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mi urz¹dzeniami i†czujnikami
wytwarzaj¹cymi impulsy po-
przez zwieranie stykÛw me-
chanicznych (np. w³¹czniki
kraÒcowe, przekaüniki) b¹dü
wyjúÊ tranzystorowych NPN
lub PNP.

Ze wzglÍdu na budowÍ
jak i rÛønorodnoúÊ realizowa-
nych funkcji, liczniki moøna
podzieliÊ na kilka podstawo-
wych rodzajÛw, ktÛre omÛwi-
my na przyk³adzie urz¹dzeÒ
produkowanych przez firmÍ
Simex.

Liczniki sumuj¹ce
Pracuj¹ jako wskaüniki bie-

ø¹cej wartoúci naliczonych im-
pulsÛw. CzÍsto posiadaj¹ blo-
kadÍ wejúcia zeruj¹cego. Naj-
taÒszymi i†najbardziej popular-
nymi w†tej grupie s¹ liczniki
z†wyúwietlaczami ciek³okrysta-
licznymi typu HED251/261
oraz 7110DIN/7110DINAS.

G³Ûwnymi zaletami liczni-
kÛw serii HED s¹: bardzo

niski pobÛr pr¹du (CMOS)
oraz moøliwoúÊ opcjonalnego
podúwietlenia wyúwietlacza
ciek³okrystalicznego, dziÍki
czemu moøna odczytaÊ nali-
czone wartoúci w†nocy b¹dü

Przedstawiamy kolejn¹ grupÍ licznikÛw impulsÛw, tym razem

produkowanych przez gdaÒsk¹ firmÍ Simex.

Rys. 1.

Podstawowe funkcje liczników
programowalnych:
✓ ustawienie progu zadziałania

przekaźników,
✓ możliwość ustawiania ujemnej

wartości progu,
✓ ustawienie czasu działania

przekaźnika,
✓ ustawienie dzielnika/mnożnika

wskazań,
✓ ustawienie polaryzacji wejść (seria

LIS),
✓ możliwość ustawienia filtracji drgań

styków,
✓ automatyczne kasowanie po

osiągnięciu nastawy,
✓ ustalenie trybu pracy wejścia

programowalnego,
✓ pamięć ostatnich kilkudziesięciu

pomiarów (SL3113).

Liczniki impulsÛw s³uø¹ do
zliczania impulsÛw prostok¹t-
nych, ktÛrych czÍstotliwoúÊ
moøe zmieniaÊ siÍ w†szerokim
zakresie. Urz¹dzenia te naj-
czÍúciej wspÛ³pracuj¹ z†czujni-
kami zbliøeniowymi albo inny-
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w†bardzo ciemnych pomiesz-
czeniach. Liczniki sumuj¹ce
stosuje siÍ g³Ûwnie w†pros-
tych uk³adach zliczaj¹cych,
np. do pomiaru liczby ele-
mentÛw na taúmie produkcyj-
nej (rys. 1).

Liczniki programowalne
Jest to najwiÍksza grupa

licznikÛw, posiadaj¹ca wiele
nowoczesnych cech niezbÍd-
nych zarÛwno w†prostych
uk³adach sterowania , jak

i†w†zaawansowanych syste-
mach automatyki.

Kons t rukc ja l icznikÛw
programowalnych jest oparta
na na jnowoczeún i e j s zych
podzespo³ach elektronicz-
nych. Charakteryzuje je este-
tyczna ma³ogabarytowa obu-
dowa tablicowa. Przyciski
funkcyjne umieszczone na
p³ycie czo³owej umoøliwiaj¹
uøytkownikowi dokonywanie
konfiguracji trybu pracy we-
d ³ug w³asnych po t r zeb .

Zestawienie najważniejszych parametrów liczników impulsowych
TYP SL−4112 SL−4115 SL−3113 HED 251 HED 261 7110DIN/

7110DINAS

wyświetlacz 6 dekad LED, 5 dekad LED, 6 dekad LED, 4 dekady LCD, 8 dekad LCD, 8 dekad LCD,
wys. cyfr 13 mm wys. cyfr 13 mm wys. cyfr 13 mm wys. cyfr 10 mm wys. cyfr 8 mm wys. cyfr 7 mm

 + 1 cyfra wskazująca
aktualny tryb pracy

zakres pomiarowy −99999..999999 0..99999 −99999..999999 9999, 99999999, 99999999,
+ kropka dziesiętna + kropka dziesiętna + kropka dziesiętna kolejny impuls kolejny impuls kolejny impuls

zeruje licznik zeruje licznik zeruje licznik

zasilanie 24/115/230VAC 24/115/230VAC 24/115/230VAC 1,3..1,7VDC, 2,73,3VDC, własne (wewnętrzna
/8VA; 24VDC /8VA; 24VDC /8VA; 24VDC  podświetlenie 5VDC; podświetlenie 5VDC;  bateria litowa,

 pobór prądu: 3µA, pobór prądu: 6µA, żywotność baterii
podświetlenie 80mA standby 3µA; około 10 lat

podświetlenie 80mA w temp. 20oC)

liczenie postępowo postępowe postępowo postępowe postępowe postępowe (7110DIN)
−rewersyjne −rewersyjne postępowo−rewers.

(7110DINAS)

pamięć danych 10 lat 10 lat 10 lat
(EEPROM) (EEPROM) (EEPROM)

wejścia − stykowe maks. 15Hz, − stykowe maks. 15Hz, − kwadraturowe − wejście liczące − − wejście liczące − wejście małej
elektron. PNP elektron. PNP maks. 100kHz PIN3 stykowe/OC, małej częstot. częstot. (7110DIN)

lub NPN maks. 4kHz lub NPN maks. 4kHz − zdalnego kasowania maks. 10Hz,  PIN2 stykowe/OC, − f maks. 30Hz
− zdalnego kasowania − 3 wejścia zdalnego − blokowania liczenia wyzwalane zboczem  maks. 30 Hz, wyzwalany zboczem
− blokowania liczenia kasowania (ilości opadającym, wyzwalane zboczem opadającym, próg 0,7V,

bieżącej, cykli  próg 0,7V, opadającym, min. długość impulsu
i bilansu)  maks. 1,8V, próg 0,7V, lub zwarcia styku 15 ms

minimalna długość  maks. 1,8V, − wejście dużej  częstot. −
impulsu 25 ms  min. dł.impulsu 25ms f maks. 10kHz

− wejście liczące wyzwalane zboczem
dużej częstot. opadającym, próg 0,7V,

PIN3 elektroniczne min. długość impulsu 50µs,
maks. 10kHz, − wejście kierunkowe

wyzwalane zboczem (7110DINAS) − dodawanie −
opadającym,  nie podłączony
próg 0,7V, lub napięcie >2,4V (log. 1),

maks. 1,8V, odejmowanie − połączenie
min. długość z PIN1 lub napięcie <0,7V
impulsu 50µs (log. 0)

wyjścia − 2 wyjścia − 2 wyjścia − 2 wyjścia
przekaźn. 2A/230V przekaźn. 2A/230V przekaźn. 2A/230V
− zasilania czujnika − zasilania czujnika − zasilania czujnika

24VDC/100 mA 24VDC/100 mA 5, 12 lub 24VDC,
RS485/MODBUS RS485/MODBUS 100 mA

zerowanie − możliwość kasowania − możliwość kasowania − możliwość kasowania − zerowanie zdalne − − zerowanie zdalne − − zerowanie ręczne −
ręcznego, zdalnego ręcznego (b,c,t), ręcznego, zdalnego PIN4 stykowe/OC, PIN4 stykowe/OC, możliwość blokady
lub automatycznego zdalnego (b,c,t) lub automatycznego wyzwalane zboczem wyzwalane zboczem przycisku zerowania
− blokada ręcznego  lub automat. (b,c) − blokada ręcznego opadającym, opadającym, − zerowanie zdalne

kasowania − blokada ręcznego kasowania próg 0,7V, próg 0,7V, PIN3 zwarcie do PIN1
kasowania (b,c,t) maks. 1,8V, maks. 1,8V, lub przez OC,

minimalna długość minimalna długość wyzwalany zboczem
impulsu 15ms impulsu 15ms opadającym, próg 0,7V,

min. długość
impulsu 15ms

stopień ochrony IP65 (od frontu) IP65 (od frontu) IP65 (od frontu) IP65/NEMA4 (od frontu)

temp. pracy 0oC..+50oC 0oC..+50oC 0oC..+50oC 0oC..+50oC 0oC..+50oC −10oC..+50oC

temp. składowania −10oC..+70oC −10oC..+70oC −10oC..+70oC −20oC..+70oC −20oC..+70oC −20oC..+70oC

wymiary:
obudowy 96x48x132mm 96x48x132mm 96x72x132mm 48x24x14mm 48x24x14mm 79x43x16mm
otworu montaż. 90x42mm 90x42mm 90x66mm 45,3x22,2mm 45,3x22,2mm 2 otwory śrubowe φ10mm

W†zaleønoúci od wersji licz-
niki wyposaøone s¹ w†wy-
úwietlacze typu LED 9- i†13-
milimetrowe lub dwurzÍdo-
we LCD umoøliwiaj¹ce wy-
úwietlenie 6†cyfr. Sterowanie
zewnÍtrznymi obwodami od-
bywa siÍ za poúrednictwem
wbudowanych wyjúÊ prze-
kaünikowych. Nastawa war-
toúci progowych, przy ktÛ-
rych nastÍpuje wyzwolenie
wyjúcia odbywa siÍ poprzez
parametryzowane menu. Do-

stÍpne s¹ wersje licznikÛw
wyposaøonych w†nastawniki
kodowe (modele SL1003,
1006, 7911, 7921, 7931),
umoøliwiaj¹ce szybk¹ zmianÍ
nastawy bez koniecznoúci
ìwÍdrowaniaî po menu pro-
g r amowym. Liczn ik i bez
wyjúÊ przekaünikowych mo-
g¹ pe³niÊ podstawow¹ funk-
cjÍ informacyjn¹.

Typow¹ aplikacj¹ liczni-
kÛw tej grupy jest np. pomiar
d³ugoúci kabla po³¹czony
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Rys. 2.

Rys. 3.

z†funkcj¹ sterowania noøa tn¹-
cego (rys. 2).

Liczniki wielofunkcyjne
Oferuj¹ wiele funkcj i ,

wúrÛd ktÛrych do najwaøniej-
szych naleø¹: moøliwoúÊ zli-
czania wielokana³owego, zli-
czanie cykli, pomiary tacho-
metryczne, zliczanie czasu.

Przyk³adem licznika wielo-
funkcyjnego jest modu³
SL3113, ktÛry moøe wspÛ³pra-
cowaÊ m.in. z†przetwornikami
obrotowo-impulsowymi, dziÍki
czemu znajduje on szerokie
zastosowanie w†uk³adach po-
zycjonowania (rys. 3). Waøn¹
zalet¹ tego licznika jest bar-
dzo duøa szybkoúÊ zliczania,
siÍgaj¹ca nawet 100kHz.

MoøliwoúÊ programowa-
nia wielu funkcji , w†tym
dwÛch progÛw referencyj-
nych , sposobu dz ia ³ an ia
przekaünikÛw oraz wspÛ³-
czynnikÛw kalibracji i†korek-
cyjnego (pozwalaj¹ one na
wyeliminowanie sta³ego b³Í-
du pomiaru, np. czÍsto wy-
stÍpuj¹cego podczas pomiaru
d³ugoúci kabli, spowodowa-
nego rozci¹ganiem siÍ prze-
wodu pod wp³ywem ciÍøaru)
sprawiaj¹, øe liczniki znajdu-
j¹ zastosowanie w†wielu ga-
³Íziach przemys³u.

Rodzaje wejúÊ/wyjúÊ
Liczniki, w†zaleønoúci od

wersji, mog¹ byÊ wyposaøone
w†wejúcia zliczaj¹ce rÛønego
typu. Wejúcia licz¹ce przebie-
gi o†ma³ej czÍstotliwoúci, tzw.

stykowe, mog¹ byÊ sterowane
sygna³ami o†czÍstotliwoúci
maksymalnej 30Hz. Wejúcia
tego typu najczÍúciej traktuj¹
jako aktywne opadaj¹ce zbo-
cze sygna³u wejúciowego. D³u-
goúÊ impulsu dla wejúcia sty-
kowego nie moøe byÊ krÛtsza
niø 15..20ms.

Wejúcia przebiegÛw o†du-
øej czÍstotliwoúci, tzw. elekt-
roniczne, pracuj¹ poprawnie
od 4kHz do maksimum
10kHz (wyj¹ tek stanowi
SL3113, ktÛry zlicza impulsy
o†czÍstotliwoúci do 100kHz)
przy minimalnej d³ugoúci im-
pulsu 50µs.

NiektÛre liczniki posiada-
j¹ rÛwnieø bardzo uøyteczne
wejúcia tzw. kierunkowe. Od-
powiedni poziom napiÍcia na
wejúciu pozwala realizowaÊ
funkcjÍ dodawania lub odej-
mowania. OprÛcz wejúÊ licz-
nikowych istniej¹ rÛwnieø
wejúcia blokuj¹ce zliczanie
lub zeruj¹ce.

Liczniki programowalne
stosowane w†systemach stero-
wania wykorzystuj¹ wyjúcia
przekaünikowe, najczÍúciej
prze³¹czane b¹dü elektronicz-
ne typu OC z†pe³n¹ izolacj¹
galwaniczn¹. WiÍkszoúÊ licz-
nikÛw posiada rÛwnieø inter-
fejs komunikacyjny RS232 lub
RS485. Bardzo waøn¹ zalet¹
licznikÛw programowalnych
jest wyjúcie zasilaj¹ce, ktÛre
umoøliwia bezpoúrednie pod-
³¹czenie czujnikÛw pracuj¹-
cych zazwyczaj w†zakresie
10..30V DC.

Zasilanie
W liczniku 7110DIN wbu-

dowano bateriÍ litow¹, ktÛra
zapewnia poprawn¹ pracÍ
przez oko³o 10 lat w†tempera-
turze 20oC. W liczniku serii
HED nie wbudowano ürÛd³a
napiÍcia zasilaj¹cego, w†zwi¹z-
ku z czym wymaga on zewnÍt-
rznego zasilania bateryjnego.
Standardowa bateria 1,5VDC
ulega zuøyciu po oko³o 7†la-
tach. Aby umoøliwiÊ wspÛ³pra-
cÍ licznikÛw z†wyøszymi na-
piÍciami zasilania, naleøy sto-
sowaÊ tzw. adaptery przy³¹cze-
niowe.

Liczniki progra-
mowalne pobieraj¹
wiÍcej energii, mog¹
byÊ zasilane z†typo-
wych napiÍÊ: 12/24/
4 8 / 1 1 0 / 2 3 0 V A C
i†24VDC. Najnowsze
rozwi¹zania pozwala-
j¹ rÛwnieø na zasila-
nie napiÍciem z†prze-
dzia³u 85..260VAC
i†12..48VDC.
Dariusz Kocerba, Simex

Prezentowane w†artykule
l icznik i produkowane s¹
przez firmÍ Simex, tel. (0-58)
342-14-26..28, www.simex.-
com.pl.

Urz¹dzenia opisane w†po-
wyøszym artykule stanowi¹
wybran¹ grupÍ spoúrÛd do-
stÍpnych modeli oferowanych
przez firmÍ Simex. OprÛcz
standardowych wersji liczni-
kÛw istnieje moøliwoúÊ wyko-
nania urz¹dzenia dla konkret-
nej aplikacji, na specjalne za-
mÛwienie klienta.


