie
wsuni te w otwór monta owy. Od strony frontowej widoczny jest o miopozycyjny wska nik
LCD o wysoko ci cyfr 8mm. W tylnej cz ci modu u znajduj si cztery zaciski rubowe. S to
trzy wej cia urz dzenia i zacisk wspólny ( masa ), do których mo na pod cza elementy
stykowe lub wyj cia tranzystorowe czujników. Uaktywnienie wej cia TC2400 polega na
zwarciu go z zaciskiem wspólnym ( mas ) . W pierwszym etapie uruchomienia wybiera si
wymagan funkcj ( rodzaj pracy urz dzenia ) wraz z w ciwo ciami. cznie, do dyspozycji
jest jedno z 23. ustawie ( jeden z 15. liczników czasu, 6. liczników impulsów, miernik
cz stotliwo ci, tachometr ). Zerowanie stanu licznika impulsów lub czasu, wykonywane jest
przez wysterowanie wej cia zeruj cego. Mo liwo zerowania przyciskiem frontowym
zale y od stanu wej cia zezwalaj cego. Dzi ki zastosowaniu specjalizowanego uk adu,
wykonanego w technologii CMOS i wska nika LCD , ca kowicie wystarczaj ce jest zasilenie
urz dzenia pojedynczym miniaturowym ogniwem typu LR1. Takie rozwi zanie u atwia
instalacj i zapewnia prac TC2400 niezale nie od zasilania zewn trznego. Do TC2400
najpro ciej pod cza si czujniki kontaktronowe, np. serii KMS lub styki przeka nika,
stycznika itp.

WYBRANE INFORMACJE TECHNICZNE
LICZNIK CZASU : ilo pozycji - 8, wskazywanie : dni, godziny, minuty , sekundy lub
ich 15 kombinacji, wykorzystywane wej cia- zerowanie, zezwolenie zerowania
przyciskiem, zezwolenie na odliczanie . Dok adno - lepsza ni 5sek/dob LICZNIK
IMPULSÓW: wybierany jeden z zakresu <50Hz, ,<100Hz, <600Hz , mo liwo
wybierania aktywnego zbocza tj., momentu zmiany stanu przy zwieraniu wej cia
TC2400 lub dopiero przy jego rozwieraniu, maksymalny stan licznika 99999999
Zerowanie licznika wej ciem zeruj cym lub przyciskiem o ile aktywne b dzie
zezwolenie Impulsy zliczane podawane na wej cie zgodnie z rysunkiem MIERNIK
CZ STOTLIWO CI : zakres mierzonych cz stotliwo ci 2,5Hz do 1300Hz
Wy wietlanie 4 cyfr ( 2.500 - 1300 ). Sygna mierzony podawany jest na wej cie
zgodnie z rysunkiem
TACHOMETR ( miernik obrotów): zakres pomiarów od 150 obr/min do 78000
obr/min Wy wietlanie maksymalnie 5 cyfr ( 150-78000) Sygna mierzony podawany na
wej cie zgodnie z rysunkiem Wymiary : zgodnie z rysunkiem w mm Waga : ok. 33g
Temperatura pracy: -10oC do 55oC Stopie ochrony: front - IP66, ty - IP20
Wibracje: IEC60068-2-6
Zak ócenia elektromagnetyczne IEC100-4-2: 4kV powietrze / 2 kV dotyk,
IEC1000-4-3: 10V/m ( 80MHz do 1GHz ), IEC 1000-4-4 1kV Input

UWAGA ! Pod czenie pod styki licznika napi cia zewn trznego ( np. 24, 230V) bezpowrotnie mo e
uszkodzi licznik. Licznik zlicza po zwarciu stykiem beznapi ciowym

