
Liczniki nastawne 716 i 717  
z wyœwietlaczem LED.

CODIX

• Szeœciopozycyjny elektroniczny licznik nastawny z mo¿liwoœci¹
 programowania wartoœci ujemnych i wspó³czynnika skaluj¹cego
• Bardzo jasne wyœwietlacze LED, wysokoœæ 8 mm
• Mo¿liwoœæ pracy jako licznik impulsów, miernik czêstotliwoœci, 

licznik czasu pracy maszyny
• Zasilanie w szerokim zakresie 90-250 V AC
• Szybkoœæ zliczania do 20 kHz
• Prosta obs³uga i programowanie za pomoc¹ czterech klawiszy
• 716 - jedna wartoœæ nastawna, 717 - dwie wartoœci nastawne
• Obudowa DIN 48x48 mm. Adapter do monta¿u w tablicy 50x50 mm.
• Opcja: z³¹cze szeregowe RS 232, RS 422, RS 485
• Certyfikat 
• Dostêpne tak¿e w wersji Ex. Stopieñ ochrony EEx d lIC T6, 

Atest PTB nr Ex-96.D.1024

716
-

717

Producent posiada certyfikat DIN EN ISO 9001



KEY (Klucz)
Statyczne wejœcie blokuj¹ce klawiaturê. Klawisze na p³ycie 
czo³owej s¹ zablokowane gdy wejœcie jest aktywne. 
Klawisz P wywo³uj¹cy wskazanie wartoœci nastawnej pozostaje 
aktywny.

Wyjœcia

Dwa bezpotencja³owe wyjœcia (716 - jedno wyjœcie), zale¿nie od 
wersji wykonania przekaŸnikowe lub z optoizolatorami.

Programowanie

Programowanie liczników 716 i 717 realizujemy za pomoc¹ 4 
przycisków na p³ycie czo³owej. Bezproblemowe i intuicyjne 
programowanie jest wspomagane przez podpowiedzi tekstowe 
na wyœwietlaczu. Wszystkie ustawienia mo¿na wykonaæ 
poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów wybranych 
z poszczególnych menu.

Mo¿liwe jest programowanie nastêpuj¹cych parametrów:

Polaryzacja wejœæ
Sterowanie sygna³em dodatnim (PNP) lub ujemnym (NPN). 

Cechy wspólne CODIX:
Wybrane ustawienie dotyczy wszystkich wejœæ.

• szeœciopozycyjny licznik nastawny z mo¿liwoœci¹ 
Tryby pracy zliczanie impulsów i czasu

ustawienia wartoœci ujemnej.
  -  tryb sumuj¹cy z liczeniem od zera

• wskaŸniki LED pokazuj¹ce stany wyjœæ i aktualnie 
  -  tryb odejmuj¹cy z liczeniem od wartoœci nastawnej, dla             

 wyœwietlan¹ wartoœæ nastawn¹
717 tak¿e od drugiej wartoœci nastawnej

• prosta obs³uga oraz wprowadzanie wartoœci 
  -  tryb sumuj¹cy z automatycznym cofaniem do zera po

nastawnych za pomoc¹ czterech przycisków
osi¹gniêciu wartoœci nastawnej, (dla 717 tak¿e drugiej 

• wprowadzanie wspó³czynnika skalowania w zakresie 
wartoœci nastawnej)

od 0,0001 do 99,9999 umo¿liwia optymalne 
  -  tryb odejmuj¹cy z automatycznym cofaniem do 

dopasowanie do mierzonego  sygna³u
wartoœci nastawnej (dla 717 tak¿e dla drugiej wartoœci 

• Rozdzielczoœæ w trybie liczenia czasu - do 1 ms !
nastawnej), po osi¹gniêciu zera.

• zasilanie 90-260 V AC lub 10-30 V DC
• obudowa DIN 48 x 48 mm z adapterem na 50 x 50 mm

Sposoby pracy wejœcia w trybie licznika impulsów
• przy³¹cza - zaciski œrubowe
• sposób pomiaru przy liczeniu czêstotliwoœci: ci¹g³y 

Cnt. Dir jedno wejœcie licz¹ce
pomiar czasu trwania okresu, automatyczne 

jedno wejœcie wyznaczaj¹ce 
dopasowanie sposobu pomiaru - obliczanie wartoœci 

kierunek liczenia
œredniej, przy wy¿szych czêstotliwoœciach.

uP. Dir zliczanie ró¿nicowe
jedno wejœcie licz¹ce w górê
jedno wejœcie licz¹ce w dó³

Opis wersji iskrobezpiecznej quad dyskryminator fazy
do pod³¹czenia Ÿróde³ impulsów 

• wszystkie funkcje jak w typie 717 z wyjœciami podaj¹cych dwa sygna³y przesuniête 
przekaŸnikowymi o 90 stopni

• obudowa aluminiowa z pow³ok¹ utwardzan¹ z quad2 dyskryminator fazy
wprowadzonymi do wnêtrza przewodami (2x3 m) z dwukrotn¹ muliplikacj¹ impulsów do 

• poziom ochrony EEx d lIC T6 pod³¹czenia Ÿróde³ impulsów
• atest PTB Ex-96.D.1024 podaj¹cych dwa sygna³y przesuniête 

o 90 stopni

Wejœcia Punkt dziesiêtny
Wyœwietlacz mo¿e pracowaæ z jedn¹, dwoma lub trzema cyframi 

Dwa wejœcia zliczaj¹ce. po przecinku.
Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania 20 kHz (12 kHz przy pracy 
wejœcia w trybie dyskryminatora fazy), mo¿e byæ ograniczona Wspó³czynnik skaluj¹cy
do 30 Hz. Dla w³aœciwego dopasowania do mierzonych wartoœci mo¿na 

wprowadziæ wspó³czynnik skaluj¹cy w zakresie 
Bramka (Gate) od 0,0001 do 99,9999.
Statyczne wejœcie bramkuj¹ce. 
W trybie pracy zliczania impulsów: Sygna³ wyjœciowy

brak zliczania przy aktywnym wejœciu gate. Mo¿liwe jest wybranie parametrów sygna³u wyjœciowego 
W trybie pracy timer: (dla 717 oddzielnie dla obydwu wyjœæ). Sygna³em wyjœciowym 

zliczanie przy stanie gate zaprogramowanym mo¿e byæ zwarcie, rozwarcie, dodatni lub ujemny impuls o 
wczeœniej przez u¿ytkownika (niskim lub wysokim). okreœlonym czasie trwania.

Reset Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania
Dynamiczne wejœcie resetuj¹ce o dzia³aniu takim samym jak Maksymalna czêstotliwoœæ mo¿e byæ ustawiona na 
przycisk reset. Przy pracy sumuj¹cej cofa licznik do zera, przy 20 kHz lub 30 Hz.
pracy odejmuj¹cej do wartoœci nastawnej.



Licznik czasu zasilanie: 90...250 V AC max 5 VA lub
Liczenie czasu mo¿e odbywaæ siê w godzinach, minutach, 10...30 V DC max 1 W
sekundach lub w formacie h:min:s. Iloœæ cyfr po przecinku wyjœcie zasilania dla zewnêtrznych czujników:
wyznacza rozdzielczoœæ zliczania. Mo¿liwe jest stosowanie 24 V DC, 100 mA dla wykonania AC
rozdzielczoœci z zakresu milisekund. dok³adnoœæ dla trybu pracy wskaŸnik

czêstotliwoœci/prêdkoœci: 
Licznik czêstotliwoœci/tachometr/wskaŸnik prêdkoœci   < 0,1%
Wskazanie  1/min lub 1/s z automatycznym przeliczaniem dok³adnoœæ licznika czasu / godzin pracy:

±50 ppm
czas reakcji wyjœæ:Z³¹cza szeregowe

przekaŸnik: ok. 7 ms
optosprzêgacz: ok. 2 msOpcjonalnie urz¹dzenia mog¹ byæ wyposa¿one w z³¹cza 

zabezpieczenie danych:szeregowe RS 232, RS 422 lub RS485. Z³¹cza mog¹ byæ 
6 wykorzystywane zarówno do programowania jak i do odczytu min 10 lat lub 10 cykli zapisu

zdalnego. Do sterowania u¿yte s¹ proste odpornoœæ na zak³ócenia:
sekwencje ESC. EN 61000-3-3, EN 55011 klasa B

  oraz EN 50082-2 z przewodami
Dane techniczne ekranowanymi

temperatura otoczenia:
wyœwietlacz: 6-pozycyjny, 7-segmentowy -10°C... + 50°C

wyœwietlacz LED. Wysokoœæ cyfr 8 mm. temperatura przechowywania:
wartoœci nastawne: dwie dla typu 717 -25°C...+ 70°C

     jedna dla typu 716 masa:    ok. 200 g (wersja AC z przekaŸnikami), 
wejœcia zliczaj¹ce:   2 wejœcia zliczaj¹ce, 4     wersja Ex: 2 kg z kablami

    programowane tryby pracy stopieñ ochrony:   IP 65 (od przodu), wersja Ex: IP 54
polaryzacja wejœæ: programowana, 

     wspólna dla wszystkich wejœæ
opornoœæ wejœciowa:   ok. 10 kÙ Sposób zamawiania:
maksymalna czêstotliwoœæ zliczania:

  20 kHz, mo¿liwoœæ wprowadzenia 6.XXX.01X.XXX
 przy programowaniu ograniczenia   opcja:
  do 30 Hz   00 = brak

minimalny czas trwania impulsu na wejœciach steruj¹cych:   05 = z³¹cze szeregowe RS 232
  5ms   06 = z³¹cze szeregowe RS 422

poziom prze³¹czania wejœæ:   07 = z³¹cze szeregowe RS 485
  dla zasilania AC:

zero logiczne: 0...4 V DC,   zasilanie: 
jedynka logiczna: 12...30 V DC   0 = 90..250 V AC

  dla zasilania DC napiêciem Ub:   3 = 10..30 V DC
zero logiczne: 0...0,2xUb
jedynka logiczna: 0,6xUb...30 V DC   wyjœcia: 

kszta³t impulsu:   dowolny (wejœcia z przerzutnikiem   0 = przekaŸnik
  Schmitta)   1 = optoizolator

Wyjœcie 1: przekaŸnik z bezpotencja³owym stykiem   typ: 
programowany jako zwierny lub rozwierny   716 = licznik z jedn¹ wartoœci¹ nastawn¹ 
napiêcie prze³¹czane max. 250 V AC/125 V DC   717 = licznik z dwoma wartoœciami 
pr¹d prze³¹czany max 3 A nastawnymi
pr¹d prze³¹czany przy DC min 30 mA
moc prze³¹czana przy DC 90 W Wersja Ex

przy AC max 750 VA
lub: 6.717.010.XOO.Ex
sprzêgacz optyczny z wyjœciem NPN, wolny   
kolektor i emiter   zasilanie:
moc prze³¹czana: 30 V DC / 15 mA   0 = 90..250 V AC

  U ce sat przy I c = 15 mA: max 2,0 V DC   3 = 10...30 V DC
  U ce sat przy I c = 5 mA: max 0,4 V DC

Zakres dostawy
Wyjœcie 2: przekaŸnik z bezpotencja³owymi stykami • licznik 716 lub 717

prze³¹czanymi • z³¹cze zaciskowe œrubowe 7-biegunowe, rozstaw 5,08 mm
programowany jako zwierny lub rozwierny • z³¹cze zaciskowe œrubowe 7-biegunowe, rozstaw 3,81 mm 
napiêcie prze³¹czane max 250 V AC/ 300 V DC • ramka przednia do mocowania œrubami, 
pr¹d prze³¹czany max 3 A   rozmiar otworu 50x50 mm
pr¹d prze³¹czany przy DC min 30 mA • ramka przednia do mocowania zaciskowego, 
moc prze³¹czana przy DC 50 W rozmiar otworu 50x50 mm

   przy AC 2000 VA • rozpórka
lub: • szablon do wykonania wyciêcia w p³ycie monta¿owej 
sprzêgacz optyczny z wyjœciem NPN, wolny 
kolektor i emiter Wersja Ex
moc prze³¹czana:  30 V DC / 15 mA • licznik w wersji Ex klasa ochrony EEx D lIC T6

  U ce sat przy I c = 15 mA: max 2,0 V DC • zamocowane kable 2 x 3 m
  U ce sat przy I c = 5 mA: max 0,4 V DC • materia³y do monta¿u na ró¿ne sposoby

• certyfikat kontroli PTB
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