
Uyarýlar

FBT 7-2400

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý 
okuyunuz ve dikkate alýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði  için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 
cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ 
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn 
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý 
tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen 
deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan  müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir.

FBT7-2400, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr. 
Aþýrý vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.
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Baðlantý Terminali
Soketli Klemens

FBT7-2400, iki (hýz/miktar) okuma giriþli, iki çýkýþlý hýz ölçme + sayýcý cihazýdýr. Giriþ 
polaritesi  NPN/PNP olarak, miktar-pulse giriþi ile kolay kalibre edilebilir. Giriþ okuma hýzý, çýkýþ 
fonksiyonlarý kullanýcý tarafýndan  parametreler yardýmý ile ayarlanabilir.

Uygulamalar:

Devir ölçme ( devir/dakika(RPM), devir/saat) + tur sayýsý ölçümü
Hýz ölçme (metre/sn, metre/dak, metre/saat) + toplam metre ölçümü
Frekans ölçme + toplam pulse sayýsý ölçümü

Pulse çýkýþlý debi ölçüm sensörleri ile beraber akýþkan hýzý ölçümü ve toplam akýþkan miktarý 
ölçümünde kullanýlýr.

Besleme Gerilimi

Kontrol Çýkýþlarý

Analog Çýkýþ

Haberleþme

Giriþler

Röle veya transistör çýkýþý

Akýþ için 0...20mA, 4...20mA
0...10V skalasý ayarlanabilir
analog çýkýþ

RS485
MODBUS ASCII/RTU

NPN veya PNP
Hýz okuma ve sayýcý giriþi
Up/Down, Gate/Start
ve Reset giriþi

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

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

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

12VZ (-%15;+%10) 50/60Hz
(Sipariþte belirtilmelidir).

Set Total Reset

Prog Total Out1 Out2 Out3 Out4
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Set Total Reset

Prog Total Out1 Out2 Out3 Out4

Elektriksel Baðlantý ve Terminal Tanýmlamalarý

Besleme Gerilimi Giriþi

NPN/PNP olarak
programlanabilir.

RS-485 MODBUS
ASCII / RTU

0/4...20mA, 0...10V

Giriþler

Haberleþme

Analog Çýkýþ Röle Çýkýþý (8AV @ 220VV)

Röle Çýkýþý (8AV @ 220VV)

Output-1

Output-2

230VV (- 50/60Hz

115VV (- 50/60Hz

24VV (- 50/60Hz

12VZ (-

VZ (-

%15;+%10) 

%15;+%10) 

%15;+%10) 

%15;+%10)

24 %15;+%10)
Sipariþte belirtilmelidir.
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12VZ (-
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NPN tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

GND

Input-1

Input-1

Input-2

Input-2

Reset1/Start1

Reset2/Start2

Reset1/Start1

Reset2/Start2

NPN sensör

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri, enkoder ve switch için baðlantý þekli

NPN Switch baðlantý þekli
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Sensör
NPN

Sensör
NPN

+V
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PNP tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

GND

Input

Input-1

Up/Down

Input-2

Gate/Start

Reset

Reset1/Start1

Reset2/Start2

PNP sensör

PNP Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri, enkoder ve switch için baðlantý þekli

PNP Switch baðlantý þekli
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Toplam Sayma Deðerinin Gözlenmesi ve Sýfýrlanmasý

Çalýþma ekraný

Toplam sayma deðerini görmek için 
çalýþma ekranýnda iken Total butonuna 
basýnýz. Üst ve alt göstergede toplam 
sayma deðeri 12 dijit olarak gösterilir. 
Üs t  gös te rge  yüksek  deðe r l i  
basamaklarý, alt gösterge düþük deðerli 
basamaklarý gösterir.

Total butonuna 10 saniye süresince basýldýðýnda toplam 
sayma deðeri sýfýrlanýr.

Total

Total

Out1

Out1

Out2

Out2

Out3

Out3

Out4

Out4

Set

Set

Total

Total

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Prog

Prog

Takometre Sayýcý Set deðerinin ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Set-1  ekraný

Set-1  ekraný
Göstergede Takometre Set deðeri 
görünür .

Çalýþma ekranýnda iken Set butonuna 
basýnýz.

Ayarladýðýnýz takometre set deðerini 
hafýzaya almak için Set butonuna 
basýnýz.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile takometre set deðerini istediðiniz 
deðere ayarlayýnýz

Total

Total

Total

Total

Total

Out1

Out1

Out1

Out1

Out1

Out2

Out2

Out2

Out2

Out2

Out3

Out3

Out3

Out3

Out3

Out4

Out4

Out4

Out4

Out4

Set

Set

Set

Set

Set

Total

Total

Total

Total

Total

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Set-2 ekraný

Set-2 ekraný

Ayarladýðýnýz sayýcý set deðerini 
hafýzaya almak için Set butonuna 
basýnýz. Cihaz sayýcý set ekranýndan 
çýkar ve çalýþma ekranýna döner.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile sayýcý set deðerini istediðiniz deðere 
ayarlayýnýz

NOT:
Akýþ hýzý ve sayýcý set deðeri ayarlanýrken veya program moduna girildiðinde cihaz sayma 
iþlemine ve kontrole devam eder.

Çalýþma ekraný

Total Out1 Out2 Out3 Out4

Set Total Reset1 Reset2

Prog

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi

Çalýþma ekraný

Program ekraný
Parametre seçimi

Program ekraný
Parametre seçimi

Program ekraný
Parametre deðeri

Program ekraný
Parametre deðeri

Program ekraný
Parametre seçimi

Set butonuna 10 saniye süre ile basýnýz. 
Süre sonunda Prog ledi yanar ve 
program moduna girilir.

Parametrenin deðerini deðiþtirmek için 
PROG  butonuna basýnýz.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý 
ile deðerini deðiþtirmek istediðiniz 
parametreyi seçiniz.

Art t ýrma ve eksi l tme butonlarý  
parametre deðerini deðiþtiriniz.

Deðerini deðiþtirdiðiniz parametre 
deðerini hafýzaya almak için PROG 
butonuna basýnýz.

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Out1

Out1
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Out2
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Out3

Out3
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Out3
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Out4

Out4

Out4

Out4

Out4

Out4

Set

Set

Set

Set

Set

Set

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Reset1 Reset2

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Prog

Program modundan çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek 
için parametre seçim ekranýnda iken PROG butonuna 3 
saniye süre ile  basýnýz.

Çalýþma ekraný

Parametre seçim ekranýnda iken arttýrma ve 
eksiltme butonlarý yardýmý ile deðerini 
d e ð i þ t i r m e k  i s t e d i ð i n i z  p a r a m e t r e y i  
seçebilirsiniz.
Parametre deðerini deðiþtirmek için önceki iþlem 
adýmlarýný takip ediniz.

Total Out1 Out2 Out3 Out4

Set Total Reset1 Reset2

Prog

Set Total Reset1 Reset2

Prog Total Out1 Out2 Out3 Out4

Ön Panel Tanýmý

1 -  6 dijit LED display 8mm : Takometre, sayýcý, program parametre göstergesi

2 -  6 dijit LED display 8mm : Takometre, sayýcý, set, program parametre göstergesi

3 - Program LED indikatörü.

4 -  Total LED indikatörü: Total butonuna basýldýðýnda yanar. Gösterge toplam sayýlan deðeri 
gösterir.

5 - Çýkýþ-1 LED indikatörü: 1. çýkýþ aktif olduðunda yanar.

6 - Çýkýþ-2 LED indikatörü: 2. çýkýþ aktif olduðunda yanar.

7,8 - Kullanýlmýyor

9 -  Program moduna giriþ ve set deðerlerini deðiþtirmek için kullanýlýr.

10 -  Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Ayrýca toplam deðeri 
görmek için kullanýlýr.

11 -  Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Sayýlan deðeri 
sýfýrlamak için kullanýlýr.

12 -  Kursorü hareket ettirmek için kullanýlýr.
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Kontak çýkýþý normalde açýktýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak kapatýlýr.

Kontak çýkýþý normalde açýktýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak kapatýlýr.

Kontak çýkýþý normalde kapalýdýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak açar.

Kontak çýkýþý normalde kapalýdýr. Sayýlan deðer set deðerine 
ulaþtýðýnda kontak açar.

Parametre Tanýmlamalarý ve AçýklamalarParametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

1.giriþ miktar
Pulse adedine karþýlýk gelen miktar deðeridir.

2.giriþ miktar
Pulse adedine karþýlýk gelen miktar deðeridir.

1.giriþ pulse adedi
Miktar deðerine karþýlýk gelen pulse adedidir.

2.giriþ pulse adedi
Miktar deðerine karþýlýk gelen pulse adedidir.

Nokta yok

Nokta yok

Hýz göstergesindeki deðer 1 ile çarpýlarak gösterilir.
Saniyedeki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

Hýz göstergesindeki deðer 1 ile çarpýlarak gösterilir.
Saniyedeki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

Hýz göstergesindeki deðer 60 ile çarpýlarak gösterilir.
Dakikadaki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

Hýz göstergesindeki deðer 60 ile çarpýlarak gösterilir.
Dakikadaki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

Hýz göstergesindeki deðer 3600 ile çarpýlarak gösterilir.
Saatteki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

Hýz göstergesindeki deðer 3600 ile çarpýlarak gösterilir.
Saatteki akýþ miktarý veya hýzý görmek için kullanýlýr.

10 lar hanesi

10 lar hanesi

100 ler hanesi

100 ler hanesi

1000 ler hanesi

1000 ler hanesi

10000 ler hanesi

10000 ler hanesi

100000 ler hanesi

100000 ler hanesi

1.giriþ gösterge nokta pozisyonu

2.giriþ gösterge nokta pozisyonu

1.giriþ hýz göstergesi birim dönüþüm parametresi

2.giriþ hýz göstergesi birim dönüþüm parametresi

1.giriþ ölçme süresi (01.00 ...  99.99 Saniye)
Hýz ölçümü verilen süre içerisindeki pulse adedi sayýlarak yapýlýr.

2.giriþ ölçme süresi (01.00 ...  99.99 Saniye)
Hýz ölçümü verilen süre içerisindeki pulse adedi sayýlarak yapýlýr.

1. çýkýþ fonksiyon seçimi
1. çýkýþ çalýþma þeklini belirler.

2. çýkýþ fonksiyon seçimi
2. çýkýþ çalýþma þeklini belirler.

1. çýkýþ histerisiz deðeri (HYS1)

2. çýkýþ histerisiz deðeri (HYS1)

1. çýkýþ band-1 deðeri (BND1)

2. çýkýþ band-1 deðeri (BND1)

1. çýkýþ band-2 deðeri (BND2)

2. çýkýþ band-2 deðeri (BND2)

1. çýkýþ çekmede gecikme zamaný ( Saniye)

2. çýkýþ çekmede gecikme zamaný ( Saniye)

1. çýkýþ býrakmada gecikme zamaný ( Saniye)

2. çýkýþ býrakmada gecikme zamaný ( Saniye)

1. çýkýþ için açýlýþta kontrol gecikmesi ( Saniye)

2. çýkýþ için açýlýþta kontrol gecikmesi ( Saniye)

1. çýkýþ için pulse süresi ( Saniye)

2. çýkýþ için pulse süresi ( Saniye)

1. çýkýþ için polarite seçimi

2. çýkýþ için polarite seçimi

Giriþ polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriþ polaritesini (NPN/PNP) belirler. 

Cihaza NPN tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaza PNP tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrýca switch ayarýna gerek yoktur. Seçim 
onaylandýðýnda cihaz giriþini NPN/PNP ye göre düzenler.

R

NPN Sensör

PNP Sensör

Kontak

Kontak

Cihaz

Cihaz

Cihaz

Cihaz

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

GND

GND

GND

GND

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

1. Giriþ için filtre (Fast,1... 250 milisaniye)
Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda 
oluþan gürültüyü cihazýn algýlamamasý için kullanýlýr.

2. Giriþ için filtre (Fast,1... 250 milisaniye)
Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda 
oluþan gürültüyü cihazýn algýlamamasý için kullanýlýr.

Reset1/Start1 giriþi için filtre (0... 250 milisaniye)
Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda 
oluþan gürültüyü cihazýn algýlamamasý için kullanýlýr.

Reset2/Start2 giriþi için filtre (0... 250 milisaniye)
Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda 
oluþan gürültüyü cihazýn algýlamamasý için kullanýlýr.

Set deðerinin deðiþtirilmesine izin verilir.

Set deðerinin deðiþtirilmesine izin verilir.

Set deðerinin deðiþtirilmesine izin verilmez.

Set deðerinin deðiþtirilmesine izin verilmez.

Set-1 deðerinin deðiþtirilmesi

Set-2 deðerinin deðiþtirilmesi

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sýfýrlama 
iþlemi için izin verilir. Butona basýldýðýnda sýfýrlama iþlemi yapýlýr.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan reset butonuna sýfýrlama 
iþlemi için izin verilmez.

Reset1 ve Reset2 butonu aktif/pasif

1. Giriþ Ýçin üst display gösterim seçenekleri

2. Giriþ Ýçin alt display gösterim seçenekleri

Üst göstergede1.giriþten ölçülen akýþ hýzý gösterilir.

Alt göstergede2.giriþten ölçülen akýþ hýzý gösterilir.

Üst göstergede 1.giriþten ölçülen miktar deðeri gösterilir.

Alt göstergede 2.giriþten ölçülen miktar deðeri gösterilir.

Üst göstergede 1. giriþtel ölçülen toplam miktar deðeri gösterilir.

Alt göstergede 2. giriþtel ölçülen toplam miktar deðeri gösterilir.

Alt gösterge kapatýlýr.

1. Giriþ akýþ ölçümü için filtre zamaný (0.0 ... 10.0 Saniye)

2. Giriþ akýþ ölçümü için filtre zamaný (0.0 ... 10.0 Saniye)

Analog çýkýþ için ölçme giriþi seçimi

Analog çýkýþ 1. giriþten ölçülen hýz bilgisine göre çalýþýr.

Analog çýkýþ 2. giriþten ölçülen hýz bilgisine göre çalýþýr.



Teknik Özellikler

E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK
ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No : 169/A
Tarsus / MERSÝN

Tel: 0 (324) 614 30 07  -  0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09

internet: www.emks.com.tr
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Gösterge:6 dijit LED display, 8mm, kýrmýzý veya yeþil display(sipariþte belirtilmelidir.)
Led Ýndikatörler: Prog, Total, Out1, Out2, Out3, Out4
Giriþler:
Input-1, Input-2, Reset-1/Start-1, Reset-2/Start-2
Giriþ polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.
Kontrol Çýkýþý:

2 adet 250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
SSR sürme çýkýþý veya transistör çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi 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: 2.5Watt maksimum
Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 100mm (Baðlantý soketi dahil)
Panel Kesiti: 69x69mm
Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan 
Baðlantý: Soketli klemens, besleme giriþi ve kontrol çýkýþlarýnda 2.5mm2 kablo takýlabilir.
Kutu: ABS, gri

Haberleþme adresi

Haberleþme hýzý

Modbus ASCII RTU seçimi

1200 baud

Modbus ASCII

Modbus RTU

2400 baud

4800 baud

9600 baud

19200 baud

38400 baud

Analog çýkýþ için alt skala deðeri

Analog çýkýþ için üst skala deðeri

Analog çýkýþ tipi seçimi

Analog çýkýþ fonksiyon seçimi

Analog çýkýþ 4...20mA aralýðýnda çalýþýr.

Analog çýkýþ seçilen skalaya baðlý olarak proses deðerine göre 
ayarlanýr

Analog çýkýþ set deðerine göre ayarlanýr

Analog çýkýþ 0...20mA aralýðýnda çalýþýr.

Analog çýkýþ 2...10V aralýðýnda çalýþýr.

Analog çýkýþ 0...24mA aralýðýnda çalýþýr.

Analog çýkýþ 0...10V aralýðýnda çalýþýr.

Parametre Tanýmlamalarý ve AçýklamalarParametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

1. ve 2. Çýkýþ Ýçin Çalýþma Seçenekleri

Reset iþlemi, manual yapýlýr. Sayma, set 
deðerinde durdurulur. Batch Counter çýkýþý 
pulse veya sürekli çýkýþ verecek þekilde 
ayarlanabilir.

Çýkýþ Fonksiyonu - 1

Set

Reset

Out

0

Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, set 
deðerine kadar devam eder, set deðerine 
ulaþtýðýnda sýfýrlanýr.Batch Counter çýkýþý pulse 
li çalýþýr.

Çýkýþ Fonksiyonu - 2

Set

Reset

Out

0

Reset iþlemi, otomatik yapýlýr. Sayma, set 
deðerine kadar devam eder ve Batch Counter 
çýkýþý aktif iken sayma durdurulur. Sayýlan 
deðer Batch Counter çýkýþý pasif olduðunda 
sýfýrlanýr ve sayma devam eder.  Batch Counter 
çýkýþý pulse li çalýþýr.

Çýkýþ Fonksiyonu - 3

Set

Reset

Out

0

Reset iþlemi, manual yapýlýr. Sayma, reset 
iþlemi gerçekleþinceye kadar devam eder. 
Batch Counter Çýkýþý pulse veya sürekli çýkýþ 
verecek þekilde ayarlanabilir.

0, 1,2,3,4 ve 5. fonksiyonlar 1. ve 2. giriþten sayýlan miktar deðerine baðlý olarak çalýþýr. 0,1,2 ve 
3 nolu fonksiyonlarda sayýlan miktarýn sýfýrlanmasý harici sinyal giriþleri Reset1-2 ve ön panel 
üzerindeki Reset1-2 butonlarý yardýmýyla yapýlýr. 4 ve 5 nolu fonksiyonlarda harici sinyaller 
Start1-2 olarak kullanýlýr. Start giriþli miktar sayma iþlemi þekilllerle anlatýlmýþtýr. Burada miktar 
sýfýrlama ön panel üzerindeki Reset1-2 butonlarý yardýmý ile yapýlmaktadýr.

6,7,8 ve 9 nolu fonksiyonlarda oluþan alarmlarý silmek için (çekmede, býrakmada gecikme 
zamanlarý LTCH=kilitleme seçili ise) harici sinyal giriþleri Reset1-2 ve ön panel üzerindeki 
Reset1-2 butonlarý kullanýlýr.

Start giriþine sinyal uygulanmasý ile çýkýþ aktif 
olur. Sayýlan deðer set'e ulaþtýðýnda çýkýþ pasif 
olur. Start sinyali kesildiðinde çýkýþ kapatýlýr. 
Start sinyali tekrar uygulandýðýnda çýkýþ 
enerjilenir ve sayma iþlemi kaldýðý yerden 
devam eder.

Start giriþine sinyal uygulanmasý ile çýkýþ aktif 
olur ve sayýlan deðer sýfýrlanýr. Sayýlan deðer 
set'e ulaþtýðýnda çýkýþ pasif olur. Start sinyali 
kesildiðinde iþlem set deðerine ulaþana kadar 
devam eder. Sayma deðeri set'e ulaþtýðýnda 
çýkýþ kapatýlýr.

Çýkýþ Fonksiyonu - 0

Çýkýþ Fonksiyonu - 6

Çýkýþ Fonksiyonu - 7

Çýkýþ Fonksiyonu - 8

Çýkýþ Fonksiyonu - 9

Çýkýþ Fonksiyonu - 4     (START Giriþli)

Çýkýþ Fonksiyonu - 5     (START Giriþli)

Set

Set

Set

Reset

Reset

Start

Start

Out

Out

Out

0

0

0

Yüksek alarm

HYS

ON

OFF

Set
Output

Akýþ Hýz Deðeri

Düþük alarm

HYS

ON

OFF

Set
Output

Akýþ Hýz Deðeri

Band alarm-1

Band alarm-2

HYS

HYS

HYS

HYS

ON

ON

OFF

OFF

Set-Band1

Set-Band1

Set+Band2

Set+Band2

Set

Set

Akýþ Hýz Deðeri

Akýþ Hýz Deðeri

Output

Output
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