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Instrukcja obs ugi
6-pozycyjnego modu u licznika cyfrowego

model 240/340

                     Model DCM-240 Model DCM-340

1. Opis ogólny

Model 240/340 jest gotowym do samodzielnej pracy, 6-miejscowym cyfrowym
modu em licz cym, przeznaczonym do standardowego monta u typu DIN na p ycie
przedniej. Umo liwia on bardzo dok adne liczenie w przód / w ty  (dodawanie /
odejmowanie), a jego aktywacja nast puje przez naci ni cie odpowiedniego
przycisku lub przy enie sygna u logicznego o danym poziomie. Dzi ki
zastosowaniu dwóch przeciwdzia aj cych wej  pojawia si  mo liwo  liczenia
ró nicowego. Pojawiaj cy si  na wy wietlaczu wynik ró nicowania obejmuje sze
miejsc. Oprócz aktywowania optycznego i akustycznego alarmu w czanego po
osi gni ciu dowolnie zaprogramowanej warto ci granicznej, mo liwe jest np.
cofni cie i ponowne uruchomienie licznika lub aktywacja zewn trznego uk adu
prze czaj cego przez wyj cie alarmu z aktywnym niskim lub wysokim poziomem
sygna u (Activ High/Activ Low Pegel). Stan licznika i warto ci graniczne nale y
zapami ta  w EEPROMie *), sk d mo na je zawsze wywo . Licznik model
240/340, normalnie pracuj cy z maks. cz stotliwo ci  zdarze  do 250 Hz (
szybko), mo na tak e wykorzysta  jako licznik powolny ( powoli) z cz stotliwo ci
zdarze  wynosz  ok. 2 Hz po wykonaniu jednego mostka lutowniczego.
Zastosowanie jednego z najnowocze niejszych mikroprocesorów technologii LSI-
CMOS oraz stabilnych sk adników biernych, a tak e niewielkiej liczby elementów
pozwoli o na uzyskanie zaawansowanej zintegrowanej precyzji uk adu
prze czaj cego w formie modu u kompaktowego modelu 240/340.

*) EEPROM stanowi modu  pami ci zachowuj cy zgromadzone dane tak e bez
dop ywu pr du.

2. Charakterystyka

• Miniaturowy modu  z cyframi o wielko ci 10 mm (model 240) / 14 mm (model 340)
na du ym i kontrastowym wy wietlaczu ciek okrystalicznym.

• Standardowe wymiary DIN (model 240: 48 x 24 x 15 mm, model 340: 72 x 36 x
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15 mm) umo liwiaj ce atwy monta .
• Mo liwo  programowania warto ci granicznej (zadanej).
• Wy cie dla optycznego i akustycznego sygna u alarmowego.
• Wyj cia alarmu z niskim i wysokim poziomem sygna u.
• Napi cie zasilaj ce 3 V.
• Bardzo niski pobór pr du.
• Obs uga i programowanie poprzez przyciski lub poziom sygna u logicznego.
• Mo liwo  pracy jako licznik w trybie szybkim (maks. cz stotliwo  wyzwalania

250 Hz) lub w trybie powolnym (maks. cz stotliwo  wyzwalania 2 Hz).
• Pod wietlanie ekranu (tylko w modelu 340).

2. Wyposa enie mechaniczne

Modu  sk ada si  z otwartej, dwustronnie zadrukowanej i jednostronnie
oprzyrz dowanej p ytki. Na jej górnej stronie zamontowano wy wietlacz
ciek okrystaliczny, przykrywaj cy elementy sk adowe. Na dolnej stronie p ytki
dost pne s  wszystkie konieczne po czenia do przylutowania przewodów plus i
masa dla napi cia zasilaj cego, przyciski i prze czniki do obs ugi modu u, brz czyk
alarmowy oraz ró ne przewody sygna owe. W przypadku zasilania o wietlenia
ekranu (tylko model 340) nie ze ród a napi cia urz dzenia, lecz z oddzielnego
ród a napi cia, do dyspozycji s  tutaj dwa dalsze przy cza przeznaczone do

oprzyrz dowania przez u ytkownika. Wykonanie mostka lutowniczego umo liwia
tak e prac  modu u jako licznika w trybie powolnym.
Modu  posiada tak e odpowiednie zaciski umo liwiaj ce jego umieszczenie (na
zatrzask) na standardowej p ycie przedniej typu DIN bez konieczno ci przykr cania
rubami.

Model DCM-240 Fragment p yty przedniej          Model DCM-340 Fragment p yty przedniej

4.  Praca
4.1. Oprzyrz dowanie

W celu uruchomienia nale y po czy  odpowiednie punkty lutownicze modu u z
napi ciem zasilaj cym (np. 2 baterie 2 x 1,5 V), niezb dnymi elementami
zewn trznymi (np. brz czyk, prze czniki itp.) lub przewodami sygna owymi
urz dzenia zewn trznego lub zewn trznego uk adu prze czaj cego. Punkty
lutownicze znajduj  si  na dolnej stronie modu u i s  oznaczone w nast puj cy
sposób:
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1 INPUT 1 biegun dodatni przycisku UP lub sygna u logicznego
(niski poziom sygna u Activ Low).

2 IN 1 GNO biegun ujemny przycisku UP (nie jest konieczny w
przypadku okablowania logicznego z p. 1).

3 INPUT 2 biegun dodatni przycisku DOWN lub sygna u logicznego
(niski poziom sygna u Activ Low).

4 IN 2 GNO biegun ujemny przycisku DOWN (nie jest konieczny w
przypadku okablowania logicznego z p. 3).

5 ALARM neg wyj cie alarmu, niski poziom sygna u Activ Low.
6 ZERO zero, wysoki poziom sygna u Activ High przy stanie licznika
7 ALARM wyj cie alarmu, wysoki poziom sygna u Activ High.
8 EEPROM upd po czenie z przyciskiem STOP do masy (p. 2, 4 lub 16).
9 FAST poprzez wykonanie mostka z mas (p. 2, 4 lub 16) mo na

zamieni  licznik pracuj cy w trybie szybkim na tryb powolny.
10 RESET po czenie z przyciskiem RESET masy (p. 2, 4 lub 16).
11 PLUS po czenie z przyciskiem PLUS do masy (p. 2, 4 lub 16).
12 SET po czenie z przyciskiem SET do masy (p. 2, 4 lub 16).
13 BUZ- biegun ujemny brz czyka.
14 BUZ+ biegun dodatni brz czyka.
15 VDD biegun + dla napi cia zasilaj cego.
16 GND przy czenie napi cia zasilaj cego do masy.
17 LED+ biegun + dla oddzielnego napi cia zasilaj cego

pod wietlenie ekranu (tylko model 340).
18         LED- przy czenie do masy dla oddzielnego napi cia zasilaj cego

ekranu (tylko model 340).
x7 po czenie mostkiem lutowniczym z mas , po zamkni ciu

pod czenie pod wietlenia ekranu do wewn trznego napi cia
(tylko model 340).

x8 po czenie mostkiem lutowniczym z plusem, po zamkni ciu
pod czenie pod wietlenia ekranu do wewn trznego napi cia

(tylko model 340).

Uwaga: Ze wzgl du na bardzo niski pobór pr du wynosz cy ok. 10 uA przy napi ciu
+3V modele 240/340 doskonale nadaj  si  do zastosowa  zasilanych na
bateri . Ca kowity pobór pr du wzrasta do 50 mA w przypadku pod czenia
pod wietlenia ekranu (tylko model 340) do tego samego ród a napi cia
zasilaj cego (patrz p. x7 i x8 na wy ej przedstawionej li cie). W zwi zku z tym
zaleca si  pod czenie o wietlenia do oddzielnego ród a napi cia (patrz p. 17
i 18 na wy ej przedstawionej li cie).

                         Schemat po cze cie ek przewodz cych w modelu DCM240
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                 Schemat po cze cie ek przewodz cych w modelu DCM340

4.2. Funkcje

• Model 240/340 jest 6-pozycyjnym modu em cyfrowego licznika zdarze .
• Zakres wy wietlania wynosi 0 do 999999 z mo liwo ci  ukrycia zer z przodu.
• Mo liwo  liczenia w przód / w ty  (dodawanie / odejmowanie).
• Wprowadzanie warto ci granicznej (zadanej) dla alarmu za pomoc  przycisków

lub poziomu sygna u logicznego.
• Zewn trzne wyzwalanie dzia ania licznika za pomoc  przycisków lub poziomu
sygna u logicznego.
• Wy wietlanie aktualnie wchodz cych zdarze  oraz zaprogramowanej warto ci
granicznej.
• Sygna  alarmowy w chwili osi gni cia zdefiniowanej liczby zdarze .
• Zabezpieczenie stanu licznika oraz warto ci zadanej w EEPROMie na
zamówienie.
• Mo liwo  pod czenia przycisków do obs ugi i programowania.
• Prezentacja sygna u na wyj ciach niskiego i wysokiego poziomu sygna u po

osi gni ciu kryterium alarmowego.
• Trwaj cy do 120 sek. sygna  brz czyka po osi gni ciu zaprogramowanej warto ci
granicznej.

4.3. Obs uga

Po pod czeniu napi cia 3V do punktów 15 i 16 na tylnej stronie modu u (w celu
poprawnego po czenia biegunów patrz p. 4.1. Oprzyrz dowanie) na krótk  chwil
za wiec  si  wszystkie sektory wy wietlacza ciek okrystalicznego, a nast pnie
wy wietlony zostanie uk ad zer „000000". Opisane poni ej funkcje UP, DOWN,
STOP, SET, PLUS oraz RESET mo na ustawi  manualnie za pomoc  przycisków i
masy (Low) lub poprzez poziom sygna u logicznego (Activ Low).

4.3.1. Funkcja UP

Ka de zaktywowanie tej funkcji powoduje, e licznik przechodzi do trybu liczenia
wzwy . W przypadku zastosowania wersji powolnego liczenia wszystkie aktualne
dane zostaj  tak e zapisane w pami ci EEPROM.

4.3.2. Funkcja DOWN
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Ka de zaktywowanie tej funkcji powoduje, e licznik przechodzi do trybu liczenia w
dó . Najmniejsz  mo liw  warto ci  jest 000000. W przypadku zastosowania wersji
powolnego liczenia wszystkie aktualne dane zostaj  tak e zapisane w pami ci
EEPROM.

Uwaga:Maksymalna dopuszczalna cz stotliwo  wyzwalania dla przycisków UP oraz
DOWN wynosi do 250 Hz w przypadku szybkiego trybu liczenia oraz ok. 2 Hz
przy liczeniu powolnym.

4.3.3. Funkcja STOP

W przypadku zaktywowania tej funkcji w trybie wy wietlania lub programowania
nast pi zatrzymanie wszystkich dzia  i zapami tanie w EEPROMie wszystkich
aktualnych danych (stan licznika, warto  zadana). W przypadku niezamierzonego
odci cia napi cia zasilaj cego nie nast pi utrata zapami tanych danych. B  one
dost pne po ponownym pod czeniu ród a zasilania.

4.3.4. Funkcja SET

Zaktywowanie funkcji SET w trybie wy wietlania powoduje przej cie do trybu
programowania. Przy ka dym przej ciu do tego trybu nast puje zatrzymanie
wszystkich dzia  i kontynuowanie ich dopiero po powrocie do normalnego trybu
wy wietlania. Mo na tutaj ustawi  odpowiedni  liczb  impulsów, po uzyskaniu której
nast pi wywo anie alarmu. W tym celu na wy wietlaczu powinna miga  najni sza
pozycja numeryczna wy wietlacza. Za pomoc  wej cia PLUS mo na teraz
zaprogramowa  odpowiedni stan alarmowy licznika, rozpoczynaj c wprowadzanie
ustawie  od migaj cego miejsca. Po ka dym ustawieniu warto ci przyciskiem PLUS
nale y przej  przyciskiem SET do kolejnej, wy szej pozycji, która miganiem
sygnalizuje gotowo  do ustawienia. W przypadku omy kowego wprowadzenia

dnej warto ci, dwukrotnym naci ni ciem przycisku PLUS lub jednokrotnym
naci ni ciem RESET mo na wróci  do najni szej pozycji i powtórzy  proces
programowania. Po poprawnym ustawieniu wszystkich sze ciu miejsc nale y
ponownie nacisn  przycisk SET, co umo liwi powrót do normalnego trybu
wy wietlania. Podczas opuszczania trybu programowania w EEPROMie nast pi
zapami tanie wszystkich aktualnych danych (stan licznika, warto  graniczna).

Uwaga, wa ne:

          Zaprogramowana warto  alarmowa zostaje zapami tana w rejestrze
porównawczym. Podczas ka dego liczenia modu  porównuje j  z
aktualnie uzyskan  warto ci . Wyzwolenie alarmu nast puje wi c przy
ka dym sumarycznym osi gni ciu warto ci alarmowej. Je eli np.
zaprogramowana warto  alarmowa wynosi 6, to alarm w czy si  przy
warto ci 6, 12, 18, 24 itp. Je eli natomiast uzyskano warto  12, a
powy ej wej cia dla odejmowania wprowadzono warto  5, czyli odj to

 od warto ci aktualnej, to wyzwolenie nast pnego alarmu nast pi po
uzyskaniu warto ci 12 - 5 + 6 = 13. Nale y jednak pami ta , e rejestr
porównawczy nie jest w stanie operowa  warto ciami poni ej zera. Je eli
wi c w powy szym przyk adzie od uzyskanej liczby 12 zostanie odj ta
ujemna warto  7, to jeden impuls zostanie utracony, poniewa  rejestr
mo e  liczy  w  dó  wy cznie  od  6  do  0.  Nast pny  alarm  zostanie
wyzwolony nie przy warto ci 12-7 + 6 = 11, lecz 12-7 + 6 = 12.
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4.3.5. Funkcja PLUS

Po przej ciu do trybu programowania poprzez naci ni cie przycisku SET w migaj cej
pozycji wy wietlacza mo na ustawi  odpowiedni  warto  alarmow . Ustawianie
warto ci odbywa si  poprzez kilkakrotne naciskanie przycisku PLUS. Przej cie do
kolejnej pozycji wy wietlacza nast puje - jak opisano wy ej - za pomoc  przycisku
SET. W przypadku omy kowego wprowadzenia b dnej warto ci, dwukrotnym
naci ni ciem przycisku PLUS lub jednokrotnym naci ni ciem RESET mo na wróci
do najni szej pozycji i powtórzy  proces programowania. Po poprawnym ustawieniu
wszystkich sze ciu miejsc nale y ponownie nacisn  przycisk SET, co umo liwi
powrót do normalnego trybu wy wietlania.

4.3.6. Funkcja RESET

Przycisk RESET aktywuje kilka funkcji.
Naci ni cie tego przycisku w normalnym trybie wy wietlania na ponad 3 sek.
powoduje przestawienie
modu u licznika na zero oraz zapami tanie tego stanu w EEPROMie. Za pomoc
przycisku RESET
mo na wy czy  przed czasem alarm, który normalnie wy cza si  automatycznie
dopiero po up ywie
120 sek.
Naci ni cie przycisku RESET w trybie programowania umo liwia przestawienie czasu
alarmowego na
warto  „000000" i ponowne zaprogramowanie odpowiedniej warto ci.

4.3.7. Wy czanie alarmu

Je eli modu  licznika osi gnie warto  zgodn  z wcze niej zdefiniowan  warto ci
graniczn , to w czy si  brz czyk alarmowy oraz wysoki i niski poziom sygna u dla
wyj cia alarmu.

4.3.7.1.Brz czyk alarmowy wy czy si  automatycznie po ok. 120 sek., natomiast
poziom sygna u logicznego dla wyj  alarmowych utrzyma si  a  do chwili

cznego wy czenia go przyciskiem RESET.

4.3.7.2.Naci ni cie przycisku RESET podczas alarmu brz czyka umo liwia
wy czenie zarówno alarmu akustycznego, jak i logicznego.

4.3.7.3.Wyj cie w p. 9 ALARM neg mo na wykorzysta  do ponownego wy czenia
alarmu przez wej cie RESET.

4.2.8. Opuszczanie trybu programowania

Tryb programowania mo na opu ci  przez naci ni cie przycisku SET po
kompletnym i poprawnym zaprogramowaniu czasu alarmowego.

5.0. Parametry techniczne (obydwa modele)

Zakres wy wietlania 0 do 999999 zdarze
Maks. cz stotliwo  liczenia

szybki tryb liczenia 250 Hz
powolny tryb liczenia 2 Hz
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Wy wietlacz
Model 240 6-pozycyjny wy wietlacz ciek okrystaliczny,

o wys. cyfr 10 mm
Model 340 6-pozycyjny wy wietlacz
ciek okrystaliczny,

o wys. cyfr 14 mm
Warunki u ytkowania

Temperatura pracy -10°Cdo+50°C
Wymiary (d . x szer. x g b.)

Model 240 48x24x15  mm
Model 340 72x36x15 mm

Zasilanie

Model 240/340
napi cie zasilaj ce 3 V
pobór pr du typ 10 uA

pod wietlenie wy wietlacza
ciek okrystalicznego (tylko model
340)

napi cie zasilaj ce 3 V
pobór pr du typ 50 mA

6.0. Utrzymanie modu u w dobrym stanie technicznym (konserwacja)
• Unika  ekstremalnych temperatur, wibracji i uderze .
• Do czyszczenia wy wietlacza ciek okrystalicznego u ywa  wy cznie mi kkiej,

lekko wilgotnej szmatki. Nie stosowa  rozpuszczalników ani rodków
zawieraj cych elementy cieraj ce.

• Niew ciwa konserwacja oraz próby samodzielnych napraw powoduj  utrat
gwarancji.
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