
Liczniki nastawne 903 i 904 

• Szeœciopozycyjny elektroniczny licznik nastawny wartoœci ujemnych i 

dodatnich ze wspó³czynnikiem skaluj¹cym

• Mo¿e pracowaæ jako licznik impulsów, czêstotliwoœci oraz czasu pracy

• Prosta obs³uga oraz ustawianie wartoœci nastawnej za pomoc¹ 

4 przycisków

• W liczniku 903 jedna wartoœæ nastawna, w 904 dwie wartoœci nastawne

• Obudowa DIN 48x48 mm, przystawka do wyciêcia o wymiarach 50x50 mm

• Atest          w przygotowaniu 

903
-

904

Producent posiada certyfikat DIN EN ISO 9001



GATE

Statyczne wejœcie bramkuj¹ce. Liczenie jest wstrzymane 

kiedy to wejœcie jest w stanie aktywnym. 

 RESET

Dynamiczne wejœcie resetuj¹ce. Ma funkcjê identyczn¹ z 

czerwonym klawiszem: zeruje licznik w trybie sumowania, 

ustawia wartoœæ nastawn¹ w trybie odejmowania.

KEY

Statyczne wejœcie blokuj¹ce klawisze. Gdy to wejœcie jest w 

stanie aktywnym klawisze s¹ zablokowane. 

Wyjœcia 

Dwa wyjœcia (903- jedno wyjœcie), zale¿nie od wersji 

wykonania przekaŸnikowe lub optoizolowane. 

Programowanie

Opis Programowanie  liczników  903  i  904 nastêpuje za 

pomoc¹  jedynie   4  klawiszy  na  p³ycie  czo³owej 

urz¹dzenia. Obs³uga jest bezproblemowa i intuicyjna • Szeœciocyfrowy licznik nastawny LCD wartoœci 
z  wykorzystaniem  podpowiedzi  tekstowych   na ujemnych i dodatnich
wyœwietlaczu. Wszystkie ustawienia mo¿na wykonaæ • Dwuwierszowy wyœwietlacz wartoœci zliczanej i 
poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów nastawnej
wybranych  z  poszczególnych menu. • Symbole wskazuj¹ce stany wyjœæ i 

pokazywan¹ aktualnie wartoœæ nastawn¹ 
Mo¿liwe jest programowanie nastêpuj¹cych • Mo¿liwoœæ zaprogramowania do pracy jako 
parametrów:licznik impulsów, czêstotliwoœci lub czasu  pracy

• Prosta obs³uga oraz nastawianie za pomoc¹ 
Polaryzacja wejœæ4 przycisków
Dodatni (PNP) lub ujemny (NPN) sygna³ aktywny. To • Mo¿liwoœæ wprowadzenia wspó³czynnika     
ustawienie dotyczy wszystkich wejœæ. skaluj¹cego w zakresie od 0,0001 do 9,9999 

w celu optymalnego dopasowania do Ÿród³a  
Tryby pracy, licznik impulsów i czasuimpulsów
• sumowanie ze startem od zera• Dwie wartoœci nastawne (903  jedna wartoœæ 
• odejmowanie ze startem od wartoœci  nastawna)

nastawnej (903), odpowiednio od drugiej • Wyjœcia przekaŸnikowe lub z optosprzêgaczami
wartoœci nastawnej dla 904• Zasilanie 90...260 V AC lub 11...30 V DC

• sumowanie z automatycznym resetem do • Obudowa znormalizowana 48x48 mm z adapterem do 
zera po osi¹gniêciu wartoœci nastawnej wyciêcia 50x50 mm
(903), odpowiednio od drugiej wartoœci • Z³¹cza na listwie wtykowej z zaciskami œrubowymi
nastawnej dla 904• Dopuszczenie           w przygotowaniu

• odejmowanie z automatycznym resetem 

po osi¹gniêciu zera do wartoœci nastawnej Mo¿liwoœæ programowania nastêpuj¹cych 
(903), odpowiednio do drugiej wartoœci parametrów:
nastawnej dla 904

• dodatkowo licznik nastawny pracuj¹cy • tryb pracy, polaryzacja wejœæ, rodzaj wejœcia, 
w pêtli (tylko 904)wspó³czynnik skaluj¹cy i punkt dziesiêtny

• sygna³y wyjœciowe ci¹g³e lub impulsowe
Sposoby pracy wejœæ, licznik impulsów i czêstotliwoœci• automatyczne powtarzanie
• E1:jedno wejœcie zliczaj¹ce, jedno wyznaczaj¹ce • czas bramkowania przy trybie pracy jako  licznik 

kierunek liczeniaczêstotliwoœci
• E2:jedno wejœcie licz¹ce w górê, jedno w dó³• rozdzielczoœæ w trybie licznika czasu w s, min, h 
• E3:dwa wejœcia pracuj¹ce jako dyskryminator lub h:min:s

fazowy do pod³¹czania Ÿróde³ daj¹cych dwa 

przesuniête o 90 stopni sygna³y.
Wejœcia • E4:wejœcia pracuj¹ce jako dyskryminator fazy z 

podwójn¹ multiplikacj¹ impulsów
INP A, INP B

Wejœcia zliczaj¹ce. Maksymaln¹ czêstotliwoœæ zliczania 

mo¿na ustawiæ oddzielnie dla ka¿dego kana³u na 30 Hz lub 

10 kHz

Elektroniczny licznik nastawny 
szeœciocyfrowy, wartoœci ujemnych 
i dodatnich. Dodaj¹cy / odejmuj¹cy. 
Seria 903 i 904



Punkty dziesiêtne Odpornoœæ na zak³ócenia:

Istnieje mo¿liwoœæ wyœwietlania wartoœci z jednym, dwoma EN 50082 czêœæ 2

lub trzema miejscami po przecinku. Emisja zak³óceñ:

EN 55011 klasa B

Wspó³czynnik skaluj¹cy Zakres temperatur pracy:

Dla w³aœciwego dopasowania do Ÿród³a sygna³u mo¿na   0°C...+50°C

wprowadziæ  wspó³czynnik skaluj¹cy  w zakresie Obudowa: 48x48 mm DIN

od 0,0001 do 9,9999. Stopieñ ochrony: 

IP 65 (od czo³a)

Sygna³ wyjœciowy Napiêcie zasilania:

Mo¿na wybraæ rodzaj sygna³u wyjœciowego  (dla 904 90...260 V AC ±10% lub

oddzielnie  dla  ka¿dego  wyjœcia)  jako  zwierny lub 11...30 V DC

rozwierny a tak¿e dodatni lub ujemny impuls o czasie Sposób oznaczeñ:

trwania 0,01 s do 99,99 s. 6.903.010.000

Opcja:

Czas otwarcia bramki w trybie licznika czêstotliwoœci 00=brak

Mo¿liwoœæ ustawienia w zakresie od 0,01 s do 99,99 s. 10=podœwietlany wyœwietlacz

  Zasilanie:

Licznik czasu   0=90...260 V DC

Zliczanie jest mo¿liwe w h, min lub s z rozdzielczoœci¹   3=10...30 V DC

0,001; 0,01; 0,1; 1,0 lub w trybie h:min:s   Wyjœcie:

  0=przekaŸnik

Dane techniczne   1=optosprzêgacz

 Typ licznika:

Wyœwietlacz: szeœciocyfrowy, dwurzêdowy,   903

siedmiosegmentowy, LCD ze znakiem   904

wartoœci, wysokoœæ cyfr wiersz górny

 9  mm, dolny 7 mm Komplet zawiera:
Wartoœci nastawne:

dwie dla 904 • licznik 903 lub 904

jedna dla 903 • zacisk œrubowy, 7-stykowy, rozstaw 5,08 mm

Wejœcia zliczaj¹ce: • zacisk œrubowy, 7-stykowy, rozstaw 3,81 mm

dwa wejœcia, cztery programowalne • ramka czo³owa do mocowania œrubami, 

tryby pracy do otworu 50x50 mm

Polaryzacja wejœæ: • ramka czo³owa do monta¿u zaciskowego 

programowana, kluczowanie dodatnie do otworu 50x50 mm

(pnp) lub ujemne (npn) • rozpórka szablon do wykonania wyciêcia w p³ycie

Opornoœæ wejœciowa:

10 kÙ Przyk³ady zastosowañ
Maksymalna prêdkoœæ zliczania:

Zliczanie iloœci sztuk, odmierzanie d³ugoœci, proste 10 kHz (mo¿liwa redukcja do 30 Hz 
pozycjonowanie, dozowanie, sterowanie czasowe, za pomoc¹ prze³¹cznika) 
sterowanie prêdkoœci lub obrotów, sterowanieMinimalny czas impulsu na wejœciach zliczaj¹cych:
przep³ywem. 5 ms

Poziomy wejœciowe:

dla zasilania AC:

zero logiczne: 0...4 V DC, 

jedynka: 12...30V DC

dla zasilania DC napiêciem Ub:

zero logiczne: 0...0,2 x Ub, 

jedynka: 0,6 x Ub...30 V DC

Kszta³t impulsu:

dowolny (wejœcie z przerzutnikiem 

Schmitta

Wyjœcie: przekaŸnik lub optosprzêgacz

903: 1 wyjœcie

904: 2 wyjœcia

Wyjœcie  do zasilania czujnika:

24 V DC ±10 %, 100 mA  

(dla wersji 90...260 V AC)

Podtrzymanie danych:
6

minimum 10 lat przy 10  

cykli pamiêci

904
903

904904

zliczanie iloœci sztukodmierzanie d³ugoœci

nawijanie cewek sterowanie czasowe



Wymiary:

903/904
otwór 45x45 mm

903/904 
z ramk¹ czo³ow¹ Nr. 2
otwór 50x50 mm

903/904 
z ramk¹ czo³ow¹ Nr. 3
otwór 50x50 mm
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