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Gösterge: 2 x 6 dijit LED display, 14mm

Led Ýndikatörler: Prog, Start, Stop, S.Fail, , Out1, 
Out2

Giriþler: Input1-2 sayma giriþleri, reset ve iplik koptu 
giriþi (NPN/PNP polaritesi program parametresi ile 
ayarlanabilir)

Filtre: Input1-2, iplik koptu giriþi ve reset giriþi için 
ayarlanabilir filtreler

Çýkýþlar (Output-1, Output-2):

250VV/8AV  1 NO röle çýkýþý, SSR sürme çýkýþý 
veya transistör çýkýþý (Sipariþte belirtilmelidir.)

Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C

Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 2VA maksimum

Boyut: Ön panel 96x96mm, derinlik 85mm baðlantý 
konnektörü dahil

Panel Kesiti: 91x91mm

Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan 

Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Kutu: ABS, gri

Aðýrlýk: 300gr.

ÖZELLÝKLER

C9-2000

6 + 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 14mm dijit boyu
Giriþ Modlarý

Inc, Dec, Up/Down,Inc - Dec, Inc - Inc, Encoder x1, Encoder x2, Enkoder x4
Çarpým faktörü ( 00.0001 ile 99.9999 arasýnda ayarlanabilir.)
Gösterge nokta pozisyonu seçimi
NPN/PNP seçimi (Bir parametre ile ayarlanabilir.)
Aþaðý veya yukarý sayma seçeneði
Input1 ve Input- hýzlý sayma veya ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing) ile yavaþ sayma
Enerji kesintisinde aktüel deðeri saklama özelliði
Power on reset seçeneði
Reset giriþi için ayarlanabilir koruma süresi (de-bouncing)
Seçilebilir çýkýþ fonksiyonlarý (Manual reset'li veya otomatik reset'li)
Çýkýþlar için pulse'li çalýþma
Çýkýþlar için normalde açýk/kapalý seçimi
Set deðeri ve Program giriþi için kilitleme fonksiyonu
Ön panel üzerindeki reset fonksiyonunu kapatma özelliði
Ön panel üzerinden kolayca set deðerini deðiþtirme ve programlanma özelliði

C7-2000, tek setli iki çýkýþlý start/stop fonksiyonuna sahip 
genel amaçlý sayýcýdýr. Farklý giriþ seçenekleri ve çýkýþ fonksiyonu 
seçimi ile pek çok uygulamaya kolayca adapte edilebilir.

Giriþ polaritesi  NPN/PNP olarak, cihazýn sayma hýzý, sayma 
tipi, çýkýþ fonksiyonlarý, çýkýþ polaritesi(NC/NO) kullanýcý tarafýndan  
parametreler yardýmý ile ayarlanabilir.

Cihazýn enerji kesintisinde sayýlan deðeri saklama özelliði 
vardýr. Cihaz tekrar enerjilendiðinde kaydedilen deðer üzerine sayma 
iþlemi devam eder.  Bu özelliðin kullanýlmadýðý durumlarda kullanýcý 
tarafýndan bir parametre yardýmý ile iptal edilebilir.

Cihaz 00.0000 ile 99.9999 arasýnda deðer alan çarpým faktörü 
ile birim dönüþümlerine olanak tanýr. Dönüþüm için kullanýcýnýn 1 pulse 
karþýlýk gelen miktarý tespit etmesi yeterlidir. Çarpým faktörü ve 
gösterge nokta pozisyonu ile göstergedeki deðer kullanýcý tarafýndan 
kolayca ayarlanabilir.

Start/Stop fonksiyonlu sayýcý
(iplik aktarma ve benzeri uygulamalar için)
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Model özellikleri

Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli

EMKS ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Selimzade Mah. Kurtuluþ Caddesi No : 44/B   16230   Yýldýrým / BURSA

Tel: 0 (224) 329 74 24  -  0 (224) 329 48 46
Faks: 0 (224) 329 29 62

Kontrol cihazýna ait sipariþ bilgileri yukarýda verilmiþtir. Kullanýcý 
kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu tablodaki bilgi ve kod 
karþýlýklarýndan faydalanarak oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna 
dönüþtürebilir.

Belirlediðiniz seçenekleri kod oluþturma kutucuklarýna 
yerleþtiriniz.
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Röle Çýkýþý (8A@250VV)

Röle Çýkýþý (8A@250VV)

Yok

SSR Sürme Çýkýþý

SSR Sürme Çýkýþý

Var

Transistör Çýkýþý

Transistör Çýkýþý

  24VV (- 50/60Hz%15;+%10) 
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Ön Panel Boyutu

Model Numarasý

A-Besleme Gerilimi

B- Çýkýþ-1(Output 1)

C- Çýkýþ-2 (Output 2)

D- Toplam Sayma Fonksiyonu
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Güç
Anahtarý

Güç Yük

Sigorta
8A, T

Harici
Sigorta
(1A T)

Not: Besleme gerilimi ve çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir.
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Not:
Gate giriþi iplik aktarma makinalarýnda
Ýplik Koptu Sensör giriþi olarak kullanýlmaktadýr.

Boyutlar Panel Kesiti
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