
£atwy w obs³udze przekaŸnik czasowy z funkcj¹
zliczania czasu, w obudowie DIN 72 x 72 mm

■  PrzekaŸniki czasowe

Funkcje czasowe             9 wybieranych z opóŸnieniem w³¹czenia, powtórk¹ cyklu, opóŸnieniem wy³¹czenia, pojedynczym impulsem
Rodzaje wyjœæ                  Jedno wyjœcie stykowe SPDT, dwa wyjœcia tranzystorowe NPN otwarty kolektor 
Zaciski na przewody       16 zacisków œrubowych z ty³u obudowy
Napiêcie zasilania           100 do 240 VAC, 50/60 Hz 24 VAC, 50/60 Hz i  12 do 24 VDC
Oznaczenie                       H5BR-B-AC100-240                                         H5BR-B-AC24/DC12-24

■  Akcesoria (zamawiane osobno)
Opis                                                                                                                                                                          Oznaczenie 
Miêkka, przeŸroczysta os³ona panela czo³owego z dwoma zaciskami                                                                     Y92A-72F1

Zabezpieczenie zacisków na przewody                                                                                                                    Y92A-72T

1

■  9 ró¿nych trybów pracy

■  Nastawa wszystkich parametrów w menu

     

na panelu czo³owym.

■  Zakresy czasowe od 0.001 sek do 9999 h.

■  Doskonale widoczny wyœwietlacz alfanumerycz-

  

ny z podœwietleniem - cyfry o wysokoœci 12 mm

■  Dostêpna funkcja zliczania kompletnych cykli

■  Wbudowane wyjœcia pó³przewodnikowe i stykowe

■  Bardzo precyzyjna kontrola z dok³adnoœci¹ do 0.001 sek

■  4 poziomy zabezpieczeñ dostêpu do ustawieñ

■  Wybór trybu odmierzania czasu: w górê (UP) i w dó³ (DOWN)

Specyfikacja

Wielofunkcyjny cyfrowy przekaŸnik czasowy           H5BR
£atwy w obs³udze cyfrowy przekaŸnik czasowy z funkcj¹
zliczania czasu w obudowie DIN 72 x 72 mm

Wybór zakresu      Jednostka czasu    Maksymalna nastawa
- . - - - s 0.001 sekundy         9.999 sekund
- - . - - s 0.01 sekundy           99.99 sekund
- - - . - s 0.1 sekundy             999.9 sekund
- - - - s 1 sekunda               9999 sekund
- - min - - s 1 sekunda               99 minut 59 sekund
- - - . - min 0.1 minuty               999.9 minut
- - - - min 1 minuta                  9999 minut

- - hr - - min 1 minuta                  99 godzin 59 minut
- - - . - hr 0.1 godziny             999.9 godzin
- - - - hr 1 godzina                9999 godzin

*Wyjœcie typu pojedynczy impuls mo¿e byæ ustawione w zakresie od 0.1 do 99.9 s.

■  Wykaz zakresów czasowych i trybów pracy

Tryb    Operacja                                      Typ wyjœcia
A OpóŸnienie w³¹czenia                  Podtrzymywanie lub
A-1 OpóŸn. w³¹czenia z podtrzym. sygna³em Start  pojedynczy impuls
A-2 OpóŸnione w³¹czenie zailaniem
A-3 OpóŸnione w³¹czenie zasilaniem/

nie kasowany zasilaniem
B Praca cykliczna
B-1 Praca cykliczna/nie kasowany

zasilaniem
D OpóŸnienie wy³¹czenia                Podtrzymywanie
E Pojedynczy impuls
F Kumulowanie

Ela Pasternak
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                   Parametr                                               H5BR-B-AC100-240 H5BR-B-AC24/DC12-24
Napiêcie zasilania                                  100 do 240 VAC, 50/60 Hz 24 VAC, 50/60 Hz i 12 do 24 VDC

(dopuszczalne têtnieniea: 20% max.)

Dopuszczalne napiêcie zasilania         85% do 110% wartoœci znamionowej
AC Oko³o 8 VA przy 50 Hz, 240 VAC
DC Oko³o 5 W przy 24 VDC

Wejœcia   Funkcje                                   Start, reset, gate, kasowanie liczenia cykli i zabezpieczenie
Typ                                   Beznapiêciowe
Impedancja w³¹czenia    1 kΩ max. (oko³o 2 mA przy 0Ω)

Napiêcie szcz¹tkowe     2 V max. w stanie w³¹czenia
Impedancja wy³¹czenia     100 kΩ minimum
Szerokoœæ impulsu         1 ms lub 20 ms wybieralne dla sygna³u "Reset"

20 ms dla "Gate" i kasowania liczenia cykli
Typ                                    Beznapiêciowe
Impedancja w³¹czenia     1 kΩ max. (oko³o 2 mA przy 0Ω)nie 

          Napiêcie szcz¹tkowe        1 V max. w stanie w³¹czenia
Impedancja wy³¹czenia   100 kΩ minimum

Czas odpowiedzi            1 sekunda
Typ          Czasowe                 Stykowe SPDET  lub tranzystorowe NPN typu otwarty kolektor

Bezzw³oczne          —
Stykowe  Max. obci¹¿enie      5 A, 250 VAC obci¹¿enie rezystancyjne (p.f. = 1)

Min. obci¹¿enie     10 mA, 5 VDC

Max. obci¹¿enie    100 mA, 30 VDC

Napiêcie szcz¹tkowe   2 V max., 1 V typowo
Wyjœcie liczenia cykli                            Wyjœcie tranzystorowe (NPN otwarty kolektor)
Dok³adnoœæ           Start zasilaniem     ±0.01%, ±0.05 sec max.
powtórzeñ Start sygna³em "Start"   ±0.005%, ±0.03 sec max. 

B³¹d nastaw                                           —
Metody kasowania                                Zasilaniem (tryby A, A-1, A-2, B, D i E) 

Zewnêtrzne, rêczne, automatyczne (mo¿e byæ wewnêtrzne w zale¿noœci od trybu pracy
A-1, A-2, B, D i E) 

Czas kasowania    Przerwa w zasilaniu   0.5 sec minimum (tryby A, A-1, A-2, B, D i E) 
WskaŸniki                                               4-ro cyfrowy wyœwietlacz alfanumeryczny LCD z podœwietlaniem

12 mm (0.47 in) H wartoœæ aktualna, 8 mm (0.31 in) H wartoœæ nastawiona
Pamiêæ                                                    Podtrzymuje wartoœæ nastawion¹ przez 10 lat w temperaturze 20° C (68° F)

Obudowa                                                Plastikowa
Sposób monta¿u                                   W panelu
Pod³¹czenie przewodów                       Zaciski œrubowe
Waga                                                       270 g (9.6 oz)

Dane techniczne

Wyjœcia

Signal,
reset,
gate,
batch
count
reset

Pobór mocy

Zabez- 
piecze-

Pó³przewo- 
dnikowe

H5BR H5BROMRON

Ela Pasternak
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Standardy i dopuszczenia                     UL/ CSA/SEV/CE (EMC)

Dopuszczalna temperatura otoczenia  -10° do 55°C (14° to 131°F) bez oblodzenia
Wilgotnoœæ                                              35% do 85% RH

Wibracje Wytrzyma³oœæ mechaniczna  10 do 55 Hz z 0.75 mm (0.03 in) pojedyncza amplituda w 3 kierunkach
Zak³ócenie pracy                   10 do 55 Hz z 0.5 mm (0.02 in) pojedyncza amplituda w 3 kierunkach

Uderzenia   Wytrzyma³oœæ mechaniczna  30 G ka¿de w 3 kierunkach
Zak³ócenie pracy                  10 G ka¿de w 3 kierunkach

Wp³yw zmian napiêcia                          p. "Dane techniczne" (Dok³adnoœæ powtórzeñ)
Wp³yw zmian temperatury                    p. "Dane techniczne" (Dok³adnoœæ powtórzeñ)
Rezystancja izolacji                              100 MΩ min. przy 500 VDC pomiêdzy czêœciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniê- 

tymi czêœciami metalowymi i miêdzy stykami rozwartymi
Odpornoœæ dielektryczna                      2,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 minutê pomiêdzy czêœciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d

a os³oniêtymi czêœciami metalowymi dla modeli 100 do 240 VAC.
1,000 VAC dla modeli 24 VAC i 12 do 24 VDC 

Trwa³oœæ                 Mechaniczna         10 milionów operacji minimum
(styki SPDT)            Elektryczna           100,000 operacji minimum przy 5 A, 240 VAC, obci¹¿enie rezystancyjne (p.f. = 1)

Dane techniczne c.d.

Przebiegi czasowe

Tryb A: OpóŸnienie w³¹czenia 1

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê w mo- 
mencie pojawienia siê zbocza narastaj¹ce- 
go sygna³u start. Wyjœcie zostanie za³¹czo- 
ne, gdy zostanie osi¹gniêta wartoœæ nasta- 
wiona czasu i jest podtrzymywane do mo- 
mentu pojawienia siê sygna³u "Reset" lub
od³¹czenia zasilania. Gdy nastawiony jest
czas pojedynczego impulsu, wyjœcie jest

Tryb A1: OpóŸnienie w³¹czenia 2

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê w mo- 
mencie pojawienia siê przedniego zbocza
sygna³u "Start". Wyjœcie zostanie za³¹czo- 
ne, gdy sygna³ "Start" jest podtrzymywany
przez czas równy wartoœci nastawionej.
Wyjœcie jest podtrzymywane, gdy obecny
jest sygna³ "Start" i podane jest napiêcie
zasilaj¹ce. Zarówno sygnal "Reset", jak 
i up³yniêcie zadanego czasu pojedyncze- 

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Wartoœæ nastawiona
UP 0

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie

Wartoœæ nastawiona
DOWN 0

Wyjœcie podtrzymywane

Pojedynczy impuls (mo¿e byæ ustawiony w zakresie od 0.1 s do 99.9 s)

■  Tryby pracy

H5BR H5BROMRON

podtrzymywane przez zadany czas.

go impulsu, powoduje wy³¹czenie wyjœcia.

Ela Pasternak
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Tryb A2: OpóŸnienie w³¹czenia 1

Odmierzanie czasu rozpoczyna sie po pod- 
³¹czeniu zasilania. Sygna³ "Start" dzia³a jak
sygna³ "Gate", wstrzymuj¹c odmierzanie 
czasu. Wyjœcie zostaje w³¹czone, gdy war- 
toœæ czasu osi¹gnie wartoœæ nastawion¹.
Wyjœcie jest podtrzymywane do pojawienia
siê sygna³u "Reset", do momentu zaniku za- 
silania lub up³yniêcia czasu "pojedyncze- 
go impulsu".

Tryb A3: OpóŸnienie w³¹czenia 2

Tryb B: Praca cykliczna 1 

Cykl w³¹czania/wy³¹czania wyjœcia jest
rozpoczynany przednim zboczem sygna- 
³u "Start". Wyjœcie jest wy³¹czone przez
pierwszy cykl. W nastêpnych cyklach wyjœ- 
cie jest w³¹czone na ustawiony okres cza- 
su pojedynczego impulsu a nastêpnie wy- 
³¹czane przez pozosta³y nastawiony czas.
Cykl jest powtarzany a¿ do pojawienia siê
sygna³u "Reset" lub od³¹czenia zasilania.

Cykl wy³¹czania/w³¹czania wyjœcia jest
rozpoczynany przednim zboczem sygna- 
³u "Start". Wyjœcie jest wy³¹czane na czas 
okreœlony przez wartoœæ nastawy, a nas- 
têpnie w³¹czane na taki sam czas. Cykl ten
jest powtarzany a¿ do pojawienia siê syg- 

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê po pod- 
³¹czeniu zasilania. Sygna³ "Start" dzia³a jak
sygna³ "Gate", wstrzymuj¹c odmierzanie
czasu. Wyjœcie zostaje w³¹czone, gdy war- 
toœæ czasu osi¹gnie wartoœæ nastawion¹.
Wyjœcie jest podtrzymywane do momentu
pojawienia siê sygna³u "Reset" lub up³y- 
niêcia czasu "pojedynczego impulsu". 
Wyjœcie nie jest podtrzymywane podczas
zaniku zasilania lecz ponownie w³¹czane
po przywróceniu zasilania.

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Podtrzymywane wyjœcie

Pojedynczy impuls (czas trwania pojedynczego impulsu mo¿e byæ ustawiony od 0.1 s do 99.9 s.
a = czas trwania pojedynczego impulsu przed odciêciem zasilania

t-a = pozosta³y czas pojedynczego impulsu po ponownym od³¹czeniu zasilania

H5BR H5BROMRON

na³u "Reset" lub odciêcia zasilania.
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Tryb E: Za³¹czenie czasowe

Odmierzanie czasu rozpoczyna siê naras- 
taj¹cym zboczem sygna³u "Start". Wyjœcie
jest w³¹czone tylko podczas odmierzania
czasu. Timer jest kasowany po od³¹czeniu
zasilania lub sygna³em "Reset".

Tryb B-1: Praca cykliczna 2

Cykl wy³¹czenia/w³¹czenia wyjœcia jest roz- 
poczynany przednim zboczem impulsu "Start".
Wyjœcie jest wy³¹czane przez nastawiony 
okres czasu a nastêpnie w³¹czane na taki
sam czas. Cykl jest powtarzany a¿ do mo- 
mentu pojawienia siê sygna³u "Reset".
Podczas wy³¹czenia zasilania odmierzany
czas jest zachowywany i cykl jest kontynu-
owany po ponownym do³¹czeniu zasilania.

Cykl wy³¹czania/w³¹czania wyjœcia jest roz- 
poczynany przednim zboczem sygna³u
"Start". Wyjœcie jest wy³¹czone przez  pierw- 
szy cykl, w kolejnych cyklach wyjœcie jest
w³¹czane przez nastawiony czas pojedyn- 
czego impulsu a nastêpnie wy³¹czone przez
pozosta³y nastawiony czas. Cykl jest pow- 
tarzany a¿ do pojawienia siê sygna³u "Re- 
set". Podczas wy³¹czenia zasilania odmie- 
rzony czas jest zachowywany i cykl jest
kontynuowany po ponownym do³¹czeniu
zasilania.

Tryb D: OpóŸnienie wy³¹czenia

Wyjœcie jest za³¹czane pierwszym zbo- 
czem sygna³u "Start". Odliczanie czasu 
jest rozpoczynane drugim zboczem syg- 
na³u "Start". Wyjœcie jest wy³¹czane, gdy 
odmierzany czas osi¹gnie wartoœæ nasta- 
wion¹.

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Zasilanie

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0

DOWN 0
Wartoœæ nastawiona

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Zasilanie

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

DOWN 0

Wartoœæ nastawiona
UP 0

Wartoœæ nastawiona
Wyjœcie

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Podtrzymywane wyjœcie

Pojedynczy impuls Czas trwania pojedynczego impulsu mo¿e byæ ustawiony od 0.1 s do 99.9 s.
a = czas pojedynczego impulsu przed od³¹czeniem zasilania
t-a = pozosta³y czas pojedynczego impulsu po przywróceniu zasilania

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

H5BR H5BROMRON
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Odmierzanie czasu rozpoczynane jest
przednim zboczem sygna³u "Start". Wyjœ- 
cie jest za³¹czane, gdy skumulowany czas
trwania sygna³u "Start" osi¹gnie wartoœæ 
nastawion¹. Wyjœcie jest wy³¹czane po
zaniku zasilania lub sygna³em "Reset".

Tryb F: Kumulowanie

Zasilanie

Sygna³ "Start"

Sygna³ "Gate"

Sygna³ "Reset"

Wyjœcie
Wartoœæ nastawiona

UP 0
Wartoœæ nastawiona

DOWN 0

Wyjœcie zliczania cykli jest w³¹czone do
momentu skasowania przy pomocy wejœ- 
cia kasowania zliczania. Zliczanie cykli 
nie jest przerywane.

Kasowanie zliczania

Zadana wartoœæ
cykli

cykli

Wartoœæ pocz¹tkowa 0

Wyjœcie zliczania

■  PrzekaŸnik czasowy

W y m i a r y
Jednostki: mm (cale) 

1. Iloœæ zliczonych cykli jest zerowa, gdy
kasowanie zliczania jest w³¹czone.

2. Gdy wartoœæ zadana cykli jest zerowa
w operacji zliczania cykli, liczenie cykli
jest kontynuowane, ale wyjœcie nie jest
nigdy za³¹czane.

3. Gdy liczba zliczonych cykli osi¹gnie
wartoœæ 9999, licznik jest zerowany.

4. Liczba zliczonych cykli nie jest zmieniana 
przyciskiem "Reset" lub wejœciem "Reset".            zostanie zmieniona na wiêksz¹ od aktualnie

5. Gdy zasilanie zostanie od³¹czone w mo- 
mencie, gdy wyjœcie zliczania cykli jest
w³¹czone, wyjœcie to bêdzie w³¹czone 
w momencie przywrócenia zasilania.

6. Gdy wartoœæ zadana jest wiêksza od ak- 
tualnie zliczonej i nastêpnie zostanie zmie- 
niona na mniejsz¹, wyjœcie zostanie za³¹- 
czone.

7. Gdy po w³¹czeniu wyjœcia wartoœæ zadana 

zliczonej iloœci cykli, wyjœcie pozostaje
w³¹czone.

72
(2.83)

72
(2.83)

6
(0.24)

100
(3.94)

67.6
(2.66)

M3.5 œruba zaciskowa

■  Operacja zliczania cykli

H5BR H5BROMRON
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■  Montowanie w panelach
Para zacisków do monta¿u w panelu jest dostarczana razem z przekaŸnikiem czasowym. S¹ one montowane w slotach po prawej 
i lewej stronie obudowy, jak pokazano poni¿ej.

100
(3.94)

6
(0.24) 7 + gruboœæ panela100 min.

(3.94)

82 min.
(3.23)

68 +0.7

(2.68)

68 +0.7

(2.68)
 -0

 -0

■  Akcesoria
Y92A-72F1 - miêkka os³ona panela

Dwa dodatkowe zaciski monta¿owe pozwalaj¹ dok³adnie do- 
cisn¹æ os³ónê do panela czo³owego w celu zabezpieczenia                     po³¹czeñ kablowych.
przed zanieczyszczeniami i wod¹. Nastawy timer'a mog¹ byæ
zmieniane przy zamontowanej os³onie.

Y92A-72T - os³ona zacisków

Pod³¹czanie
■  Przyporz¹dkowanie zacisków
H5BR-B

Os³ona ta powinna byæ stosowana dla zabezpieczenia

Otwory w panelach

Otwory monta¿owe w panelach
 odpowiadaj¹ DIN 43700.

Uwaga: Nie pod³¹czaj do przewodów nieu¿ywanych zacisków

Kasowanie zliczania cykli       BATCH RST

"START"

"GATE"

Zabezpieczenie menu           KEY/P

Zasilanie

czasoweczasowe

Zasilanie urz¹dzeñ zewnêtrznych
12 VDC
80 mA max.

0 V

BATCH       Wyjœcie zliczania cykli

100 mA max.
30 VDC

5 A
250 VAC

100 mA max.
30 VDC

"RESET"

69
(2.72)

75.8
(2.98)

75.8
(2.98)

69
(2.72)

H5BR H5BROMRON
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■  Wejœcia

PrzekaŸnik czasowy H5BR posiada wejœcia beznapiêciowe (zwarte lub rozwarte).

Wejœcie bezstykowe
(NPN Transistor)

Wejœcie stykowe                                               Wejœcie bezstykowe

Sensor

Timer

0 V

Timer

Sygna³ "Start",
"Reset", itp.

0 V

(30 V max.)+ V
Sensor

Timer

12 VDC
Sygna³ "Start",
"Reset", itp.

0 V

Poziom wysoki: styk zwarty           Poziom wysoki: tranzystor ONPoziom wysoki: tranzystor ON

Dzia³anie
■  Panel czo³owy

WskaŸnik
"Start"

WskaŸnik
"Reset"

WskaŸnik
"Gate"

WskaŸnik w³¹czonego
zabezpieczenia

WskaŸnik
zasilania

WskaŸnik za³¹czenia wyjœcia

WskaŸnik wyjœcia
zliczania cyklu

Przycisk
zwiêkszania wartoœci

WskaŸnik odmierzania
czasu

Wartoœæ aktualna
Wysokoœæ cyfry: 12 mm (0.47 in)
Zera nieznacz¹ce - wygaszane

WskaŸnik up³ywu czasu
Wyœwietlany dla zakresów czasowych
od 9999 i wiêkszych.

P r z e ³ ¹ c z n i k i
trybu    zliczania     trybu

Przycisk
kasuj¹cy

WskaŸnik
trybu pracy

Wartoœæ nastawiona
Wysokoœæ cyfry:  8 mm (0.31 in)

PW SG OUT

4

DISPLAYBATCHMODE

RST GT BATCH

Poziomy sygna³ów

Numer zacisku wejœcia (beznapiêciowe)                    Zaciski zasilania                Zaciski wyjœæ

Kasowa-
                                                                         Stykowe          Pó³przewodnikowe

Czasowe                   Zliczania cyklu
Reset Start Gate COM COM NO NC COM Obci¹¿.   COM Obci¹¿enie
9 10 11 15 16 8 1 2 3 4 5 6 7 13 14

1. Poziom wysoki
Tranzystor ON

Wejœcie bez-     Napiêcie szcz¹tk.: 2 V max.
stykowe           Impedancja, gdy ON:

1 kΩ max.

2. Poziom niski
Tranzystor OFF
Impedancja gdy OFF:
100 kΩ min.

Wyjœcie       Nale¿y stosowaæ styki zdolne
stykowe      do prze³¹czenia 2 mA przy

5 V.

Numery zacisków zasilaniawejœcia beznapiêciowego                                urz¹dzeñ zewnêtrznych

Zasilanie          DC- DC+

12 VDC, 80 mA 8 12

nia cykli 
pieczenie
menu

nie zlicza-
 Zabez-                 AC

(masa),
DC–

AC
(gor¹cy),
DC+

3 2 1

Sygna³ "Start",
"Reset", itp.

H5BR H5BROMRON

pracy      cykli         wyœwietlania
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Model                                       H5BR-B (Standard)
Zakres czasu                            - -.- -s
Wartoœæ aktualna                     0.00 s

Wartoœci nastawione                0.00 s

Batch present count                 0
Batch preset 0

Tryb góra/dó³ (UP/DOWN)       UP
Tryb pracy                                A: OpóŸnienie w³¹czenia (1)
Czas za³¹czenia wyjœcia          Podtrzymywane
Czas sygna³u wejœciowego      20 ms
Poziom zabezpieczenia           KP-1

Nazwa przycisku                    Dzia³anie 
Przyciski zwiêkszania (1-4)      Do zmiany odpowiedniej cyfry w wartoœci ustawionej lub zmiany wartoœci parametru w trybie programow.
Przycisk "Display"                    Do prze³¹czania w tryb wyœwietlania wartoœci aktualnej
Przycisk "Batch"                       Do prze³¹czania w tryb wyœwietlania iloœci cykli
Przycisk "Mode"                       Do prze³¹czania z trybu pracy w tryb programowania i zmiany parametru w trybie programowania
Przycisk "Reset"                       Do kasowania odmierzania czasu i wyjœcia

■  Dzia³anie przycisków

Poni¿sza tabelka pokazuje nastawy fabryczne przekaŸnika czasowego. Nastawy nale¿y zmieniæ aby dopasowaæ funkcje timer'a
do systemu. Nastawy i wyœwietlanie jest podtrzymywane przez wewnêtrzn¹ bateriê i jest niezale¿ne od przerw w zasilaniu.
Nastawy fabryczne uniemo¿liwiaj¹ za³¹czenie wyjœæ nawet po podaniu zasilania. Zewnêtrzne wejœcia i wyjœcia nie mog¹ byæ
u¿ywane bez zasilania timer'a ze Ÿród³a zewnêtrznego.

■  Nastawy fabryczne

Wejœcia               Sygna³ "Start"               Wstrzymuje odmierzanie czasu w trybach A-2  i A-3 (opóŸnienie w³¹czenia) a rozpoczyna w pozosta³ych trybach
Sygna³ "Reset'              Kasuje wartoœæ aktualn¹ (do 0 w trybie UP, do wartoœci aktualnej w trybie DOWN).

Brak kontroli przy pomocy wejœæ, gdy wejœcie "Reset' jest w³¹czone (ON).
WskaŸnik "Reset" œwieci, gdy wejœcie "reset" jest w³¹czone (ON). 

Sygna³ "Gate"               Wstrzymuje pracê timer'a
Kasowanie odmierza-   Kasuje odmierzony czas do zera i wy³¹cz wyjœcie odmierzania odcinków czasu. Sygna³y odmie- 
nia odcinków czasu      rzania odcinków czasu nie mog¹ byæ akceptowane, gdy wejœcie kasowania jest w³¹czone (ON).
Zabezpieczenie            Przyciski panela staj¹ siê nieaktywne w zale¿noœci od poziomu zabezpieczeñ. Mo¿liwe s¹ 4 po-  
dostêpu do menu          ziomy zabezpieczeñ. wskaŸnik zabezpieczenia œwieci, gdy wejœcie zabezpieczenia jest w³¹- 

czone (ON).
Aktywne, gdy zaciski zabezpieczenia dostêpu s¹ zwarte oraz nawet po wy³¹czeniu zasilania.

Wyjœcia               Wyjœcie czasowe          Jest za³¹czane w zakle¿noœci od ustawionego trybu pracy, gdy wartoœæ nastawiona zostanie osi¹gniêta.
Wyjœcie odmierzania    Wyjœcie jest za³¹czane, gdy odmierzona wartoœæ czasu osi¹gnie wartoœæ nastawion¹.
odcinków czasu           Wyjœcie pozostaje za³¹czone do momentu skasowania sygna³em na wejœciu kasowania

odmierzania odcinków czasu.

■  Funkcje wejœæ/wyjœæ

Zliczanie iloœci nape³nionych butelek

Czas nape³niania = 3.5 sek
Nastawiona iloœæ cykli = 500

■  Przyk³ad zastosowania zliczania iloœci cykli

Cykl

Wyœwietlanie

H5BR H5BROMRON
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Programowanie - informacje ogólne
Tryb pracy

Wartoœæ aktualna czasu,
wartoœæ ustawiona

Iloœæ zliczonych cykli,
ustawiona iloœæ cykli

Zakres czasu

Poziom zabezpieczeñ

Czas trwania

Czas za³¹czenia wyjœcia

Tryb pracy

Tryb UP/DOWN 

Tryb programowania

Naciœnij przycisk
DI SPL AY 

Naciœnij przycisk
BAT C H 

Naciœnij przycisk
DI SPL AY 

Naciœnij przycisk
M O DE 

Naciœnij
M O DE 

Naciœnij
M O DE 

Naciœnij
M O DE 

Naciœnij
M O DE 

Naciœnij
M O DE 

Naciœnij przycisk
M O DE 

Uwagi: 1. Wartoœci ustawione s¹ zmieniane przy u¿yciu
przycisków 1 do 4.

2. Du¿a strza³ka wskazuje parametr wyœwietlany 
po zmianie trybu pracy przyciskiem MODE
lub DISPLAY.

H5BR H5BROMRON

sygna³ów wejœciowych
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Tryb pracy             Ustawiana wartoœæ    Opis                                                             Sposób ustawiania
Tryb pracy               Wartoœæ nasta-       Wartoœæ aktualna jest porównywana z nasta-   Sekwencja zmiany wyœwietlania wartoœci przy u¿y- 

wiona                      wion¹. Decyduje o czasach za³¹czenia (wy-    ciu przycisku zwiêkszania wartoœci (przycisk 1 do 4)
³¹czenia) wyjœæ w zale¿noœci od trybu pracy.

Zadana iloœæ cykli  W³¹cza wyjœcie zliczania cykli, gdy iloœæ       Sekwencja zmiany wyœwietlania wartoœci przy u¿y- 
zliczonych cykli osi¹gnie wartoœæ zadan¹.   ciu przycisku zwiêkszania wartoœci (przycisk 1 do 4)

Tryb programowa-   Zakres czasu           Decyduje o zakresie czasu                          Zmienia zakres czasu przy u¿yciu przycisków
nia                                                                                                                                zwiêkszania wartoœci (przycisk od 1 do 4)

Tryb wyœwietlania   Decyduje, czy wyœwietlany jest czas odli-    Wybierz UP/DOWN przyciskami zwiêkszania war- 
góra/dó³                  czany (UP) czy pozosta³y do koñca cyk-     toœci (przycisk 1 do 4)

Tryb pracy timer'a   Decyduje o sposobie pracy timer'a.             Sekwencja zmiany wyœwietlanych trybów pracy przy
(patrz "Przebiegi czasowe - tryby pracy")    u¿yciu przycisków zwiêkaszania wart. (od 1 do 4) 

Czas za³¹czenia      Decyduje o czasie za³¹czenia wyjœcia.        U¿ywaj przycisków 1 do 3 dla zmiany parametrów.
wyjœcia                    Bêdzie wyœwietlany w trybach A, A-1,         Przycisk 1 zmienia pierwsz¹ cyfrê (0.1)

A-2, A-3, B lub B-1. Nie bêdzie wyœwiet-    Przycisk 2 zmienia drug¹ cyfrê (1)
lany w trybach D, E lub F.                           Przycisk 3 zmienia trzeci¹ cyfrê (10)

Przycisk 4 umo¿liwia wybór wyjœcia z podtrzyma- 

Czas trwania syg-    Zmienia czas trwania impulsów  na wejœ-   Zmienia czas trwania przy u¿yciu przycisków
na³ów wejœciowych    ciach steruj¹cych i kasuj¹cych.                         zwiêkszania (od 1 do 4)

Poziom zabezpie-   Blokuje wybrane przyciski dla ochrony        Wyœwietlana sekwencja przy zmianie poziomu zabez-  
czeñ                        przed przypadkowym przestawieniem pa-  pieczeñ przy pomocy przycisków zwiêkszania (1 do 4)

rametrów. Poziom zabezpieczeñ kP-1 do
kP-4 decyduje o tym, które przyciski bê-  
d¹ nieaktywne po w³¹czeniu wejœcia za- 
bezpieczenia. Zablokowane klawisze s¹

■  Tabela ustawiania parametrów

Uwagi: 1. Zmieny dokonane w trybie programowania s¹ aktywne po przejœciu w tryb pracy.
2. Zakres czasu jest pierwsz¹ wyœwietlan¹ pozycj¹, po wejœciu w tryb programowania.

<kP–1> <kP–2>

<kP–3> <kP–4>

H5BR H5BR

OMRON

(UP/DOWN)            lu (DOWN).

niem lub pojedynczego impulsu

przekreœlone na rysunkach po prawej
stronie.

OMRON
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■  Przyk³ady

Zmiana wartoœci nastawionej
Tryb pracy

Aby zmieniæ wartoœæ nastawion¹ z 3 godz. 5 min. na 4 godz. 5 min.
nale¿y nacisn¹æ przycisk 3 tak, aby w polu godzin ukaza³a siê cyfra 4.

• Naciskanie przycisków 1 do 4 zwiêksza odpowiednie pole o 1. 

• Pola mog¹ byæ zmieniane w dowolnej kolejnoœci, ale wyjœcie
zostanie w³¹czone, gdy wartoœæ nastawiona bêdzie mniejsza

• Zera nieznacz¹ce s¹ wygaszane przy wyœwietlaniu wartoœci

Uwaga: Przed zmianami nastaw timer'a zapoznaj siê
z informacjami w czêœci "Œrodki ostro¿noœci".

Zmiana zadanej iloœci cykli

1. Naciœnij przycisk BATCH aby zmieniæ wyœwietlan¹
wartoœæ aktualn¹ na wartoœæ zadan¹.

2. Zmieñ wartoœæ zadan¹ cykli, gdy timer jest ustawiony w tryb
wyœwietlania iloœci cykli.

• Zera nieznacz¹ce s¹ wygaszane przy wuœwietlaniu
zadanej iloœci cykli

• Naciœnij przycisk DISPLAY, aby powróciæ do wyœwietlania
aktualnej iloœci cykli

Zmiana nastaw w trybie programowania
1. Naciœnij przycisk MODE, aby przejœæ z trybu pracy w tryb

• Timer bêdzie kontynowa³ pracê z istniej¹cymi ustawieniami 
podczas prze³¹czenia z trybu pracy w tryb programowania

• Przycisk MODE bêdzie zablokowany, je¿eli funkcja zabezpieczeñ
jest aktywna

• Zmiany dokonane w trybie programowania nie s¹ aktywne a¿ do momen-  
tu przejœcia w tryb pracy. Poniewa¿ wprowadzenie zmiany parametru 
jest jednoznaczne z jej wyœwietleniem na penelu, nale¿y zawsze u¿y-  
waæ przycisku RESET lub wejœcia "Reset" dla anulowania zmian.

Tryb programowania

2. Naciskaj przycisk MODE dla cyklicznego wyœwietlania
parametrów, które mog¹ byæ zmienione

H5BR H5BROMRON

od aktualnej.

nastawionej.

programowania
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Œrodki ostro¿noœci
Zewnêtrzne zasilanie

& Obci¹¿alnoœæ pr¹dowa wyjœcia zasilania urz¹dzeñ zewnêtrz- 
nych wynosi 80 mA przy 12 VDC. Przy zasilaniu timer'a ze
Ÿród³a DC nale¿y zredukowaæ obci¹¿enie tego wyjœcia do
wartoœci pokazanych na poni¿szym rysunku.

Napiêcie zasilania (VDC)

12 V DC wyjœcie
80

20
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Zasilanie
& Gdy przerwa w zasilaniu bêdzie krótsza ni¿ 10 ms, praca

timer'a nie bêdzie zak³ócona. Praca mo¿e zostaæ zatrzymana
lub skasowana w zale¿noœci od trybu pracy, jeœli przerwy w za- 
silaniu wynios¹ od 10 do 500 ms.

& Zasilanie timer'a poprzez styki itp. powinno zapewniaæ natych- 
miastowe ustabilizowanie siê napiêcia zasilaj¹cego.

& W zale¿noœci od czêstotliwoœci w³¹czania, skoki pr¹du mog¹
degradowaæ styki przekaŸników. Zaleca siê stosowanie prze-  
kaŸników o obci¹¿alnoœci 10 A.

& Nale¿y upewniæ siê, ¿e Ÿród³o zasilania posiada wystarczaj¹- 
c¹ obci¹¿alnoœæ pr¹dow¹ - Ÿród³o zasilaj¹ce powinno zapew- 
niæ odpowiedni pr¹d rozruchowy, wystarczaj¹cy do uruchomie- 
nia timer'a.

Wejœcie/wyjœcie
& Nie nale¿y u¿ywaæ zewnêtrznych Ÿróde³ dla zwiêkszenia na- 

piêcia podawanego na wejœcia steruj¹ce.

& Nale¿y upewniæ siê, ¿e obci¹¿enie wyjœæ timer'a nie jest wiêk- 
sze od dopuszczalnego. Gdy zalecane wartoœci pr¹du obci¹- 
¿enia zostan¹ przekroczone, trwa³oœæ wyjœæ stykowych mo¿e
zostaæ powa¿nie ograniczona lub mo¿e nast¹piæ uszkodze- 
nie wyjœæ tranzystorowych.

& Wyjœcie tranzystorowe jest izolowane optycznie od obwodów
wewnêtrznych, dlatego mo¿na pod³¹czaæ tranzystory zarów- 

Funkcje samodiagnostyki
& Timer zasygnalizuje wyst¹pienie b³êdu, tak jak pokazuje po- 

ni¿sza tabelka.

Wskazanie B³¹d Stan
wyjœcia

Korekcja Ustawienia

e1 CPU OFF Naciœnij przy- 
cisk RESET 

Bez zmian

e2 Pamiêæ (odliczone
cykle 0)

Ustawienia
fabryczne

Zmiana nastaw
& Wartoœæ ustawiona timer'a mo¿e byæ zmieniona podczas pra- 

tak, ¿e du¿a wartoœæ mo¿e spowolniæ dzia³anie timer'a, a ma³a
przyspieszyæ. Jeœli ustawiona wartoœæ zostanie przypadkowo
zmieniona podczas normalnej pracy, wyjœcie mo¿e zostaæ w³¹- 
czone. W celu uniemo¿liwienia przypadkowych zmian, zaleca- 
ne jest pod³¹czenie wejœcia zabezpieczenia.

& Aby unikn¹æ zmiany stanu wyjœæ podczas dokonywania zmian
wartoœci nastawionej, nale¿y zacz¹æ od wprowadzenia du¿ej
wartoœci w miejsce najbardziej znacz¹cej cyfry.

Uwaga
Ten produkt zawiera bateriê litow¹. Poniewa¿ baterie litowe
wybuchaj¹ podczas spalania, nie nale¿y spalaæ timer'a po
zakoñczeniu jego u¿ytkowania.

!

H5BR H5BR

OMRON

OMRON

3. Dla zmiany okreœlonego parametru
& Naciskaj przycisk MODE a¿ do momentu wyœwietlenia

wymaganego parametru.
& Zmiana ustawienia parametru nastêpuje przez naciœniêcie

przycisków 1 do 4. (Aby prze³¹czyæ z trybu programowania
w tryb pracy nale¿y nacisn¹æ przycisk DISPLAY).

no NPN jak i PNP.

Ela Pasternak
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