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ברמה גבוהה ,כמו כן התצוגה ניתנת לשינוי צבע (מירוק לאדום או   LEDתצוגת  •

 ) משתנה.OUTPUTלהפך) כאשר היציאה (

 לחצנים לקביעת הערך הרצוי (למעלה/למטה).  6 •

 . PNP/NPNאפשרות לכניסה  •

 יציאות נפרדות באותו מחזור ספירה, 2 -ו 1,כמונה כניסה 1כמונה ניתן לתכנות: •

מחזורי וסיכום מס' מחזורים, כסיכום בין שתי  1סופר והשני מסכם, כמונה  1כמונה 

 כניסות של המונה, כחיסור בן שתי כניסות המונה, כמונה מהירות. 

 ) A11ניתן להתקנה על פס דין על גבי תושבת(דגם עם סיומת  •

 .IP66,NEMA4,ULעומד בתקן  •

 

 בחירת דגם הבקר 

 מונה רב פעולות 
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 כיוון בסיסי של המונה 

אפשרות לכיוון המונה בעזרת המפסקים הנמצאים בחלק העליון של המונה הסבר ניתן    ישנה

 לראות בדפי הנתונים המצורפים למונה. 

 בחירת מצב הפעולה

כ    לחץ על   בחר בעזרת הלחצנים    שניה על הצג יתקבל    1  –למשך 

 את מצב הפעולה הרצוי 

 
 

 

 

 

  

 כיוון כל הפונקציות 

לחצן   .1 על  יתקבל    3למשך    לחץ  הצג  על  לפחות  בעזרת    שניות  בחר 

הכניסה    הלחצנים  סוג    את 

 ). 4(ראה עמוד מס'  

לחצן   .2 על  יתקבל    לחץ  הצג  הלחצנים על  בעזרת  את   בחר 

סוג  

היציאה 

 ).13-15(ראה עמודים   

לחצן   .3 על  יציאה    לחץ  מאופציות  אחת  את  ובחרת   C,R,K-1,P,Q,A,K-2במידה 

את (אם לא עבור לשלב הבא) בחר בעזרת הלחצנים   יתקבל על הצג 

 ). 5(ראה עמוד מס' ביצאה אורך הפולס 

לחצן   .4 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצניםעל  בעזרת  את   בחר 

  מהירות תדר הספירה.

לחצן   .5 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצניםעל  בעזרת  את   בחר 

 . אורך זמן כניסת איפוס המונה

 מהירות 
tachometer 

 ) 13(עמוד 

סיכום 
 2וחיסור בין 

 המונים
dual counter 

מונה 
 מחזורי 
batch 

counter 

סופר   1מונה 
 מסכם  2ומונה 

total and 
preset counter 

  2מונה עם 
יציאות 
נפרדות  
באותו 
 מחזור  

2-stage 

מונה 
 אחד 

1-stage 



9/2/21 3 

לחצן   .6 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים  על  בעזרת  את   בחר 

הנקודה   מיקום 

 העשרונית 

את   בחר בעזרת הלחצנים   על הצג יתקבל    חצן  לחץ על ל .7

  ערך גורם ההכפלה.

לחצן   .8 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים   על  בעזרת  את    בחר 

  PNP/NPNסוג הכניסה למונה 

את   בחר בעזרת הלחצנים   על הצג יתקבל    לחץ על לחצן   .9

ובחרת   (במידה  התצוגה  ה  2צבע  כאשר  תשתנה  התצוגה  מצ   OUTצבעים   ב)ישנה 

 

לחצן   .10 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים  על  בעזרת  את   בחר 

  ).6(ראה עמוד מס'   OUTמצב ה

לחצן   .11 על  יתקבל    לחץ  הצג  הלחצניםעל  בעזרת  את   בחר 

הנעילה. רמת  מס'     סוג  עמוד  )  7(ראה 

 שניות לפחות כדי לחזור למצב עבודה של הבקר.   3למשך  לחץ על לחצן  
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 הסבר על הפונקציות 
 
   -וג הכניסה ס 

 אפשרויות: 2)מטה כאשר יש DOWN) או כלפי מטה(UPניתן לקבוע האם המונה יספור כלפי מעלה(
 . ON) כאשר היא ב gateלהקפאת מצב ( 2משמשת לכניסה של פולסים לספירה וכניסה מס ' 1. כניסה מס' 1
 . OFF) כאשר היא ב gateלהקפאת מצב ( 1משמשת לכניסה של פולסים לספירה וכניסה מס ' 2. כניסה מס' 2

 
UP/DOWN A-   'תקדים את עליית הפולס  1המונה ימנה כלפי מעלה כל עוד עליית הפולס בכניסה מס

,המונה ימנה   1הקדימה את כניסה מס'  2,במידה ועליית הפולס בכניסה מס'  2בכניסה מס' 
 לא התקיימה. 2כלפי ,מטה כל עוד ירידה של פולס בכניסה 
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UP/DOWN B-  כאשר תהיה   מטה,או  1של פולס בכניסה מס'  עלייהכאשר תהיה  מעלההמונה ימנה כלפי

 . 2ו  1ללא כל קשר לזמן הירידה של הפולס בכניסות המונה  2של פולס בכניסה מס'  עלייה
של המונה בו זמנית לא תהיה לא עלייה ולא   2ו  1במידה ותתקבל עלייה של הפולס בכניסות 

 .                ירידה (יתבצע קיזוז)

 
UP/DOWN C-  ומיד לאחר מכן(חייב  1,כאשר תהיה עלייה של פולס בכניסה מס' מעלה המונה ימנה כלפי

וירידה של הפולס בכניסה מס'   2להיות מינימום ½ רוחב פולס) עלייה של פולס בכניסה מס' 
 .2מס' (חייב להיות מינימום ½ רוחב פולס) ולאחר מכן ירידה של הפולס בכניסה 1

. 2ו  1כאשר יתבצע תהליך הפוך בכניסות  מטה המונה ימנה כלפי  

   
 

 -שימוש בשני המונים לצורך חישוב 
 כאשר משתמשים באופציה זו של המונה צריך לבחור בין:

 ). CP1-CP2) ( SUB) או חיסור בין שתי כניסות המונה (ADDסיכום שתי כניסות המונה(
 

  )OUTPUT(היציאה סוג 
 ) 13-15סוגי יציאות(ראה עמודים  12 -מ 1ניתן לקבוע את יציאות המונה  ל 
N,F,C,R,K-1,P,Q,A,K-2,D,L,H. 

 

shot Output Time-One  
 שנ')  0.01-99.99ניתן לקבוע את זמן רוחב הפולס ביציאת המונה(

 .C,R,K-1,P,Q,A,K-2אופציה זו ניתנת לשימוש רק ב  
 

tput 2 Timeshot Ou-One  
  batch counterאו  stage counter-2במידה ונבחרה אופציית עבודה של 

 שנ')  99.99-0.01של המונה (  2ביציאה מס' ) shot Output-One קבע את זמן רוחב הפולס (
 .C,R,K-1,P,Q,A,K-2אופציה זו ניתנת לשימוש רק ב  

 
shot Output 1 Time-One   

 stage counter-2של   במידה ונבחרה אופציית עבודה
 שנ').  0.01-99.99של המונה ( 1קבע את זמן רוחב הפולס ביציאה מס' 

 .D,L,Hאופציה זו ניתנת לשימוש רק ב  
 .2עד ירידת הפולס ביציאה מס'  ONתהיה ב   1יציאה מס'  על הצג יתקבל  0.00במידה ונקבע ערך 

 .K-1אופציה זו לא תתאפשר ב סוג יציאה 
 

 מהירות הספירה  
 של המונה, במידה ומחברים כניסת מתנד  2ו  1לכניסות  5KHzאו  30Hzניתן לבחור בין שתי מהירויות ספירה 

 .30Hzרצוי לבחור במהירות 
 

 איפוס המנייה  
 )  restet/reset 2ו  reset/reset 1) לאיפוס המונה  (20ms/1msניתן לבחור בין שני זמנים (
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 גת המונה  בחירת מיקום הנקודה העשרונית בתצו 
אפשרויות למיקום הנק' בתצוגת המונה.   4ניתן לבחור בין 

 
  Prescale Valueמקדם ערך ההכפלה 

) ערך ההכפלה יכול להיות בתחום  1כל פולס המתקבל בכניסת המונה מומר עלפי הערך הנ"ל (בררת מחדל 
 ספרות.  4במונה בעל   0.001-9.999ספרות, או  6במונה בעל  0.001-99.999

 :וגמהלד
 מטר(בתצוגת המונה),  0.5פולסים יתנו לנו מרחק של  25 -במידה וחיברנו אינקודר למונה ואנו רוצים להציג ש

 צריך לעשות את השלבים הבאים:
 . 0מקומות לאחר ה  2לקבוע את מיקום הנק' העשרונית ל  .1
 ).0.5/25(חישוב של   0.02ל  )Prescale Valueלקבוע את ערך ההכפלה (   .2

 
  PNP/NPN -ח הכניסה למונה בחירת מת 

 (כניסת מתח)    PNP◌ׁ(ללא מתח) או   NPNבחר את סוג הכניסה למונה  
 

 בחירת צבע התצוגה  
 ניתן לבחור את צבע התצוגה ל: 

ירוק, אדום, ירוק וכאשר המונה יגיע לערך הרצוי התצוגה תתחלף לאדום, אדום וכאשר המונה יגיע לערך  
 הרצוי התצוגה תתחלף לירוק. 

 
 

   גדרת יציאות המונה ה
 של המונה להדקים הרצויים לפי הטבלה הבאה:   2ו  1ניתן להתאים את יציאות 
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 רמת הגנה מפני המשתמש  
 ) בצג המונה, K/Pתדלק נורית( ONכאשר נעביר אותו למצב  K/Pבדופן העליונה של המונה ישנו כפתור 

 הבאה:   אפשרויות של הגנה לפי הטבלה 5-במונה זה ניתן להשתמש ב

  
 רמה  הכוונה אופציות הניתנות לשימוש

  6כפתורים 
 ספרות

מעבר מסכים   איפוס
 תוך כדי עבודה 

 modeשימוש ב

 לא כן כן כן

 

KP-1 

 לא כן לא כן

 

KP-2 

 לא כן כן לא

 

KP-3 

 לא כן לא לא

 

KP-4 

 לא לא לא לא

 

KP-5 

 
 (RUN)פעולות במצב עבודה

  ו  שים ע"י שימוש בלחצנים ניתן לקבוע את הערכים הדרו

 
 

stage counter-1 
present Value –  מראה לנו את ערך הספירה הנוכחי של המונה 

set Value- )קבע את הערך שכאשר המונהpresent Valueיגיע לערך הנ"ל ה (-output(לפי הסוג שבחרנו) יתבצע 

 
2stage counter- 

present Value –  הנוכחי של המונה מראה לנו את ערך הספירה 
set Value(set value1,set value 2) –   ל 1קבע את הערכים (ערך-output 1  ל 2וערך-output 2  שכאשר (

(לפי הסוג שבחרנו) output-) יגיע לערכים הנ"ל הpresent Valueהמונה(
 יתבצע
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Total and Preset Counter 
present Value/ set Value1 -כמו ב-stage counter 

Total and Preset Counter-   מראה לנו את ערך הצבירה של המונה (רק שאנו נמצאים במסך זה ניתן לאפס את
 ערך הצבירה). 

  
Batch Counter  
present Value/ set Value1 -כמו ב-stage counter 

Batch Count Value- )מראה לנו את מס' הפעמים שהמונהpresent Value  ) הגיע לערך שקבענו (set Value .( 
Batch Count Set Value-ניתן לקבוע ערך שכאשר ה-  Batch Count Value  '1יגיע לערך שקבענו ,יציאה מס  

)output 1תהיה ב (-ON . 

 
Dual Counter   

Dual Counter Value –  מראה לנו את הסכום של הערך הנוכחיCP1   +ּ◌CP2   של  2ו  1(כניסות
 CP1-CP2) ואת ערך הנוכחי  של ADDבור(המונה),כאשר משתמשים בפונקצית חי

 ). SUBכאשר משתמשים בפונקצית חיסור (
Dual Counter Set Value –   ניתן לקבוע את הערך שכאשר השילוב של שני המונים יגיע אליו  הoutput  

 יתבצע.
CP1/CP2 Present Value-  מראה את הערכים של שתי הכניסות 
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 ) hometerTacתכנות המונה כמונה מהירות (

לחצן   .1 על  יתקבל    3למשך    לחץ  הצג  על  לפחות  בעזרת   שניות  בחר 

 ). 10ראה עמוד מס' ( את סוג היציאה  הלחצנים 

לחצן   .2 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים  על  בעזרת  את   בחר 

  .מהירות תדר הספירה

לחצן   .3 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים  על  בעזרת  את   בחר 

   מיקום הנקודה העשרונית

את   בחר בעזרת הלחצנים   על הצג יתקבל    לחץ על לחצן   .4

  ערך גורם ההכפלה.

 1את    בחר בעזרת הלחצנים  על הצג יתקבל    לחץ על לחצן   .5

 רמות ממוצע התהליך   4 -מ

את   בחר בעזרת הלחצנים  על הצג יתקבל    לחץ על לחצן   .6

   זמן איפוס המונה במידה והוא לא קיבל פולס

את   בחר בעזרת הלחצנים  על הצג יתקבל   ן  לחץ על לחצ .7

 )   11ראה הסבר בעמוד(זמן התחלת התהליך לאחר אספקת המתח למכשיר 

לחצן   .8 על  יתקבל   לחץ  הצג  הלחצנים   על  בעזרת  את    בחר 

  PNP/NPNסוג הכניסה למונה 

את   בחר בעזרת הלחצנים   על הצג יתקבל    לחץ על לחצן   .9

ובחרת (במידה  התצוגה  ה  2  צבע  כאשר  תשתנה  התצוגה  מצב)   OUTצבעים   ישנה 

 

לחצן   .8 על  יתקבל    לחץ  הצג  הלחצניםעל  בעזרת  את   בחר 

  ) 7(ראה עמוד מס'      סוג רמת הנעילה.

 שניות לפחות כדי לחזור למצב עבודה של הבקר.   3למשך  לחץ על לחצן  
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 Tachometerהסבר על הפונקציות של ה 
 

  rTachometeסוג היציאה של ה
 של המונה מתייחסות אליהן בהתאם:  2ו  1סוגים של בקרת היציאה כאשר יציאות  4ניתן לבחור בין 

1.HI-LO-  output 1    יהיה בON    כאשר הערך הנמדד יהיה מתחת לערך הגבול התחתון וoutput 2  יהיה בON 
 כאשר הערך הנמדד יהיה מעל לערך הגבול העליון.

 
2.AREA- output 1  יהיו ב 2ו-ON  :לפי הטבלה הבאה 
 OUT 1> ערך  OUT 2ערך   OUT 2> ערך  OUT 1ערך  

 OUT 1 יהיה ב-ON  ערך<OUT 1  ערך הנמדד> ערךOUT 2  ערך<OUT 2  ערך הנמדד> ערךOUT 1 
 OUT 2 יהיה ב-ON  ערךOUT 2 ערך הנמדד <  

 או
 < ערך הנמדד  OUT 1ערך 

 > ערך הנמדד  OUT 1ערך 
 או

 ד  < ערך הנמד OUT 2ערך 

 
 

HI-HI- OUT 1 יהיה ב-ON כאשר הערך הנמדד יהיה גדול מהערך שקבענו בOUT1- 
OUT 2 יהיה ב-ON כאשר הערך הנמדד יהיה גדול מהערך שקבענו ב-OUT2. 

 
 

LO-LO- OUT 1 יהיה ב-ON כאשר הערך הנמדד יהיה קטן מהערך שקבענו בOUT1- 
OUT 2 יהיה ב-ON שקבענו ב כאשר הערך הנמדד יהיה קטן מהערך-OUT2 
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 מהירות הספירה  
 של המונה, במידה ומחברים כניסת מתנד  1לכניסה   10KHzאו  30Hzניתן לבחור בין שתי מהירויות ספירה 

 .30Hzרצוי לבחור במהירות 
 

 בחירת מיקום הנקודה העשרונית בתצוגת המונה  
אפשרויות למיקום הנק' בתצוגת המונה.   4ניתן לבחור בין 

 
  Prescale Valueרך ההכפלה מקדם ע 

יש אפשרות להציג על גבי התצוגה את הערך של מהירות הסיבוב של המכשיר או המכונה שהמונה מחובר  
אליו ע"י הכפלת הפולס במקדם ערך ההכפלה, אם לא משנים את הערך של מקדם ערך ההכפלה, המונה יציג  

 את התדר שנכנס אליו(מס' הפולסים לשניה) ללא שינוי.
 ) הוא כך: aישוב של מקדם ערך ההכפלה(הח

 f*aתצוגת המונה=
f-  1תדר הפולס בכניסה(מס' הפולסים בשניה .( 
a-  .מקדם ערך ההכפלה 

 מס' הפולסים לסיבוב  -Nכאשר,  N*60/1החישוב הוא  rpmכאשר רוצים להציג על גבי המונה ב 
 מס' הפולסים לסיבוב  -Nכאשר,   N/1החישוב הוא  rpsכאשר רוצים להציג על גבי המונה ב 
  מטר/לדקה החישוב הוא   -כאשר רוצים להציג על גבי המונה ב
 מטר/לשניה החישוב הוא   -כאשר רוצים להציג על גבי המונה ב

N-  .מס' הפולסים לסיבוב 
d-  .קוטר העיגול 

 
 ממוצע של התהליך 

 רמות שונות:  4ניתן לבצע ממוצע של התהליך ב 
 זמנים. 8זמנים,  4לשתי ערכים נמדדים), זמנים(הכוונה: 2ללא ממוצע,

 תכונה זו מתאפשרת כאשר הכניסה למונה יציבה.

 איפוס אוטומטי  
שניות) ,על המונה יתקבל  0-99ישנה אפשרות לכוון את המונה כך שאם לא התקבל פולס במשך זמן שנקבע(

 . 0הערך 
 די. יש לשים לב לא לתת ערך הקטן ממחזור כניסת הפולסים או ערך גדול מי

 

Startup Time   
'זמן התאוששות' הכוונה: כאשר מספקים מתח בפעם הראשונה של התהליך ישנה אפשרות לא להתייחס 

לא יתבצע) עד אשר המערכת תתייצב על המהירות הנורמלית ואז המונה נכנס  outputלערכים של הספירה (
 ) שניות.0-99.9לפעולה בצורה הנורמלית .ניתן לקבוע את הזמן הזה בין הערכים (

 
  PNP/NPN -בחירת מתח הכניסה למונה 
 ) 17(כניסת מתח) (ראה עמוד   PNP◌ׁ(ללא מתח) או   NPNבחר את סוג הכניסה למונה  
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   צבע התצוגה
 ניתן לבחור את צבע התצוגה לפי הטבלה הבאה: 

 ONיציאת הבקרה ב OFFיציאת הבקרה ב  

 אדום  אדום  

 ירוק ירוק 

 ירוק  -אדום 
הנמדד מוצג באדום כאשר   הערך

 OFFיציאות הבקרה ב  
הערך הנמדד מוצג בירוק כאשר  

 ONאחת מיציאות הבקרה ב
הערך הנמדד מוצג בירוק כאשר   אדום  -ירוק 

 OFFיציאות הבקרה ב  
הערך הנמדד מוצג באדום כאשר 

 ONאחת מיציאות הבקרה ב
 

   הגדרת יציאות המונה
 6ראה עמוד 

 רמת הגנה מפני המשתמש  
 7ראה עמוד 

 (RUN)פעולות במצב עבודה

  ו  ניתן לקבוע את הערכים הדרושים ע"י שימוש בלחצנים 

 
 

Measurement Value 

 בתצוגה יוצג ערך המדידה העכשווי 
OUT1/OUT2 Set Value 

כאשר הערך הנמדד יגיע לערכים הנ"ל היציאות יופעלו בהתאם   OUT2ואת הערך ל OUT1קבע את הערך ל
 ענו.לסוג שקב
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	כיוון בסיסי של המונה

