Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Bộ đếm / Bộ đặt thời gian DIN W48 x H48mm, W72 x H36mm, DIN W72 x H72mm
Chức năng được nâng cấp
● Có thể cài đặt giá trị tỷ lệ 6 chữ số (0.00001 ~ 999999), (4 chữ số : 0.001 ~ 9999)
● Có chức năng truyền thông Modbus bên trong (Model có truyền thông)
● Có thể cài đặt thời gian ngõ ra One-Shot mỗi 10ms (0.01 giây ~ 99.99 giây)
● Tăng công suất tiếp điểm lên 5A (CTS, CTM series)
● Có thể cài đặt điểm bắt đầu đếm (Giá trị khởi chạy)
● Cải tiến chức năng chọn duy trì bộ nhớ cho loại hiển thị
● Thêm chức năng đếm BATCH (CTM series)
● Counter thêm chế độ ngõ vào Up-1 / Up-2 / Down-1 / Down-2
● Counter thêm chế độ hoạt động TOTAL / HOLD cho loại hiển thị
● Timer thêm chế độ hoạt động TOTAL / HOLD / On Time cho loại hiển thị
● Timer thêm chế độ ngõ ra INT2 / NFD / NFD.1 / INTG
● Timer thêm dải đo 999.999s / 9999m59 / 99999.9h
Vui lòng đọc kỹ “Chú ý an toàn cho bạn” trong bảng
hướng dẫn hoạt động trước khi sử dụng.

Chương trình quản lý thiết bị tổng hợp (DAQMaster)
● DAQ Master là một chương trình quản lý thiết bị tổng hợp để quản lý các tham số tiện lợi
và kiểm tra dữ liệu nhiều thiết bị.
● Đăng nhập vào trang web của chúng tôi (www.autonics.com.vn) để tải xuống
hướng dẫn sử dụng và chương trình quản lý tổng hợp.

< Màn hình DAQ Master >

< Thông số kỹ thuật của máy tính để sử dụng phần mềm >
Mục
Bộ xử lý
Hệ thống hoạt động
RAM
Ổ cứng
VGA
Cổng truyền thông

Thông số kỹ thuật được đề nghị
IBM PC máy tính tương thích với Intel Pentium III hoặc cao hơn
Windows 98/NT/XP/Vista/Windows 7
Trên 256MB
Trên 1GB khoảng trống
Trên 1024 x 768
Cổng nối tiếp RS-232, cổng USB

Thông tin đặt hàng
Phần tô đậm (
Truyền thông

) là chức năng được nâng cấp hoặc thêm vào.

Không có
RS485

Nguồn cấp

100 - 240VAC 50/60Hz
24VAC 50/60Hz / 24 - 48VDC

Ngõ ra

Hai giá trị đặt trước
Một giá trị đặt trước
Chỉ hiển thị

Kích thước

DIN W48 x H48mm
DIN W72 x H36mm
DIN W72 x H72mm

Số chữ số hiển thị
Mục

9999 (4 chữ số)
999999 (6 chữ số)
Bộ đếm / Bộ đặt thời gian

Loại 4 chữ số không tồn tại
loại chỉ hiển thị.

Thông số kỹ thuật
Series
Số chữ số hiển thị
Hai giá trị đặt trước
Model Một giá trị đặt trước
Chỉ hiển thị
Kích thước Giá trị đếm
chữ số Giá trị đặt trước
Nguồn Nguồn AC
cấp
Nguồn AC/DC
Dải điện áp cho phép
Công suất Nguồn AC
tiêu thụ Nguồn AC/DC
Tốc độ đếm Max.
Độ rộng Bộ đếm
Min. tín hiệu
ngõ vào Bộ đặt thời gian
Ngõ vào

Không có
Com.
Com.
Công suất

Ngõ ra điều khiển

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra
tiếp điểm
Ngõ ra
Solid state
Ngõ ra
tiếp điểm
Ngõ ra
Solid state
Ngõ ra
tiếp điểm
Ngõ ra
Solid state
Nguồn cảm biến ngoài
Bộ nhớ duy trì
Bộ đặt thời gian
Điện trở cách ly
Độ bền điện môi
Độ bền nhiễu (Nguồn AC)

4

6

11mm
8mm

10mm
7mm

6

6

10mm
13mm
7mm
9mm
100 - 240VAC 50/60Hz
24VAC 50/60Hz / 24 - 48VDC
90 ~ 110% điện áp định mức (Loại nguồn AC)
Max. 12VA
AC : Max. 10VA / DC : Max. 8W
Có thể chọn 1cps, 30cps, 1kcps, 5kcps hoặc 10kcps
Ngõ vào Reset : Có thể chọn 1ms hoặc 20ms
INA, INB, RESET, INHIBIT, BATCH
INA, INB, RESET : Có thể chọn 1ms hoặc 20ms
RESET : Có thể chọn 1ms hoặc 20ms
Có thể chọn ngõ vào có điện áp hoặc ngõ vào không có điện áp
- Ngõ vào có điện áp : trở kháng ngõ vào là 5.4kΩ, mức ‘H’ : 5 - 30VDC, mức ‘L’ : 0 - 2VDC
- Ngõ vào không có điện áp : trở kháng ngắn mạch : Max. 1kΩ, Điện áp dư : Max. 2VDC
Có thể chọn 0.01s đến 99.99s
Hai giá trị đặt trước : SPST(1a) 2EA
Hai giá trị đặt trước : SPST(1a) 1EA, SPDT(1c) 1EA
Một giá trị đặt trước : SPDT(1c) 1EA
Một giá trị đặt trước : SPDT(1c) 1EA
Hai giá trị đặt trước : 3NPN collector hở
Hai giá trị đặt trước : 1NPN collector hở
Một giá trị đặt trước : 2NPN collector hở
Một giá trị đặt trước : 1NPN collector hở
Hai giá trị đặt trước : SPST(1a) 2EA
Hai giá trị đặt trước : SPST(1a) 1EA, SPDT(1c) 1EA
Một giá trị đặt trước : SPDT(1c) 1EA
Một giá trị đặt trước : SPDT(1c) 1EA
Hai giá trị đặt trước : Hai giá trị đặt trước : 2NPN collector hở
Một giá trị đặt trước : 1NPN collector hở Một giá trị đặt trước : 2NPN collector hở
250VAC 5A tải thuần trở

250VAC 3A tải thuần trở

250VAC 5A tải thuần trở

30VDC ± 10%, 100mA Max.
12VDC ± 10%, 100mA Max.
10 năm (Khi sử dụng loại bộ nhớ bán dẫn ổn định)
Lỗi lặp lại, Lỗi cài đặt, Lỗi điện áp, Lỗi nhiệt độ - Nguồn ON Start : Max. ±0.01% ± 0.05 giây
- Tín hiệu Start : Max. ±0.01% ± 0.03 giây
Min. 10MΩ (500VDC Sóng kế)
2,000VAC 50/60Hz trong 1 phút
±2kV nhiễu sóng vuông (độ rộng xung : 1µs) bởi nhiễu do máy móc

Chấn
động

Cơ khí

0.75mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ

Sự cố

0.5mm biên độ tần số 10 ~ 55Hz trên mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút

Va
chạm

Cơ khí

300m/s² (Khoảng. 30G) 3 lần ở mỗi phương X, Y, Z

Sự cố

100m/s² (Khoảng. 10G) 3 lần ở mỗi phương X, Y, Z

Tuổi thọ
Relay

Cơ khí

Min. 10,000,000 lần
Min. 100,000 lần

Điện

Cấu trúc bảo vệ

IP65 (Chỉ cho mặt trước)

Nhiệt độ môi trường

-10 ~ 55°C, Nhiệt độ lưu trữ : -25 ~ 65°C

Độ ẩm môi trường

35 ~ 85%RH, Độ ẩm lưu trữ : 35 ~ 85%RH

Tiêu chuẩn
Trọng lượng

Khoảng. 159g

Khoảng. 149g

Thông số kỹ thuật truyền thông
Giao thức
Cách thức kết nối
Chuẩn áp dụng
Số lượng kết nối
Cách thức truyền thông
Cách thức đồng bộ
Khoảng cách truyền thông
Tốc độ truyền thông
Thời gian chờ đáp ứng
Start bit
Data bit
Parity bit
Stop bit

Modbus RTU (16bit CRC)
RS485
Tuân theo EIA RS485
31, nó có thể cài đặt địa chỉ 1 đến 127
Bán song công
Không đồng bộ
Phạm vi max. 800m
2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 / 38,400 (Nhà máy mặc định : 9,600bps)
5 đến 99ms (Nhà máy mặc định : 20ms)
1 bit (Cố định)
8 bit (Cố định)
None, Even, Odd (Nhà máy mặc định : None)
1, 2bit (Nhà máy mặc định : 2bit)

Khoảng. 253g

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Sơ đồ kết nối

Nguồn
- Nguồn AC : 100 - 240VAC 50/60Hz
- Nguồn AC/DC : 24 - 48VDC, 24VAC 50/60Hz

Hãy cẩn thận rằng sơ đồ kết nối là khác nhau
giữa model có truyền thông và model không có
truyền thông khi kết nối dây.

Tín hiệu INHIBIT
- Hoạt động Counter : Nếu tín hiệu INHIBIT được cấp, ngõ vào đếm sẽ bị ngăn cấm.
- Hoạt động Timer : Nếu tín hiệu INHIBIT được cấp, thời gian đang xử lý sẽ dừng. (HOLD)

Hãy cẩn thận rằng sơ đồ kết nối là khác nhau
giữa model có truyền thông và model không có
truyền thông khi kết nối dây.

Nguồn
- Nguồn AC : 100 - 240VAC 50/60Hz
- Nguồn AC/DC : 24 - 48VDC, 24VAC 50/60Hz

Tín hiệu INHIBIT
- Hoạt động Counter : Nếu tín hiệu INHIBIT được cấp, ngõ vào đếm sẽ bị ngăn cấm.
- Hoạt động Timer : Nếu tín hiệu INHIBIT được cấp, thời gian đang xử lý sẽ dừng. (HOLD)

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Kích thước
Giá đỡ

Mặt cắt

Mặt cắt

Mặt cắt

(Đơn vị : mm)

Định dạng mặt trước

Model

Thay đổi

Chú ý

PS2 → PS Không có LED
OUT2 → OUT PS1, OUT1

Chỉ thị đếm (LED Đỏ)
- Chế độ Run
Không có LED
: Chế độ đếm - chỉ thị giá trị đếm,
PS1, OUT1,
PS2 → PS
OUT2
Chế độ thời gian - chỉ thị thời gian xử lý
Loại chỉ hiển thị không tồn tại
- Chế độ cài đặt chức năng
trong model CT4S.
: Chỉ thị chế độ cài đặt chức năng
Chỉ thị giá trị đặt trước (LED Vàng - Xanh)
- Chế độ Run : Chỉ thị giá trị đặt trước
- Chế độ cài đặt chức năng : Chỉ thị giá trị cài đặt 1.
Khóa phím : Đèn sáng khi cài đặt khóa phím
Chỉ thị hoạt động của bộ đếm
Chỉ thị hoạt động của bộ đặt thời gian
LED TMR nhấp nháy khi bộ đặt thời gian đang hoạt động.
LED TMR sáng khi hoạt động thời gian dừng.
Kiểm tra giá trị đặt trước và hiển thị thay đổi của nó
LED PS1 sáng khi đang kiểm tra hoặc thay đổi giá trị cài đặt 1.
LED PS2 sáng khi đang kiểm tra hoặc thay đổi giá trị cài đặt 2.
Chỉ thị ngõ ra (OUT1, OUT2)
OUT1 sáng khi ngõ ra 1 là on. OUT2 sáng khi ngõ ra 2 là on.
Phím Reset
Nhấn phím
ở chế độ Run, giá trị đếm về ban đầu và ngõ ra trở về.
Nhấn phím
ở chế độ đếm BATCH, nó reset giá trị đếm BATCH.

Phím Mode
- Nhấn phím
trong 3 giây (cài đặt tham số) / 5 giây (truyền
thông) ở chế độ RUN, nó di chuyển đến chế độ cài đặt chức năng.
- Nhấn phím
ở chế độ cài đặt chức năng, chọn chế độ cài đặt
chức năng. Nhấn phím
trên 3 giây, nó di chuyển về chế độ Run
- Nhấn phím
trên 1 giây ở chế độ kiểm tra cài đặt chức năng,
nó di chuyển về chế độ Run.
Phím cài đặt
: Để đi vào trạng thái thay đổi giá trị cài đặt (PS1, PS2) và di
chuyển chữ số của giá trị cài đặt (PS1, PS2)
: Để giảm giá trị cài đặt ở chế độ thay đổi giá trị cài đặt, thay đổi
giá trị cài đặt ở chế độ cài đặt chức năng, di chuyển xuống giá
trị kiểm tra ở chế độ kiểm tra cài đặt chức năng.
: Để tăng giá trị cài đặt ở chế độ thay đổi giá trị cài đặt, thay đổi
giá trị cài đặt ở chế độ cài đặt chức năng, di chuyển lên giá trị
kiểm tra ở chế độ kiểm tra cài đặt chức năng. Nhấn phím trên
1 giây ở chế độ Run, đi vào chế độ kiểm tra cài đặt chức năng.
Phím BATCH
Nhấn phím
ở chế độ Run để đi vào chế độ chỉ thị đếm BATCH.
Chỉ thị ngõ ra BATCH (LED Đỏ)
Chỉ thị thay đổi và kiểm tra giá trị cài đặt BATCH
(LED Vàng - Xanh)
Sáng khi kiểm tra và thay đổi giá trị cài đặt BATCH.

Sơ đồ kết nối ngõ vào
Ngõ vào không có điện áp (NPN)
Ngõ vào Solid-state (Cảm biến chuẩn : Cảm biến loại ngõ ra NPN)

Ngõ vào tiếp điểm

Phần ngõ vào INA, INB/INH, RESET, INHIBIT, BATCH RESET
Tốc độ đếm : Cài đặt 1 hoặc 30cps (Bộ đếm)

Ngõ vào có điện áp (PNP)
Ngõ vào Solid-state (Cảm biến chuẩn : Cảm biến loại ngõ ra PNP)

Ngõ vào tiếp điểm

Phần ngõ vào INA, INB/INH, RESET, INHIBIT, BATCH RESET
Tốc độ đếm : Cài đặt 1 hoặc 30cps (Bộ đếm)

Chọn ngõ vào logic [Ngõ vào không có điện áp (NPN) / Ngõ vào có điện áp (PNP)]
1. Nguồn phải được tắt.
2. Tháo vỏ hộp ra khỏi thân.
(CTS, CTY Series)

* Cách tháo vỏ hộp
Bóp chặt theo hướng
và kéo theo hướng
như thể hiện trong hình.

Hãy kiểm tra nếu nguồn được tắt.

3. Chọn ngõ vào logic bởi việc sử dụng công tắc (SW1) ngõ vào
logic bên trong Bộ đếm / Bộ đặt thời gian.
Chọn ngõ vào
không có điện áp (NPN)

Chọn ngõ vào
có điện áp (PNP)

4. Ấn vỏ hộp theo chiều ngược lại của 2 5. Cấp nguồn cho Bộ đếm / Bộ đặt thời gian.

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Sơ đồ kết nối ngõ ra
Ngõ ra tiếp điểm

Ngõ ra Solid-state

Sử dụng đúng tải không vượt quá công suất.

Sử dụng đúng tải và nguồn cho tải không vượt quá công suất
ON/OFF (30VDC Max. 100mA max.) của ngõ ra solid state.
Chắc chắn không cấp ngược cực nguồn.
Khi sử dụng tải cảm ứng (Relay, v.v.), bộ thu hút đột biến điện
(Diode, varistor, v.v.) phải được kết nối giữa cả hai đầu tải.

Nhà máy mặc định
Tham số

Nhà máy mặc định
Up/Down - C

Chế độ ngõ vào

F

Chế độ ngõ ra

30cps

CPS

TOTAL

Chế độ chỉ thị (Loại chỉ hiển thị)

100ms

OUT2

Hold

Bộ đếm

OUT1
Dấu thập phân
Thời gian reset Min.

20ms

Ngõ vào logic

NPN

Dấu thập phân giá trị tỷ lệ

Loại 6 chữ số :

, Loại 4 chữ số :

Giá trị tỷ lệ

Loại 6 chữ số :

, Loại 4 chữ số :

Cài đặt điểm bắt đầu
Clear

Ghi nhớ đếm

Lock off

Khóa phím

1000

Giá trị đặt trước 1 (PS1)

5000

Truyền thông

Bộ đặt thời gian

Giá trị đặt trước 2 (PS2)
Dải thời gian
Chế độ Up/Down
Chế độ chỉ thị (Loại chỉ hiển thị)
Duy trì nhớ (Loại chỉ hiển thị)
Chế độ ngõ ra
Thời gian ngõ ra OUT2
Thời gian ngõ ra OUT1
Ngõ ra logic
Thời gian tín hiệu ngõ vào
Khóa phím
Giá trị đặt trước 1 (PS1)
Giá trị đặt trước 2 (PS2)

Loại 6 chữ số : 0.001s - 999.999s, Loại 4 chữ số : 0.001s - 9.999s
Up
TOTAL
CLEAR
OND
Hold
100ms
NPN
20ms
Lock off
1000
5000

Địa chỉ truyền thông

01

Tốc độ truyền thông

9600bps

Parity truyền thông

NONE

Stop bit truyền thông

2

Thời gian chờ truyền thông

20ms

Ghi truyền thông

Enable

Lỗi hiển thị
Lỗi hiển thị

Các lỗi

Trạng thái ngõ ra

Cách trở về

Thất bại trong việc tải dữ liệu
đối với các giá trị cài đặt hiện hữu

OFF

Bật lại nguồn

Chức năng và hoạt động
Thay đổi
đặt trước

RESET

BATCH RESET

Chế độ chỉ thị
đếm BATCH
Thay đổi giá trị
cài đặt
BATCH

1 giây

1 giây

Chế độ kiểm tra
cài đặt chức năng

Đếm BATCH chỉ có
hiệu lực đối với

Nếu phím không được nhấn trong 60 giây, bộ đếm
sẽ trở về chế độ RUN mà không có được phục hồi.

3 giây
5 giây 3 giây

Chế độ cài đặt
chức năng

3 giây : Đi vào tham số nhóm 1
5 giây : Đi vào tham số nhóm 2

Thay đổi giá trị đặt trước (Bộ đếm / Bộ đặt thời gian)

● Cho dù đang thay đổi giá trị đặt trước, hoạt động ngõ vào và ngõ ra điều khiển sẽ tiếp tục. Ngoài ra, giá trị đặt trước có thể cài đặt
là 0 và giá trị đặt trước 0 bật ON. Tùy theo chế độ điều khiển, mà giá trị đặt trước không thể cài đặt là 0. (Khi đang cài đặt 0, giá trị
đặt trước sẽ nhấp nháy 3 lần)

Trong chế độ Run, nó đi vào chế độ cài
đặt giá trị đặt trước sử dụng phím
.
LED ‘PS1’ sáng và chữ số đầu tiên của
giá trị đặt trước nhấp nháy.

Giá trị đặt trước được cài đặt là ‘200’
sử dụng các phím
,
và
,
rồi nhấn phím
để hoàn tất cài đặt
PS2 và trở về chế độ Run.

Giá trị đặt trước được cài đặt là ‘180’
sử dụng các phím
,
và
,
rồi nhấn phím
để đi vào chế độ
cài đặt PS2.

Nhấn phím
để lưu giá trị cài đặt sau khi thay đổi giá trị cài đặt. Rồi thì, nó di chuyển đến tham số kế tiếp hoặc trở về chế độ RUN.
Tuy nhiên, nếu phím không được nhấn trong 60 giây, nó sẽ trở về chế độ RUN mà không được lưu lại.

Chế độ kiểm tra cài đặt chức năng
● Giá trị cài đặt của chế độ cài đặt chức năng có thể được xác nhận bằng các phím

và

Chức năng chuyển hiển thị trong việc chỉ thị giá trị đặt trước
● Giá trị cài đặt 1 (PS1) và giá trị cài đặt 2 (PS2) được hiển thị mỗi lần nhấn phím
(Trong bộ đặt thời gian, nó có hiệu lực đối với chế độ ngõ ra
hoặc

trong model hai giá trị đặt trước.
)

Reset
● Trong chế độ Run hoặc chế độ cài đặt chức năng, nếu nhấn phím
hiện thời sẽ về ban đầu và ngõ ra sẽ duy trì trạng thái off.

hoặc cấp tín hiệu RESET vào đầu nối ở mặt sau, giá trị

Bộ đếm BATCH (Chỉ cho model

)

Trong chế độ chỉ thị đếm BATCH, ‘Giá trị đếm BATCH’ được hiển thị trong chỉ thị đếm và ‘Giá trị cài đặt đếm BATCH’ được hiển thị
trong chỉ thị đặt trước.

Thay đổi giá trị cài đặt BATCH
Nếu nhấn phím

ở chế độ Run, nó sẽ đi vào chế độ chỉ thị đếm BATCH.

Nó đi vào chế độ thay đổi
giá trị cài đặt sử dụng
phím
(BA.S sáng, chữ số đầu tiên
của giá trị cài đặt nhấp nháy)

Giá trị BATCH được cài đặt là
‘200’ sử dụng các phím
,
và
, rồi nhấn phím
để
hoàn tất giá trị cài đặt BATCH
và di chuyển đến chế độ chỉ thị
đếm BATCH.

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Hoạt động bộ đếm BATCH
Nguồn
Ngõ ra đặt trước
Reset Batch
Giá trị cài đặt Batch

LED BA.O
Ngõ ra Batch

Hoạt độ đếm BATCH
● Giá trị đếm BATCH tăng đến khi tín hiệu reset BATCH được cấp. Giá trị đếm BATCH sẽ được xoay vòng khi nó vượt quá
999999.
1) Hoạt động đếm BATCH trong Bộ đếm : Số đếm đạt tới giá trị cài đặt của
hoặc
đạt tới giá trị cài đặt thứ hai của
2) Hoạt động đếm BATCH trong bộ đặt thời gian : Số đếm đạt tới thời gian cài đặt.
(Trường hợp chế độ ngõ ra
, số đếm đạt tới thời gian cài đặt T.off và thời gian cài đặt T.on)

Ngõ ra BATCH
● Nếu tín hiệu ngõ vào được cấp trong khi đang thay đổi giá trị cài đặt BATCH, hoạt động đếm và ngõ ra điều khiển sẽ được
thực hiện.
● Nếu giá trị đếm BATCH bằng với giá trị cài đặt BATCH, ngõ ra BATCH sẽ ON và duy trì trạng thái ON đến khi tín hiệu
reset BATCH được cấp.
● Khi nguồn tắt rồi được cấp lại ở trạng thái ngõ ra BATCH là ON, ngõ ra BATCH duy trì trạng thái ON đến khi tín hiệu
reset BATCH được cấp.

Ngõ vào reset BATCH
● Nếu nhấn nút reset hoặc cấp tín hiệu vào đầu nối reset BATCH ở mặt sau, giá trị đếm BATCH sẽ được reset.
● Khi reset BATCH được cấp, giá trị đếm BATCH duy trì tại 0 và ngõ ra BATCH duy trì trạng thái OFF.

Ứng dụng của chức năng bộ đếm BATCH
Bộ đếm

Bộ đặt thời gian

Trường hợp, đặt 5 sản phẩm vào một hộp rồi đóng gói các hộp
khi chúng đạt tới 200.
Giá trị cài đặt đặt trước bộ đếm = “5”,
Giá trị cài đặt BATCH = “200”
Khi giá trị đếm của bộ đếm đạt tới giá trị đặt trước “5”, ngõ ra
điều khiển (OUT) sẽ on, và tại thời điểm này giá trị đếm của
bộ đếm BATCH sẽ được tăng lên “1”. Tủ điều khiển mà nhận
được ngõ ra điều khiển (OUT) lặp lại điều khiển băng tải để
di chuyển hộp đầy và thay bằng hộp trống kế tiếp để sẵn
sàng. Khi giá trị đếm BATCH đạt tới “200”, ngõ ra BATCH sẽ
ON. Rồi thì tủ điều khiển dừng băng tải và cung cấp một tín
hiệu điều khiển cho việc đóng gói.

Rót sữa vào đầy chai trong 3 giây (thời gian cài đặt). Khi 500
chai được rót đầy, đèn kết thúc đếm BATCH bật on.
(Thời gian cài đặt : 3 giây, Giá trị cài đặt BATCH : 500)

Ngõ vào đếm

Đèn ngõ ra
BATCH

Ngõ ra BATCH
Ngõ ra
điều khiển
(OUT)
Tủ điều khiển
Giá trị đặt trước = 5

Hộp thứ 3

Hộp thứ 2

Tín hiệu điều khiển
để đóng gói
Tín hiệu điều khiển
cho băng tải

Hộp thứ 1

Giá trị đếm BATCH hiện thời = 3

Ngõ ra BATCH
Van hoạt động
(Mở van
trong 3 giây)

Ngõ ra
điều khiển
Điều khiển
van hoạt động
Cảm biến phát hiện chai

Sản xuất
: 500 chai
Đèn on khi
nó hoàn tất
Đèn kết thúc
đếm BATCH

Tủ điều khiển

Lưu đồ chế độ cài đặt chức năng

Tham số nhóm 1

Bộ đếm

Counter/Timer

Tham số nhóm 2

Bộ đặt thời gian
Truyền thông

Chế độ ngõ vào

Dải thời gian

Địa chỉ truyền thông

Chế độ ngõ ra

Chế độ Up/Down

Tốc độ truyền thông

Chế độ chỉ thị

Parity truyền thông

Ghi nhớ
giá trị đếm

Stop bit truyền thông

Chế độ ngõ ra

Thời gian
chờ đáp ứng

Chế độ chỉ thị

Chế độ cài đặt chức năng

Tốc độ đếm Max.

Thời gian ngõ ra OUT2

Thời gian ngõ ra OUT1
Thời gian ngõ ra OUT2

Ghi truyền thông

Dấu thập phân
Thời gian ngõ ra OUT1
Thời gian reset Min.
Ngõ vào logic
Ngõ vào logic
Thời gian tín hiệu ngõ vào
Dấu thập phân
giá trị tỷ lệ

Giá trị tỷ lệ

Giá trị điểm bắt đầu

Ghi nhớ
giá trị đếm

Khóa phím

1 : Chỉ hiển thị
2 : Loại ngõ ra
3 : Nếu thay đổi giá trị cài đặt
của chức năng, OUT1, OUT2
sẽ bật OFF và trở về chế độ
Run, rồi reset giá trị hiện thời

Khóa phím

Bộ đếm
- Model một giá trị đặt trước không có chế độ chức năng cài đặt “Thời gian cài đặt ngõ ra
OUT1” và
được hiển thị trong chế độ chức năng cài đặt “Thời gian ngõ ra OUT2”
- Trường hợp chế độ ngõ vào
hoặc
, không có chế độ chức năng cài đặt
“Giá trị điểm bắt đầu”
- Trường hợp chế độ ngõ ra
hoặc
, không có chế độ chức năng cài đặt “Thời gian
ngõ ra OUT2”. (Được cố định là HOLD)
- Trường hợp chế độ ngõ ra
hoặc
, không có chế độ chức năng cài đặt
“Thời gian ngõ ra OUT2”
Bộ đặt thời gian
- Trường hợp chế độ ngõ ra
hoặc
và chế độ ngõ ra
,
của model một giá trị đặt trước,
được hiển thị trong chế độ
cài đặt chức năng “Thời gian ngõ ra OUT2” và không có chế độ cài đặt chức năng
“Thời gian ngõ ra OUT1”
- Các chế độ ngõ ra ngoại trừ chế độ ngõ ra
, “ond”, “ond.1”,
“ond.2” và “Int.2” không có chế độ cài đặt chức năng “Thời gian ngõ ra OUT1”

Nếu thay đổi giá trị cài đặt tham số nhóm 1, giá trị hiển thị và ngõ ra sẽ về ban đầu.
Nhấn phím
trên 3 giây / 5 giây ở chế độ RUN để đi vào tham số nhóm 1 / tham số nhóm 2.
Nhấn phím
trên 3 giây ở chế độ cài đặt chức năng để trở về chế độ RUN.
Hoạt động ngõ vào và ngõ ra điều khiển có thể cài đặt trong chế độ cài đặt chức năng.
Nếu thay đổi giá trị cài đặt của các tham số được đánh dấu 3 trong chế độ cài đặt chức năng, ngõ ra OUT1 và OUT2 sẽ
được bật OFF và rồi giá trị hiện thời được reset.
Tham số nhóm 2 không có hiệu lực trong các model không có truyền thông.
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Cài đặt tham số (Bộ đếm)

(Phím

: Để chọn chế độ cài đặt, phím

Chế độ cài đặt

hoặc

: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Cách cài đặt
: BỘ ĐẾM
: BỘ ĐẶT THỜI GIAN

Counter/Timer
Chế độ ngõ vào
● Chế độ ngõ vào
Chế độ ngõ ra

Trường hợp mà chế độ ngõ ra là
(Được cố định HOLD)
● Chế độ ngõ vào

, không có chế độ cài đặt “Thời gian ngõ ra OUT2”
Nếu chế độ ngõ ra được cài đặt là
khi
tốc độ đếm max. được cài đặt là 5kcps,
10kcps, thì tốc độ đếm max. tự động cài
đặt là 30cps. (Nhà máy mặc định cài đặt)

Chế độ
chỉ thị
● Trường hợp loại hiển thị

Trường hợp loại hiển thị, việc chọn chế độ chỉ thị
được hiển thị.
Nó được thêm vào chức năng mà có thể cài đặt giá trị đặt trước khi chọn HOLD.
(Xem trang A-20 ‘ Hoạt động bộ đếm của loại hiển thị’.)
Tốc độ đếm mà tỷ lệ nhiệm vụ từng cái một (1 : 1) của tín hiệu
ngõ vào INA hoặc INB, và nó được áp dụng vào INA và INB
cùng thời điểm.
Trường hợp cài đặt
trong chế độ ngõ ra, bạn có thể chọn
1cps, 10cps, hoặc 1kcps.

Tốc độ đếm
Max.

Thời gian ngõ ra
OUT2

: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của
giá trị thời gian ngõ ra OUT2.
: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT2

Thời gian ngõ ra
OUT1

: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của
giá trị thời gian ngõ ra OUT1.
: : Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT1

Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT2
Dải cài đặt : 0.01 đến 99.99 giây
Nó không xuất hiện nếu chế độ ngõ ra hoặc
được chọn
Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT1
Dải thời gian : 0.01 đến 99.99 giây, Hold
được hiển thị bởi việc nhấn phím

4 lần.

● Loại 6 chữ số
Dấu thập phân
● Loại 4 chữ số

Thời gian reset
Min.

Đơn vị : ms

Ngõ vào logic

: Ngõ vào không có điện áp
: Ngõ vào có điện áp

Cài đặt dấu thập phân được áp dụng giống với
giá trị đếm và giá trị cài đặt.
Cài đặt độ rộng tín hiệu min. RESET bên ngoài

Kiểm tra giá trị ngõ vào logic (PNP, NPN)

● Loại 6 chữ số
Dấu thập phân
cài đặt tỷ lệ

Giá trị tỷ lệ

Giá trị điểm
bắt đầu
Bảo vệ
ghi nhớ

● Loại 4 chữ số

Vị trí dấu thập phân cài đặt tỷ lệ không cài đặt
dưới các chữ số cài đặt dấu thập phân

: Để di chuyển chữ số đang nhấp nháy.
: Để thay đổi giá trị tỷ lệ

Dải cài đặt của giá trị tỷ lệ
Loại 6 chữ số : 0.00001 đến 99999.9
Loại 4 chữ số : 0.001 đến 999.9
Xem mục 5. Chức năng cài đặt tỷ lệ

: Để di chuyển chữ số đang nhấp nháy.
: Để thay đổi giá trị điểm bắt đầu

Dải cài đặt của giá trị điểm bắt đầu
(Được kết nối với cài đặt dấu thập phân)
Loại 6 chữ số : 0.00000 đến 999999
Loại 4 chữ số : 0.000 đến 9999
Xem mục 6. Chức năng điểm bắt đầu
: Giá trị đếm về ban đầu khi nguồn tắt
: Ghi nhớ giá trị đếm tại thời điểm nguồn tắt

: Hủy chế độ khóa
Khóa phím

: Khóa phím
: Khóa các phím

,

,

: Khóa các phím

,

,

,

1) Giải thích việc cài đặt dấu thập phân và dấu thập phân giá trị tỷ lệ
- Cài đặt dấu thập phân : Cài đặt dấu thập phân của giá trị hiển thị trên chỉ thị mặt trước.
- Cài đặt dấu thập phân giá trị tỷ lệ : Cài đặt dấu thập phân giá trị tỷ lệ của việc đếm bất chấp dấu thập phân của giá trị hiển thị
trên chỉ thị mặt trước.

Chế độ hoạt động ngõ vào (Bộ đếm)
Chế độ ngõ vào

Biểu đồ đếm

Hoạt động
Không
đếm

Nếu INA là ngõ vào đếm, INB là
ngõ vào ngăn cấm.
Nếu INB là ngõ vào đếm, INA là
ngõ vào ngăn cấm.

Giá trị
đếm

Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là
xung cạnh lên (
)
INA : Ngõ vào đếm
INB : Ngõ vào ngăn cấm

Không đếm

Giá trị
đếm

Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là
xung cạnh xuống (
)
INA : Ngõ vào đếm
INB : Ngõ vào ngăn cấm

Không đếm

Giá trị
đếm
Không
đếm

Nếu INA là ngõ vào đếm, INB là
ngõ vào ngăn cấm.
Nếu INB là ngõ vào đếm, INA là
ngõ vào ngăn cấm.

Không
đếm

Giá trị
đếm

Không đếm

Giá trị
đếm

Không đếm

Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là
xung cạnh lên (
)
INA : Ngõ vào đếm
INB : Ngõ vào ngăn cấm

Đếm khi tín hiệu ngõ vào INA là
xung cạnh xuống (
)
INA : Ngõ vào đếm
INB : Ngõ vào ngăn cấm

Giá trị
đếm

INA : Ngõ vào đếm
INB : Ngõ vào lệnh đếm

Giá trị
đếm

Khi INB là L, đếm lên
Khi INB là H, đếm xuống
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Chế độ hoạt động ngõ vào (Bộ đếm)
Chế độ ngõ vào

Biểu đồ đếm

Hoạt động
INA : Ngõ vào đếm lên
INB : Ngõ vào đếm xuống
Khi cả hai INA và INB được cấp
L → H, nó sẽ vẫn giữ nguyên
giá trị đếm trước đó.

Giá trị
đếm

Khi sử dụng pha A, B của encoder
kết nối vào INA, INB, hãy cài đặt
chế độ ngõ vào bộ đếm
như
là ngõ vào khác pha

Giá trị
đếm
độ rộng tín hiệu phải trên độ rộng tín hiệu min. và
Nếu không, ±1 sẽ xảy ra.
Ý nghĩa của “H” và “L”
Ngõ vào có
điện áp (PNP)

độ rộng tín hiệu phải trên một nửa độ rộng tín hiệu min.

Độ rộng tín hiệu Min. theo tốc độ đếm
Ngõ vào không có
điện áp (NPN)

Tốc độ đếm

Độ rộng tín hiệu Min.

Ngắn mạch
Hở mạch

Ton, Toff : độ rộng tín hiệu Min.

Chức năng cài đặt tỷ lệ (Bộ đếm)
Chức năng này là để cài đặt và chỉ thị đơn vị được tính toán cho việc đo chiều dài thực tế, đo chất lỏng, vị trí, v.v. Nó được gọi là
“Giá trị tỷ lệ” đối với chiều dài đo được, chất lỏng đo được, vị trí đo được, v.v., trên 1 xung.
Để ví dụ, P là số xung trên 1 vòng quay của một bộ mã hóa vòng quay và L là chiều dài mong muốn được đo. Giá trị tỷ lệ là
[chiều dài mong muốn (L)] / [số xung (P) trên một vòng quay của bộ mã hóa vòng quay]. Nó là chiều dài trên 1 xung của bộ mã hóa
vòng quay.
Ví dụ) Điều khiển chiều dài bởi bộ đếm và bộ mã hóa vòng quay
Pullley
Máy cắt

[Trường hợp đường kính (D) 22mm của Pulley được kết nối
với encoder 1,000 xung]

Bộ mã hóa vòng quay

● Giá trị tỷ lệ =

Motor

Hệ thống
điều khiển motor

=

Bộ đếm

x Đường kính của Pulley (D)
Số xung trên 1 vòng quay
của encoder
3.1416 x 22
1000

= 0.069mm/xung

Để điều khiển vị trí băng tải mỗi 0.1mm, cài đặt dấu thập phân là hàng chục
trong chế độ cài đặt dấu thập phân
và cài đặt dấu thập phân cài đặt tỷ lệ là hàng nghìn
trong chế độ cài đặt dấu thập phân cài đặt tỷ lệ
.
Rồi thì cài đặt giá trị tỷ lệ “0.069” trong chế độ cài đặt tỷ lệ

Chức năng điểm bắt đầu (Bộ đếm)
Chức năng này là giá trị điểm bắt đầu làm việc như giá trị khởi chạy khi ở chế độ đếm.
● Trường hợp
hoặc
trong chế độ ngõ vào bộ đặt thời gian, nó không có hiệu lực.
● Khi reset được cấp, giá trị hiện thời được trở về điểm bắt đầu.
● Sau khi đếm lên trong chế độ ngõ ra
hoặc
, giá trị đặt trước bắt đầu tại giá trị điểm bắt đầu.

Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đếm)
Chế độ
ngõ ra

Ngõ ra One-shot (0.01 ~ 99.99 giây)
Ngõ ra One-shot
Ngõ ra duy trì

Chế độ ngõ vào

Ngõ ra duy trì

Hoạt động

Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm tăng hoặc giảm đến khi
tín hiệu reset được cấp và ngõ ra
duy trì được giữ nguyên.

Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm và ngõ ra duy trì được
giữ nguyên đến khi tín hiệu
reset được cấp.

Khi đếm lên, giá trị hiển thị đếm
sẽ được reset và đếm xảy ra
cùng lúc.
Ngõ ra duy trì OUT1 sẽ off sau
thời gian one-shot OUT2.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Sau thời gian one-shot OUT2,
giá trị hiển thị đếm sẽ reset và
đếm xảy ra cùng lúc.
Ngõ ra duy trì OUT1 sẽ off sau
thời gian one-shot OUT2.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm tăng hoặc giảm đến khi
ngõ vào RESET được cấp.
Ngõ ra duy trì OUT1 là off sau
thời gian one-shot OUT2.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm được giữ nguyên trong khi
ngõ ra OUT2 là on. Giá trị đếm
reset nội tại và đếm cùng lúc.
Khi ngõ ra OUT2 là off, hiển thị
giá trị đang đếm trong khi OUT2
là ON và nó tăng hoặc giảm.
Ngõ ra duy trì OUT1 là off sau
thời gian one-shot OUT2.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm tăng hoặc giảm khi đang
thời gian one-shot OUT2.
Ngõ ra duy trì OUT1 là off sau
thời gian one-shot OUT2.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.
Sau khi đếm lên, giá trị hiển thị
đếm và ngõ ra duy trì OUT1 được
giữ nguyên đến khi ngõ vào
RESET được cấp.
Thời gian ngõ ra one-shot OUT1
hoạt động bất chấp ngõ ra OUT2.

Ngõ ra (OUT) loại một giá trị đặt trước hoạt động như OUT2 của loại hai giá trị đặt trước.
Ngõ ra OUT1 có thể cài đặt là 0 trong tất cả các chế độ và ngõ ra giá trị 0 bật ON.
Ngõ ra OUT2 không thể cài đặt 0 trong chế độ ngõ ra C
,R
,P
hoặc Q
.

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đếm)

Ngõ ra duy trì

Chế độ
ngõ ra

Ngõ ra
trùng hợp

Hoạt động

OUT1 và OUT2 giữ trạng thái ON
theo điều kiện sau :
Giá trị hiển thị đếm ≥ PRESET1
Giá trị hiển thị đếm ≥ PRESET2

Ngõ ra OUT1 là off :
Giá trị hiển thị đếm ≥ PRESET1
OUT2 giữ trạng thái ON theo điều
kiện sau :
Giá trị hiển thị đếm ≥ PRESET2

Khi giá trị hiển thị đếm chỉ bằng với
giá trị cài đặt (PRESET1, PRESET2),
ngõ ra OUT1 hoặc OUT2 giữ trạng
thái ON.
Khi cài đặt 1kcps cho tốc độ đếm,
ngõ ra tiếp điểm solid state phải
được sử dụng.

Ngõ ra (OUT) loại một giá trị đặt trước hoạt động như OUT2 của loại hai giá trị đặt trước.
Ngõ ra OUT1 của model hai giá trị đặt trước hoạt động như ngõ ra one-shot hoặc duy trì. (ngoại trừ chế độ ngõ ra
Ngõ ra OUT1 có thể cài đặt là 0 trong tất cả các chế độ và ngõ ra giá trị 0 bật ON.
Ngõ ra OUT2 không thể cài đặt là 0 trong chế độ ngõ ra C
,R
,P
, hoặc Q

(S), (T),

(D))

Hoạt động bộ đếm của loại hiển thị
Chế độ
hiển thị

Biểu đồ đếm
Trường hợp chế độ ngõ vào là Up
Trường hợp chế độ ngõ vào là Down
(Up, Up-1, Up-2)
(Down, Down-1, Down-2)

Hoạt động

Giá trị đếm tăng hoặc giảm đến khi
ngõ vào RESET được cấp.
Khi đạt tới giá trị đếm max. hoặc giá trị
đếm min., nó sẽ reset và đếm xảy ra
cùng lúc

Giá trị đếm tăng hoặc giảm đến khi
ngõ vào RESET được cấp, hiển thị
giá trị đếm nhấp nháy khi đạt tới
giá trị đặt trước (đếm Up) hoặc 0
(đếm Down)

● Trường hợp chế độ ngõ vào là ngõ vào Mệnh lệnh

, ngõ vào Riêng lẻ

, ngõ vào Khác pha

Trong hợp chế độ ngõ vào UP/DOWN
chế độ hiển thị
của cấu hình không được hiển thị

Cài đặt tham số (Bộ đặt thời gian)

(Phím

: Để chọn chế độ cài đặt, phím

Chế độ cài đặt

hoặc

: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Cách cài đặt

Counter/Timer

: BỘ ĐẾM
: BỘ ĐẶT THỜI GIAN

● Loại 6 chữ số

Dải thời gian

● Loại 4 chữ số

Chế độ UP/DOWN

: Thời gian tiếp diễn từ 0 đến giá trị cài đặt.
: Thời gian tiếp diễn từ giá trị cài đặt đến 0.
Sử dụng chỉ cho loại hiển thị
Nó được thêm vào có đặc điểm để cài đặt thời gian cài đặt khi chọn
hoặc
(Xem trang A-26 ‘ Hoạt động bộ đặt thời gian cho loại hiển thị ’)

Chế độ hiển thị

Bảo vệ
ghi nhớ

Sử dụng chỉ cho loại hiển thị
: Giá trị thời gian về ban đầu khi nguồn tắt
: Ghi nhớ giá trị thời gian tại thời điểm nguồn tắt

Chế độ ngõ ra

Thời gian ngõ ra
OUT2
Thời gian ngõ ra
OUT1
Ngõ vào logic
Thời gian
tín hiệu ngõ vào

Khóa phím

: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của
giá trị thời gian ngõ ra OUT2.
: Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT2

Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT2
được hiển thị bởi việc nhấn phím

4 lần.

: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy của
giá trị thời gian ngõ ra OUT1.
: : Để thay đổi giá trị thời gian ngõ ra OUT1

Cài đặt thời gian ngõ ra one-shot OUT1
Dải thời gian : 0.01 đến 99.99 giây, Hold
được hiển thị bởi việc nhấn phím

4 lần.

: Ngõ vào không có điện áp
: Ngõ vào có điện áp

[ Đơn vị : ms ]

Dải thời gian : 0.01 đến 99.99 giây

Kiểm tra giá trị ngõ vào logic (PNP, NPN)
CTS/CTY : Cài đặt độ rộng tín hiệu min. INA, INB, RESET bên ngoài
CTM : Cài đặt độ rộng tín hiệu min. INA, RESET, INHIBIT,
BATCH RESET bên ngoài

: Hủy chế độ khóa
: Khóa phím
: Khóa các phím

,

,

: Khóa các phím

,

,

,

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)
Chế độ ngõ ra

Chế độ ngõ vào
Tín hiệu ON Delay (Nguồn Reset)

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra duy trì

Ngõ ra One-shot

Ngõ ra duy trì

Hoạt động
1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on.
2) Khi tín hiệu INA bật off, thời gian reset.
3) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
4) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì hoặc one-shot.

T1 : Thời gian cài đặt 1
T2 : Thời gian cài đặt 2

Tín hiệu ON Delay 1 (Nguồn Reset)

1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on,
nếu tín hiệu INA được cấp lặp lại, chỉ có
tín hiệu ban đầu được xác nhận.
2) Khi INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì hoặc one-shot.
4) Chỉ có tín hiệu ngõ vào INA đầu tiên là
có giá trị trong trường hợp tín hiệu ngõ
vào INA được cấp lặp lại.

T1 : Thời gian cài đặt 1
T2 : Thời gian cài đặt 2

Nguồn ON Delay (Nguồn Hold)

1) Thời gian bắt đầu khi nguồn bật on.
(Không có chức năng INA)
2) Thời gian reset khi reset bật on. Thời
gian bắt đầu khi reset bật off.
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì hoặc one-shot.
4) Nó ghi nhớ giá trị hiển thị ngay lúc
nguồn tắt.

T1 : Thời gian cài đặt 1
T2 : Thời gian cài đặt 2

Flicker (Nguồn Reset)

1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on.
2) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì, ngõ ra bật off trong thời gian T.off
và bật on trong thời gian T.on lặp lại.
Ta + Tb = Thời gian cài đặt T.off
4) Thời gian T.on và thời gian T.off phải
cài đặt độc lập
5) Trường hợp sử dụng ngõ ra tiếp điểm,
thời gian cài đặt min. phải cài đặt trên
100ms

Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)
Chế độ ngõ ra

Chế độ ngõ vào
Flicker 1 (Nguồn Reset)

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra duy trì

Ngõ ra One-shot

Ngõ ra duy trì

Ngõ ra
trùng hợp

Hoạt động
1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on.
2) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì.
4) Trường hợp sử dụng ngõ ra tiếp điểm,
thời gian cài đặt min. phải cài đặt trên
100ms

Ngõ ra Hold

T : Thời gian cài đặt
1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on.
2) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
one-shot.
4) Trường hợp sử dụng ngõ ra tiếp điểm,
thời gian cài đặt min. phải cài đặt trên
100ms

Ngõ ra One-Shot

T : Thời gian cài đặt

Flicker 2 (Nguồn Hold)
Ngõ ra Hold

1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on
và giá trị hiển thị được ghi nhớ ngay lúc
nguồn off.
2) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
duy trì.
4) Ngõ ra điều khiển sẽ bị đảo khi nó đạt
tới thời gian cài đặt. (Lúc khởi chạy bắt
đầu, ngõ ra điều khiển OUT2 là OFF)
5) Trường hợp sử dụng ngõ ra tiếp điểm,
thời gian cài đặt min. phải cài đặt trên
100ms

T : Thời gian cài đặt

Ngõ ra One-Shot

1) Thời gian bắt đầu khi tín hiệu INA bật on
và giá trị hiển thị được ghi nhớ ngay lúc
nguồn off.
2) Khi tín hiệu INA là on :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Ngõ ra điều khiển hoạt động như ngõ ra
one-shot.
4) Trường hợp sử dụng ngõ ra tiếp điểm,
thời gian cài đặt min. phải cài đặt trên
100ms

T : Thời gian cài đặt

Nguồn Reset : Không có bảo vệ ghi nhớ. (Giá trị hiển thị về ban đầu khi nguồn off)
Nguồn Hold : Có bảo vệ ghi nhớ (Ghi nhớ giá trị hiển thị ngay lúc nguồn off, hiển thị giá trị hiển thị đã ghi nhớ khi nguồn được cấp lại)

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)
Chế độ ngõ ra

Chế độ ngõ vào
Interval (Nguồn Reset)

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra duy trì

Ngõ ra One-shot

Ngõ ra duy trì

Ngõ ra
trùng lặp

Hoạt động
1) Ngõ ra điều khiển bật ON và thời gian
bắt đầu khi tín hiệu INA bật ON.
2) Khi tín hiệu INA là ON :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Khi nó đạt tới thời gian cài đặt, giá trị
hiển thị và ngõ ra điều khiển được reset
tự động.
4) Ngõ ra điều khiển là ON khi thời gian
đang tiến hành.

T : Thời gian cài đặt

Interval 1 (Nguồn Reset)

1) Ngõ ra điều khiển bật ON và thời gian
bắt đầu khi tín hiệu INA bật ON.
2) Khi tín hiệu INA là ON :
Nguồn ON thời gian bắt đầu hoạt động
Nguồn OFF thời gian bắt đầu hoạt động
3) Khi nó đạt tới thời gian cài đặt, giá trị
hiển thị và ngõ ra điều khiển được reset
tự động.
4) Ngõ ra điều khiển là ON khi thời gian
đang tiến hành.
5) Ngõ vào INA được lờ đi trong khi thời
gian đang tiến hành.

Interval 2 (Nguồn Reset)

1) Thời gian bắt đầu khi ngõ vào INA là ON
và reset khi ngõ vào INA là OFF.
2) Ngõ vào INA là ON, ngõ ra OUT1 là ON
khi đang là T1 hoặc t1.
3) Khi nó đạt tới thời gian cài đặt 1, giá trị
hiển thị reset và ngõ ra OUT2 là ON khi
đang là thời gian ngõ ra T2 hoặc t2.
Ngõ ra bật OFF khi đạt tới thời gian
cài đặt mặc dù thời gian one-shot dài
hơn thời gian cài đặt.

T : Thời gian cài đặt

T1 : Thời gian cài đặt 1
T2 : Thời gian cài đặt 2
t1 : One-shot 1
t2 : One-shot 2
(Model một giá trị đặt trước không có
chế độ
)

Chế độ hoạt động ngõ ra (Bộ đặt thời gian)
Chế độ ngõ ra

Ngõ ra One-shot
Ngõ ra duy trì

Ngõ ra One-shot

Ngõ ra duy trì

Ngõ ra
trùng lặp

Chế độ ngõ vào
Tín hiệu Off Delay 1 (Nguồn Reset)
1) Nếu INA là ON, ngõ ra điều khiển duy trì
ON. (ngoại trừ khi nguồn off và reset on)
2) Khi tín hiệu INA là OFF, thời gian tiến
hành
3) Khi nó đạt tới thời gian cài đặt, giá trị
hiển thị và ngõ ra điều khiển được reset
tự động.

T : Thời gian cài đặt

On-Off Delay (Nguồn Reset)

1) Khi ngõ vào INA là ON, ngõ ra là ON và
thời gian đang tiến hành, rồi ngõ ra là
OFF sau thời gian On-Delay.
2) Khi ngõ vào INA là OFF, ngõ ra là ON và
thời gian đang tiến hành, rồi ngõ ra là
OFF sau thời gian Off-Delay.
3) Nếu ngõ vào INA là OFF trong phạm vi
thời gian On-Delay, bước 2 lại bắt đầu.
4) Nếu ngõ vào INA là ON trong phạm vi
thời gian Off-Delay, bước 1 lại bắt đầu.

T1 : On-Delay
T2 : Off-Delay

On-Off Delay 1 (Nguồn Reset)

1) Khi ngõ vào INA bật ON, thời gian tiến
hành và ngõ ra bật ON sau thời gian
On-Delay.
2) Khi ngõ vào INA bật OFF, thời gian tiến
hành và ngõ ra bật OFF sau thời gian
Off-Delay.
3) Nếu ngõ vào INA bật OFF trong phạm vi
thời gian On-Delay, ngõ ra sẽ bật ON và
bước 2 hoạt động.
4) Nếu ngõ vào INA bật ON trong phạm vi
thời gian Off-Delay, ngõ ra sẽ bật ON và
bước 1 hoạt động.

T1 : On-Delay
T2 : Off-Delay

Thời gian tích phân (Nguồn Reset)

1) Thời gian đang tiến hành trong khi ngõ
vào INA là ON.
2) Thời gian tiến hành dừng khi mà ngõ
vào INA là OFF.
3) Khi nó đạt tới thời gian cài đặt, ngõ ra
là ON.

Nguồn Reset : Không có bảo vệ ghi nhớ. (Giá trị hiển thị về ban đầu khi nguồn off)
Nguồn Hold : Có bảo vệ ghi nhớ (Ghi nhớ giá trị hiển thị ngay lúc nguồn off, hiển thị giá trị hiển thị đã ghi nhớ khi nguồn được cấp lại)

Bộ Đếm / Bộ Đặt Thời Gian Có Thể Lập Trình
Hoạt động bộ đặt thời gian của loại hiển thị
Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt OFF

1) Thời gian bắt đầu khi ngõ vào INA là ON.
2) Giá trị cài đặt trở về ban đầu khi ngõ vào
Reset là ON.
3) Thời gian tiến hành dừng khi ngõ vào INHIBIT
là ON.
4) Reset khi nguồn là OFF.

Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt ON
1) Thời gian bắt đầu khi ngõ vào INA là ON.
2) Giá trị cài đặt trở về ban đầu khi ngõ vào
Reset là ON.
3) Thời gian tiến hành dừng khi ngõ vào INHIBIT
là ON.
4) Giá trị hiển thị được ghi nhớ ngay lúc nguồn
OFF.

Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt OFF
1) Thời gian tiến hành khi ngõ vào INA là ON.
2) Thời gian tiến hành dừng khi mà ngõ vào INA
là OFF.
3) Khi thời gian đạt tới thời gian cài đặt, giá trị
hiển thị sẽ dừng và nhấp nháy.
4) Khi ngõ vào reset được cấp, giá trị hiển thị
được trở về ban đầu.
5) Reset khi nguồn là OFF.

Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt ON
1) Thời gian tiến hành khi ngõ vào INA là ON.
2) Thời gian tiến hành dừng khi mà ngõ vào INA
là OFF.
3) Khi thời gian đạt tới thời gian cài đặt, giá trị
hiển thị sẽ dừng và nhấp nháy.
4) Khi ngõ vào reset được cấp, giá trị hiển thị
được trở về ban đầu.
5) Giá trị hiển thị được ghi nhớ ngay lúc nguồn
OFF.

Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt OFF

Chế độ chỉ thị thời gian ON của ngõ vào INA
1) Thời gian reset bắt đầu hoạt động khi ngõ vào
INA bật ON.
2) Thời gian tiến hành dừng khi mà ngõ vào INA
là OFF.
3) Khi thời gian tiến hành dừng và nguồn là off,
giá trị hiển thị được trở về ban đầu.
4) Nếu thời gian tiến hành rất lớn hơn thời gian
cài đặt khi ngõ vào INA bật off, giá trị hiển thị
nhấp nháy và hoạt động dừng lại đến khi tín
hiệu reset được cấp.

Khi bảo vệ ghi nhớ cài đặt ON
Chế độ chỉ thị thời gian ON của ngõ vào INA
1) Thời gian reset bắt đầu hoạt động khi ngõ vào
INA bật ON.
2) Thời gian tiến hành dừng khi mà ngõ vào INA
là OFF.
3) Khi thời gian tiến hành dừng và nguồn là off,
giá trị hiển thị được ghi nhớ.
4) Nếu thời gian tiến hành rất lớn hơn thời gian
cài đặt khi ngõ vào INA bật off, giá trị hiển thị
nhấp nháy và hoạt động dừng lại đến khi tín
hiệu reset được cấp.

Bộ đặt thời gian cài đặt thời gian '0'
Chế độ hoạt động ngõ ra có hiệu lực để cài đặt thời gian cài đặt '0'
Hoạt động tùy theo chế độ ngõ ra (lúc cài đặt thời gian 0)
1) Chế độ OND (Tín hiệu ON Delay)
● Thời gian cài đặt 1 được cài đặt là 0

● Thời gian cài đặt 2 được cài đặt là 0

2) Chế độ OND.1 (Tín hiệu ON Delay 1)
● Thời gian cài đặt 1 được cài đặt là 0

● Thời gian cài đặt 2 được cài đặt là 0

3) Chế độ OND.2 (Nguồn ON Delay 2)
● Thời gian cài đặt 1 được cài đặt là 0

● Thời gian cài đặt 2 được cài đặt là 0

4) Chế độ NFD (ON-OFF Delay)
● Thời gian cài đặt OFF-Delay được cài đặt là 0

5) Chế độ NFD.1 (ON-OFF Delay 1)

● Thời gian cài đặt OFF-Delay được cài đặt là 0

● Thời gian cài đặt ON-Delay được cài đặt là 0

● Thời gian cài đặt ON-Delay được cài đặt là 0

Giá trị cài đặt 1 (PS1) cao hơn Giá trị cài đặt 2 (PS2)
Trong chế độ ngõ ra OND
, OND.1
hoặc OND.2
● Chế độ UP : Nếu giá trị cài đặt 1 của bộ đặt thời gian cao hơn giá trị cài đặt 2, OUT1 sẽ không bật ON.
● Chế độ DOWN : Nếu giá trị cài đặt 1 của bộ đặt thời gian cao hơn giá trị cài đặt 2, OUT1 sẽ bật ON tức thì
khi tín hiệu bắt đầu được cấp.
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Chế độ truyền thông
Cài đặt tham số

(Phím

: Để chọn chế độ cài đặt, phím

Chế độ cài đặt
Địa chỉ truyền thông

hoặc

: Để thay đổi giá trị cài đặt)

Cách cài đặt
: Để di chuyển chữ số nhấp nháy của địa chỉ truyền thông
: Để thay đổi chữ số nhấp nháy

Tốc độ truyền thông

Dải cài đặt của địa chỉ truyền thông : 1 đến 127
Nếu địa chỉ giống nhau được cấp khi đang truyền
thông nhiều cái, nó sẽ không làm việc đúng.

2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400bps
: None
: Số Chẵn
: Số Lẻ

Parity truyền thông

Stop bit truyền thông

Dải cài đặt tùy theo tốc độ truyền thông

Thời gian chờ
đáp ứng

: Để di chuyển vị trí chữ số nhấp nháy
của thời gian chờ đáp ứng truyền thông
: Để thay đổi giá trị vị trí chữ số
nhấp nháy.

Ghi truyền thông

: Cho phép ghi truyền thông (Enable)
: Ngăn cấm ghi truyền thông (Disable)

Ứng dụng của tổ chức hệ thống
Đầu nối điện trở

Cáp RS232C
Máy tính

Nó được đề nghị sử dụng bộ chuyển đổi truyền thông, bộ chuyển đổi RS485 sang Nối tiếp (SCM-38I, được bán riêng),
bộ chuyển đổi USB sang RS485 (SCM-48I, được bán riêng). Hãy sử dụng đúng dây xoắn đôi cho truyền thông RS485.

Trình tự điều khiển truyền thông
1. Cách thức truyền thông là Modbus RTU (PI-MBUS-300-REV.J).
2. Sau 2 giây cấp nguồn vào hệ thống trình tự cao, nó bắt đầu truyền thông.
3. Truyền thông ban đầu sẽ được bắt đầu bởi hệ thống trình tự cao. Khi một lệnh xuất ra từ hệ thống trình tự cao,
CT series sẽ đáp ứng.

A → Min. 1 giây sau khi cấp nguồn
38400bps : Khoảng. 1ms
19200bps : Khoảng. 2ms
B→
9600bps : Khoảng. 4ms
4800bps : Khoảng. 8ms
2400bps : Khoảng. 16ms
C → Min. 20ms

Khối và lệnh truyền thông
Định dạng của câu hỏi và đáp ứng

1) Đọc trạng thái Coil (Func 01H),
Đọc trạng thái ngõ vào (Func 02H)
● Câu hỏi (Master)

● Đáp ứng (Slave)

2) Đọc thanh ghi Hold (Func 03H),
Đọc thanh ghi ngõ vào (Func 04H)
● Câu hỏi (Master)

5) Thanh ghi nhiều giá trị đặt trước (Func 10H)
● Câu hỏi (Master)

● Đáp ứng (Slave)

6) Ứng dụng
Đọc trạng thái Coil (Func 01H)
Master đọc OUT2 00002 (0001H) đến 00003 (0002H),
trạng thái ngõ ra OUT1 (ON : 1, OFF : 0) từ Slave
(Address 01)
● Câu hỏi (Master)

● Đáp ứng (Slave)

Trên slave side OUT2 00003 (0002H) : OFF,
OUT1 00002 (0001H) : ON

3) Force Single Coil (Func 05H)

● Đáp ứng (Slave)

● Câu hỏi (Master)

Đọc thanh ghi ngõ vào (Func 04H)
Master đọc giá trị đặt trước 21004 (03EBH) đến 21005 (03ECH)
của bộ đếm / bộ đọc thời gian, Slave (Address 15).
● Đáp ứng (Slave)

4) Thanh ghi một giá trị đặt trước (Func 06H)
● Câu hỏi (Master)

● Đáp ứng (Slave)

● Câu hỏi (Master)

Trường hợp giá trị hiện thời là 123456 (0001 E240H) trong slave
side, 31004 (03EBH) : E240H, 31005 (03ECH) : 0001H
● Đáp ứng (Slave)
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Bảng ánh xạ Modbus
1) Reset / Ngõ ra
No. (Địa chỉ) Func

4) Kiểm tra dữ liệu
Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý

Ngõ ra OUT2
Ngõ ra OUT1
Ngõ ra BATCH

Cho model
có ngõ ra
BATCH

Reset BATCH

Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý

Trạng thái ngõ vào INA
Trạng thái ngõ vào INB

Trạng thái
đầu nối
ngõ vào

Trạng thái ngõ vào INHIBIT
Trạng thái ngõ vào RESET

Sản phẩm số L

Cho model có
ngõ ra
BATCH

Trạng thái hiển thị
LED PS2
Trạng thái hiển thị
LED PS1
Trạng thái hiển thị
LED TMR

Dải cài đặt

Chú ý

Counter
Loại 6 chữ số : -99999
Giá trị
đến 999999
hiện thời của Loại 4 chữ số : -999 đến 9999
counter/timer Timer : Phạm vi dải cài đặt
thời gian

Model ID

Phiên bản phần cứng

Đơn vị
hiển thị

Phiên bản phần mềm
Model no. 1
Model no. 2
Model no. 3

Giá trị
cài đặt PS2

Model no. 4
Dành riêng
Dành riêng
Dành riêng
Dành riêng

Giá trị
cài đặt PS1

Dành riêng
Dành riêng
Dành riêng

Counter : dấu thập phân
của giá trị hiển thị
Timer : Dải thời gian
Counter
Loại 6 chữ số : -99999
đến 999999
Loại 4 chữ số : -999 đến 9999
Timer : Phạm vi dải cài đặt
thời gian
Counter
Loại 6 chữ số : -99999
đến 999999
Loại 4 chữ số : -999 đến 9999
Timer : Phạm vi dải cài đặt
thời gian

Giá trị cài đặt
của bộ đếm
BATCH

Dành riêng
Dành riêng

0 đến 999999

Sử dụng
chung cho
counter và
timer
Counter :
40058 dữ liệu
Timer :
40102 dữ liệu
Sử dụng
chung cho
counter và
timer
Sử dụng
chung cho
counter và
timer
Sử dụng chung
cho counter
và timer

Kiểm tra
ngõ vào logic

Địa chỉ bắt đầu
trạng thái Coil
Số lượng trạng thái Coil

0 đến 999999

Trạng thái hiển thị
LED BA.S

Dành riêng
Sản phẩm số H

Chú ý

Trạng thái hiển thị
LED OUT1

Giá trị hiện thời
của bộ đếm
BATCH

3) Thông tin sản phẩm
Giải thích

Dải cài đặt

Trạng thái hiển thị
LED CNT

Trạng thái ngõ vào
RESET BATCH

No. (Địa chỉ) Func

Giải thích

Trạng thái hiển thị
LED LOCK

2) Đầu nối trạng thái ngõ vào
No. (Địa chỉ) Func

No. (Địa chỉ) Func

Trạng thái hiển thị
LED BA.O
Trạng thái hiển thị
LED OUT2

Reset

● Ngày định dạng bit địa chỉ 31001 (30E8)

Địa chỉ bắt đầu
trạng thái ngõ vào
Số lượng
trạng thái ngõ vào
Địa chỉ bắt đầu
thanh ghi Holding
Số lượng
thanh ghi Holding
Địa chỉ bắt đầu
thanh ghi ngõ vào
Số lượng
thanh ghi ngõ vào

Định dạng dữ liệu 2 Word : Dữ liệu Upper có địa chỉ số cao.
Ví dụ) 31004 : Giá trị hiện thời (Low Word),
31005 : Giá trị hiện thời (High Word)

5) Nhóm cài đặt giá trị đặt trước
No. (Địa chỉ) Func

Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý

Counter
Giá trị đặt trước PS2 Loại 6 chữ số : -99999 Sử dụng chung
cho counter
Giá trị đặt trước PS
đến 999999
và timer
Loại 4 chữ số : -999
đến 9999 Sử dụng chung
Giá trị đặt trước PS1 Timer : Phạm vi dải
cho counter
cài đặt thời gian
và timer
Giá trị đặt trước
bộ đếm BATCH

0 đến 999999

Sử dụng chung
cho counter
và timer

6) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm bộ đếm)
No. (Địa chỉ)

Func

Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý
Sử dụng chung cho
counter và timer

Counter/Timer

Chế độ ngõ vào

Cho loại hiển thị

Chế độ hiển thị
Chế độ ngõ ra
Tốc độ đếm lớn nhất
Thời gian ngõ ra OUT2(OUT)

Đơn vị : x 10ms

Thời gian ngõ ra OUT1

Đơn vị : x 10ms

Loại 4 chữ số 0 :

Dấu thập phân
Thời gian reset Min.

Đơn vị : ms

Vị trí dấu thập phân
cài đặt tỷ lệ
Giá trị tỷ lệ
Giá trị bắt đầu

Loại 4 chữ số
Loại 6 chữ số :
Loại 4 chữ số :
Loại 6 chữ số :
Loại 4 chữ số :

Được kết nối với vị trí
dấu thập phân cài đặt tỷ lệ
Được kết nối với vị trí
dấu thập phân của giá trị hiển thị

Bảo vệ ghi nhớ

Sử dụng chung cho
counter và timer

Khóa phím

7) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm bộ đặt thời gian)
No. (Địa chỉ)

Func

Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý
Sử dụng chung cho
counter và timer

Counter/Timer

Loại 4 chữ số

Dải thời gian

Loại 6 chữ số

Chế độ Up/Down
Chế độ ngõ ra
Thời gian ngõ ra OUT2(OUT)
Thời gian ngõ ra OUT1

(0 : Hold)

Đơn vị : x 10ms

(0 : Hold)

Đơn vị : x 10ms

Thời gian tín hiệu ngõ vào

Đơn vị : ms

Bảo vệ ghi nhớ
Khóa phím

Sử dụng chung cho
counter và timer

Chế độ hiển thị

Cho loại hiển thị
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8) Chế độ cài đặt chức năng (Nhóm truyền thông)
No. (Địa chỉ)

Func

Giải thích

Dải cài đặt

Chú ý

Địa chỉ truyền thông
Đơn vị : x 100bps

Tốc độ truyền thông
Parity truyền thông
Stop bit truyền thông
Thời gian chờ đáp ứng

Đơn vị : ms

Ghi truyền thông

Xử lý ngoại lệ
Khi lỗi truyền thông xảy ra, bit cao nhất của chức năng nhận được cài đặt là 1, rồi gửi lệnh đáp ứng
và truyền mã ngoại lệ.
Địa chỉ Slave

Chức năng +80H

Kiểm tra lỗi (CRC16)

Mã ngoại lệ

● Chức năng không hợp lệ (Mã ngoại lệ : 01H) : Không hỗ trợ lệnh
● Địa chỉ dữ liệu không hợp lệ (Mã ngoại lệ : 02H) : Ghép đôi không xứng giữa số của dữ liệu được hỏi và
số của dữ liệu có thể truyền.
● Giá trị dữ liệu không hợp lệ (Mã ngoại lệ : 03H) : Ghép đôi không xứng giữa số được hỏi của dữ liệu và
số có thể truyền của dữ liệu trong thiết bị.
● Hỏng thiết bị Slave (Mã ngoại lệ : 04H) : Lệnh được xử lý không đúng.
Ví dụ)
Master đọc trạng thái ngõ ra (ON : 1, OFF : 0) của coil không tồn tại 01001 (03E8H) từ Slave
(Địa chỉ 17)
● Câu hỏi (Master)
Địa chỉ Slave

Chức năng

Địa chỉ bắt đầu

Số điểm

Kiểm tra lỗi (CRC16)

● Đáp ứng (Slave)
Địa chỉ Slave

Chức năng +80H

Mã ngoại lệ

Kiểm tra lỗi (CRC16)

Đọc và ghi giá trị tham số sử dụng truyền thông
Đọc vùng tham số
00002(OUT2), 00003(OUT1), 00004(BA, 0), 10001 đến 10005 (Đầu nối ngõ vào),
30101 đến 30125 (Thông tin sản phẩm), 31001 đến 31013 (Kiểm tra dữ liệu)

Đọc và ghi vùng tham số
00001 (Reset bắt đầu), 00005 (Reset BATCH bắt đầu), 40001 đến 40006 (Giá trị cài đặt lưu thành nhóm),
40051 đến 40066 (Nhóm cài đặt bộ đếm), 40101 đến 40110 (Nhóm cài đặt bộ đặt thời gian),
40151 đến 40156 (Nhóm cài đặt truyền thông)

Đọc truyền thông
Đọc giá trị tham số sử dụng truyền thông. (Chức năng : 01H, 02H, 03H, 04H)
Nó có thể đọc truyền thông bất chấp cho phép / ngăn cấp ghi truyền thông.

Ghi truyền thông
Thay đổi giá trị tham số sử dụng truyền thông. (Chức năng : 05H, 06H, 10H)
● Khi thay đổi giá trị cài đặt tham số của ‘ Chế độ cài đặt chức năng nhóm Bộ đếm’ hoặc ‘ Chế độ cài đặt chức năng
nhóm Bộ đặt thời gian’ sử dụng truyền thông, reset hiển thị sẽ nhấp nháy trong 3 giây và giá trị hiển thị sẽ được reset.
(Giá trị hiển thị đếm và thời gian tiến hành trước khi thay đổi giá trị cài đặt tham số không được lưu lại)
● Khi thay đổi giá trị cài đặt tham số của ‘ Nhóm cài đặt giá trị đặt trước’ hoặc ‘ Chế độ cài đặt chức năng nhóm Truyền thông’
sử dụng truyền thông, giá trị hiển thị đếm hoặc thời gian tiến hành sẽ không bị reset.
● Ngăn cấm ghi truyền thông cài đặt
, một lệnh ghi không được xử lý.
● Nếu giá trị cài đặt thuộc dải cài đặt, giá trị cài đặt này được thế cho giá trị trong phạm vi dải cài đặt và rồi được ghi nhớ.

Hướng dẫn sử dụng
Nguồn ON/OFF
Nguồn
Thời gian không ổn định
đối với tín hiệu ngõ vào

● Nguồn ON/OFF
Điện áp nguồn tăng trong 100ms sau khi nguồn on và hạ xuống
trong 500ms sau khi nguồn off. Do đó hãy đảm bảo cấp tín hiệu
ngõ vào sau 100ms và nguồn on trở lại sau 500ms khi nguồn tắt.
● Chắc chắn sử dụng dòng điện/điện áp có điện trở và được cách
ly hoặc thiết bị cấp nguồn Hạng 2 cho ngõ vào model nguồn cấp
24VAC/24 - 48VDC.

Dây tín hiệu ngõ vào
● Sử dụng cáp nối ngắn có thể từ cảm biến đến thiết bị này.
● Sử dụng cáp nối có bảo vệ cho dây ngõ vào dài.
● Kết nối riêng biệt dây ngõ vào với dây nguồn.

Khi chọn ngõ vào logic
Chắc chắn rằng nguồn cấp là off khi chọn ngõ vào logic, rồi chọn
logic ngõ vào tùy theo cách thức thay đổi ngõ vào logic.

Tiếp điểm ngõ vào đếm (Khi nó được sử dụng
như Bộ đếm)
Nếu áp dụng ngõ vào tiếp điểm ở chế độ tốc độ cao (1k, 5k, 10k),
nó có thể gây ra đếm sai bởi sự dò tìm.
Do đó cài đặt chế độ tốc độ thấp (1cps hoặc 30cps) cho ngõ vào
tiếp điểm.

Khi test điện áp điện môi và điện trở
cách ly của bảng điều khiển với thiết bị
này được cách ly.
● Hãy cách ly thiết bị này khỏi mạch điện bảng điều khiển.
● Hãy làm cho tất cả các đầu nối của thiết bị này được ngắn mạch

Không sử dụng những nơi dưới đây
● Nơi mà có tác động hoặc chấn động dữ dội.
● Nơi mà kiềm hoặc a-xít mạnh được sử dụng.
● Nơi mà có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
● Nơi mà trường điện từ hoặc nhiễu điện mạnh được phát ra.

Môi trường lắp đặt
● Nó phải được sử dụng trong nhà.
● Độ cao so với mặt nước biển Max. 2000m
● Ô nhiễm mức độ 2
● Lắp đặt hạng II

