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Wymiary tylko 48 x 24 x 83 mm (W x H x D)

Programowany jako 4-cyfrowy licznik
lub 4-cyfrowy przekaŸnik czasowy

Mo¿liwoœæ prze³¹czenia licznika w tryb
wyœwietlania 8 cyfr
Wbudowana funkcja przeskalowania dla licznika

Mo¿liwoœæ za³¹czania cyklicznego z opóŸnieniem
i bez opóŸnienia
Mo¿liwoœæ wyboru spoœród dowolnych czterech
zapamiêtanych wartoœci zadanych

Panel czo³owy zgodny z NEMA4X/IP66

Zgodny ze standardami UL, CSA, IEC, CE
RC

S p e c y f i k a c j a
Napiêcie zasilania Wyjœcie Z³¹cze komunikacyjneSupp y o age Ou pu

Brak RS-485

24 VDC H8GN-AD H8GN-AD-FLKStykowe (SPDT)

Oznaczanie modeli:
H8GN-AD-�

1 2

1. Napiêcie zasilania
D: 24 VDC

2. Wyjœcie komunikacyjne
Brak: brak wyjœcia komunikacyjnego
FLK: RS-485

Programowany licznik/przekaŸnik czasowy             H8GN

Najmniejszy na œwiecie licznik/przekaŸnik czasowy
z mo¿liwoœci¹ programowania i z modu³em komunikacyjnym

 Charakterystyki
Praca w trybie prze- Dok³adnoœæ operacji cza-

sowej i b³¹d nastaw (z uw-
zglêdnieniem zmian na-
piêcia i temperatury

Start sygna³em : ± 0.03% ± 30 ms max.

Start w³¹czeniem zasilania: ± 0.03% ± 50 ms max.

Rezystancja izolacji 100 MΩ min. (przy 500 VDC)

Odpornoœæ dielektryczna 1,500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min pomiêdzy zaciskami wejœciowymi a czêœciami
metalowymi nie bêd¹cymi pod napiêciem
510 VAC, 50/60 Hz przez 1 min pomiêdzy zaciskami pr¹dowymi (oprócz wyjœæ) 
a czêœciami metalowymi nie bêd¹cymi pod napiêciem
1,500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min pomiêdzy zaciskami wyjœciowymi a innymi
zaciskami
500 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy z³¹czem komunikacyjnym i zaciskami
pr¹dowymi
1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy stykami nie s¹siaduj¹cymi ze sob¹

Odpornoœæ na szumy ±480 V (miêdzy zaciskami zasilania), ± 600 V (miêdzy zaciskami wejœciowymi)

£adunki elektrostatyczne ± 8 kV (zak³ócenie pracy), ± 15 kV (uszkodzenie)
Odpornoœæ na wibracje Zak³ócenie pracy 10 do 55 Hz 0.35-mm pojedynczej amplitudy ka¿dy w 3 kierunkach przez 10 min

Uszkodzenie 10 do 55 Hz 0.75-mm pojedynczej amplitudy ka¿dy w 3 kierunkach przez 2 godz.
Odporn. na uderzenia Zak³ócenie pracy 100 m/s2, 3 razy ka¿dy w 6 kierunkachS oc es s a ce

Uszkodzenie 300 m/s2, 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach
¯ywotnoœæ Mechaniczna 10 milionów operacji

Elektryczna Min. 100,000 operacji (3 A przy 250 VAC, obci¹¿enie rezystancyjne)
Temperatura Dzia³anie –10°C do 55°C (bez oblodzenia i skroplin)b e
otoczenia Przechowywanie –25°C do 65°C (bez oblodzenia i skroplin)
Wilgotnoœæ otoczenia 25% do 85%

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No.14, zgodny z EN61010-1/IEC61010-1 oraz VDE0106/P 100  

Kolor obudowy Tylna czêœæ: szary, przednia czêœæ: czarny

Stopieñ ochrony Panel czo³owy:     IP66 
Ty³ obudowy:                IP20
Listwa zaciskowa: IP20

Waga Oko³o 80 g

Dane techniczne

kaŸnika czasowego

Ela Pasternak
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 Parametry znamionowe
Znamionowe napiêcie zasilania 24 VDC

Dopuszczalne napiêcie zasilania 85% do 110% wartoœci znamionowej

Pobór mocy 1.5 W max. (pr¹d rozruchowy: 15 A max.)

Metoda monta¿u W otworze w panelu

Po³¹czenia zewnêtrzne Zaciski œrubowe (œruby M3)

Moment dokrêcenia zacisków 0.5 N⋅m max.

Wyœwietlacz 7-segmentowy, LCD; wskaŸnik jednostki czasu (h, min, s); CMW, OUT, RST, TOTAL

Wartoœæ aktualna (kolor czerwony, wysokoœæ cyfr: 7mm), wartoœæ zadana (kol. zielony, 3.4mm)

Iloœæ cyfr PV: 4 cyfry  
SV: 4 cyfry  
Wyœwietlanie ca³kowitej wartoœci zliczonej: 8 cyfr
(wygaszane zera nieznacz¹ce)

Podtrzymanie pamiêci EEPROM (pamiêæ nieulotna) (iloœæ przeprogramowañ: 100,000 razy)
Licznik Maksymalna prêdkoœæ

zliczania
30 Hz lub 5 kHz (p. Uwaga)

Zakres zliczania –999 do 9,999

Tryby pracy wejœæ Inkrementacyjny, dekrementacyjny, rewersyjny z niezale¿nymi wejœciami lub kontrola fazy
Tryby pracy wyjœæ N, F, C lub K

PrzekaŸnik Zakresy czasowe 0.000 do 9.999 s, 0.00 do 99.99 s, 0.0 do 999.9 s, 0 do 9999 s, 0 min 00 s do 99 min 59 s, 0.0 
do 999.9 min, 0 h 00 min do 99 h 59 min, 0.0 h do 999.9 h, 0 h do 9999 h

Wyœwietlanie czasu Czas bie¿¹cy (Up), czas pozosta³y (Down)
Tryby pracy wyjœcia A, B, D, E, F lub Z

Wejœcia Sygna³y wejœciowe Licznik: CP1, CP2 i Reset

PrzekaŸnik czasowy: Start, Gate i Reset

Typ wejœcia Beznapiêciowe (zaciski zwarte lub rozwarte)
  Impedancja zwarcia ON:                         1 KΩ max. 
  Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia ON:           2 VDC max.
  Impedancja rozwarcia OFF:  100 kΩ min.
  Do³¹czone napiêcie: 30 VDC max.

Start, reset, gate Minimalna szerokoœæ impulsu: 1 lub 20 ms (wybieralna)
Kasowanie Od³¹czeniem zasilania - min. czas od³¹czenia zasilania: 0.5 s

Wyjœcie Stykowe SPDT: 3 A przy 250 VAC/30 VDC, obci¹¿enie rezystancyjne (cos φ = 1)

Minimalne obci¹¿enie 10 mA przy 5 VDC 

Metody kasowania Zewnêtrzne, rêczne i od³¹czeniem zasilania (dla przek. czas. w trybach A, B, D, E i Z)

Czas oczekiwania na sygna³ z sensora 260 ms max. (sygna³y wejœciowe nie s¹ przyjmowane w czasie oczekiwania licznika na
sygna³, gdy wyjœcia s¹ wy³¹czone).

Uwaga: Podane wartoœci odnosz¹ siê do maksymalnej prêdkoœci zliczania w trybie inkrementacyjnym lub dekremnentacyjnym z wartoœci¹
przeskalowania x 1. Gdy ustawiona jest inna wartoœæ przeskalowania dla ustawionej prêdkoœci 5 kHz, rzeczywista prêdkoœæ zlicza-  
nia mo¿e byæ mniejsza o po³owê.

 Charakterystyka z³¹cza komunikacyjnego
Sieæ transmisyjna Wieloga³êziowa

Metoda komunikacji RS-485 (2-przewodowa, half duplex)

Synchronizacja Start-stop 

Prêdkoœæ transmisji (p. Uwaga) 1,200/2,400/4,800/9,600 bit/s

Kod transmisji ASCII

Bity danych (p. Uwaga) 7 lub 8 bitów

Bity stopu (p. Uwaga) 1 lub 2 bity

Kontrola b³êdu (p. Uwaga) Kontrola parzystoœci (none, even lub odd).
(p. Uwaga)

Kontrola przep³ywu Brak

Interface RS-485

Ponawianie transmisji Brak

Bufor komunikacyjny 40 bajtów

Zapisywanie i odczytywanie z H8GN Odczytywanie wartoœci aktualnych i ca³kowitego zliczenia; odczytywanie/zapisywanie wartoœci
nastawionych; prze³¹czanie banków wartoœci nastawionych; blokowanie mo¿liwoœci zapisu;
zapisywanie/odczytywanie parametrów inicjalizuj¹cych i funkcji zaawansowanych.

Uwaga: Prêdkoœæ transmisji, iloœæ bitów danych i stopu oraz kontrola b³êdu mog¹ byæ indywidualnie ustawiane w trybie programowania

czasowy
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Panel czo³owy

Wyœwietlacz 2
Wyœwietla wartoœæ nas- 
tawion¹ lub aktualn¹ 
danego parametru.
Wyœwietla 4 prawe cyf- 
ry 8-cyfrowej wartoœci 
zliczonej. Podczas pracy
jako licznik-totalizer
nieznacz¹ce zera s¹
wygaszane.

WskaŸniki operacyjne 2

5 h 30 min

123.4 s

Migaj¹ dla czasów 0.0 min,
0 h 00 min, 0.0 h lub 0 h.

Wyœwietlacz 1
Wyœwietla wartoœæ aktualn¹ lub typ parametru.
Podczas pracy jako licznik sumuj¹cy wyœwietla war- 
toœæ zliczon¹ (cztery lewe cyfry 8-cyfrowej wartoœci
zliczonej). Zera nieznacz¹ce s¹ wygaszane.

WskaŸniki operacyjne 1

Wybór poziomu
Naciœniêcie przycisku powoduje
wejœcie w tryb programowania.

rz¹dku: "poziom operacyjny" ←→
"poziom regulacji",    "poziom 

←→ "poziom parametrów komu- 
nikacji".

Wybór parametru

Naciœniêcie przycisku powo- 
duje wybór parametrów

Wybór poziomu programowania           w obrêbie jednego poziomu.

Zmniejszanie wartoœci                    toœci/kasowanie
Ka¿de naciœniêcie zmniejsza
wartoœæ wyœwietlan¹ na wyœ- 
wietlaczu 2.

odbywa siê w nastêpuj¹cym po-                                                                    Trzymanie przyciœniêtego kla- 
wisza powoduje szybkie
zmniejszanie wartoœci.

Zwiêkszanie war- 

Ka¿de naciœniêcie zwiêk- 
sza wartoœæ wyœwietlan¹
na wyœwietlaczu 2.
Trzymanie przyciœniêtego
klawisza powoduje szyb- 
kie zwiêkszanie wartoœci.

parametrów pocz¹tkowych"                                                                                                                                   
Funkcja kasowania
Dla skasowania wartoœci 
aktualnej nale¿y nacisn¹æ
ten przycisk w momencie
wyœwietlania wartoœci
aktualnej.

 
Naciœniêcie przycisku pod-

 
czas pracy jako licznik-to- 
talizer powoduje wyzerowa-

 
nie ca³kowitej wartoœci 
zliczonej.

WskaŸnik                           Znaczenie

CMW Œwieci, gdy dozwolony jest zapis poprzez z³¹cze komunikacyjne.

RST
Œwieci podczas resetowania przyciskiem Reset lub sygna³em

OUT Œwieci, gdy wyjœcie jest w³¹czone.

TOTAL
Œwieci, gdy wyœwietlana jest ca³kowita wartoœæ zliczona w trybie

Wskazuj¹ jednostki czasu podczas
pracy jako przekaŸnik czasowy
Przyk³ad

Dzia³anie
 Funkcje wejœæ/wyjœæ

Wejœcia Wejœcia licznika CP1/CP2
• Odbiera zliczane impulsy.

•  W trybie inkrementacyjnym lub dekrementacyjnym CP1 jest wejœciem licz¹cym
a CP2 wyjœciem blokuj¹cym zliczanie.

Reset • Zeruje wartoœæ aktualn¹.
(W trybie inkrementacyjnym i rewersyjnym wartoœæ aktualna jest ustawiona na 0.
W trybie dekrementacyjnym wartoœæ aktualna jest równa wartoœci nastawionej.)

• Wejœcie licz¹ce nie jest aktywne podczas kasowania.

• WskaŸnik RST œwieci podczas kasowania.

Wejœcia przekaŸ- Start • Rozpoczyna odmierzanie czasu.
nika czasowego

      Reset •  Kasuje przekaŸnik czasowy. (W trybie wyœwietlania czasu bie¿¹cego - do 0,
w trybie czasu pozosta³ego - do wartoœci nastawionej.)

• Podczas kasowania odmierzanie czasu jest wstrzymywane i wyjœcia s¹ wy³¹czone.

• WskaŸnik RST œwieci podczas kasowania.
Gate • Wstrzymuje odmierzanie czasu.

Wyjœcia OUT • Wyjœcie jest za³¹czone w zale¿noœci od ustawionego trybu pracy, gdy zostanie

zewnêtrznym Reset.

licznika sumuj¹cego.

osi¹gniêta wartoœæ zadana.
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Programowanie
Przyciski  i s¹ u¿ywane do prze³¹czania pomiêdzy poszczególnymi poziomami menu i czas przytrzymania wciœniêtego przycisku
decyduje o przejœciu do odpowiedniego poziomu menu. Poni¿ej przedstawiono dwa typowe przyklady.
Uwaga: "PV" oznacza wartoœæ aktualn¹, "SV" oznacza wartoœæ zadan¹.

1. H8GN pracuj¹cy jako licznik
Przyk³ady typowych ustawieñ

Typowe ustawienie

•  Procedura programowania

1. Zmiana wartoœci zadanej

2. Wyœwietlacze

Wartoœæ zadana mo¿e byæ 
zmieniona przyciskami

i

Wyœwietlacz 1        Wyœwietlacz 2

W³¹czenie zasilania                                         W³¹czenie zasilania

Poziom operacyjny

Sprawdzenie ustawie- 

przekaŸnik czasowy

Ustawianie trybu

Ustawianie trybu 

Ustawianie prêd- 
koœci zliczania

Sprawdz. szerokoœci
impulsu wejœciowego          wejœciowego                                                               wejœciowego:

Ustawianie SV

Kasowanie PV

Rozpoczêcie dzia³ania

Wartoœci zadane staj¹ siê aktywne w 2 sek. po zakoñczeniu procedury progra- 
mowania lub po naciœniêciu przycisków             lub          .

Praca

Poziom operacyjny

pocz¹tkowych

Naciœnij przycisk wyboru poziomu
na co najmniej 3 s. Dzia³anie licznika

nia  funkcji licznik/         SprawdŸ ustawienie
licznik/przek. czasowy

U¿yj przycisków             i
pracy wejœcia         aby ustawiæ tryb pracy wejœæ

na niezale¿ny

U¿yj przycisków             i
pracy wyjœcia         aby ustawiæ tryb pracy wyjœcia

na F.

SprawdŸ prêdkoœæ zliczania

SprawdŸ szerokoœæ impulsu Szerokoœæ impulsu

Prêdkoœæ zliczania:

Tryb pracy wyjœcia:

Tryb pracy wejœæ:

Funkcja:

Naciœnij przycisk wyboru
poziomu na co najmniej 3 s.
Licznik rozpocznie dzia³anie.

Naciœnij przycisk             i
aby ustawiæ wartoœæ zadan¹
na 100.

Naciœnij przycisk                                                            PV:

PV/SV:

Tryb pracy wejœæ        Rewersyjny

Tryb wyjœciowy            F

Prêdkoœæ zliczania        30 Hz

Szer.sygn.wejœc.        20 ms

Punkt dziesiêtny         Brak

Przeskalowanie          Brak

• Potwierdzanie wartoœci zadanych

Wartoœæ aktualna (PV)/
wartoœæ zadana (SV)

Poziom parametrów
                                                zostanie zatrzymane.

Ela Pasternak
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2. H8GN przcuj¹cy jako przekaŸnik czasowy
Przyk³ady typowych ustawieñ

Typowe ustawienie

1. Zmiana wartoœci zadanych

2. Wyœwietlacz

Wartoœæ zadana mo¿e byæ zmieniana
przyciskami                     . 

Wyœwietlacz 1     Wyœwietlacz 2

W³¹czenie zasilania                                            W³¹czenie zasilania

Poziom operacyjny

Sprawdzenie usta- 
wienia funkcji

Ustawianie zakresu

Sprawdzenie trybu

Sprawdzanie trybu

Sprawdzanie czasu

Ustawianie SV

Kasowanie PV

Wartoœci ustawione staj¹ siê aktywne w 2 sek. po zakoñczeniu programowania
lub po wciœniêciu przycisków            lub           .

Praca

Poziom operacyjny

pocz¹tkowych

Wartoœæ aktualna (PV)/
wartoœæ zadana (SV)

Naciœnij przycisk wyboru
poziomu na co najmniej 3 s.

U¿yj przycisków           i
dla wybrania funkcji:

licznik/przek.czas.       przekaŸnik czasowy

U¿yj przycisków           i
czasowego       aby ustawiæ czas 999.9 s.

U¿yj przycisków           i
funkcji czasowej      aby ustawiæ wskazanie

czasu pozosta³ego.

SprawdŸ tryb pracy wyjœcia.

SprawdŸ czas za³. wyjœcia Czas za³: wyjœcia:

Tryb pracy wyjœcia:

Funkcja czasowa:

Zakres czasowy:

Funkcja:

Naciœnij przycisk wyboru
poziomu na co najmniej 1 s.

U¿yj przycisków            i
aby ustawiæ SV na 10.0.

Naciœnij przycisk             .                                           PV:

PV/SV:

Zakres czasowy         0.0 do 999.9 s

Tryb pracy czasowej   DOWN (czas pozosta³y) 

Tryb pracy wyjœcia    A

Czas za³. wyjœcia       Podtrzymywane

Szer. sygn. wejœc.      20 ms

SprawdŸ szerokoœæ impulsu                                       Szer. imp. wyjœc.:Sprawdz. szerokoœci
impulsu wejœciowego       wyjœciowego

Rozpoczêcie dzia³ania

• Procedura programowania

• Potwierdzanie wartoœci zadanych

Poziom parametrów                        Dzia³. przekaŸ.czas. zostanie zatrzymane.

pracy wyjœcia

za³¹czenia wyjœcia
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Programowanie po w³¹czeniu zasilania
 Informacje ogólne

Dzia³anie przycisków
W poni¿szych opisach wszystkie parametry s¹ przedstawione w kolejnoœci wyœwietlania. Niektóre z nich s¹ wyœwietlane w zale¿noœci od
ustawionego poziomu zabezpieczeñ.

W³¹czenie zasilania

Tryb dzia³ania                                Poziom regulacji                               Poziom zabezpieczeñ

Zatrzymanie dzia³ania

Poziom parametrów
pocz¹tkowych                                    komunikacji

1 s. min.

Poziom parametrów

Poziom funkcji
specjalnych

Normalne dzia³anie licznika/przek. czasowego

Zatrzymanie dzia³ania

Wyœwietlane w zale¿noœci od modelu i nastaw

Wyœwietlane w zale¿noœci od modelu i nastaw

Zmiana poziomu

3 s min.

Mniej ni¿ 1 s.

3 s. min. 

1 s. min.

Mniej ni¿ 1 s.

1 s. min.
Kod dostêpu “–169”

+

+

Przycisk                                                    
Przyciski

Przyciski

Przycisk

Uwaga: Przejœcie do poziomu parametrów pocz¹tkowych, parametrów komunikacji i funkcji specjalnych mo¿e nast¹piæ tylko po zatrzyma- 
niu pracy licznika/przekaŸnika czasowego. Po prze³¹czeniu w tryb pracy licznik/przekaŸnik czasowy rozpocznie ponownie normalne
dzia³anie.

 Opis poziomów programowania
Tryb dzia³ania
• Urz¹dzenie przechodzi w ten tryb po w³¹czeniu zasilania.

Z tego poziomu mo¿na przejœæ do poziomu zabezpieczeñ,
poziomu parametrów pocz¹tkowych i poziomu regulacji.

• Ten tryb nale¿y wybieraæ aby uzyskaæ normaln¹ pracê uk³adu.

• Wartoœæ nastawiona, wartoœæ aktualna, ca³kowita wartoœæ zli- 
czona i numer wybranego banku SV mo¿e byæ sprawdzone
podczas pracy przy pomocy przycisku        .

Poziom regulacji
• Dla wybrania tego poziomu nale¿y nacisn¹æ przycisk

na mniej ni¿ 1 s.

•  Ten poziom jest wymagany do wprowadzenia wartoœci zada- 
nych (SV 0 do 3). zawiera parametry umo¿liwiaj¹ce blokadê
mo¿liwoœci zapisu przez port komunikacyjny, wartoœci zadane

•  Z poziomu regulacji mo¿na przejœæ do poziomu zabezpieczeñ
trybu pracy lub poziomu parametrów pocz¹tkowych.

Poziom parametrów pocz¹tkowych                                    w poziomie parametrów pocz¹tkowych.
• Dla wybrania tego poziomu nale¿y nacisn¹æ przycisk

na co najmniej 3 sek z poziomu zabezpieczeñ lub trybu dzi³ania.

• Poziom ten s³u¿y do wyboru funkcji urz¹dzenia, trybu pracy
wejœæ, zakresu czasowego, trybu pracy przekaŸnika czasowe- 
go, trybu pracy wyjœcia, czasu za³¹czenia wyjœcia, prêdkoœci
zliczania szerokoœci sygna³u wejœciowego, po³o¿enia punktu

Poziom zabezpieczeñ
•  Przejœcie do poziomu zabezpieczeñ odbywa siê poprzez jed-

 

noczesne nasiœniêcie przez mniej ni¿ 1 sek przycisków
i     . W poziomie tym mo¿na ustawiæ zabezpieczenie

 

przed

 

przypadkow¹ modyfikacj¹ parametrów. Ustawiony poziom za-

 

bezpieczeñ nie jest wyœwietlany, lecz nie jest mo¿liwa zmiana

Poziom parametrów komunikacji
• Wejœcie do tego poziomu odbywa siê z poziomu parametrów

pocz¹tkowych poprzez naciœniêcie przez mnej ni¿ 1 sek

banków SV i czas cyklu (tryb Z przekaŸnika czasowego).             

przycisku         . Poziom ten s³u¿y do ustawienia parametrów ko- 
munikacji z urz¹dzeniem nadrzêdnym. Komunikacja umo¿liwia
zapis/odczyt wartoœci z licznika/przekaŸnika czasowego.

Poziom funkcji specjalnych
• Wejœcie do tego poziomu jest mo¿liwe po ustawieniu w pozio- 

mie zabezpieczeñ wartoœci "0" dla parametru ustawieñ pocz¹t- 
kowych/zabezpieczeñ komunikacji i wpisaniu kodu ("-169")

• Poziom funkcji specjalnych s³u¿y do ustawiania parametrów
inicjalizacji, odblokowania banku SV, czasu odœwie¿enia
wyœwietlacza.

dziesiêtnego, wartoœci przeskalowania i zbocza impuslu wejœ- 
ciowego.

parametrów przypisanych do tego poziomu.
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 Parametry
Tryb dzia³ania

(1) PV/SV

(2) PV

(3) Ca³kowita wartoœæ zliczona

(4) Bank SV

1. PV/SV
Wartoœæ aktualna i zadana s¹ wyœwietlane po do³¹czeniu zasi- 
lania. Wyœwietlacz 1 pokazuje wartoœæ aktualn¹ a wyœwietlacz 2
wartoœæ zadan¹. Wyœwietlone wartoœci zale¿¹ od ustawione- 
go trybu pracy, zakresu czasowego czy ustawionego po³o¿enia
punktu dziesiêtnego.
Zmiana ustawieñ mo¿e byæ dokonana przyciskami         i         .

2. PV
Wyœwietlacz 1 pokazuje wartoœæ aktualn¹, wyœwietlacz 2 pozos- 
taje wygaszony. Wartoœci wyœwietlane bêd¹ zale¿ne od usta- 
wionego rodzaju pracy, zakresu czasowego, trybu pracy prze- 
kaŸnika czasowego i po³o¿enia punktu dziesiêtnego.
Skasowanie wartoœci aktualnej nastêpuje przyciskiem         .

3. Ca³kowita wartoœæ zliczona
Ca³kowita wartoœæ zliczona jest wyœwietlana tylko wtedy, gdy
parametr "stosowanie licznika sumuj¹cego" jest ustawio- 
ny na "ON" w poziomie funkcji specjalnych.
Cztery lewe cyfry ca³kowitej wartoœci zliczonej bêd¹ wyœwiet- 
lane na wyœwietlaczu 1, a cztery prawe na wyœwietlaczu 2.

TOTAL

=Ca³kowita wartoœæ zliczona: 12,345,687

Aby jednoczeœnie skasowaæ wartoœæ zliczon¹ i wartoœæ zadan¹
nale¿y nacisn¹æ przycisk         .

PV 0→1→2→3→0→1→2→0→1→2
Ca³kowita wartoœæ zliczona     0→1→2→3→3→4→5→0→1→2

 Naciœniêcie
podczas

wyœwietlania PV

          Naciœniêcie
podczas wyœwietlania
wartoœci zliczonej

Szczegó³owe informacje o liczniku sumuj¹cym w czêœci
"Ustawianie trybów pracy wejœæ/wyjœæ".

4. Bank SV (m-sp)

Bank wartoœci zadanych jest wyœwietlony tylko wtedy, gdy
parametr "Stosowanie banku SV" w poziomie funkcji spe- 
cjalnych ma wartoœæ "ON".
Stosowanie banku SV jest mo¿liwe po uprzednim ustaleniu
wartoœci zadanych (SV 0 do 3) w poziomie regulacji. Przyciski
na panelu czo³owym H8GN mog¹ byæ stosowane do zmiany
wartoœci zadanej w czasie normalnej pracy. Mo¿liwa jest tak- 
¿e zmiana wartoœci zadanej poprzez z³¹cze komunikacyjne.

SV

P
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Poziom regulacji

(1) Kontrola mo¿liwoœci zapisu przez

(2) SV 0

(2) SV 1

(2) SV 2

(2) SV 3

(3) Czas cyklu wyjœæiowego

1. Kontrola mo¿liwoœci zapisu przez z³¹cze komunik.  (cmwt)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko w modelach ze z³¹czem
komunikacyjnym.
Umo¿liwia on zablokowanie mo¿liwoœci zapisu danych z urz¹- 
dzenia nadrzêdnego (PC). Odczyt danych z H8GN jest mo¿li- 
wy bez wzglêdu na ustawienie tego parametru.

2. SV 0 do 3 (sp-0, sp-1, sp-2, sp-3)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko wtedy, gdy parametr
"Stosowanie banku SV" w poziomie funkcji specjalnych ma
wartoœæ "ON".
S³u¿y do ustawienia wartoœci zadanych, przechowywanych w
banku SV. Gdy wartoœæ zadana jest zmieniona w trybie dzia³a- 
nia, wartoœci zadane (Sv 0 do 3) ustawione w poziomie regu- 
lacji, tak¿e ulegn¹ zmienie.

3. Czas cyklu wyjœciowego (cyti)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko wtedy, gdy ustawiono
tryb pracy "Z" dla przekaŸnika czasowego. 
Decyduje on o czasie cyklu podczas cyklicznego za³¹czania
wyjœcia (tryb "Z"). Kontrola cyklicznego za³¹czania mo¿e byæ
przeprowadzona poprzez ustawienie czasu cyklu wyjœciowego
a nastêpnie, w trybie dzia³ania, wspó³czynnika wype³nienia impul-  
su  jako wartoœci zadanej.

Wspó³czynnik

Wyjœcie

Czas cyklu

Zamkniêty                Otwarty

Czas cyklu

Wspó³czynnik
wype³nienia

Wspó³czynnik wype³nienia mo¿e byæ 
zmieniony klawiszami UP i DOWN.

z³¹cze komunikacyjne

wype³nienia (%)
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Poziom parametrów pocz¹tkowych
(1) Wybór funkcji licznik/przek. czasowy

(2) Tryb pracy wejœcia

(3) Zakres czasowy

(4) Funkcja czasowa

(5) Tryb pracy wyjœcia licznika

(6) Tryb pracy wyjœcia przekaŸnika czasowego

(7) Czas za³¹czenia wyjœcia

(8) Prêdkoœæ zliczania

(9) Szerokoœæ impulsu wejœciowego

(10) Po³o¿enie punktu dziesiêtnego

(11) Wartoœæ przeskalowania

(12) Zbocze sygna³u wejœciowego

(13) Przejœæie do poziomu funkcji spec.

1. Wybór funkcji licznik/przekaŸnik czasowy  (func)
Ustawia H8GN w tryb licznika lub przekaŸnika czasowego.

2. Tryb pracy wejœcia  (cntm)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko po wybraniu trybu pra-
cy H8GN jako licznika. 
Wejœcia mog¹ pracowaæ w trybach inkrementacyjnym, dekre- 
mentacyjnym, rewersyjnym z niezale¿nymi wejœciami lub kon- 
trol¹ fazy. Gdy wybrany jest tryb inkrementacyjny lub dekre- 
mentacyjny, mo¿na wybraæ aktywne zbocze sygna³u wejœcio- 
wego wejœcia licz¹cego CP1 (p. "Tryby pracy wejœæ/wyjœæ 
toœci zliczone".)

3. Zakres czasowy (timr)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla wybranego trybu
"przekaŸnik czasowy".
Gdy H8GN pracuje jako przekaŸnik czasowy s³u¿y do wyboru
zakresu odmierzonego czasu.

4. Funkcja czasowa  (timm)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla wybranego trybu
"przekaŸnik czasowy".
Umo¿liwia wybranie wyœwietlania czasu pozosta³ego lub bie- 
¿¹cego.

7. Czas za³¹czenia wyjœcia (otim)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko wtedy, gdy wybrana
wartoœæ C lub K dla parametru tryb pracy wyjœcia licznika
lub A albo B dla trybu pracy wyjœcia przekaŸnika czasowe-

 

go.
Czas za³¹czenia wyjœcia mo¿e byæ nastawiony w zakresie 0.01
do 99.99 s.
Wyjœcie za³¹czone na "pojedynczy impuls" mo¿e byæ ustawio-

 

ne tylko dla wybranego trybu pracy C lub K dla licznika i A lub
B dla przekaŸnika czasowego.
Jeœli ustawiono wartoœæ czasu "0" dla funkcji przekaŸnika cza-

 

sowego, wyjœcie bêdzie podtrzymywane. Wartoœæ "0" nie mo- 
¿e byæ ustawione dla licznika.

8. Prêdkoœæ zliczania (cnts)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla ustawienia H8GN
jako licznik.

 

Mo¿liwe nastawy to 30 Hz lub 5 kHz maksymalnej czêstotli-

 

woœci sygna³u na wejœciach CP1 i CP2. Dla sygna³u wejœcio- 
wego, zadawanego ze styku np. przekaŸnika nale¿y prêdkoœæ
zliczania ustawiæ na 30 Hz.

9. Szerokoœæ impulsu wejœciowego (iflt)
Parametr ten okreœla szerokoœæ sygna³u wejœæ START, RESET,
GATE (20 ms/1 ms).
Dla wybranego trybu "licznik" ustawiona jest tylko szerokoœæ
impulsu dla wejœcia RESET a w przypadku pracy jako prze-

 

kaŸnik czasowy, jednoczeœnie dla wejœæ START, RESET,
GATE. W przypadku zadawania sygna³u wejœciowego ze sty-

 

ku nale¿y ustawiæ szerokoœæ impulsu na 20 ms.

10. Po³o¿enie punktu dziesiêtnego (dp)
Parametr ten jest okreœlany tylko dla ustawienia H8GN ja- 
ko licznik. 
Okreœla on po³o¿enie punktu dziesiêtnego w wartoœciach ak-   
tualnych, zadanych i ca³kowitej wartoœci zliczonej. Zmiana po- 

 

³o¿enia punktu dziesiêtnego realizowana jest przy pomocy przy-

 

cisków          i        .

11. Wartoœæ przeskalowania (pscl)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla ustawienia H8GN
jako licznik.
Zmienia on iloœæ zliczonych impulsów na wielkoœæ z przedzia³u
0.001 do 9.999.

5. Tryb pracy wyjœcia licznika (outm)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla wybranego try- 
bu pracy H8GN jako licznik (p. "Tryby pracy wejœæ/wyjœæ")

6. Tryb pracy wyjœcia przekaŸnika czasowego (outm)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla wybranego trybu
pracy H8GN jako przekaŸnik czasowy (p. "Tryby pracy
wejœæ/wyjœæ")
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Przyk³ad:  Dla uzyskania wskazania: ��.�� m dla systemu,
który daje 25 impulsów przy przesuniêciu obiektu o 0.5 m nale- 
¿y:
1. Ustawiæ po³o¿enie pkt-u dziesiêtnego przed przedostatni¹ cyfr¹
2. Ustaliæ wartoœæ przeskalowania na 0.02 (0.5 ÷ 25).

12. Zbocze sygna³u wejœciowego (edge)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla ustawionego trybu pra- 
cy wejœcia jako inkrementacyjny lub dekrementacyjny i okreœla
aktywne zbocze sygna³u podawanego na wejœcie CP1. CP2
CP2 pracuje wtedy jak wejœcie GATE, blokuj¹c zliczanie impul- 
sów z wejœcia CP1.

13. Przejœcie do poziomu funkcji zaawansowanych (amoU)
Parametr ten jest wyœwietlany tylko dla ustawienia "0" dla
parametru "parametry inicjalizuj¹ce/zabezpieczenie komu- 
nikacji" w poziomie zabezpieczeñ.
Umo¿liwia on wejœcie do poziomu funkcji specjalnych po wpi- 
saniu has³a (-169) z poziomu parametrów pocz¹tkowych.

25 impulsów

Przetwornik obr.-imp.
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Poziom funkcji specjalnych

(1) Ustawienia domyœlne

(2) Stosowanie banku SV

(3) Licznik sumuj¹cy

(4) Czas powrotu do stand. wyœwietlania

(5) Czas przejœcia do poziomu zabezp.

1. Ustawienia domyœlne  (init)
Stosowany do przywrócenia domyœlnych ustawieñ parametrów.
Przywrócenie ustawieñ domyœlnych nastêpuje po ustawieniu
parametru "ON" i przejœciu do nastêpnej pozycji menu.

2. Stosowanie banku SV (nspu)
Dostêp do wartoœci zadanych przechowywanych w banku SV
nastêpuje przy pomocy przycisków na panelu czo³owym, po
nadaniu parametrów "Stosowanie banku SV" wartoœci "ON".
Ustawianie wartoœci zadanych SV 0 do SV 3 nastêpuje w po- 
ziomie regulacji.

3. Licznik sumuj¹cy (tcnu)
Parametr ten powinien mieæ wartoœæ "ON", aby mo¿liwa by³a
praca H8GN  w trybie licznika sumuj¹cego (totalizera).
Ca³kowita wartoœæ zliczona jest wyœwietlana na wyœwietlaczu 1
(cztery lewe cyfry) i wyœwietlaczu 2 (cztery prawe cyfry).

4. Czas powrotu do standardowego wyœwietlania (ret)
Stosowanie tego parametru umo¿liwia okreœlenie czasu przejœ- 
cia do wyœwietlania wartoœci zadanej i aktualnej po zakoñcze-

 
niu operacji z u¿yciem przycisków na panelu czo³owym (zakres
nastaw 1 do 99 s).
Gdy parametr ten ma wartoœæ "OFF" automatyczne przejœcie 
do standardowego wyœwietlania nie jest mo¿liwe.

5. Czas przejœcia do poziomu zabezpieczeñ (prlt)

Naciœniêcie klawiszy         i          przez d³u¿ej ni¿ 3 sekundy po-

 
woduje przejœcie H8GN do poziomu zabezpieczeñ. 
Mo¿liwa jest zmiana tego czasu w zakresie 3 do 30 sekund.

Poziom zabezpieczeñ
(1) Blokada regulacji

Ogranicza wyœwietlanie pozycji menu i zmia- 
nê parametrów w poziomie regulacji.

(2) Blokada parametrów pocz¹tkowych/
komunikacji

(3) Blokada zmiany nastaw

(4) Blokada przycisku Reset

1. Blokada regulacji (oapt)
Tabela poni¿ej pokazuje zabezpieczenie w ka¿dym ustawionym
poziomie zabezpieczenia

Poziom Tryb dzia³ania Poziom
zabezpieczenia        PV/SV Inne regulacji

0 Nie zabezpiecz. Nie zabezpiecz. Nie zabezpiecz.

1 Nie zabezpiecz. Nie zabezpiecz. Brak wyœwietl.
i zmiany poziomu

2 Nie zabezpiecz. Brak wyœwietl.
i zmiany poziomu

Brak wyœwietl.
i zmiany poziomu

3 Tylko wyœwiet- Brak wyœwietl.
lanie                  i zmiany poziomu

Brak wyœwietl.
i zmiany poziomu

Nie zabezpieczony: mo¿liwe wyœwietlanie i zmiany nastaw.
Tylko wyœwietlanie: mo¿liwe wyœwietlanie.
Brak wyœwietlenia i zmiany poziomu: brak mo¿liwoœci przejœcia
do innego poziomu i wyœwietlania wartoœci.
Fabrycznie ustawiony jest poziom zabezpieczenia 0.

2. Blokada parametrów pocz¹tkowych/komunikacji  (icpt)
Ogranicza przejœcie do poziomu parametrów pocz¹tkowych,
parametrów komunikacji i funkcji specjalnych.

Ustawie- Poziom 
nia         parametrów

Poziom
parametrów

Poziom
funkcji

pocz¹tkowych         komunikacji         specjalnych

0 OK OK OK

1 OK OK NO

2 NO NO NO

OK: Przejœcie do tego poziomu - mo¿liwe
NO: Przejœcie do tego poziomu - niemo¿liwe
Fabrycznie ustawiona jest wartoœæ domyœlna '1".

3. Blokada zmiany nastaw (wtpt)
Ogranicza mo¿liwoœæ zmiany parametrów z panela czo³owego.

Ustawienia Opis
OFF Zmiany mog¹ byæ dokonane z pan. czo³owego

ON Zmiany z panela czo³owego - niemo¿liwe
(mo¿na zmieniæ tylko poziom zabezpieczenia).

Ustawienie domyœlne - "OFF".

4. Blokada przycisku Reset  (rpt)

Ustawienia Opis
OFF WartoŒÆ PV i ca³kowita wartoœæ zliczona mog¹

byæ kasowane przyciskiem reset.

ON WartoœÆ PV i ca³kowita wartoœæ zliczona nie
mog¹ byæ kasowane przyciskiem Reset.

Ustawienie domyœlne - "OFF".
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Poziom parametrów komunikacji
Parametry komunikacji s¹ przedstawione w tabeli poni¿ej.

Parameter Wskazanie Nastawy Set value

Numer wêz³a u�no 0 do 99 0 / 1 do 99 99

Prêdkoœæ bps 1.2, 2.4,
transmisji                                   4.8, lub

9.6 (kbps)

1.2 / 2.4 / 4.8 / 9.6

D³ugoœæ danych len 7/8 (bits) 7 / 8

Bit stopu sbit 1/2 1 / 2

Parzystoœæ prty None,
even, lub
odd

none / euen /
odd

Uwaga: 1. Wartoœci na ciemnym tle s¹ wartoœciami domyœlnymi.
2. Zmiany ustawieñ s¹ aktywne po ponownym do³¹czeniu

zasilania.

Przed uruchomieniem komunikacji nale¿y ustawiæ odpowiednie
parametry komunikacji przy pomocy przycisków na panelu czo-

 

³owym.

1. Naciœnij klawisz         przez co najmniej 3 sek. aby przejœæ
do poziomu parametrów pocz¹tkowych.

2. Naciœnij klawisz           aby przejœæ z poziomu parametrów
pocz¹tkowych do poziomu parametrów komunikacji.

3. Naciœnij klawisz          aby zmieniæ parametry, jak poka- 
zano poni¿ej.

4. U¿yj przycisków         i         aby zmieniæ wartoœæ parametru. 

(1) Numer wêz³a

(2) Prêdkoœæ transmisji

(3) D³ugoœæ danych

(4) Bit stopu

(5) Parzystoœæ

Nale¿y ustawiæ takie same parametry komunikacji w urz¹dze- 
niu nadrzêdnym (PLC, PC).

1. Numer wêz³a  (u-no)
Komunikacja z urz¹dzeniem nadrzêdnym kilku H8GN po³¹czo-

 

nych na jednej magistrali mo¿liwa jest po nadaniu innych nume- 
rów wêz³a na ka¿dym z nich.

2. Prêdkoœæ transmisji (bps)
Parametr okreœla prêdkoœæ transmisji z urz¹dzeniem nadrzêd- 
nym. Ustawione wartoœci ospowiadaj¹ nastêpuj¹cym paramet- 
rom transmisji: 1.2 (1,200 bps), 2.4 (2,400 bps), 4.8 (4,800 bps)
i  9.6 (9,600 bps).

3. D³ugoœæ danych  (len)
Iloœæ bitów danych w ramce komunikacji mo¿e byæ ustawiona
jako 7 lub 8 bitów.

4. Bity stopu  (sbit)
Mog¹ byæ ustawione 1 lub 2 bity stopu.

5. Parzystoœæ (prty)
Mo¿liwe ustawienia to: none, even lub odd.
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Parametry

W³¹cz. zasilanie

Tryb dzia³ania      
Przycisk            Poziom                                    Poziom 

regulacji            Przyciski      zabezpieczeñ

Poziom paramet- 
rów komunikacji

Poziom           Przycisk
parametrów

pocz¹tkowych

Poziom
funkcji

specjalnych

Has³o "-169"
1 s. min.

1 s. min. 3 s. min.

mniej ni¿ 1 s.
1 s. min.

Przyciski

+

+

Normalne dzia³anie

Wyœwietlane w zale¿noœci od nastaw

Zatrzymanie dzia³ania

Wyœwietlane w zale¿noœci od nastaw

Przejœcie do innego poziomu

Poziom funkcji specjalnych

Ustawienia
domyœlne

SV-bank

Licznik
sumuj¹cy

Powrót do
standardow.
wyœwietlania

Czas przejœ- 
cia do pozio- 
mu zabezp.

Gdy
wybrany
licznik

: Wpisane
: Wy³¹czone

: U¿ywane
: Nie u¿ywany

: Wybrany
: Nie wybrany

: Brak
: 1 do 99 s.

: 3 do 30 s.

mniej ni¿ 1 s.

Przycisk 1 s. min.

Has³o (–169) 

Gdy
wybrany
licznik

Tryb pra- 
cy wejœcia

Wybór
licznik/
timer

Poziom parametrów pocz¹tkowych              
Przycisk 1 s. min.

Gdy sto- 
wany
bank SV

Gdy
wybrany
licznik
sumuj¹cy

3 s. min.

1 s. min.
Tryb dzia³ania                            

Przycisk mniej ni¿ 1 s.

W³¹czenie zasilania

PV/SV

PV

Ca³k. war- 
toœæ zliczona

Bank SV

Naciœnij               aby skasowaæ
PV i ca³kowit¹ wartoœæ zliczon¹.

Naciœnij
aby skasowaæ PV.

p. Uwaga 1

Zakres
czasowy

Funkcja
czasowa

Tryb pracy
wyjœcia

Tryb pracy
wyjœcia

Gdy
wybrany
timer

Gdy
wybrany
licznik

Gdy
wybrany
timer

p. Uwaga 2

: Licznik
: Timer

: Inkrementacyjny
: Dekrementacyjny
: Rewers. z niezale¿. wejœciami
: Rewersyjny z kontrol¹ fazy

: Czas bie¿¹cy
: Czas pozosta³y

: N
: F
: C*
: K*

: A*
: B*
: D
: E
: F
: Z

Gdy
wybrany
tryb C*,
K*, A*, B*

Czas
za³¹cz.

Prêdkoœæ
zliczania

Szer. impulsu
wejœc. (start,
reset, gate)

Gdy
wybrany
licznik

Gdy
wybrany
licznik

p. Uwaga 3 Przejœcie do poziomu funkcji specjalnych

Zbocze
sygna³u
wejœciowego

Przeskalo- 
wanie

Punkt
dziesiêtny

: Zliczane narastaj¹ce zbocze
: Zliczane opadaj¹ce zbocze

: 30 Hz
: 5 kHz

Licznik
Timer

wyjœcia  Wyjœcie podtrzymywane, gdy czas za³¹cze- 
nia = 0. Nie mo¿e byæ = 0, gdy wybrano
licznik.

: 0.01 do 99.99 s

: 0.00 do 99.99 s

: 20 ms
: 1 ms

: 0
: 0.0
: 0.00
: 0.000

: 0.001 do 9.999

: SV 0
: SV 1
: SV 2
: SV 3

3 s. min. (wart. domyœlna)              

Przycisk

Uwaga:  Wartoœci na ciemnym tle s¹ wartoœciami
domyœlnymi
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Poziom regulacji

Modele ze z³¹czem
komunikacyjnym

Gdy stosowany
bank SV

Gdy wybrany
tryb pracy Z Czas cyklu

SV 3

SV 2

SV 1

SV 0

Blokada
zapisu

p. Uwaga 1

p. Uwaga 1

p. Uwaga 1

p. Uwaga 1

p. Uwaga 1

: Zapis mo¿liwy
: Bez zapisu

na czas d³u¿szy od ustawionego (domyœlnie 3 s.)+

+

1 s. min.

Poziom zabezpieczeñ

Blokada
regulacji

Blokada pa- 
rametrów
pocz¹tko- 
wych/komu- 
nikacji

Blokada
zmiany
nastaw

Blokada

Reset

: Poziom 0
: Poziom 1
: Poziom 2
: Poziom 3

: Poziom 0
: Poziom 1
: Poziom 2

: Nie mo¿liwe zmiany 
z panela czo³owego

: Mo¿liwe zmiany
z panela czo³owego

przycisku             :  Przycisk Reset niekatywny
: Przycisk reset aktywny

Poziom parametrów komunikacji

Modele ze z³¹aczem
komunikacyjnym

Numer
wêz³a

Prêdkoœæ

D³ugoœæ
danych

Bit stopu

Parzystoœæ

: 0 do 99

: 1,200 bps
: 2,400 bps

transmisji            : 4,800 bps
: 9,600 bps

: 7 bitów
: 8 bitów

: 1 bit
: 2 bity

: None
: Even
: Odd

Uwaga: Zmiany parametrów komunikacji s¹ aktywne
po ponownym do³¹czeniu zasilania

/

Uwagi:   1. Licznik (inkerementacyjny lub dekrementacyjny)

: –999 do 9999

Licznik (rewersyjny)

PrzekaŸnik czasowy (tryb pracy wyjœcia inny ni¿ Z)

: 0 do 9999

: 0.000 do 9.999 s
: 0.00 do 99.99 s
: 0.0 do 999.9s, min, h

: 0 do 9999 s, h
: 0 min 00 s do 99 min 59 s
: 0 h 00 min do 99 h 59 min

PrzekaŸnik czasowy (tryb pracy wyjœcia Z)
: 0% do 100% (bez opóŸnienia)

2. Zakres czasowy

: -.---s

: --.--s (domyœlne)

: ----h

: ---.-h

: --h--min

: ---.-min

: --min--s

: ----s

: ---.-s

3. Wyœwietlane, gdy parametr "blokada parametrów
pocz¹tkowych/komunikacj" w poziomie zabezpie- 
czeñ ma nadany poziom 0.
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T r y b  p r a c y
 Tryby pracy wejœæ/wyjœæ i wartoœci zliczone

Tryb inkrementacyjny (Up) Tryb dekrementacyjny (Down)
Zbocze
impulsu

UP CP1: Wejœcie licz¹ce       CP2: Wejœcie blokady zliczania

Wartoœæ

Blokada
zliczania

CP1: Wejœcie licz¹ce       CP2: Wejœcie blokady zliczania

Wartoœæ

n

n–1

n–2

n–3

n–4

n–5

Blokada
zliczania

DO
WN

CP1: Wejœcie licz¹ce       CP2: Wejœcie blokady zliczania

Wartoœæ

Blokada
zliczania

CP1: Wejœcie licz¹ce       CP2: Wejœcie blokady zliczania

Wartoœæ

Blokada
zliczania

n

n–1

n–2

n–3

n–4

n–5

Rewersyjny B z niezale¿nymi wejœciami

Wartoœæ

Rewersyjny C z kontrol¹ fazy

Wartoœæ

Uwaga: 1. (A) Wskazuje minimaln¹ szerokoœæ sygna³u i (B) oznacza co najmniej 1/2 minimalnej szerokoœci sygna³u. Gdy warunki te nie
bêd¹ spe³nione mo¿e pojawiæ siê b³¹d zliczenia (+1 lub -1).

2. Poni¿sza tabela wyjaœnia znaczenie symboli L i H

Symbol Wejœcie
H Zwarte

L Otwarte

wejœcio-
wego

zliczona zliczona

zliczona zliczona

zliczona
zliczona



H8GN H8GN

47

 Tryby pracy wejœæ/wyjœæ
Licznik

Tryb pracy wejœcia
Up Down Up/Down B.C

Tryb pracy
wyjœcia

N

9999

0

–999

Reset

SV

Wyjœcie

F

9999

0

–999

Reset

SV

Wyjœcie

C

9999

0

–999

Reset

SV

Wyjœcie

t t t t t–a t t t–a t

K

9999

0

–999

Reset

SV

Wyjœcie

t–a t t–a t–a t t–a t

Uwaga: 1. t: czas za³¹czenia wyjœcia t – a < t : czas mniejszy od czasu za³¹czenia wyjœcia.
2. Gdy nast¹pi przerwa w zasilaniu podczas za³¹czonego wyjœcia, wyjœcie zostanie ponownie za³¹czone po przywróceniu

zasilania.
3. Odmierzanie czasu za³¹czenia wyjœcia jest ignorowane po przywróceniu zasilania.

Dzia³anie licznika sumuj¹cego

Reset

Kasowanie wart.
zliczonej (przycisk
Reset)

PV

Ca³kowita wartoœæ
zliczona

• Licznik kontynuuje zliczanie niezale¿nie od
tego, czy zosta³a skasowana wartoœæ PV
wejœciem lub przyciskiem Reset.

têpuje odliczanie od 99,999,999.

• Gdy kasowana jest ca³kowita wartoœæ zliczona
nastêpuje tak¿e skasowanie PV.

•  Ca³kowita wartoœæ zliczona wynosi od 0 do 
99,999,999. Gdy wartoœæ ta przekroczy
99,999,999, wartoœæ zliczenia wraca do 0.
Gdy wartoœæ zliczona spada poni¿ej 0, nas- 
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PrzekaŸnik czasowy
Tryb A: opóŸnienie w³¹czenia (p. Uwaga) Tryb B: cykliczne za³¹czanie (p. Uwaga)

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

SV

0

0
DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

SV

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

SV

0

0
DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

SV

Tryb D: opóŸnienie wy³¹czenia Tryb E: za³¹czenie czasowe

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

SV

0

0
DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

SV

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

SV

0

0
DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

SV

Tryb F: kumulacyjny Tryb Z: cykliczne za³¹czanie

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

SV

0

0DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

SV

Zasilanie

Start

Gate

Reset

Wyjœcie

Wspó³czynnik
wype³nienia

0

0DOWN

UP

W
sk

az
an

ie

Wspó³cz. wype³nienia

Cycle time

Czas cyklu

Uwaga: Wyjœcie mo¿e byæ potrzymywane lub typu pojedynczy impuls:

Tryb Z
Czas za³¹czenia wyjœcia mo¿e byæ zmieniany przez ustawienie czasu cyklu na 1 poziomie regulacji a nastêpnie zmianê wspó³czynnika
wype³nienia.
Gdy czas cyklu jest 0, wyjœcie bêdzie ca³y czas wy³¹czone. Gdy czas cyklu nie jest  równy 0, a wspó³czynnik wype³nienia wynosi 0%,
wyjœcie bêdzie ci¹gle wy³¹czone. Gdy wspó³czynnik wynosi 100% - wyjœcie bêdzie ci¹gle w³¹czone.

Czas cyklu
Wsp.wype³.(%)

Czas cyklu

Wyjœcie
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Rozwi¹zywanie problemów
Jeœli podczas pracy H8GN wyst¹pi b³¹d, jego kod jest wyœwietlany na wyœwietlaczu.

Wyœwietlacz 1 Wyœwietlacz 2 Typ b³êdu Korekta b³êdu
e111 Bez kodu B³¹d pamiêci

(RAM)
Wy³¹cz i ponownie w³¹cz zasilanie. Gdy nie zostanie przywrócona
normalna praca, mo¿e to oznaczaæ uszkodzenie H8GN.

e111 sum B³¹d pamiêci
(EEP)

, y y
Jeœli nast¹pi przywrócenie normalnego dzia³ania, mo¿e to oznaczaæ
wystêpowanie zbyt silnych zak³óceñ elektromagnetycznych w pobli¿u
H8GN.

e1 Bez kodu B³¹d CPU
� � � �

Pulsuje (0.5 s)
Wyœwietlona wartoœæ
zadana lub bez wyœ- 

Zbyt ma³a wartoœæ
aktualna

Wskazanie to oznacza, ¿e wartoœæ aktualna jest mniejsza ni¿ -999.
Nale¿y nacisn¹æ przycisk "UP" lub podaæ sygna³ Reset, gdy jest

wietlenia                                                        wyœwietlony “– – – –”.

Uwaga: Kody b³êdów s¹ wyœwietlane tylko wtedy, gdy PV/SV lub PV by³y wyœwietlane przed wyst¹pieniem b³êdu.

Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.

Wyœwietlacz 1                              Otwór w panelu
Montowane        Montowane
odzielnie            przylegaj¹co

(48 × liczba jednostek
– 2.5)

Wyœwietlacz 2

• Przy monta¿u kilku H8GN obok sie- 
bie, nale¿y zwróciæ uwagê na tempe- 
raturê otoczenia.

40 min.

7 mm

3.3 mm

3.4 mm

1.6 mm

H8GN

Przy monta¿u kilku H8GN
obok siebie maleje odpor- 
noœæ na wodê.

+1.0
   0

Instalacja
 Pod³¹czenia zacisków

RS-485

Komunikacja*

24-VDC
Zasilanie

Wejœcia stykowe

WyjœcieWolne

CP1/
Start

CP2/
Gate

Wejœcia tranzystorowe

*Tylko modele z interfejsem komunikacyjnym

Reset

Uwagi: Zaciski 2 i 6 s¹ wewnêtrznie po³¹czone.
Nie nale¿y pod³¹czaæ wolnych zacisków.

 Instalacja przewodów
Zalecane jest stosowanie zacisków M3 na przewody.

5.8 mm max.

5.8 mm max.

Ela Pasternak
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Zasilanie

Wejœcie     Niemo¿liwe

Niestabilny

Mo¿liwe Niestabilny  Niemo¿liwe

210 ms 0 do 50 ms
5 ms 0 do 500 ms

ON
OFF

Za³¹czanie napiêcia zasilaj¹cego powinno odbywaæ siê poprzez
styki mog¹ce przewodziæ pr¹d 15A ze wzglêdu na konieczny
pr¹d rozruchowy H8GN.

Napiêcie zasilania
Po do³¹czeniu zasilania mo¿liwy jest chwilowy brak reakcji na syg- 
na³y steruj¹ce.

Œrodki ostro¿noœci
Zmiana wartoœci zadanych
Funkcja licznika
Podczas zmiany wartoœci zadanej w czasie pracy H8GN nast¹pi
za³¹czenie wyjœcia wed³ug regu³ przedstawionych poni¿ej (za³¹-  
czanie wyjœcia).
Odmierzanie czasu w górê: wartoœæ aktualna � wartoœæ zadana
Odmierzanie czasu w dó³:   czas bie¿¹cy � wartoœæ zadana

25

Wartoœæ zadana zerowa
Funkcja licznika
Wyjœcie zostanie za³¹czone, gdy wartoœæ zadana (0) bêdzie rów- 
na wartoœci aktualnej. Wyjœcie bêdzie wy³¹czone, gdy naciœniêty
bêdzie przycisk Reset lub gdy podany jest sygna³ Reset.
Funkcja przekaŸnika czasowego
a) Gdy tryb pracy wyjœcia ustawiony jest jako A lub B, D lub F
wyjœcie zostanie za³¹czone po podaniu sygna³u Start.
b) Gdy ustawiony jest tryb pracy B (wyjœcie podtrzymywane), E
lub Z, wyjœcie pozostanie wy³¹czone nawet po podaniu sygna³u

Czas odpowiedzi na sygna³y Reset
Poni¿sza tabela pokazuje czas opóŸnienia miêdzy podaniem
sygna³u Reset a roz³¹czeniem wyjœcia.

Minimalna szerokoœæ
sygna³u Reset OpóŸnienie wyl¹czenia wyjœcia

1 ms 3.7 do 6.0 ms

20 ms 19 do 21 ms

OpóŸnienie za³¹czenia wyjœcia
Poni¿sza tabela pokazuje opóŸnienie reakcji wyjœcia na zrównanie
wartoœci aktualnej z zadan¹.
Pomiar w trybach N i K

Wyjœcie Max. prêdkoœæ
zliczania

OpóŸnienie za³¹- 
czenia wyjœcia

Wyjœcie stykowe 30 Hz 17.3 do 18.9 ms

5 kHz 3.5 do 5.2 ms

Wyjœcie
Wyjœcie SPDT sk³ada siê z dwóch styków SPST-NO i SPST-NC
Nie wolno stosowaæ po³¹czenia przedstawionego poni¿ej.

Zasilanie

Zwarcie

Dodatkowe informacje
Szczegó³owe informacje na temat funkcji komunikacyjnych
podano w katalogu nr M066.

Start.

Ela Pasternak
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Dodatek
 Lista parametrów

Poziom zabezpieczenia
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Ustaw.

domyœlne                     nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Blokada regulacji oapt 0 do 3 0

Blokada parametrów pocz¹tko- 
wych/komunikacji

icpt 0 do 2 1

Blokada zmiany nastaw wtpt on/off off

Blokada przycisku Reset rpt on/off off

Tryb dzia³ania
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Ustaw.

domyœlne                      nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Wartoœæ
l

PV Licznik -999 do9999/–––– (PV<–999) 0ese
aktualna Timer 0.000 do9.999 (zakres czasowy =-.---s) 0.000 Sek
(PV)/
zadana

e

0.00 do99.99 (zakres czasowy=--.--s) 0.00 Sek
(SV) 0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-s) 0.0 Sek

0 do9999 (zakres czasowy=----s) 0 Sek
0:00 do99:59 (zakres czasowy=--min--s) 0:00 Min:

Sek

0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-min) 0.0 Min

0:00 do99:59 (zakres czasowy=--h--min) 0:00 Godz.:
Min

0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-h) 0.0 Godz.
0 do9999 (zakres czasowy=----h) 0 Godz.

SV Licznik 0 do9999 (tryb wejœcia =Up lub Down) 0S Cou e

-999 do9999 (tryb wyjœcia = rewersyjny z nieza- 
le¿nymi wejœciami)

0

Timer 0.000 do9.999 (zakres czasowy=-.---s) 0.000 Seke
(tryb pracy:

0.00 do99.99 (zakres czasowy=--.--s) 0.00 SekA, B, D, E,
F) 0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-s) 0.0 Sek

0 do9999 (zakres czasowy=----s) 0 Sek
0:00 do99:59 (zakres czasowy=--min--s) 0:00 Min:

Sek

0.00 do999.9 (zakres czasowy=---.-min) 0.0 Min

0:00 do99:59 (zakres czasowy=--h--min) 0:00 Godz.:
Min

0.00 do999.9 (zakres czasowy=---.-h) 0.0 Godz.
0 do9999 (zakres czasowy=----h) 0 Godz.

Timer
(tryb pracy:
Z)

0 do100 0 %

PV Tak samo, jak dla PV w kolumnie powy¿ej

Ca³kowita wartoœæ zliczona 0 do99999999 0

SV-bank m-sp 0/1/2/3 0
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Poziom regulacji
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Wartoœæ

domyœlna                         nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Kontrola mo¿liwoœci
zapisu

cmwt on/off off

SV 0 sp-0 Tak samo, jak dla PV w kolumnie powy¿ej.

SV 1 sp-1 Tak samo, jak dla PV w kolumnie powy¿ej.

SV 2 sp-2 Tak samo, jak dla PV w kolumnie powy¿ej.

SV 3 sp-3 Tak samo, jak dla PV w kolumnie powy¿ej.
Czas cyklu Timer cyti 0.000 do9.999(zakres czasowy =-.---s) 0.000 SekCyc e e e

(tryb 
0.00 do99.99 (zakres czasowy=--.--s) 0.00 Sekpracy=Z)
0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-s) 0.0 Sek
0 do9999 (zakres czasowy=----s) 0 Sek
0:00 do99:59 (zakres czasowy=--min--s) 0:00 Min:

Sek

0.0 do999.9 (zakres czasowy=---.-min) 0.0 Min

0:00 do99:59 (zakres czasowy=--h--min) 0:00 Godz.:
Min

0.0 do999.9(zakres czasowy=---.-h) 0.0 Godz.
0 do9999 (zakres czasowy=----h) 0 Godz.

Poziom parametrów pocz¹tkowych
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Wartoœæ

domyœlna                        nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Wybór funkcji licznik/timer func cnt/tim cnt

Tryb pracy wejœcia cntm up/down/ud-b/ud-c up

Zakres czasowy timr -.---s/––.--s/–––.-s/––––s/
––min--s/–––.-min/––h--min/
---.-h/----h

--.-- Sek

Funkcja czasowa timm up/down up

Tryb pracy wyjœcia
licznika

outm n/f/c/k n

Tryb pracy wyjœcia
timer'a

outm a/b/d/e/f/= a

Czas za³¹cze- Licznik otim 0.01 do99.99 0.50 SekOu u
nia wyjœcia Timer 0.00 do99.99 0.00 Sek
Prêdkoœæ zliczania cnts 30h=/skh= 30h=

Szer. impulsu wejœciow. iflt 20ms/1ms 20ms

Po³o¿enie pkt-u dziesiêtn. dp ----/–––.-/––.--/–.--- ----

Wartoœæ przeskalowania pscl 0.001 do9.999 1.000

Zbocze sygna³u wejœciow. edge up/down up

Przejœcie do poziomu
funkcji specjalnych

amou �999  do9999 0

Poziom parametrów komunikacji
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Wartoœæ

domyœlna                         nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Numer wêz³a u�no 0 do99 1

Prêdkoœæ transmisji bps 1.2/2.4/4.8/9.6 9.6 kbps

D³ugoœæ danych len 7/8 7 bit

Bit stopu sbit 1/2 2 bit

Parzystoœæ prty none/eUen/odd eUen

28

Poziom funkcji specjalnych
Nazwa parametru Parametr Zakres nastaw Wartoœæ

domyœlna                        nastawiona
Jednostka Wartoœæ

Ustawienia domyœlne init on/off off

Stosowanie banku SV mspu on/off off

Licznik sumuj¹cy tcnu on/off off

Czas powrotu do standar- ret off/1 do 99 off Sek

Czas przejœcia do pozio- 
mu zabezpieczeñ

prlt 3 do 30 3 Sek

dowego wyœwietlania


