
INFORMACJA TECHNICZNA
Elektroniczny licznik nastawny
Typ 901

R.100.639

 901 

1. Opis 2.  Wejœcia

Szeœciopozycyjny nastawny licznik impulsów z zasilaniem 2.1 Wejœcie  kasuj¹ce*
bateryjnym. Wejœcie to, izolowane optycznie, jest po³¹czone równolegle z 
Wejœcia: zliczaj¹ce i resetuj¹ce oddzielone galwanicznie od czerwonym przyciskiem kasowania. Cofa licznik do zera przy 
licznika za pomoc¹ optosprzêgacza. Zakres napiêæ zliczaniu sumuj¹cym a do wartoœci nastawnej przy zliczaniu 
wejœciowych 12 – 250 V AC / V DC odejmuj¹cym. 

Czêstotliwoœæ zliczania max. 25 Hz 2.2 Wejœcie  zliczaj¹ce*

Izolowane optycznie wejœcie z ograniczaniem maksymalnej 
Dwuliniowy wyœwietlacz LCD pokazuj¹cy stan licznika, czêstotliwoœci do 25 Hz.
wartoœæ  nastawn¹  oraz  stan  wyjœcia   (za³¹czone/wy - * Uwaga:
³¹czone). Wejœcia kasuj¹ce (pin 6) i zliczaj¹ce (pin 5) s¹ wejœciami 

izolowanymi optycznie posiadaj¹cymi wspólny styk (pin 7) i 
Prosty sposób ustawiania wartoœci nastawnej. Ka¿dej musz¹ byæ sterowane sygna³em o takiej samej polaryzacji. 
dekadzie  przyporz¹dkowano oddzielny przycisk.

2.3 Wejœcie  blokuj¹ce  klawiaturê
Podtrzymanie danych. Stan licznika, wartoœæ nastawna, stan Gdy po³¹czyæ to wejœcie (pin2) z wyprowadzeniem +3VDC 
wyjœcia i ustawienia parametrów s¹ podtrzymywane przez (pin 1) wszystkie przyciski s¹ zablokowane. 
dwie wymienialne baterie litowe przez minimum 8 lat przy 

5
 5x10 prze³¹czeniach przekaŸnika wyjœciowego i     

temperaturze otoczenia plus 25 °C.    

Licznik ma obudowê DIN 48x48 mm do monta¿u w otworze o 

wymiarach 45x45 mm. W komplecie ramka dla wyciêcia 

50x50 mm. 

Pod³¹czenia - zaciski œrubowe na z³¹czu wtykowym.

Mo¿liwoœæ programowania:

1. Sposób liczenia (dodaj¹cy, odejmuj¹cy)

2. Sygna³ wyjœciowy sta³y lub automatyczne powtarzanie.

3. Styk wyjœciowy normalnie otwarty lub zamkniêty

4. Czas trwania impulsu wyjœciowego przy automatycznym  

powtarzaniu od 100 do 500 ms, w  krokach co 100 ms

5. Punkt dziesiêtny do maksymalnie 3 cyfr po przecinku

3.  Wyjœcie

PrzekaŸnik ze stykiem bezpotencja³owym, programowany 

jako zwierny lub rozwierny (pin 3 i pin 4). Przy zliczaniu 

sumuj¹cym wyjœcie jest aktywne dla wartoœci  wartoœci 

nastawnej, przy odejmuj¹cym dla wartoœci  0. W trybie 

automatycznego powtarzania mo¿na programowaæ czas 

trwania impulsu wyjœciowego od 100 do 500 ms, co 100 ms. 

Gdy wyjœcie jest w stanie aktywnym w dolnym wierszu 

wyœwietlacza po lewej stronie pojawia siê znak – :  

Czêstotliwoœæ prze³¹czania przekaŸnika wyjœciowego nie 

mo¿e przekraczaæ 4 Hz. 
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4.1 Podczas pierwszego uruchomienia, oraz po 
zmianie baterii trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 7 minut licznik 
automatycznie wchodzi w tryb programowania i 
trzeba wprowadziæ wszystkie 5 parametrów 
(patrz 4.2).
Zmiana parametrów jest mo¿liwa tak¿e w trakcie 
u¿ytkowania. Aby wejœæ do trybu programowania 
nale¿y (ze wzglêdów bezpieczeñstwa) nacisn¹æ 
jednoczeœnie przyciski reset oraz pi¹tej i szóstej 
dekady.  W dolnym wierszu wyœwietlacza pojawia 
siê INIT. Gdy przyciski s¹  nadal trzymane w 
pozycji wciœniêtej licznik odlicza w trybie 
jednosekundowym od 5 do zera. Jeœli podczas 
od l i czan ia  p rzyc isk i  zos tan¹  puszczone  
urz¹dzenie powraca do poprzednich ustawieñ. 
Gdy przyciski zostan¹ puszczone po osi¹gniêciu 
zera urz¹dzenie jest w trybie programowania i na 
wyœwietlaczu pojawia siê pierwszy parametr.

4.2 Ustawianie parametrów:

Za pomoc¹ przyc isku p ierwsze j  dekady 
prze³¹czamy pomiêdzy dostêpnymi parametrami 
(np. sumowanie - odejmowanie). Za pomoc¹ 
przycisku szóstej dekady przechodzimy do 
nastêpnej funkcji. Funkcje prze³¹czamy w pêtli. 
Po ostatniej funkcji (dP) wracamy do pierwszej. 
Aby  wyjœæ  z trybu programowania nale¿y 
przejœæ ca³¹ pêtlê nie zmieniaj¹c ¿adnego 
parametru.

Uwaga:
Przy ka¿dym wejœciu w tryb programowania 
licznik wraca do ustawieñ fabrycznych, a stan 
licznika i wartoœæ nastawna do zera.

4. Programowanie trybu pracy i parametrów u¿ytkowych.

5. Obs³uga licznika

5.1 Resetowanie 5.4 WskaŸnik roz³adowania baterii. 

Nastêpuje po naciœniêciu czerwonego przycisku lub podaniu Przy zbyt niskiej pojemnoœci baterii w dolnej czêœci 
impulsu na wejœcie resetuj¹ce. W trybie sumuj¹cym licznik wyœwietlacza pojawia siê Lo-bat. Wskazania to mruga w 
wraca do zera, w odejmuj¹cym do wartoœci nastawnej. rytmie 2 s. W takim przypadku nale¿y wymieniæ  baterie. 

5.2 Ustawiania wartoœci nastawnej. 5.5 Wymiana baterii.

Wartoœæ nastawna jest wyœwietlana w dolnym rzêdzie Przesun¹æ pokrywê baterii do ty³u i wyj¹æ dwie baterie. Przy 
wyœwietlacza. Wartoœæ wprowadza siê za pomoc¹ szeœciu monta¿u nowych zwróciæ uwagê na w³aœciw¹ biegunowoœæ. 
przycisków przyporz¹dkowanych oddzielnym dekadom. 
Licznik przejmuje now¹ wartoœæ nastawn¹ po zresetowaniu. Uwaga: 

Wymiana baterii nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 minuty. W 
5.3 Przepe³nienie przeciwnym przypadku mo¿e nast¹piæ utrata stanu licznika, 

wartoœci nastawnej i ustawionych parametrów, co spowoduje 
W trybie sumuj¹cym wartoœæ przechodzi z 999999 na zero, w koniecznoœæ ich ponownego wprowadzenia (patrz 4.). 
odejmuj¹cym z zera na 999999. Sygna³ wyjœciowy  nie  ulega  
przy  tym  zmianie. 

nacisn¹æ jednoczeœnie
klawisze reset oraz pi¹tej i 
szóstej dekady

przejœcie do 
ustawienia
nastêpnego 
parametru

zmiana parametru

wymiana baterii

tryb sumuj¹cy

sygna³ ci¹g³y

wyjœcie zwierne

czas impulsu
(przy aut. powta-
rzaniu) 100 ms

bez punktu
dziesiêtnego

tryb odejmuj¹cy

automatyczne 
powtarzanie

wyjœcie 
rozwierne

500 ms

3 pola po przecinku

czas na wymianê 
baterii < 7 min.

4.3    Przebieg programowania
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1  2  3  4  5  6  7

Polaryzacja wejœæ:

Bipolarne wejœcia izolowane optycznie: 

resetuj¹ce i zliczaj¹ce.

Wejœcie blokady przycisków 

pod³¹cza siê do +3 V DC

Maksymalna czêstotliwoœæ wejœciowa:

Wejœcie zliczaj¹ce: 25 Hz (tak¿e w 

trybie automatycznego powtarzania).

Poziomy napiêæ:

Wejœcia zliczaj¹ce i resetuj¹ce:

Jedynka logiczna dla 12...250 V AC/V DC

Zero logiczne dla < 3 V AC/V DC

Opornoœæ wejœciowa:

110 kÙ

Czas reakcji wejœæ:

Resetuj¹ce: 50 ms

Blokowanie przycisków: 15 ms

Podtrzymanie danych:
6

8 lat przy 5 x 10 cykli prze³¹czenia 

przekaŸnika wyjœciowego i temperaturze 

otoczenia 25°C, za pomoc¹ 2 baterii 

litowych.

Baterie:

Wymienialne przez u¿ytkownika, 2 sztuki 

baterii litowych 3,6 V. 

Typ ½ AA Lithium 3,6 V

Wyjœcie:

Bistabilny przekaŸnik ze stykiem 

bezpotencja³owym programowalny jako 

zwierny lub rozwierny.  Maksymalne 

napiêcie prze³¹czane: 250 V AC/V DC

maksymalny pr¹d prze³¹czany: 2 A 

maksymalna moc prze³¹czana 60 VA/30 W

Szybkoœæ reakcji wyjœcia:

< 20 ms

Odpornoœæ na zak³ócenia:

EN 50081-1 (EN 55011 Klasa B)

EN 50082-2

Temperatura otoczenia: 

-10...+50°C

Temperatura sk³adowania:

-20...+60°C

Ciê¿ar:

ok. 80 gr

Stopieñ ochrony:

IP 65 od czo³a

Kolor obudowy:

Czarny

6. Z³¹cza 8. Dane techniczne

Licznik 901

baterie litowe 2 szt.

listwa zaciskowa

ramka do monta¿u wkrêtami w otworze 50x50 mm

ramka do monta¿u zaciskowego w otworze 50x50 mm

zacisk

szablon do wykonania otworu

9. Zawartoœæ opakowania

10. Numer handlowy

6.901.010.800

7. Przyk³ad pod³¹czenia 

7

6

5

4

3

2

1

12-250
V AC/V DC

Reset

Zliczanie

Blokada
klawiatury

 Numer zacisku

7 wspólny dla wejœæ AC/DC (zaciski 6 i  5)

6 wejœcie reset AC/DC izolowane optycznie 

5 wejœcie zliczaj¹ce AC/DC izolowane optycznie

4 styk przekaŸnika

3 styk przekaŸnika

2 wejœcie blokuj¹ce przyciski

1 +3 V DC dla zacisku 2

Opis z³¹cz

Numer zacisku



11. Wymiary:

901
otwór monta¿owy 45x45 mm

901 
z ramk¹ czo³ow¹ Nr. 2
otwór monta¿owy 50x50 mm

901 
z ramk¹ czo³ow¹ Nr. 3
otwór monta¿owy 50x50 mm
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