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VDC, ktÛry moøe s³uøyÊ do zasi-
lania czujnikÛw wspÛ³pracuj¹cych
z†licznikami.

Niezaleønie od wersji, liczniki
wyposaøono w†³atwy w†obs³udze
interfejs uøytkownika sk³adaj¹cy
siÍ z†6- lub 8-przyciskowej kla-
wiatury, podwÛjnego wyúwietla-
cza (gÛrny wskazuje aktualny wy-
nik pomiaru, dolny s³uøy do wy-
úwietlenia wartoúci nastaw). Istot-
na dla typowych zastosowaÒ jest
duøa wysokoúÊ cyfr wyúwietlacza,
ktÛra w†licznikach 4-pozycyjnych
wynos i 11 ,5 mm, natomias t
w† l i cznikach 6-pozycy jnych
9†mm. Wyúwietlacz LCD jest pod-
úwietlany za pomoc¹ diod LED
w†dwÛch kolorach: zielonym

H7CX - rodzina
wielofunkcyjnych,
programowanych licznikÛw
przemys³owych

W†ramach rodziny H7CX jest
dostÍpne aø 25 rodzajÛw liczni-
kÛw. RÛøni¹ siÍ one maksymaln¹
liczb¹ zliczanych impulsÛw (do
9999 w†wersji 4-cyfrowej lub
999999 w†wersji 6-cyfrowej), ro-
dzajem zaciskÛw przy³¹czenio-
wych (11-stykowe gniazdo przy-
stosowane do nasuwanej wtyczki
lub zaciski úrubowe) i rodzajem
elementÛw wykonawczych na wyj-
úciach (tranzystory i/lub przekaü-
niki). W†niektÛrych modelach za-
stosowano takøe dodatkowy zasi-
lacz o†napiÍciu wyjúciowym 12

i†czerwonym. W†zaleønoúci od
wymagaÒ uøytkownika, obydwa
wyúwietlacze mog¹ úwieciÊ w†jed-
nym z†tych kolorÛw, gÛrny wy-
úwietlacz moøe takøe úwieciÊ siÍ
na zielono (czerwono), a†dolny na
czerwono (zielono). Kolory pod-
úwietlenia mog¹ siÍ takøe zmie-
niaÊ w†zaleønoúci od stanu licz-
nika, co wymaga odpowiedniego
zaprogramowania licznika (za po-
moc¹ wielopoziomowego menu).
Liczniki s¹ montowane w†obudo-
wach o†wymiarze 1/16 modu³u
DIN i†s¹ przystosowane do mon-
taøu na p³ytach czo³owych urz¹-
dzeÒ lub na szynach DIN.

Pomiary dokonywane za po-
moc¹ H7CX moøna skalowaÊ
w†szerokim zakresie, dziÍki cze-
mu wyúwietlany wynik informu-

Nowa generacja wielofunkcyjnych timerów
i liczników firmy Omron

Tempo

rozwoju wspÛ³czesnej

techniki zmusza producentÛw do

czÍstej zmiany modeli produkowanych urz¹dzeÒ.

Jest to postÍpowanie charakterystyczne takøe dla

najwiÍkszych producentÛw dzia³aj¹cych w pozornie tradycyjnych

dziedzinach, jak na przyk³ad w automatyce. W†artykule przedstawiamy dwie nowe

rodziny modu³Ûw wielofunkcyjnych produkowane przez firmÍ Omron.
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je wprost o†wartoúci zmierzonej
wielkoúci. Liczniki moøna skon-
figurowaÊ do pracy w†wielu try-
bach, ktÛre zapewniaj¹ ogromn¹
ich uniwersalnoúÊ. W†po³¹czeniu
z†moøliwoúci¹ uzaleøniania stanu
wyjúÊ od stanÛw licznika, uøyt-
kownik moøe zastosowaÊ licznik
jako samodzielny modu³ steruj¹-
cy prac¹ nadzorowanego urz¹-
dzenia.

CzÍstotliwoúÊ sygna³Ûw poda-
wanych na wejúcia zliczania mo-
du³Ûw H7CX (w†trybie zliczania
impulsÛw) nie powinna przekra-
czaÊ 5†kHz. Producent wyposaøy³
wejúcia w†filtr zak³ÛceÒ, ktÛry co
prawda ogranicza maksymaln¹
czÍstotliwoúÊ zliczania do 30 Hz,
ale eliminuje drgania stykÛw np.
przekaünika lub dowolnego im-
pulsatora mechanicznego. W†try-
bie tachometrycznym (pomiaru
prÍdkoúci obrotowej) maksymal-
na czÍstotliwoúÊ sygna³u wejúcio-
wego nie powinna byÊ wiÍksza
niø 10 kHz.

H5CX - rodzina
wielofunkcyjnych,
programowanych timerÛw
przemys³owych

Rodzina timerÛw H5CX sk³ada
siÍ z†12 modeli, z†ktÛrych 4†nale-
ø¹ do grupy tzw. timerÛw ekono-
micznych, maj¹cych nieco mniej-
sze moøliwoúci od moøliwoúci
modeli standardowych (pozba-
wiono je m.in. wejúcia bramku-
j¹cego).

Wszystkie timery s¹ wyposaøo-
ne w†podwÛjny, dwukolorowy wy-
úwietlacz LCD, ktÛrego cyfry maj¹
wysokoúÊ 11,5 mm (wskazania
g³Ûwne) i†6†mm (wskazania po-

Artyku³ powsta³ na bazie materia³ów udo-
stêpnionych przez firmê Omron, tel. (22) 645-
78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

mocnicze). Obydwa wyúwietlacze
s¹ 4-cyfrowe. W†sk³ad panelu ope-
ratorskiego wchodzi takøe 6-przy-
ciskowa klawiatura, ktÛra s³uøy
zarÛwno do ustawiania wartoúci
parametrÛw, jak i†konfiguracji try-
bÛw zliczania.

Wbudowany w†timery precy-
zyjny generator pozwala na od-
mierzanie czasu z†rozdzielczoúci¹
0,001 s†(na zakresach sekundo-
wych). Maksymalna d³ugoúÊ od-
mierzanego czasu wynosi 99 go-
dzin i†99 minut. Kierunek od-
mierzania czasu moøna zaprogra-
mowaÊ, a†do jego uruchomienia
konieczne jest podanie sygna³u
steruj¹cego na wejúcie wyzwala-
j¹ce. Producent przewidzia³ wie-
le moøl iwych trybÛw pracy ,
w†tym rzadko spotykany w†po-
dobnych urz¹dzeniach tryb po-
dwÛjnego timera, za pomoc¹ ktÛ-
rego moøna tworzyÊ sterowniki
zbliøone zasad¹ dzia³ania do mo-
dulacji PWM.

Timery wyposaøono takøe
w†wy j ú c i e o †p rog r amowane j
przez uøytkownika funkcji, ktÛ-
rego elementem wykonawczym
moøe byÊ przekaünik ze stykami
SPDT lub tranzystor NPN trans-
optora. W†standardowych wers-
jach timerÛw, w†obwodzie ko-
lektora tego tranzystora znajdu-
je siÍ dioda impulsowa zabez-
pieczaj¹ca przed przepiÍciami
powstaj¹cymi podczas prze³¹-
czania obci¹øenia indukcyjnego.
W†licznikach w wersji ekono-
miczne j n i e ma te j d iody ,
w†zwi¹zku z†czym uøytkownik
musi sam zadbaÊ (w razie takiej
koniecznoúci) o†zabezpieczenia
tranzystora wyjúciowego.

Timery H5CX, podobnie do
wczeúniej przedstawionych liczni-
kÛw, s¹ montowane w†obudowach
o†wymiarze 1/16 modu³u DIN i†s¹
przystosowane do montaøu na
p³ytach czo³owych urz¹dzeÒ lub
na szynach DIN.

Podsumowanie
Przedstawione w†artykule nowe

modu³y firmy Omron dobrze
ilustruj¹ zgodne wspÛ³øycie kla-
sycznej automatyki z†elektronik¹,
dziÍki czemu ich moøliwoúci,
elastycznoúÊ i†³atwoúÊ stosowania
s¹ nieporÛwnywalnie wiÍksze od
rozwi¹zaÒ nazywanych umownie
klasycznymi. £atwoúÊ stosowania
zapewniaj¹ m.in. wbudowane
w†modu³y zasilacze przystosowane
do napiÍcia 24 VAC/VDC lub
100...240 VAC.

BezpieczeÒstwo stosowania mo-
du³Ûw zwiÍksza moøliwoúÊ zablo-
kowania klawiatury, co zapobiega
nieuprawnionym modyfikacjom
ich nastaw.

Do wszystkich modu³Ûw HxCX
producent oferuje duø¹ liczbÍ ak-
cesoriÛw, w†tym specjalnych ze-
stawÛw montaøowych zwiÍkszaj¹-
cych odpornoúÊ obudÛw na zapy-
lenie i†wilgoÊ, a†takøe zestawy
z³¹cz rÛønego rodzaju, w†tym spe-
cjalne o†zwiÍkszonej odpornoúci
na zabrudzenia.
Andrzej Gawryluk, AVT


