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Ustawianie parametrów pracy. 
a. Nacisnàç jednoczeÊnie oba przyciski na p∏ycie czo∏o-

wej i trzymajàc je w∏àczyç zasilanie. 
b. Na wyÊwietlaczu pojawi si´

c. Po puszczeniu przycisków wyÊwietlacz pokazuje na
przemian, w rytmie sekundowym, nazw´ komórki menu
oraz aktualnie ustawiony parametr. Po naciÊni´ciu któ-
regoÊ z przycisków wyÊwietlany jest tylko parametr. 

d. Naciskajàc prawy przycisk zmieniamy ustawiony pa-
rametr na kolejny. W przypadku wprowadzania warto-
Êci liczbowych  (np. wartoÊci wspó∏czynnika) wybiera-
my ˝àdanà dekad´ za pomocà lewego przycisku
a nast´pnie wprowadzamy wartoÊç za pomocà pra-
wego przycisku. 

e. Prze∏àczanie komórek menu. Nacisnàç i trzymaç lewy
przycisk, naciskanie prawego przycisku powoduje
przejÊcie do nast´pnej komórki menu. 

f. Ostatnia komórka menu o nazwie „EndPro” umo˝liwia
(po wybraniu „Yes”) wyjÊcie z trybu programowania
licznika z jednoczesnym zapisem ustawionych para-
metrów. Wybierajàc „No” pozostajemy w trybie progra-
mowania, przy czym parametry zachowujà ostatnio
wybranà wartoÊç. Mo˝na je ponownie przejrzeç i zmo-
dyfikowaç.

1. W∏aÊciwoÊci.
• SzeÊciopozycyjny licznik z kasowaniem. 
• Dobrze czytelne, jasne wyÊwietlacze, wysokoÊci 14 mm
• Zakres wskazaƒ od -199 999 do 999 999 z ukrywa-

niem zer wiodàcych. (Przy przepe∏nieniu wyÊwietlacz
miga).

• Programowanie funkcji i parametrów  licznika za pomo-
cà 2 przycisków na p∏ycie czo∏owej. U∏atwiajàce pro-
gramowanie podpowiedzi na wyÊwietlaczu. 

• WyjÊcie optoizolowane (opcja), aktywne przy wskaza-
niu ≤ 0. 

• Mo˝liwoÊç wyboru:
– polaryzacji wejÊcia (pnp lub npn)
– filtru wejÊciowego (30 Hz zamiast 20 kHz)
– trybu pracy wejÊcia
– wspó∏czynnika podzia∏u (mno˝nika)
– punktu dziesi´tnego
– kasowania:

elektrycznego
r´cznego
r´cznego i elektrycznego
bez mo˝liwoÊci kasowania

– wartoÊci wst´pnej 
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2. WejÊcia
INP A
Dynamiczne wejÊcie liczàce. Maksymalna cz´stotliwoÊç
tego wejÊcia mo˝e byç ustawiona na 30 Hz lub 20 kHz.
INP B
Dynamiczne wejÊcie liczàce. Maksymalna cz´stotliwoÊç
tego wejÊcia mo˝e byç ustawiona na 30 Hz lub 20 kHz.
SET
Dynamiczne wejÊcie ustawiajàce. To wejÊcie jest po∏à-
czone równolegle z czerwonym przyciskiem ustawiania
na p∏ycie czo∏owej i ustawia licznik na wprowadzonà
wartoÊç wst´pnà. 

3. WyjÊcie optoizolowane (opcja).
Jest aktywne gdy wartoÊç wyÊwietlana jest mniejsza
bàdê równa zero. Pozwala to na wykorzystanie licznika
pracujàcego w trybie odejmujàcym jako prostego liczni-
ka nastawnego. 

4. Programowanie (ustawianie) parametrów
Poni˝ej zosta∏y przedstawione programowalne parametry
licznika. Procedura programowania polega na przejÊciu
przez kolejne komórki menu. Po przejÊciu przez wszyst-
kie komórki licznik jest ca∏kowicie zaprogramowany.
WartoÊci ustawieƒ przedstawione na poczàtku opisów
poszczególnych komórek odpowiadajà ustawieniom fa-
brycznym.

4.1  Polaryzacja wejÊcia.

npn: za∏àczanie 
stanem niskim

pnp: za∏àczanie 
stanem wysokim

4.2  Filtr 30 Hz

max. cz´stotliwoÊç 
zliczania 20 kHz

max. cz´stotliwoÊç 
zliczania 30 Hz
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4.3  Tryb pracy wejÊcia.

wejÊcie zliczajàce 
i wejÊcie kierunku zliczania
INP A: wejÊcie zliczajàce
INP B: wejÊcie kierunku 

zliczania

wejÊcie ró˝nicowe
INP A: wejÊcie zliczajàce

sumujàce
INP B: wejÊcie zliczajàce

odejmujàce

wejÊcie kwadraturowe
(z dyskryminacjà fazy)
INP A: wejÊcie zliczajàce 0°
INP B: wejÊcie zliczajàce 90°

wejÊcie kwadraturowe 
z podwajaniem impulsów
INP A: wejÊcie zliczajàce 0°
INP B: INP B: wejÊcie 

zliczajàce 90°
liczone sà oba zbocza 
impulsów na wejÊciu A

4.4  Wspó∏czynnik skalujàcy.

Mo˝na wprowadziç wspó∏-
czynnik w zakresie 00,0001
do 99,9999. Punkt dziesi´tny
jest ustawiony na sta∏e po 2
cyfrach. Wprowadzenie 
wartoÊci: 0 jest niemo˝liwe.

4.5  Punkt dziesi´tny.

Punkt dziesi´tny okreÊla 
tylko sposób wyÊwietlania
i nie ma wp∏ywu na zliczanie. 

0 bez przecinka 

0.0 jedno miejsce 
po przecinku

0.00 dwa miejsca 
po przecinku

0.000 trzy miejsca 
po przecinku

4.6  Tryb powrotu do wartoÊci wst´pnej 
(kasowania).

r´czny (czerwonym 
przyciskiem) i elektryczny 

bez powrotu  (czerwony 
klawisz i wejÊcie SET 
nie aktywne)

tylko elektryczny

tylko r´czny

4.7  WartoÊç wst´pna

Za pomocà czerwonego
przycisku lub wejÊcia SET
cofamy licznik do wartoÊci
wst´pnej. Istnieje mo˝liwoÊç
wprowadzenia wartoÊci
wst´pnej w zakresie 
-19 9999 ... 999 999. 
IloÊç miejsc po przecinku
zale˝y od ustawienia punktu
dziesi´tnego (patrz 4.5). 

4.8  Koniec programowania

Cykl programowania zostanie
powtórzony. Ustawione 
wartoÊci mogà zostaç 
przejrzane i skorygowane. 

Nastàpi wyjÊcie z trybu 
programowania. Ustawione
wartoÊci zostanà zapisane.
Urzàdzenie b´dzie gotowe
do pracy. 
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5. Wyprowadzenia.

5.1  Rozk∏ad wyprowadzeƒ z∏àcza X2

Nr. zacisku Wersja AC Wersja 10...30V DC

1 zasilanie 0V DC, masa

90...260V AC

2 zasilanie zasilanie +10...30V DC

90...260V AC

5.2  Rozk∏ad wyprowadzeƒ z∏àcza X1

Nr. zacisku Wersja AC Wersja

10...30V DC

1 wyjÊcie optoizolowane – emiter (opcja)

2 wyjÊcie optoizolowane – kolektor (opcja)

3 SET     

4 INP B (wejÊcie A)

5 INP A (wejÊcie B)

6 masa wyjÊcia 24V DC NC

7 wyjÊcie +24V DC/100 mA NC

6. Zakres dostawy

– Codix 541
– ramka zaciskowa
– uszczelka

X1 X2

7. Sposób zamawiania

8. Dane techniczne

Napi´cie zasilania:
wersja 1: 90 ... 260 V DC, max. 6 VA
wersja 2: 10 ... 30 V DC, max. 50 mA
WyÊwietlacz: 6-cyfrowy, LED, wysokoÊç cyfr 14,2 mm
Polaryzacja sygna∏ów wejÊciowych:
programowalna (pnp lub npn), ustawienie wspólne dla
wszystkich wejÊç
OpornoÊç wejÊciowa: ok. 10 kΩ
Maksymalna cz´stotliwoÊç zliczania:
20 kHz, mo˝e byç st∏umiona do 30 Hz, 
(w trybie dyskryminatora fazy max. 11 kHz)
Minimalny czas trwania impulsu 
na wejÊciu kasujàcym (SET): 5 ms
Poziomy wejÊciowe:
wersja AC

0 logiczne: 0 ... 4 VDC
1 logiczna: 12 ... 30 V DC

wersja DC
0 logiczne: 0 V DC ... 0,2xUb

1 logiczna: 0,6 x Ub ... 30 V DC

Kszta∏t impulsów wejÊciowych:
dowolny (wejÊcia z przerzutnikiem Schmitta)
Obcià˝alnoÊç wyjÊcia optoizolowanego (opcja):
30 V/15 mA
Podtrzymanie danych:
EEPROM, 1x106 cykli pami´ci lub 10 lat 
WyjÊcie do zasilania czujnika (wersja 90-260V AC):
24V DC ±15% / 100 mA
OdpornoÊç na zak∏ócenia:
EN 50081-2; EN 55011 Klasa B; EN 50082-2
Zakres temperatur otoczenia: -10°C... +50°C
Zakres temperatur przechowywania: -25°C... +70°C
Waga: ok. 150 g
Stopieƒ ochrony: IP 65 (od frontu)
Czyszczenie: P∏yt´ czo∏owà mo˝na czyÊciç wy∏àcznie
mi´kkà, zwil˝onà wodà szmatkà.
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wyjÊcie 
1 = optoizolowane
2 = bez wyjÊcia

napi´cie zasilania 
0 = 90 ... 260V AC
3 = 10 ... 30V DC


