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Warning

Caution
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- قبل از تکمیل سیم کشى، دستگاه را به برق وصل نکنید و حتمن از یک فیوز مناسب استفاده نمایید.

- دستگاه را در محیط هاى رو باز استفاده نکنید چون باعث خرابى آن و ابطال گارانتى خواهد شد.

- دستگاه را در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار و نیز محیط هاى با آلودگى و گرد و غبار نصب نفرمایید.

- از باز کردن، تعمیر و تغییر مدار داخلى دستگاه خوددارى نمایید زیرا باعث ابطال گارانتى خواهد شد.

- از دست زدن به ترمینالهاى برق ورودى دستگاه خوددارى نمایید.

- از دستگاه در تجهیزات اتمى، پزشکى و تجهیزات امداد و نجات استفاده نکنید.
- توصیه میشود از نویز فیلتر مناسب براى برق ورودى دستگاه استفاده شود.

- چنانچه طول سیم کشى برق ورودى بیش از 30 متر است، از مدار مناسب حذف نویز استفاده نمایید.
- دستگاه را حتمن بر روى تابلوى مناسب و داراى تهویه نصب نمایید.

- قبل از نصب دستگاه، تمامى موارد مندرج در این راهنما را مطالعه فرمایید.
- سیم کشى دستگاه را مطابق دستورالعمل هاى مندرج و با سیم 0/5 میلیمتر  انجام دهید.

- گشتاور مجاز بستن پیچ ترمینالها، در حد فاصل 0/74 تا 0/9 نیوتن متر است.
- از نصب دستگاه در مجاورت حرارت خوددارى شود.

- از متصل نمودن سیم به ترمینالهایى که استفاده نمیکنید، خوددارى نمایید.
- براى تمیز کارى دستگاه، از مواد شوینده و شیمیایى استفاده ننمایید و تنها از یک دستمال خشک استفاده شود.

-  از تماس اشیاء و اجسام تیز و صلب بر روى پنل جلویى دستگاه خوددارى نمایید.
- گرد و غبار باعث ایجاد الکتریسیته ساکن بر روى مدار شده که به المانهاى الکترونیکى داخل دستگاه آسیب میرساند.

CT راهنماى استفاده از کانتر - تایمر سرى



100m/    (Approx.10G) in X,Y,Z directions for 3 times
300m/    (Approx.30G) in X,Y,Z directions for 3 times

-25 ~ +65   (at non-freezing status) 

-10 ~ +50   (at non-freezing status) 

Min.100M   (at 500VDC)

Power On Start:Max.   0.01%  0.05sec
Signal Start:Max.   0.01%  0.03sec

2kV the square wave noise(pulse width:1   ) by the noise simulator

                               Selectable voltage input or No-voltage input
［Voltage input］Input impedance:5.4k   , “H” level:5-30VDC, “L” level:0-2VDC, “L” level: Max.2VDC,
［No-voltage input］Short-circuit impedance:Max.1k,Residual voltage:Max.2VDC,
                               OPen-circuit impedance:Min.100k  

CT M  C
1:1 Preset     2:2 Preset

6 digit

 B: 1 Output      C: 2 Output

 3:36H×72W×80L    4:48H×48W×90L    7:72H×72W×90L  8:48H×96W×90L

*

1

2

3

4

5

6

CT7-MC62

CT7-MB61

CT4-MC62

CT4-MB61

CT3-MC62

CT3-MB61

72H×72W

72H×72W

48H×48W

48H×48W

36H×72W

36H×72W

2

1

1

1

1

1

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

2

1

2

1

2

1

1 SSR output

1 SSR output

No

No

No

No

AC/DC 100~240V  50/60Hz

 1/30/1k/5k/10k

Reset input: Selectable 1ms or 20ms

10/50/100/200/500/1000/2000/5000ms

NO:250VAC 3A at resistive load, NC:250VAC 2A at resistive load

Max.30VDC, Max.100mA

10 years(When using non-volatile semiconductor memory)

12VDC    10%,Max.100mA    

2000VAC 50/60Hz for 1 minute

0.75mm amplitude at frequency of 10~55Hz in each of X,Y,Z directions for 1 hour

Min.10,000,000 times

Min.100,000 times(NO:250VAC 3A at resistive load,NC:250VAC 2A at resistive load)

35~85% RH
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INA, INHIBIT, RESET, BATCH RESET: Selectable 1ms or 20ms

0.5mm amplitude at frequency of 10~55Hz in each of X,Y,Z directions for 10 minutes
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72
48
72
96

 Model A H(Min)GB C D E F J

36
48
72
48

101
101
100
100

10
10
10
6

91
91
90
94

60
45.5
68
91.5

25
25
25
25

30
45.5
68

45.5

30
45

67.5
45

K(Min)

25
25
25
25

Panel Size                                                               Side Size                                                                  Hole Size

 Note            Unit:(mm)   Error+0.5%

A

B

C
ED

F

G

K

J +0.5
-0

+0.5
-0

H

CT3:(36*72)
CT4 :(48*48)
CT7 :(72*72)
CT8 :(48*96)

F: 24VDC   ،خالى: 100 تا 240 ولت مستقى یا متناوب
SSR خروجى رله و :  M   و ،    (SSR)  خروجى اس اس آر :   S  ،خروجى رله :  R   

   CT  : سرى کانتر - تایمر
ابعاد:

خروجى آالرم:

شماره کد ابعاد تعداد خروجى اصلى

ولتاژ تغذیه

سرعت شمارش قابل انتخاب

ورودى

ظرفیت کنتاکت خروجى

SSR ظرفیت خروجى

زمان قابل تعریف خروجى تک ضرب

محدوده مجاز دماى کارى

محدوده مجاز رطوبت
محدوده مجاز دماى نگهدارى

زمان نگهدارى حافظه

مقاومت عایقى
مقاومت دى الکتریک
مقاومتدر مقابل نویز

ولتاژ خروجى سنسور

کانتر

کنترل
خروجى

ارتعاشات

شوك

سیکل عمر
رله

دقت
زمان

تایمر

خطاى تکرار
خطاى تنظیم
خطاى ولتاژ
خطاى دما

مکانیکى
عملکرد نادرست

مکانیکى

مکانیکى
الکتریکى

عملکرد نادرست

حداقل پهناى

سیگنال ورودى

محدوده مجاز انحراف ولتاژ متناوب 90 تا 110 درصد ولتاژ تغذیه

قابل انتخاب در بازه هاى:

تعداد رقم نمایش تعداد آالرم Batch خروجى

1 - کد سفارش محصول 19 - ابعاد دستگاه و ابعاد برش پنل نصب

تعداد رقم صفحه نمایش:

2 - مدلهاى متعارف

3 - مشخصات فنى



RST   

7

CT4 Panel

CT3 Panel

PS1,PS2: 

OUT1,OUT2: 

MD    

Run Mode To change preset time To change preset time
t. OFF MD t. ON MD
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CCT8  COUNTER/TIMER

1  2 3 4 5 6 7  8 9 1 0

1 1  1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7  1 8 1 9 2 0

   AC/DC 
100～240V
  

GND +12V INB INARESETINHIBITBATCH
RESET

AL2 AL1 BATCH
POWERMODEL:□CT8-RC62

17 - اتصاالت ورودى دستگاه

18 - اتصاالت خروجى دستگاه

NPN ورودى *

NPN ورودى سنسور 

خروجى رله

* ظرفیت رله خروجى حداکثر 3 آمپر در ولتاژ 
250 ولت متناوب است.

خروجى ترانزیستورى

* چنانچه نوع بار القایى است، حتمن از یک دیود یا واریستور مناسب به صورت موازى با بار استفاده نمایید.
* در اتصال قطب هاى مثبت و منفى دقت فرمایید.

* ظرفیت خروجى ترانزیستورى حداکثر 100 میلى آمپر در ولتاژ 30 ولت مستقیم است.

 ورودى سویچ

PNP ورودى *

* سرعت شمارش باید 1 یا 30
انتخاب شود

* سرعت شمارش باید 1 یا 30
انتخاب شود

PNP ورودى سویچ ورودى سنسور 

CT4 & CT3 4 - معرفى پنل
صفحه نمایش مقدار واقعى با رنگ قرمز

صفحه نمایش مقدار تنظیمى با رنگ سبز

چراغ نشانگر حالت قفل

چراغ نشانگر مقدارهاى تنظیمى 1 و 2

چراغ نشانگر فعال بودن خروجى 1 و 2

1- روش تغییر مقدار از 175 به 180 (به عنوان مثال)

(FLK  نوع عملکرد خروجى در حالت) 2- تغییر مقدار زمان در حالت عملکرد دستگاه به صورت تایمر

تغییر زمان خاموش بودن از 30 ثانیه به 50 ثانیه و تغییر زمان روشن بودن، از 40 ثانیه به 20 ثانیه (به عنوان مثال) درحالت FLK به صورت زیر انجام میشود.
چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت RUN  باز خواهد گشت.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

با استفاده از کیلد فلش باال، مقدار 3 
را به 5 افزایش میدهیم. با فـشردن

کلید MD  مقدار این زمان تثبیت میگردد
و پارامتر t.ON  نمایش داده خواهد شد.

با استفاده از کیلد فلش پایین، مقـــدار عدد 4
  MD را به 2 تغییر داده و سپس با فشردنکلید 

مقدار این زمان تثبیت میگردد

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
وارد پارامتر زمان خاموش بودن میشود. 

چشمک زن را بر روى عدد 3 قرار میدهیم

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
اولین عدد از سمت راست (عدد 5) به صورت

چشمک زن در مى آید.

با استفاده از کلید فلش سمت چپ، چشمک زن
را به روى عدد 4 قرار میدهیم

حال با یک بار فشردن کلید فلش باال، عدد 7
به 8 تغییر خواهد کرد.

با فشردن کلید MD، مقدار جدید ذخـــــیره شده و 
دستگاه به حالت RUN درخواهد آمد. در این زمــان

چراغ PS نیز خاموش خواهد شد.

با 5 بار فشار دارن کلید فلش پایین، مقدار 5
به صفر تغییر مى یابد. حال با یک بار فشردن
کلید فلش سمت چپ، عــدد دوم (عدد 7) به

صورت چشمک زن در مى آید.

کلید ریست

کلید مود

کلیدهاى فلش

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان کانتر

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان تایمر



BA

BA.O:

BA.S:
    

(1) (2)

(3) (4)

Run Mode To change preset time
t. OFF MD MDt. ON

To change preset time

KKCT-A01E/A0/20190330/-4

(1) (2)

(3) (4)
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16 - شماتیک ترمینالهاى دستگاه

همواره به شماتیک ترمینالها که بر روى بدنه دستگاه وجود دارد دقت نمایید.

 CT7 5 - معرفى پنل

1- روش تغییر مقدار از 175 به 180 (به عنوان مثال)

(FLK  نوع عملکرد خروجى در حالت) 2- تغییر مقدار زمان در حالت عملکرد دستگاه به صورت تایمر

تغییر زمان خاموش بودن از 30 ثانیه به 50 ثانیه و تغییر زمان روشن بودن، از 40 ثانیه به 20 ثانیه (به عنوان مثال) درحالت FLK به صورت زیر انجام میشود.
چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت RUN  باز خواهد گشت.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

با استفاده از کیلد فلش باال، مقدار 3 
را به 5 افزایش میدهیم. با فـشردن

کلید MD  مقدار این زمان تثبیت میگردد
و پارامتر t.ON  نمایش داده خواهد شد.

با استفاده از کیلد فلش پایین، مقـــدار عدد 4
  MD را به 2 تغییر داده و سپس با فشردنکلید 

مقدار این زمان تثبیت میگردد

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
وارد پارامتر زمان خاموش بودن میشود. 

چشمک زن را بر روى عدد 3 قرار میدهیم

با استفاده از کلید فلش سمت چپ، چشمک زن
را به روى عدد 4 قرار میدهیم

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
اولین عدد از سمت راست (عدد 5) به صورت

چشمک زن در مى آید.

حال با یک بار فشردن کلید فلش باال، عدد 7
به 8 تغییر خواهد کرد.

با فشردن کلید MD، مقدار جدید ذخـــــیره شده و 
دستگاه به حالت RUN درخواهد آمد. در این زمــان

چراغ PS نیز خاموش خواهد شد.

با 5 بار فشار دارن کلید فلش پایین، مقدار 5
به صفر تغییر مى یابد. حال با یک بار فشردن
کلید فلش سمت چپ، عــدد دوم (عدد 7) به

صورت چشمک زن در مى آید.

کلیدهاى فلش

Batch کلید

RST   

PS1,PS2: 

OUT1,OUT2: 

MD    

صفحه نمایش مقدار واقعى با رنگ قرمز

صفحه نمایش مقدار تنظیمى با رنگ سبز

چراغ نشانگر حالت قفل

چراغ نشانگر مقدارهاى تنظیمى 1 و 2

چراغ نشانگر فعال بودن خروجى 1 و 2

کلید ریست

Batch چراغ نشان دهنده فعال بودن خروجى
Batch چراغ نشان دهنده تنظیم مقدار و نمایش

کلید مود

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان کانتر

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان تایمر

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن  INA  تایمر شروع به کار 

کرده و خروجى دوم آن فعال میشود. تایمر زمان را شمارش کرده و 

با اتمام زمان خروجى به مقدار همان زمان غیر فعال میشود و این 

سیکل تکرار خواهد شد.  با قطع برق و ریست در زمان شمارش 

باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال 

INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این 

سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب  INA  تایمر 

شروع به کار کرده و خروجى دوم آن فعال میشود. تایمر زمان را 

شمارش کرده و با اتمام زمان خروجى به مقدار همان زمان غیر فعال 

میشود و این سیکل تکرار خواهد شد.  با قطع برق و ریست در زمان 

شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه 

سیگنال INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با 

قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 

در صورت وصل بودن برق، و هروقت که سیگنال  INA  فعال باشد، 

   INA  خروجى دوم تایمر فعال خواهد بود. با غیر فعال شدن سیگنال

تایمر شروع به شمارش زمان خواهد کرد. با رسیدن زمان به مقدار 

تنظیمى خروجى دوم قطع خواهد شد. با قطع برق و ریست در زمان 

شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه 

سیگنال INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با 

قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 



.

0

Run Mode
BA MD

The setting of Batch press value

× Diameter of the roller (D)

3.1416×22

1000

= 0.069mm/pulse

=

=
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Batch 6 - شمارش و پیش تنظیم مقدار

(PreScale)  7 - روش محاسبه مقدار

Batch ریست

Batch مقدار پیش تنظیم

* هنگامى که مقدار شمارش Batch به مقدار پیش تنظیم آن برسد، خروجى فعال شده اما شمارش همچنان ادامه خواهد داشت. خروجى را ریست کردن Batch  مجدد غیر 
    فعال خواهد شد.

* چنانچه در خالل فعال بودن خروجى Batch  برق دستگاه قطع و مجدد وصل شود، خروجى تا زمان ریست شدن در وضعیت فعال باقى خواهد ماند.
* چنانچه مقدار شمارش Batch  به عدد 999999 برسد، دوباره صفر شده و شمارش ادامه خواهد یافت.

* چنانچه مقدار پیش تنظیم Batch  بر روى عدد صفر باشد، شمارش Batch  انجام میشود اما خروجى Batch  در حالت غیر فعال باقى مى ماند.
* در خالل شمارش مقدار Batch  تنها میتوان از طریق ترمینال ریست، مقدار را ریست کرد. در خالل مدت شمارش نمیتوان از کلید          براى ریست کردن استفاده نمود.

* از کلید        تنها در زمانى که مقدار شمارش Batch   به مقدار پیش تنظیم رسیده باشد، میتوان براى ریست کردن مقدار Batch استفاده نمود

Batch 1- نحوه شمارش

Batch 2- نحوه کنترل مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش

Batch 3- نحوه تنظیم مقدار

کاتر

کانتر - تایمر

الکتروموتور

سیستم کنترل الکتروموتور

انکودر دورانى
تعداد پالس انکودر دورانى  در هر دور

غلطک

مقدار پیش فرض

به صورت کلى مقدار PreScale از تقسیم طول اندازه گیرى بر تعداد پالس بدست مى آید. حال تصور کنید که که براى اندازه گیرى طول برش مورد نظر، یک عدد انکودر به غلطک
کانوایر متصل شده و پالسهاى خروجى را به کنترلر ارسال میکند. در این حالت با استفاده از فرمول زیر مقدار PreScale محاسبه میشود. در مثال زیر قطر غلطک 22 میلیمتر و تعداد

پالس اینکودر در هر دور، 1000 پالس میباشد.

بنابراین مقدار PreScale را باید بر روى عدد 0/069 تنظیم نمود

* در خالل مدت عملکرد کانتر، با فشردن دکمه BA میتوان مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش  Batch  را مشاهده نمود.

* در خالل مدت عملکرد کانتر، با فشردن دکمه BA میتوان مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش  Batch  را مشاهده نمود.
* پس از مشاهده، و براى بازگشتن به حالت نرمال، باید کلید MD را بفشارید

در هنگام عملکرد نرمال و با فشردن کلید BA به حالت تنظیمات وارد میشوید و در همین زمان چراغ BA.S نیز روشن خواهد شد. سپس با فشردن کلید فلش سمت چپ، اولیــن عدد

شروع به چشمک زدن میکند و میتوان با کلیدهاى فلش باال و پایین مقدار آن رقم را افزایش یا کاهش داد. براى رفتن به رقم بعدى باید از کلید فلش سمت چپ استفاده شود. پس از

تنظیم کلیه ارقام، با فشردن کلید MD مقدار وارد شده تثبیت شده و دستگاه به حالت اجرا باز میگردد. چنانچه به مدت 60 ثانیه، هیچ کلیدى فشرده نشود، دستگاه به صورت خـودکار 

به حالت اجرا باز خواهد گشت.

Batch خروجى

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمر روشن و با شمارش همان زمان مجدد خاموش 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه 

استفاده میشود، این زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمر روشن و با شمارش همان زمان مجدد خاموش 

میشود. با قطع برق تایمر مقدار شمارش شده آن سیکل در حافظه 

تایمر ذخیره شده و پس از وصل برق شمارش از همان نقطه ادامه 

مى یابد.  ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. 

 Pause فعال شود باعث INH در زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمریه صورت تک ضرب روشن و سپس خاموش 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه 

استفاده میشود، این زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن  INA  تایمر شروع به 

کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده خروجى 

دوم تایمریه صورت تک ضرب روشن و سپس خاموش میشود.  با 

قطع برق تایمر مقدار شمارش شده آن سیکل در حافظه تایمر 

ذخیره شده و پس از وصل برق شمارش از همان نقطه ادامه مى 

یابد. ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در 

 Pause فعال شود باعث INH زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.



L.OFF (LOCK OFF): 
LOC.1(LOCK LEVEL1): 
LOC.2(LOCK LEVEL2): 
LOCK.3(LOCK LEVEL3):

OUT2 output
time

OUT1 output
time

Up or Down inut mode

Up/Down- A, B, C inut mode

6 Digit

Key:

,     Key: 

 :

:
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8 - تنظیمات قفل کلیدها 15 - حالت هاى عملکرد خروجى در حالت تایمر

حالت 
خروجى

t فعال بودن لحظه اى خروجى به مدت زمان فعال بودن دائم خروجى

نمودار عملکرد تشریح نحوه عملکرد تایمر
در صورت وصل بودن برق، هر زمان که سیگنال INA فعال باشد 

تایمر شروع به شمارش کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده 

خروجى آن فعال شده و فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر 

فعال میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع 

 INH عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال

فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این 

سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به شمارش کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده خروجى 

آن فعال شده و فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر فعال 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى زمان هاى خاموش بودن 

Toff  و روشن بودن Ton را شمارش کرده و با رسیدن به مقدار 

تنظیم شده خروجى آن روشن و خاموش خواهد شد. قطع برق و 

ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در 

 Pause فعال شود باعث INH زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

با وصل شدن برق، و بدون نیاز به INA  تایمر شروع به شمارش 

کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده خروجى آن فعال شده و 

فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر فعال میشود. با قطع برق 

مقدار شمارش شده در حافظه باقى مانده و با وصل مجدد شمارش 

ادامه خواهد یافت.  ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

9 - تنظیمات دستگاه در حالت کانتر

تابع قفل به منظور جلوگیرى از بروز تغییر تنظیمات و فشردن ناخواسته کلید ها بکار میرود.

پارامتر تنظیمى

پارامتر تنظیمى مقادیر تنظیمى

حالت ورودى
چنانچه حالت ورودى بر روى U یا d تنظیم باشد، پارامترهاى
S و t و d  در حالت عملکرد خروجى نمایش داده نمیشوند.

* سرعت شمارش تنظیم شده به هر دو ورودى تعلق دارد.
*چنانچه حالت عملکرد خروجى بر روى d تنظیم شده باشد، 

مقادیر 5K و 10K در این قسمت نمایش داده نمیشوند.

* در دستگاههاى تک ورودى پارامتر OUT1 وجود نداشته 
و پارامتر OUT2 به صورت OUT t نمایش داده خواهد 

شد.

* چنانچه حالت عملکرد خروجى بر روى f یا n  تنظیم شده 
باشد ومقدار شمارش به مقدار تنظیم شده برسد، خروجى 

فعال شده و به حالت  Held    در خواهد آمد. بنابراین زمان 
خروجى 2 براى این حالت وجود نخواهد داشت.

*چنانچه شمارش بر روى 5K و 10K تنظیم شده باشد و 
  1K  تغییر داده شود، سرعت شمارش به d حالت خروجى به

تغییر خواهد یافت.

بیشترین سرعت شمارش

حالت عملکرد خروجى

زمان فعال بودن خروجى 2

زمان فعال بودن خروجى 1

نوع سیگنال ورودى
ورودى ولتاژى ورودى غیر ولتاژى

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه
* حداقل پهناى باند سیگنال ریست

* موقعیت نقطه اعشار به صورت 
همزمان به مقدار تنظیمى و مقدار 

شمارش تعلق خواهد گرفت

حداقل زمان ریست

محل نقطه اعشار

عملکرد به صورت کانتر

عملکرد به صورت تایمر

تغییر محل چشمک زن

افزایش و کاهش مقادیر

تنظیم نگهدارى حافظه

قفل کلیدهاى پنل

تنظیم کانتر یا تایمر

Prescale مقدار
* محدوده مجاز مقدار Prescale در بازه 0/001 تا 99.999

پاك شدن مقدار شمارش پس از قطع برق

ثبت کردن مقدار شمارش پس از قطع برق

با فشردن کلید  به مدت بیش از 3 ثانیه وارد منو تنظیمات میشوید. در منو با فشردن تک ضرب کلید  به پارامتر بعدى وارد خواهید شد. از کلید فلشها براى تغییر مقادیر 
استفاده میشود

کلید فلش ها و کلید ریست قفل است
کلیدهاى فلش ها قفل است
کلید ریست قفل است

هیچ کلیدى قفل نیست
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10 - تنظیمات دستگاه در حالت تایمر

14 - نحوه تغییر حالت عملکردى دستگاه
عملکرد در حالت کانتر
عملکرد عادى در حالت کانتر

تر
کان

ت 
ور

 ص
 به

رد
لک

عم
ت 

حال
در 

م 
ظی

 تن
بل

 قا
اى

ره
امت

پار

مر
تای

ت 
ور

 ص
 به

رد
لک

عم
ت 

حال
در 

م 
ظی

 تن
بل

 قا
اى

ره
امت

پار

فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه

حالت ورودى
تعیین واحد اندازه گیرى زمان

حالت شمارش تایمر

حالت خروجى

زمان فعال بودن خروجى

نوع سیگنال ورودى

حالت سیگنال ورودى

* در حالت عملکرد عادى دستگاه، با فشار دادن کلید MD  براى بیش از 3 ثانیه، وارد قسمت تنظیمات خواهید شد.

* در حالت منو تنظیمات با فشار دادن کلید MD  براى مدت بیش از 3 ثانیه، از منو خارج خواهید شد.

* تغییر حالت عملکرد دستگاه از کانتر به تایمر و بالعکس از طریق پارامتر  C-t  انجام میشود.

* چنانچه در منو تنظیمات هیچ کلیدى براى مدت بیش از 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت عملکردى     

بازخواهد گشت.

حداکثر سرعت شمارش

حالت خروجى

زمان فعال بودن خروجى 2

زمان فعال بودن خروجى 1

نوع سیگنال ورودى

حداقل زمان سیگنال ریست

تعیین محل نقطه اعشار

Prescale مقدار

نگهدارى حافظه

قفل کلیدهاى پنل

قفل کلیدهاى پنل

عملکرد به صورت کانتر یا تایمر

عملکرد به صورت کانتر یا تایمر

فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه

عملکرد عادى در حالت تایمر

عملکرد در حالت تایمر

11 - بازه هاى زمانى قابل انتخاب

با فشردن کلید  به مدت بیش از 3 ثانیه وارد منو تنظیمات میشوید. در منو با فشردن تک ضرب کلید  به پارامتر بعدى وارد خواهید شد. از کلید فلشها براى تغییر مقادیر 
استفاده میشود

پارامتر تنظیمى

محدوده زمانى
پارامتر تنظیمى

واحد نمایش داده شده نمایش پیش فرض

محدوده زمان

حالت شمارش * U: شمارش از صفر شروع شده و رو به باال شمارش انجام میشود.
* d: شمارش ازعدد تنظیمى شروع شده و رو به پایین شمارش انجام میشود.

حالت خروجى

ورودى ولتاژى

بر حسب میلى ثانیه

ورودى غیر ولتاژى

* زمان فعال بودن خروجى با توجه به نوع حالت خروجى 
انتخاب شده، بر حسب میلى ثانیه است.

* در زمان انجام تنظیمات ورودى و خروجى ها فعال هستند اما در زمان تغییر به کانتر، مقادیر ریست خواهند شد.
* براى حالت هاى عملکرد خروجى FLK, INT, INT1, OFD، زمان فعال بودن خروجى نمایش داده نخواهد شد. 

* در حالت تنظیم پارامترها، چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت عملکردى باز خواهد گشت.

زمان فعال بودن خروجى

ثانیه با 2 رقم اعشار ثانیه با 1 رقم اعشار ثانیه بدون اعشار دقیقه، ثانیه و دهم ثانیه دقیقه و ثانیه

ساعت و دقیقهساعت، دقیقه و ثانیهدقیقه بدون اعشاردقیقه با 1 رقم اعشار

مقادیر تنظیمى

نوع سیگنال ورودى

پهناى باند سیگنال ورودى
حداقل زمان سیگنال براى ورودیهاى:

قفل کلیدهاى پنل

عملکرد در حالت کانتر
عملکرد در حالت تایمر

تنظیم کانتر یا تایمر

حالت خروجىنحوه عملکرد

چنانچه مقادیر تنظیم شده ورودى 1 و 2 کوچکتر یا مساوى 
مقدار نمایش داده شده باشند، خروجى هاى 1 و 2 فعال خواهند 

بود و با رسیدن مقدار شمارش به مقدار تنظیمى، خروجى غیر 
فعال خواهد شد.

خروجى هاى 1 و 2 تنها در یک لحظه و زمانى که مقدار شمارش 
با مقدار تنظیمى خود برابر باشند فعال و پس از آن غیر فعال 

میشوند.
چنانچه سرعت شمارش بر روى  1KCPS  تنظیم شده باشد، فقط 

باید از خروجى ترانزیستورى استفاده شود.

* چنانچه مقدار تنظیم شده 1 از مقدار شمارش کمتر باشد، 
خروجى 1 فعال خواهد بود اما اگر مقدار تنظیمى 2 برابر با صفر 

باشد، خروجى 1 همواره در وضعیت فعال خواهد بود.
* چنانچه مقدار نمایش خروجى 2 بیشتر یا مساوى مقدار تنظیمى 

2 باشد، خروجى 2 فعال خواهد بود.



KKCT-A01E/A0/20190330/-8 KKCT-A01E/A0/20190330/-9

12 - حالت هاى ورودى کانتر 13 - حالت هاى خروجى کانتر

حالت ورودى

شمارش افزایشى

شمارش کاهشى

فرمان ورودى

ورودى منفرد

ورودى تغییر فاز

ورودى ولتاژى
نوع ورودى

غیرفعال

فعال

ورودى  غیر ولتاژى

اتصال کوتاه ترمینال ورودى  - فعال
قطع ارتباط ترمینال ورودى  - غیر فعال

A شمارش افزایشى /  کاهشى

B شمارش افزایشى /  کاهشى

C شمارش افزایشى /  کاهشى

نحوه عملکرد توضیحات

حالت ورودى نحوه عملکرد

بیشتر از 1/2 حداقل پهناى سیگنال ورودى

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده صعودى

در صورت استفاده از انکودر باید این نوع ورودى انتخاب شود

حرف H  معرف فعال بوده ورودى و حرف L  معرف غیر فعال بودن ورودى است

ورودى شمارنده نزولى

سیگنال فرمان تغییر نوع شمارش

مقدار تنظیم شده

مقدار تنظیم شده

ورودى محدود کننده

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،  و 
گذشت زمان t خروجى فعال شده و تا زمان ریست 

شدن فعال باقى میماند. شمارش تا زمان ریست شدن 
ادامه خواهد داشت.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده و 
گذشت زمان t  ،شمارش متوقف نشده و خروجى فعال 

میشود و تا زمان ریست شدن فعال باقى میماند. 

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده 
،شمارش متوقف نشده و خروجى فعال میشود و تا 

زمان ریست شدن فعال باقى میماند. 

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف نشده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  مجدد غیر فعال میشود. چنانچه سرعت شمارش 
و زمان t خیلى باال باشد، ممکن است خروجى دیگر غیر 

فعال نشود زیرا مقدار شمارش مجدد به مقدار تنظیم 
شده خواهد رشید.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  مجدد غیر فعال میشود و مجدد شمارش آغاز 
خواهد شد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  ، مقدار ریست شده و شمارش مجدد آغاز 
میگردد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده (اما در پس زمینه شمارش ادامه دارد) و 

خروجى فعال میشود و پس از گذشت زمان t  ، خروجى 
غیرفعال شده و مقدار شمارش انجام شده در پس زمینه 

نمایش داده شده و شمارش ادامه مى یابد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف نشده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  ، خروجى غیرفعال شده و مقدار شمارش ریست 
میگردد

ورودى محدود کننده

ورودى محدود کننده

ورودى محدود کننده

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INA دریافت شود، با فعال شدن ورودى   
INB، پالسهاى ورودى INA دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INA دریافت شود، با فعال شدن ورودى   
INB، پالسهاى ورودى INA دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INB دریافت شود، با فعال شدن ورودى  
INA، پالسهاى ورودى INB دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INB دریافت شود، با فعال شدن ورودى  
INA، پالسهاى ورودى INB دیگر شمارش نمیشوند.

 ،INA  به صورت کاهشى،پالسهاى ورودى INB پالسهاى دریافتى در ورودى 
به صورت افزایشى و مستقل از یکدیگر شمارش میشوند. چنانچه هر دو سیگنال 

در یک لحظه فعال شوند، هیچ شمارشى انجام نخواهد شد.

چانچه ورودى INB فعال باشد،شمارش به صورت نزولى و چنانچه غیر فعال 
باشد، شمارش به صورت صعودى انجام خواهد شد.

بیشتر از حداقل پهناى سیگنال ورودى

حالت
خروجى

وصل دائم خروجى 1
وصل دائم وصل لحظه اى خروجى 1وصل تصادفى وصل لحظه اى خروجى 2
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12 - حالت هاى ورودى کانتر 13 - حالت هاى خروجى کانتر

حالت ورودى

شمارش افزایشى

شمارش کاهشى

فرمان ورودى

ورودى منفرد

ورودى تغییر فاز

ورودى ولتاژى
نوع ورودى

غیرفعال

فعال

ورودى  غیر ولتاژى

اتصال کوتاه ترمینال ورودى  - فعال
قطع ارتباط ترمینال ورودى  - غیر فعال

A شمارش افزایشى /  کاهشى

B شمارش افزایشى /  کاهشى

C شمارش افزایشى /  کاهشى

نحوه عملکرد توضیحات

حالت ورودى نحوه عملکرد

بیشتر از 1/2 حداقل پهناى سیگنال ورودى

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده

ورودى شمارنده صعودى

در صورت استفاده از انکودر باید این نوع ورودى انتخاب شود

حرف H  معرف فعال بوده ورودى و حرف L  معرف غیر فعال بودن ورودى است

ورودى شمارنده نزولى

سیگنال فرمان تغییر نوع شمارش

مقدار تنظیم شده

مقدار تنظیم شده

ورودى محدود کننده

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،  و 
گذشت زمان t خروجى فعال شده و تا زمان ریست 

شدن فعال باقى میماند. شمارش تا زمان ریست شدن 
ادامه خواهد داشت.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده و 
گذشت زمان t  ،شمارش متوقف نشده و خروجى فعال 

میشود و تا زمان ریست شدن فعال باقى میماند. 

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده 
،شمارش متوقف نشده و خروجى فعال میشود و تا 

زمان ریست شدن فعال باقى میماند. 

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف نشده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  مجدد غیر فعال میشود. چنانچه سرعت شمارش 
و زمان t خیلى باال باشد، ممکن است خروجى دیگر غیر 

فعال نشود زیرا مقدار شمارش مجدد به مقدار تنظیم 
شده خواهد رشید.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  مجدد غیر فعال میشود و مجدد شمارش آغاز 
خواهد شد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  ، مقدار ریست شده و شمارش مجدد آغاز 
میگردد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف شده (اما در پس زمینه شمارش ادامه دارد) و 

خروجى فعال میشود و پس از گذشت زمان t  ، خروجى 
غیرفعال شده و مقدار شمارش انجام شده در پس زمینه 

نمایش داده شده و شمارش ادامه مى یابد.

پس از شمارش و رسیدن به مقدار تنظیم شده،شمارش 
متوقف نشده و خروجى فعال میشود و پس از گذشت 

زمان t  ، خروجى غیرفعال شده و مقدار شمارش ریست 
میگردد

ورودى محدود کننده

ورودى محدود کننده

ورودى محدود کننده

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INA دریافت شود، با فعال شدن ورودى   
INB، پالسهاى ورودى INA دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INA دریافت شود، با فعال شدن ورودى   
INB، پالسهاى ورودى INA دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INB دریافت شود، با فعال شدن ورودى  
INA، پالسهاى ورودى INB دیگر شمارش نمیشوند.

چنانچه پالسهاى دریافتى در ورودى INB دریافت شود، با فعال شدن ورودى  
INA، پالسهاى ورودى INB دیگر شمارش نمیشوند.

 ،INA  به صورت کاهشى،پالسهاى ورودى INB پالسهاى دریافتى در ورودى 
به صورت افزایشى و مستقل از یکدیگر شمارش میشوند. چنانچه هر دو سیگنال 

در یک لحظه فعال شوند، هیچ شمارشى انجام نخواهد شد.

چانچه ورودى INB فعال باشد،شمارش به صورت نزولى و چنانچه غیر فعال 
باشد، شمارش به صورت صعودى انجام خواهد شد.

بیشتر از حداقل پهناى سیگنال ورودى

حالت
خروجى

وصل دائم خروجى 1
وصل دائم وصل لحظه اى خروجى 1وصل تصادفى وصل لحظه اى خروجى 2
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10 - تنظیمات دستگاه در حالت تایمر

14 - نحوه تغییر حالت عملکردى دستگاه
عملکرد در حالت کانتر
عملکرد عادى در حالت کانتر

تر
کان

ت 
ور

 ص
 به

رد
لک

عم
ت 

حال
در 

م 
ظی

 تن
بل

 قا
اى

ره
امت

پار

مر
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ت 
ور

 ص
 به

رد
لک

عم
ت 

حال
در 

م 
ظی

 تن
بل

 قا
اى

ره
امت

پار

فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه

حالت ورودى
تعیین واحد اندازه گیرى زمان

حالت شمارش تایمر

حالت خروجى

زمان فعال بودن خروجى

نوع سیگنال ورودى

حالت سیگنال ورودى

* در حالت عملکرد عادى دستگاه، با فشار دادن کلید MD  براى بیش از 3 ثانیه، وارد قسمت تنظیمات خواهید شد.

* در حالت منو تنظیمات با فشار دادن کلید MD  براى مدت بیش از 3 ثانیه، از منو خارج خواهید شد.

* تغییر حالت عملکرد دستگاه از کانتر به تایمر و بالعکس از طریق پارامتر  C-t  انجام میشود.

* چنانچه در منو تنظیمات هیچ کلیدى براى مدت بیش از 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت عملکردى     

بازخواهد گشت.

حداکثر سرعت شمارش

حالت خروجى

زمان فعال بودن خروجى 2

زمان فعال بودن خروجى 1

نوع سیگنال ورودى

حداقل زمان سیگنال ریست

تعیین محل نقطه اعشار

Prescale مقدار

نگهدارى حافظه

قفل کلیدهاى پنل

قفل کلیدهاى پنل

عملکرد به صورت کانتر یا تایمر

عملکرد به صورت کانتر یا تایمر

فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه فشردن کلید MD  بیش از 3 ثانیه

عملکرد عادى در حالت تایمر

عملکرد در حالت تایمر

11 - بازه هاى زمانى قابل انتخاب

با فشردن کلید  به مدت بیش از 3 ثانیه وارد منو تنظیمات میشوید. در منو با فشردن تک ضرب کلید  به پارامتر بعدى وارد خواهید شد. از کلید فلشها براى تغییر مقادیر 
استفاده میشود

پارامتر تنظیمى

محدوده زمانى
پارامتر تنظیمى

واحد نمایش داده شده نمایش پیش فرض

محدوده زمان

حالت شمارش * U: شمارش از صفر شروع شده و رو به باال شمارش انجام میشود.
* d: شمارش ازعدد تنظیمى شروع شده و رو به پایین شمارش انجام میشود.

حالت خروجى

ورودى ولتاژى

بر حسب میلى ثانیه

ورودى غیر ولتاژى

* زمان فعال بودن خروجى با توجه به نوع حالت خروجى 
انتخاب شده، بر حسب میلى ثانیه است.

* در زمان انجام تنظیمات ورودى و خروجى ها فعال هستند اما در زمان تغییر به کانتر، مقادیر ریست خواهند شد.
* براى حالت هاى عملکرد خروجى FLK, INT, INT1, OFD، زمان فعال بودن خروجى نمایش داده نخواهد شد. 

* در حالت تنظیم پارامترها، چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت عملکردى باز خواهد گشت.

زمان فعال بودن خروجى

ثانیه با 2 رقم اعشار ثانیه با 1 رقم اعشار ثانیه بدون اعشار دقیقه، ثانیه و دهم ثانیه دقیقه و ثانیه

ساعت و دقیقهساعت، دقیقه و ثانیهدقیقه بدون اعشاردقیقه با 1 رقم اعشار

مقادیر تنظیمى

نوع سیگنال ورودى

پهناى باند سیگنال ورودى
حداقل زمان سیگنال براى ورودیهاى:

قفل کلیدهاى پنل

عملکرد در حالت کانتر
عملکرد در حالت تایمر

تنظیم کانتر یا تایمر

حالت خروجىنحوه عملکرد

چنانچه مقادیر تنظیم شده ورودى 1 و 2 کوچکتر یا مساوى 
مقدار نمایش داده شده باشند، خروجى هاى 1 و 2 فعال خواهند 

بود و با رسیدن مقدار شمارش به مقدار تنظیمى، خروجى غیر 
فعال خواهد شد.

خروجى هاى 1 و 2 تنها در یک لحظه و زمانى که مقدار شمارش 
با مقدار تنظیمى خود برابر باشند فعال و پس از آن غیر فعال 

میشوند.
چنانچه سرعت شمارش بر روى  1KCPS  تنظیم شده باشد، فقط 

باید از خروجى ترانزیستورى استفاده شود.

* چنانچه مقدار تنظیم شده 1 از مقدار شمارش کمتر باشد، 
خروجى 1 فعال خواهد بود اما اگر مقدار تنظیمى 2 برابر با صفر 

باشد، خروجى 1 همواره در وضعیت فعال خواهد بود.
* چنانچه مقدار نمایش خروجى 2 بیشتر یا مساوى مقدار تنظیمى 

2 باشد، خروجى 2 فعال خواهد بود.
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8 - تنظیمات قفل کلیدها 15 - حالت هاى عملکرد خروجى در حالت تایمر

حالت 
خروجى

t فعال بودن لحظه اى خروجى به مدت زمان فعال بودن دائم خروجى

نمودار عملکرد تشریح نحوه عملکرد تایمر
در صورت وصل بودن برق، هر زمان که سیگنال INA فعال باشد 

تایمر شروع به شمارش کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده 

خروجى آن فعال شده و فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر 

فعال میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع 

 INH عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال

فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این 

سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به شمارش کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده خروجى 

آن فعال شده و فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر فعال 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى زمان هاى خاموش بودن 

Toff  و روشن بودن Ton را شمارش کرده و با رسیدن به مقدار 

تنظیم شده خروجى آن روشن و خاموش خواهد شد. قطع برق و 

ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در 

 Pause فعال شود باعث INH زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

با وصل شدن برق، و بدون نیاز به INA  تایمر شروع به شمارش 

کرده و با رسیدن به مقدار تنظیم شده خروجى آن فعال شده و 

فعال باقى میماند. خروجى با ریست غیر فعال میشود. با قطع برق 

مقدار شمارش شده در حافظه باقى مانده و با وصل مجدد شمارش 

ادامه خواهد یافت.  ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد.

9 - تنظیمات دستگاه در حالت کانتر

تابع قفل به منظور جلوگیرى از بروز تغییر تنظیمات و فشردن ناخواسته کلید ها بکار میرود.

پارامتر تنظیمى

پارامتر تنظیمى مقادیر تنظیمى

حالت ورودى
چنانچه حالت ورودى بر روى U یا d تنظیم باشد، پارامترهاى
S و t و d  در حالت عملکرد خروجى نمایش داده نمیشوند.

* سرعت شمارش تنظیم شده به هر دو ورودى تعلق دارد.
*چنانچه حالت عملکرد خروجى بر روى d تنظیم شده باشد، 

مقادیر 5K و 10K در این قسمت نمایش داده نمیشوند.

* در دستگاههاى تک ورودى پارامتر OUT1 وجود نداشته 
و پارامتر OUT2 به صورت OUT t نمایش داده خواهد 

شد.

* چنانچه حالت عملکرد خروجى بر روى f یا n  تنظیم شده 
باشد ومقدار شمارش به مقدار تنظیم شده برسد، خروجى 

فعال شده و به حالت  Held    در خواهد آمد. بنابراین زمان 
خروجى 2 براى این حالت وجود نخواهد داشت.

*چنانچه شمارش بر روى 5K و 10K تنظیم شده باشد و 
  1K  تغییر داده شود، سرعت شمارش به d حالت خروجى به

تغییر خواهد یافت.

بیشترین سرعت شمارش

حالت عملکرد خروجى

زمان فعال بودن خروجى 2

زمان فعال بودن خروجى 1

نوع سیگنال ورودى
ورودى ولتاژى ورودى غیر ولتاژى

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه

واحد اندازه گیرى: میلى ثانیه
* حداقل پهناى باند سیگنال ریست

* موقعیت نقطه اعشار به صورت 
همزمان به مقدار تنظیمى و مقدار 

شمارش تعلق خواهد گرفت

حداقل زمان ریست

محل نقطه اعشار

عملکرد به صورت کانتر

عملکرد به صورت تایمر

تغییر محل چشمک زن

افزایش و کاهش مقادیر

تنظیم نگهدارى حافظه

قفل کلیدهاى پنل

تنظیم کانتر یا تایمر

Prescale مقدار
* محدوده مجاز مقدار Prescale در بازه 0/001 تا 99.999

پاك شدن مقدار شمارش پس از قطع برق

ثبت کردن مقدار شمارش پس از قطع برق

با فشردن کلید  به مدت بیش از 3 ثانیه وارد منو تنظیمات میشوید. در منو با فشردن تک ضرب کلید  به پارامتر بعدى وارد خواهید شد. از کلید فلشها براى تغییر مقادیر 
استفاده میشود

کلید فلش ها و کلید ریست قفل است
کلیدهاى فلش ها قفل است
کلید ریست قفل است

هیچ کلیدى قفل نیست
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Batch 6 - شمارش و پیش تنظیم مقدار

(PreScale)  7 - روش محاسبه مقدار

Batch ریست

Batch مقدار پیش تنظیم

* هنگامى که مقدار شمارش Batch به مقدار پیش تنظیم آن برسد، خروجى فعال شده اما شمارش همچنان ادامه خواهد داشت. خروجى را ریست کردن Batch  مجدد غیر 
    فعال خواهد شد.

* چنانچه در خالل فعال بودن خروجى Batch  برق دستگاه قطع و مجدد وصل شود، خروجى تا زمان ریست شدن در وضعیت فعال باقى خواهد ماند.
* چنانچه مقدار شمارش Batch  به عدد 999999 برسد، دوباره صفر شده و شمارش ادامه خواهد یافت.

* چنانچه مقدار پیش تنظیم Batch  بر روى عدد صفر باشد، شمارش Batch  انجام میشود اما خروجى Batch  در حالت غیر فعال باقى مى ماند.
* در خالل شمارش مقدار Batch  تنها میتوان از طریق ترمینال ریست، مقدار را ریست کرد. در خالل مدت شمارش نمیتوان از کلید          براى ریست کردن استفاده نمود.

* از کلید        تنها در زمانى که مقدار شمارش Batch   به مقدار پیش تنظیم رسیده باشد، میتوان براى ریست کردن مقدار Batch استفاده نمود

Batch 1- نحوه شمارش

Batch 2- نحوه کنترل مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش

Batch 3- نحوه تنظیم مقدار

کاتر

کانتر - تایمر

الکتروموتور

سیستم کنترل الکتروموتور

انکودر دورانى
تعداد پالس انکودر دورانى  در هر دور

غلطک

مقدار پیش فرض

به صورت کلى مقدار PreScale از تقسیم طول اندازه گیرى بر تعداد پالس بدست مى آید. حال تصور کنید که که براى اندازه گیرى طول برش مورد نظر، یک عدد انکودر به غلطک
کانوایر متصل شده و پالسهاى خروجى را به کنترلر ارسال میکند. در این حالت با استفاده از فرمول زیر مقدار PreScale محاسبه میشود. در مثال زیر قطر غلطک 22 میلیمتر و تعداد

پالس اینکودر در هر دور، 1000 پالس میباشد.

بنابراین مقدار PreScale را باید بر روى عدد 0/069 تنظیم نمود

* در خالل مدت عملکرد کانتر، با فشردن دکمه BA میتوان مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش  Batch  را مشاهده نمود.

* در خالل مدت عملکرد کانتر، با فشردن دکمه BA میتوان مقدار پیش تنظیم و مقدار شمارش  Batch  را مشاهده نمود.
* پس از مشاهده، و براى بازگشتن به حالت نرمال، باید کلید MD را بفشارید

در هنگام عملکرد نرمال و با فشردن کلید BA به حالت تنظیمات وارد میشوید و در همین زمان چراغ BA.S نیز روشن خواهد شد. سپس با فشردن کلید فلش سمت چپ، اولیــن عدد

شروع به چشمک زدن میکند و میتوان با کلیدهاى فلش باال و پایین مقدار آن رقم را افزایش یا کاهش داد. براى رفتن به رقم بعدى باید از کلید فلش سمت چپ استفاده شود. پس از

تنظیم کلیه ارقام، با فشردن کلید MD مقدار وارد شده تثبیت شده و دستگاه به حالت اجرا باز میگردد. چنانچه به مدت 60 ثانیه، هیچ کلیدى فشرده نشود، دستگاه به صورت خـودکار 

به حالت اجرا باز خواهد گشت.

Batch خروجى

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمر روشن و با شمارش همان زمان مجدد خاموش 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه 

استفاده میشود، این زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمر روشن و با شمارش همان زمان مجدد خاموش 

میشود. با قطع برق تایمر مقدار شمارش شده آن سیکل در حافظه 

تایمر ذخیره شده و پس از وصل برق شمارش از همان نقطه ادامه 

مى یابد.  ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. 

 Pause فعال شود باعث INH در زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب INA  تایمر 

شروع به کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده 

خروجى دوم تایمریه صورت تک ضرب روشن و سپس خاموش 

میشود. قطع برق و ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد 

تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال INH فعال شود 

باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، 

شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه 

استفاده میشود، این زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن  INA  تایمر شروع به 

کار کرده به صورت متوالى و طبق یک زمان تنظیم شده خروجى 

دوم تایمریه صورت تک ضرب روشن و سپس خاموش میشود.  با 

قطع برق تایمر مقدار شمارش شده آن سیکل در حافظه تایمر 

ذخیره شده و پس از وصل برق شمارش از همان نقطه ادامه مى 

یابد. ریست در زمان شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در 

 Pause فعال شود باعث INH زمان شمارش چنانچه سیگنال

شدن شمارش میشود و با قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا 

خواهد کرد. چنانچه از رله خروجى دستگاه استفاده میشود، این 

زمانها باید بیشتر از 100 میلى ثانیه باشند.
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16 - شماتیک ترمینالهاى دستگاه

همواره به شماتیک ترمینالها که بر روى بدنه دستگاه وجود دارد دقت نمایید.

 CT7 5 - معرفى پنل

1- روش تغییر مقدار از 175 به 180 (به عنوان مثال)

(FLK  نوع عملکرد خروجى در حالت) 2- تغییر مقدار زمان در حالت عملکرد دستگاه به صورت تایمر

تغییر زمان خاموش بودن از 30 ثانیه به 50 ثانیه و تغییر زمان روشن بودن، از 40 ثانیه به 20 ثانیه (به عنوان مثال) درحالت FLK به صورت زیر انجام میشود.
چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت RUN  باز خواهد گشت.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

با استفاده از کیلد فلش باال، مقدار 3 
را به 5 افزایش میدهیم. با فـشردن

کلید MD  مقدار این زمان تثبیت میگردد
و پارامتر t.ON  نمایش داده خواهد شد.

با استفاده از کیلد فلش پایین، مقـــدار عدد 4
  MD را به 2 تغییر داده و سپس با فشردنکلید 

مقدار این زمان تثبیت میگردد

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
وارد پارامتر زمان خاموش بودن میشود. 

چشمک زن را بر روى عدد 3 قرار میدهیم

با استفاده از کلید فلش سمت چپ، چشمک زن
را به روى عدد 4 قرار میدهیم

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
اولین عدد از سمت راست (عدد 5) به صورت

چشمک زن در مى آید.

حال با یک بار فشردن کلید فلش باال، عدد 7
به 8 تغییر خواهد کرد.

با فشردن کلید MD، مقدار جدید ذخـــــیره شده و 
دستگاه به حالت RUN درخواهد آمد. در این زمــان

چراغ PS نیز خاموش خواهد شد.

با 5 بار فشار دارن کلید فلش پایین، مقدار 5
به صفر تغییر مى یابد. حال با یک بار فشردن
کلید فلش سمت چپ، عــدد دوم (عدد 7) به

صورت چشمک زن در مى آید.

کلیدهاى فلش

Batch کلید

RST   

PS1,PS2: 

OUT1,OUT2: 

MD    

صفحه نمایش مقدار واقعى با رنگ قرمز

صفحه نمایش مقدار تنظیمى با رنگ سبز

چراغ نشانگر حالت قفل

چراغ نشانگر مقدارهاى تنظیمى 1 و 2

چراغ نشانگر فعال بودن خروجى 1 و 2

کلید ریست

Batch چراغ نشان دهنده فعال بودن خروجى
Batch چراغ نشان دهنده تنظیم مقدار و نمایش

کلید مود

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان کانتر

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان تایمر

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن  INA  تایمر شروع به کار 

کرده و خروجى دوم آن فعال میشود. تایمر زمان را شمارش کرده و 

با اتمام زمان خروجى به مقدار همان زمان غیر فعال میشود و این 

سیکل تکرار خواهد شد.  با قطع برق و ریست در زمان شمارش 

باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه سیگنال 

INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با قطع این 

سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 

در صورت وصل بودن برق، با فعال شدن تک ضرب  INA  تایمر 

شروع به کار کرده و خروجى دوم آن فعال میشود. تایمر زمان را 

شمارش کرده و با اتمام زمان خروجى به مقدار همان زمان غیر فعال 

میشود و این سیکل تکرار خواهد شد.  با قطع برق و ریست در زمان 

شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه 

سیگنال INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با 

قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 

در صورت وصل بودن برق، و هروقت که سیگنال  INA  فعال باشد، 

   INA  خروجى دوم تایمر فعال خواهد بود. با غیر فعال شدن سیگنال

تایمر شروع به شمارش زمان خواهد کرد. با رسیدن زمان به مقدار 

تنظیمى خروجى دوم قطع خواهد شد. با قطع برق و ریست در زمان 

شمارش باعث قطع عملکرد تایمر میشود. در زمان شمارش چنانچه 

سیگنال INH فعال شود باعث Pause شدن شمارش میشود و با 

قطع این سیگنال، شمارش ادامه پیدا خواهد کرد. 
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CCT8  COUNTER/TIMER

1  2 3 4 5 6 7  8 9 1 0
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   AC/DC 
100～240V
  

GND +12V INB INARESETINHIBITBATCH
RESET

AL2 AL1 BATCH
POWERMODEL:□CT8-RC62

17 - اتصاالت ورودى دستگاه

18 - اتصاالت خروجى دستگاه

NPN ورودى *

NPN ورودى سنسور 

خروجى رله

* ظرفیت رله خروجى حداکثر 3 آمپر در ولتاژ 
250 ولت متناوب است.

خروجى ترانزیستورى

* چنانچه نوع بار القایى است، حتمن از یک دیود یا واریستور مناسب به صورت موازى با بار استفاده نمایید.
* در اتصال قطب هاى مثبت و منفى دقت فرمایید.

* ظرفیت خروجى ترانزیستورى حداکثر 100 میلى آمپر در ولتاژ 30 ولت مستقیم است.

 ورودى سویچ

PNP ورودى *

* سرعت شمارش باید 1 یا 30
انتخاب شود

* سرعت شمارش باید 1 یا 30
انتخاب شود

PNP ورودى سویچ ورودى سنسور 

CT4 & CT3 4 - معرفى پنل
صفحه نمایش مقدار واقعى با رنگ قرمز

صفحه نمایش مقدار تنظیمى با رنگ سبز

چراغ نشانگر حالت قفل

چراغ نشانگر مقدارهاى تنظیمى 1 و 2

چراغ نشانگر فعال بودن خروجى 1 و 2

1- روش تغییر مقدار از 175 به 180 (به عنوان مثال)

(FLK  نوع عملکرد خروجى در حالت) 2- تغییر مقدار زمان در حالت عملکرد دستگاه به صورت تایمر

تغییر زمان خاموش بودن از 30 ثانیه به 50 ثانیه و تغییر زمان روشن بودن، از 40 ثانیه به 20 ثانیه (به عنوان مثال) درحالت FLK به صورت زیر انجام میشود.
چنانچه هیچ کلیدى به مدت 60 ثانیه فشرده نشود، دستگاه به صورت خودکار به حالت RUN  باز خواهد گشت.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

** با هر بار فشردن کلید فلش سمت چپ، چشمک زن یک عدد به سمت چپ حرکت میکند.

با استفاده از کیلد فلش باال، مقدار 3 
را به 5 افزایش میدهیم. با فـشردن

کلید MD  مقدار این زمان تثبیت میگردد
و پارامتر t.ON  نمایش داده خواهد شد.

با استفاده از کیلد فلش پایین، مقـــدار عدد 4
  MD را به 2 تغییر داده و سپس با فشردنکلید 

مقدار این زمان تثبیت میگردد

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
وارد پارامتر زمان خاموش بودن میشود. 

چشمک زن را بر روى عدد 3 قرار میدهیم

ابتدا کلید فلش سمت چپ را فشار میدهیم و 
اولین عدد از سمت راست (عدد 5) به صورت

چشمک زن در مى آید.

با استفاده از کلید فلش سمت چپ، چشمک زن
را به روى عدد 4 قرار میدهیم

حال با یک بار فشردن کلید فلش باال، عدد 7
به 8 تغییر خواهد کرد.

با فشردن کلید MD، مقدار جدید ذخـــــیره شده و 
دستگاه به حالت RUN درخواهد آمد. در این زمــان

چراغ PS نیز خاموش خواهد شد.

با 5 بار فشار دارن کلید فلش پایین، مقدار 5
به صفر تغییر مى یابد. حال با یک بار فشردن
کلید فلش سمت چپ، عــدد دوم (عدد 7) به

صورت چشمک زن در مى آید.

کلید ریست

کلید مود

کلیدهاى فلش

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان کانتر

چراغ نشانگر حالت عملکرد به عنوان تایمر



100m/    (Approx.10G) in X,Y,Z directions for 3 times
300m/    (Approx.30G) in X,Y,Z directions for 3 times

-25 ~ +65   (at non-freezing status) 

-10 ~ +50   (at non-freezing status) 

Min.100M   (at 500VDC)

Power On Start:Max.   0.01%  0.05sec
Signal Start:Max.   0.01%  0.03sec

2kV the square wave noise(pulse width:1   ) by the noise simulator

                               Selectable voltage input or No-voltage input
［Voltage input］Input impedance:5.4k   , “H” level:5-30VDC, “L” level:0-2VDC, “L” level: Max.2VDC,
［No-voltage input］Short-circuit impedance:Max.1k,Residual voltage:Max.2VDC,
                               OPen-circuit impedance:Min.100k  

CT M  C
1:1 Preset     2:2 Preset

6 digit

 B: 1 Output      C: 2 Output

 3:36H×72W×80L    4:48H×48W×90L    7:72H×72W×90L  8:48H×96W×90L

*

1

2

3

4

5

6

CT7-MC62

CT7-MB61

CT4-MC62

CT4-MB61

CT3-MC62

CT3-MB61

72H×72W

72H×72W

48H×48W

48H×48W

36H×72W

36H×72W

2

1

1

1

1

1

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

6 digit

2

1

2

1

2

1

1 SSR output

1 SSR output

No

No

No

No

AC/DC 100~240V  50/60Hz

 1/30/1k/5k/10k

Reset input: Selectable 1ms or 20ms

10/50/100/200/500/1000/2000/5000ms

NO:250VAC 3A at resistive load, NC:250VAC 2A at resistive load

Max.30VDC, Max.100mA

10 years(When using non-volatile semiconductor memory)

12VDC    10%,Max.100mA    

2000VAC 50/60Hz for 1 minute

0.75mm amplitude at frequency of 10~55Hz in each of X,Y,Z directions for 1 hour

Min.10,000,000 times

Min.100,000 times(NO:250VAC 3A at resistive load,NC:250VAC 2A at resistive load)

35~85% RH

KKCT-A01E/A0/20190330/-2

INA, INHIBIT, RESET, BATCH RESET: Selectable 1ms or 20ms

0.5mm amplitude at frequency of 10~55Hz in each of X,Y,Z directions for 10 minutes

KKCT-A01E/A0/20190330/-15

72
48
72
96

 Model A H(Min)GB C D E F J

36
48
72
48

101
101
100
100

10
10
10
6

91
91
90
94

60
45.5
68
91.5

25
25
25
25

30
45.5
68

45.5

30
45

67.5
45

K(Min)

25
25
25
25

Panel Size                                                               Side Size                                                                  Hole Size

 Note            Unit:(mm)   Error+0.5%

A

B

C
ED

F

G

K

J +0.5
-0

+0.5
-0

H

CT3:(36*72)
CT4 :(48*48)
CT7 :(72*72)
CT8 :(48*96)

F: 24VDC   ،خالى: 100 تا 240 ولت مستقى یا متناوب
SSR خروجى رله و :  M   و ،    (SSR)  خروجى اس اس آر :   S  ،خروجى رله :  R   

   CT  : سرى کانتر - تایمر
ابعاد:

خروجى آالرم:

شماره کد ابعاد تعداد خروجى اصلى

ولتاژ تغذیه

سرعت شمارش قابل انتخاب

ورودى

ظرفیت کنتاکت خروجى

SSR ظرفیت خروجى

زمان قابل تعریف خروجى تک ضرب

محدوده مجاز دماى کارى

محدوده مجاز رطوبت
محدوده مجاز دماى نگهدارى

زمان نگهدارى حافظه

مقاومت عایقى
مقاومت دى الکتریک
مقاومتدر مقابل نویز

ولتاژ خروجى سنسور

کانتر

کنترل
خروجى

ارتعاشات

شوك

سیکل عمر
رله

دقت
زمان

تایمر

خطاى تکرار
خطاى تنظیم
خطاى ولتاژ
خطاى دما

مکانیکى
عملکرد نادرست

مکانیکى

مکانیکى
الکتریکى

عملکرد نادرست

حداقل پهناى

سیگنال ورودى

محدوده مجاز انحراف ولتاژ متناوب 90 تا 110 درصد ولتاژ تغذیه

قابل انتخاب در بازه هاى:

تعداد رقم نمایش تعداد آالرم Batch خروجى

1 - کد سفارش محصول 19 - ابعاد دستگاه و ابعاد برش پنل نصب

تعداد رقم صفحه نمایش:

2 - مدلهاى متعارف

3 - مشخصات فنى




