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Além disso, possui uma alta imunidade a ruídos (interferência), o que torna
o produto extremamente seguro em ambientes industriais.

1 - DESCRIÇÃO GERAL
O modelo HCW1840 é um contador digital microprocessado disponível na versão com dois preset's. Apresenta duplo display (2 linhas), lcd
retro-iluminado vermelho/verde, com 6 dígitos e 7 segmentos. O display
vermelho é o principal e mostra o valor real da contagem. O display menor,
verde, mostra o valor da pré-determinação (preset), tempo de saída e o
fator de multiplicação. O HCW1840 possui 9 modos de contagem
programáveis para aplicações que requerem contagem bi-direcional, anticoincidente e quadratura. O aparelho pode ser programado para registrar
contagens nas bordas de subida e descida, dobrando a capacidade da
freqüência de contagem de pulsos. Para a configuração das entradas de
contagem, são utilizadas chaves (Dip switchs) no interior do aparelho, o
qual aceita uma grande variedade de sensores.

2 - INSTALAÇÃO NO PAINEL
O contador, modelo HCW1840 obedece às normas de segurança IP54, e
deve ser usado em recintos fechados (instalados em painéis blindados).

No frontal do aparelho, temos 4 teclas que são usadas para programar
o modo de operação, a entrada dos valores pré-estabelecidos, a escolha dos
parâmetros, resetar e incrementar ou decrementar valores da pré-seleção.
Pode ser configurado para uma entrada de valores dígito a dígito individual
ou para todos os dígitos de uma só vez, apertando e segurando as teclas
ou
. Possui entradas digitais programáveis e uma tecla frontal com a
função programada pelo usuário. As entradas digitais podem ser configuradas
por um único jumper, conforme item 3.2. As funções a seguir estão disponíveis
tanto para as entradas programáveis como para tecla frontal configurada
pelo usuário (tecla F1):
– Reset
– Armazenar e resetar
– Trocas do display
– Programa desabilitado
– Inibição de contagem
– Armazenar
– Resetar as saídas
O acesso à programação é feito através das chaves Dip Switch (Dip 7),
a qual permite proteger o aparelho contra modificações indesejadas no
programa, durante sua operação normal.

Figura 1

O aparelho é fabricado em uma caixa plástica leve de alto impacto, com
um visor frontal de leitura que possibilita uma visualização bem clara das
indicações. O painel frontal é de policarbonato de forma a atender os requisitos
da norma de proteção IP54, sempre que sua instalação se proceder
corretamente. O sistema “plug-in” da caixa simplifica a extração do circuito
eletrônico, no caso de uma substituição ou reparo e posterior recolocação.
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2.1 - INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

Precaução: Ao fazer este procedimento, lembre-se que existem
componentes eletrônicos que podem ser danificados através de eletricidade estática. Antes de remover o aparelho, descarregue toda carga estática do seu corpo através do contato com qualquer
metal devidamente aterrado. Se for necessário
substituir a placa do circuito, certifique-se que as
mãos estejam limpas de sujeiras, óleos, etc., para
evitar problemas no circuito que podem conduzir
o aparelho a um mau funcionamento.

1. Prepare o recorte do painel conforme as dimensões mostradas na Figura
2.
2. Remova o fixador do painel da unidade.
3. Cuidadosamente remova a borracha de vedação da seção central e
descarte. Deslize a borracha de vedação sobre a traseira da unidade,
instalando à frente da caixa.
4. Insira a unidade no recorte do painel. Enquanto estiver segurando a
unidade, empurre o fixador do painel em cima da parte traseira da
unidade, travando as abas do fixador do painel o mais distante possível.

2.4 - REINSTALANDO A UNIDADE NA CAIXA

Nota: O local de instalação do contador é importante. Esteja seguro para manter o
equipamento longe de fontes de calor (fornos, estufas, etc.), e longe do contato
direto com vapores cáusticos, óleos, umidade, ou qualquer outro subproduto de
processo nos quais sua exposição pode afetar a sua própria operação.

Para instalar novamente o aparelho na caixa "plug-in", insira o mesmo
na caixa, atentando para o detalhe da existência de trilhos internos para
conduzir as placas de circuito impresso até que seu frontal esteja completamente alojado na caixa.

2.2 - PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DA UNIDADE

3 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para remover a unidade do painel, primeiro solte o fixador. Insira a
chave de fenda nas travas da presilha, para liberá-las. Retire então a presilha
de fixação e finalmente retire o aparelho.

Depois de terminada a instalação mecânica, deve-se executar as ligações
elétricas na traseira do aparelho. Observe o esquema de ligação na etiqueta
adesiva existente no corpo do aparelho, para identificar a numeração dos
terminais com suas respectivas funções:
É recomendável que seja colocado fusível ou disjuntor para proteger o
aparelho, e também que sejam deixadas folgas de 6 mm em todos os fios,
para facilitar eventuais remoções do aparelho.

2.3 - REMOVENDO A UNIDADE DA CAIXA
A unidade de montagem, mostrada na figura 3, deve ser removida da
caixa para mudar as posições das chaves Dips switch. Para remover a unidade
de montagem, insira uma chave de fenda no acesso às travas, e torça a
chave até que o aparelho seja removido da caixa.

Nota: cada terminal foi concebido para receber apenas um conector, que se mal
instalado poderão ocasionar danos no aparelho. Terminais sem uso não devem ser
usados como ponto de ligação.

3.1 - ALIMENTAÇÃO
Localiza-se nos terminais 4 e 5. Recomenda-se utilizar uma linha de alimentação
livre de ruídos, evitando assim interferências no bom funcionamento do aparelho.
Certifique-se de que na alimentação do aparelho não estejam ligados
bobinas (contatores/solenóides), comandos tiristorizados ou componentes
similares que gerem ruídos elétricos: caso isto não seja possível, instale um
filtro de linha para proteger o aparelho.

Figura 3
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O modo de “baixa freqüência” também possui uma alta imunidade contra pickup de
ruído elétrico. É recomendado que este modo também seja usado, sempre que possível,
com saída para sensor eletrônico. O modo “baixa freqüência” pode ser usado com
qualquer tipo de sensor, contanto que a largura do pulso de contagem nunca diminua
abaixo de 10 msec, e a taxa de contagem não exceder 50 Hz.

3.2 - ENTRADA DIGITAL
A entrada digital é uma entrada programável pelo usuário que pode
ser configurada como entrada "Active high" ou "Active low", através de um
jumper situado na placa da CPU (veja Figura 4). A entrada B também pode
ser configurada como entrada digital, quando for requerida contagem
unidirecional (C1-USr, C2-USr). (Veja parâmetro de CNtIN, na página
11). Quando a entrada B é programada como uma entrada digital, o nível
lógico ativo da entrada B também será controlado pelo jumper (Active
high, Active low).

CHAVE 3- HI BIAS: Coloque o nível da entrada trigger em meia-escala,
para aceitar saídas de 2 fios para o sensor de proximidade, foto-célula resistiva, e pulsos de 0 a +12 V. Níveis de
entrada do trigger: VIL = 5.5 V max; VIH = 7.5 V min.
LO BIAS: Coloque o nível da entrada trigger em baixa escala,
para aceitar pulsos de 0 a +5 V de oscilação. Níveis de
entrada do trigger: VIL = 1.5 V max; VIH = 3.75 V min.
Nota: Os níveis VIL e VIH dados são de ± 10%, do valor, quando a voltagem do
contador estiver no terminal DC entrada/saída e for de +12 VDC. Estes valores típicos
irão variar em proporção às variações da voltagem DC entrada/saída do terminal,
causada por voltagem de linha e trocas de cargas.

Entrada B

Figura 4

CHAVE 4 – Idem à CHAVE 1
CHAVE 5 – Idem à CHAVE 2
CHAVE 6 – Idem à CHAVE 3
CHAVE 7 – PGM.DIS. Função de bloqueio ou acesso do operador à
programação.

3.3 - ENTRADA A E ENTRADA/DIGITAL B
A entrada A e a entrada B têm circuitos idênticos e compartilham o
mesmo terminal “comum”. Cada entrada tem chaves Dip switchs separadas que configuram os circuitos para aceitar vários tipos de sensores.
O esquema de entrada mostra os detalhes dos circuitos de entrada. Cada
entrada tem três chaves Dip switchs, cujas funções estão listadas abaixo:
Para ter acesso as chaves Dip switchs, a unidade de montagem deve
ser removida da caixa. Veja as instruções na página 4.
Entrada A
CHAVE 1- SNK: Possui um resistor pull-up interno de 7.8 K para sensores
com saída polarizada NPN.
SRC: Possui um resistor pull-up interno de 3.9 K para sensores
com saída polarizada PNP.
CHAVE 2- HI FRQ: Entrada para alta freqüência.
LO FRQ: Entrada para baixa freqüência.
Nota: A chave de seleção da freqüência, alta/baixa deve ser fixada em “baixa
freqüência” quando são usados contatos para gerar sinais de entrada de contagem.
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4 - TIPOS DE CONEXÕES DO SENSOR

Obs.: Seleção de alta / baixa freqüência. Deve-se deixar na posição de baixa freqüência para geração de pulsos, através de contato seco, e para velocidades até 50 Hz. Possui uma
alta imunidade contra ruídos elétricos. Pode ser usado com qualquer tipo de sensor.
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- Esta tecla seleciona o próximo modo disponível, durante a programação. Quando se programa um valor numérico no modo dígito a
dígito, individualmente, esta tecla é usada para incrementar a seleção da posição do dígito. No modo incrementando/decrementando
valores de uma só vez, ele incrementará o valor. Quando estiver no
modo de operação, esta tecla é pressionada para permitir alterar
valores, os quais serão mostrados no display secundário.

5 - DESCRIÇÃO DO PAINEL FRONTAL

- Quando se programa um valor numérico no modo dígito a dígito,
individualmente, esta tecla acessa o valor e seleciona o dígito para
direita. No modo incrementando/decrementando valores de uma
só vez, ele decrementará o valor. Quando estiver no modo de
operação, esta tecla é pressionada para permitir alterar valores, os
quais serão mostrados no display secundário.

6 - OPERAÇÃO BÁSICA
Figura 6

1. Display principal: Indica valores de contagem e parâmetros de programação
2. Indica que preset está sendo mostrado ou modificado.
3. Indica o acionamento da saída.
4. Display secundário: Indica valores do preset, tempos de saída e fator de
multiplicação e parâmetros de programação.
5. Tecla com função programada pelo usuário.
6. Tecla para acesso à programação, entrada de valores e escolha dos
parâmetros disponíveis em cada modo de configuração.
7. Tecla para alterar / incrementar valores de programação e preset.
8. Tecla para alterar / decrementar valores de programação e preset.

6.1 - MODELO COM DOIS PRESET'S

Funções do teclado

As entradas de contagem A e B são programáveis através das chaves
dips no interior do aparelho, as quais possibilitam utilizar uma grande variedade de sinais de entrada. O aparelho pode ser configurado para fazer a
contagem nas bordas de descida e subida, dobrando a capacidade da
freqüência de contagem de pulsos. O display pode apresentar vários
parâmetros e alterar automaticamente a tela em velocidades pré-determinadas. Utiliza dois relés com contatos SPST (comum, NA), com lógica de
ação programável pelo operador.

O contador tem dois modos de resets ajustáveis; resetar para zero
(modo de contagem progressiva) e resetar para preset (modo de contagem regressiva). O ajuste do reset pode ser manual, pelo reset frontal,
remoto via terminais ou usando uma entrada programável, ou pode ser
um dos modos automáticos programáveis. O contador exibe o número de
pulsos contados, e quando a contagem chegar aos valores de preset, dependendo do modelo, a saída será ativada. A contagem pode ser programada para reajustar automaticamente os valores, se desejada.
6.2 - FUNCIONAMENTO

- Esta tecla é uma tecla programada pelo usuário. Quando a tecla é
pressionada, a unidade executa a função programada pelo usuário.
A função da tecla RST é usada como uma referência ao operador, se
a função da tecla RST for programada para resetar.
- Esta tecla é usada para acessar a programação, mudar os valores de
entrada, selecionar os parâmetros disponíveis em qualquer modo
de operação.
Manual de Instruções - HCW1840
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Os parâmetros do display secundário podem ser modificados no modo
operacional normal se o acesso do operador permitir isto.
ou
. Aparecendo
Para modificar um parâmetro, aperte a tecla
todos os dígitos no display e o dígito menos significativo estará piscando.
O valor pode ser modificado agora como descrito no procedimento,
programando valores numéricos, na página 10.

protegido ou "n" nenhum. Em seguida crie um valor para o código.
2) Coloque a chave dip 7 (program disable) na posição ON.
Para acessar os valores dos parâmetros que são programados como
“P” ou “n”, deve-se acessar o menu de valor protegido.
Parâmetros selecionados como “n” (nenhum) são visualizados no display
principal, mas só podem ser mudados no menu protegido. Parâmetros
selecionaram como “P” (protegidos) não são visualizados no display principal,
mas podem ser vistos e alterados no menu protegido.

6.4 - MENU DE VALORES PROTEGIDOS
O menu dos valores protegidos permite o acesso para seleção do preset,
fator de multiplicação e valores de tempo de saída, sem tê-los visualizados
ou modificados no display principal. Para entrar no menu protegido, a
tecla
é apertada e segurada, e deve-se entrar com um código. O menu
do valor protegido e o menu de programação não estão ao mesmo tempo
disponíveis. Veja as funções acessíveis no painel frontal com Programa
Desabilitado, a seguir, para opções disponíveis.
Para travar os parâmetros através de um código:
1) Bloquear os parâmetros do menu normal de indicação com o código "P"

6.5 - FUNÇÕES ACESSÍVEIS DO PAINEL FRONTAL c/ progr. desab.
Há vários modos para se limitar o acesso do operador à programação
dos parâmetros do teclado do painel frontal. Os parâmetros de valores
acessíveis são usados com o programa desabilitado através das chaves Dip
switchs e uma entrada digital programável selecionada para Pro.diS, para
limitar o acesso à programação. Para entrar no modo de programação,
deve-se entrar com um código, dependendo da habilitação do programa
desabilitado. A função da tecla F1 do painel frontal não pode ser selecionada
para programa desabilitado. A tabela seguinte descreve os possíveis programas que desabilitam funções.

6.3 - MODIFICANDO PARÂMETROS NO DISPLAY SECUNDÁRIO

CHAVE QUE
BLOQUEIA O DIP 7

CÓDIGO P/
PROGRAMA

MENU DE VALORES
PROTEGIDOS

OFF

ENTRADA
DIGITAL
INATIVO ou não
programado p/ Progr. disa

TODOS

não

OFF

ATIVO

0

não

OFF

ATIVO

1 ~ 99

sim
c/ código

OFF

ATIVO

100 ~ 199

não

0

não

1 ~ 99

sim
c/ código

ON

INATIVO ou não
programado p/ Progr. disab.
INATIVO ou não
programado p/ Progr. disab.
INATIVO ou não
programado p/ Progr. disab.

100 ~ 199

não

ON

ATIVO

TODOS

não

ON
ON
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ACESSO DO
OPERADOR
todos valores estão
disponíveis
por acesso
programado
por acesso
programado
por acesso
programado
por acesso
programado
por acesso
programado
por acesso
programado
somente
leitura

PROGRAMA NÍVEL DO PROGRAMA
HABILITADO
DESABILITADO
sim

nível 1

não

nível 1

não

nível 1

sim
c/ código

nível 1

não

nível 1

não

nível 1

sim
c/ código

nível 1

não

nível 2
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6.6 -

MENU DE CONFIGURAÇÃO

Obs.: O parâmetro USrInb somente estará disponível se estiver programado no modo de contagem C1-Usr ou C2-Usr.
O surgimento ou não de cada parâmetro, dependerá da configuração.
Para salvar qualquer parâmetro, basta pressionar a tecla
durante dois segundos e o programa voltará ao seu início.
Manual de Instruções - HCW1840
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cundário. Apertando a tecla
ou
permitirá mudar o valor. Os dois
métodos para mudar valores numéricos são “entrada de dígito a dígito” e
“incrementar/decrementar dígitos todos de uma vez”.

7 - DESCRIÇÃO GERAL DA PROGRAMAÇÃO
A programação do contador HCW1840 é feita através do teclado
do painel frontal. Embora os parâmetros da unidade terem sido préprogramados na fábrica, eles geralmente devem ser mudados para
atender as necessidades dos clientes. Para ter acesso ao menu de
programação, a função que bloqueia o acesso (Pro.diS) deve ser
desligada (off), através da chave dip switch 7, e/ou a entrada digital
programável pelo usuário também devem estar desabilitadas para
bloquear o acesso aos parâmetros. Quando encaminhado pela fábrica, toda a programação é habilitada. Veja funções acessíveis com
programa desabilitado na página 8, para programar as opções
desabilitadas. Com o programa habilitado, para entrar no menu de
programação, a tecla
é apertada e segurada durante dois
é usada
segundos. Entrando no menu de programação, a tecla
para sequenciar os parâmetros através de uma lista de parâmetros
programáveis. Para voltar a um item no menu de programação, pressione e segure a tecla
então pressione e segure rapidamente a
tecla
, liberando a tecla
. Apertando repetidamente a tecla
com a tecla
segurada continuará a seqüência inversa dos
parâmetros da programação.

8.1 - ENTRADA DE VALORES DÍGITO A DÍGITO
Se o método de entrada de valores for fixado em “entrada de valores
dígito a dígito”, o dígito menos significativo piscará. Apertando a tecla
várias vezes, irá selecionar outros dígitos. Apertando a tecla
incrementará o dígito selecionado. O valor será gravado quando a tecla
for pressionada, ou o valor antigo será retido se nenhuma atividade
for detectada durante 10 segundos.
8.2 - INCREMENTAR/DECREMENTAR DÍGITOS, TODOS DE UMA
VEZ
Se o método de entrada de valores for fixado em “incrementar/
decrementar dígitos, todos de uma vez”, os valores podem ser mudados
progressivamente apertando e segurando a tecla
ou
. Se uma
das teclas for acionada e segurada, o valor mudará automaticamente.
Depois de 5 contagens, a unidade entra no modo rápido de alteração. Se
a tecla permanecer acionada, uma troca de dígitos acontecerá a cada
cem contagens até o valor máximo ou zero for alcançado. Quando ocorrer
a troca de dígito, o dígito previamente, mudará até zerar. Quando alcançar
o dígito pré-selecionado, você pode trocar as direções, apertando rapidamente a outra tecla
(ou
) dentro de um segundo, para liberar a
direção da tecla.

8 - PROGRAMANDO VALORES NUMÉRICOS
O operador pode acessar as opções disponíveis para um parâmetro
selecionado, apertando a tecla
ou
para entrar no modo de mudança de parâmetro, e então, apertando a tecla
repetidamente até
que a opção desejada seja mostrada. Para retornar ao menu de programações do operador, pressione a tecla
.

9 - PROGRAMANDO O MENU

O preset, fator de multiplicação, e valores de tempo de saída
podem ser acessíveis quando o aparelho estiver no modo normal de
indicação, fazendo com que a entrada do programa desabilitado não
seja ativada.

Os modos operacionais do contador HCW1840 são programados
usando o teclado do painel frontal. Acessibilidade para o menu de programação depende do programa desabilitado (Veja as funções acessíveis
do painel Funções com programa desabilitado, na página 8, para
parâmetros disponíveis).

Apertando a tecla
, irá sequenciar e mostrar no display secundário, o preset, fator de multiplicação e os valores de tempos de saídas disponíveis. Para mudar um valor numérico, deve-se estar visível no display se-

Nota: Antes de tentar programar o HCW1840, leia a seção de Descrição Geral da
Programação, na página 10, para informação detalhada sobre o uso do teclado do
painel frontal para navegar pelo menu de Programação.
10 / 24
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9.1 -

MÉTODO DE ENTRADA DOS VALORES NUMÉRICOS

9.3 - FATOR DE MULTIPLICAÇÃO (0.00001 - 9.99999 *)

Aperte a tecla de seleção para entrar nos valores numéricos do Preset,
fator de multiplicação, e tempos de saída.

O fator de multiplicação é usado para converter
um sinal de entrada de pulso às unidades desejadas
de indicação. Para cada pulso na entrada, o valor
do fator de multiplicação é somado ou subtraído
1.00000 do valor da contagem. Um fator de multiplicação
de 1.00000, proporciona uma unidade de escala,
1:1, para cada pulso, o display muda para 1. É
importante notar que a precisão de uma aplicação do contador não pode ser melhorada usando
um fator de multiplicação maior que 1.

Este método, permite mudar os valores dos parâmetros, todos de uma vez, pressionando e seguranAutoSc do as teclas
e
, incrementando ou decrementando o contador.
diGit

Este método, permite selecionar e incrementar
cada dígito numérico, individualmente, isto é,
dígito a dígito.

*O máximo valor do fator de multiplicação é 1.000000

9.2 -

ACESSO AO VALOR DO FATOR DE MULTIPLICAÇÃO
9.4 - POSIÇÃO DE PONTO DECIMAL

Este parâmetro configura o tipo de acesso dado ao valor do fator de
multiplicação quando o modo operacional normal estiver com programa
desabilitado. Para mais informações sobre o programa desabilitado, veja
página 8.

Programável de 0 até 5 dígitos à direita do ponto decimal.
------

Nenhum ponto decimal

Travado; o fator de multiplicação não é visualizado
no display principal ou no menu de valores protegidos. Somente poderá ser visto ou alterado no menu
de programação.

-----.-

Uma casa decimal

----.--

Duas casas decimais

---.---

Três casas decimais

Valor Protegido; o valor do fator de multiplicação
-P é visualizado e alterado, somente no menu de valores protegidos.

--.----

Quatro casas decimais

-.-----

Cinco casas decimais

-L

Não; o valor do fator de multiplicação, somente
será mostrado e não alterado no display principal,
-n
quando a programação estiver desabilitada. O valor
é visualizado e alterado no menu de valores
protegidos.
-Y

9.5 - MODOS DE ENTRADA DE CONTAGEM
Este parâmetro seleciona o modo de contagem / e a função de controle das entradas A e B.

Sim; o valor do fator de multiplicação é mostrado
e alterado no display principal, quando o primeiro nível
do programa for desabilitado. O valor não é mostrado no menu de valores protegidos.
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Também permite que a entrada B possa ser usada como uma entrada
digital, quando a contagem unidirecional é requerida.
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Modo Entrada A
C1-USr Contagem X1;

Conta na borda de
descida

Entrada B

Entrada digital B(Veja
Conta em ambas bordas o parâmetro Usr In b)
Conta na borda de
descida

Controle progres./regres.;
Conta em ambas bordas Entrada B nível alto= progr.
Entrada B nível baixo=regr.
Conta na borda de
descida

Ad-Ad Soma contagens;

Conta na borda de
descida

C2-Ud

A unidade conta pulsos em toda borda negativa e positiva
do pulso na entrada A. Neste modo, o sinal de entrada é
efetivamente dobrado. O sentido de contagem é determinado
pelo estado lógico da entrada B. Um nível alto na entrada B
proporciona à unidade uma contagem progressiva. Um nível
baixo proporcionará contagens regressivas.

Ad-SUb

Este modo diferencia a contagem de pulsos que podem
aparecer simultaneamente às duas entradas. O HCW1840
processa a contagem de pulsos dentro de uma escala de tempo
de pulsos independentes, assim o contador não perderá
nenhum pulso de contagem. A entrada A funciona como uma
entrada somadora (contagem progressiva), e a entrada B, como
uma contagem subtradora (contagem regressiva).

Ad-Ad

Este modo soma pulsos de contagem que podem aparecer simultaneamente às duas entradas. O HCW1840
processa a contagem de pulsos dentro de uma escala de tempo
de pulsos independentes assim o contador não perderá
nenhum pulso de contagem. A entrada A funciona como uma
entrada somadora (contagem progressiva) e a B como uma
entrada adicional de soma (contagem progressiva).

qUAd1

Os modos de contagem em quadratura são principalmente
usados em aplicações de posicionamento a qual se utiliza
encoders para a geração de pulsos. Este modo trabalha devido
à maneira na qual os dois pulsos de entrada são posicionados um
em relação ao outro. O sinal de pulso da entrada B é defasada de
90° em relação ao sinal de pulso da entrada A. Estes dois sinais
são processados pelo contador como segue: A entrada A serve
como uma entrada de contagem, enquanto a entrada B serve
como uma entrada de quadratura. Para entrada em quadratura
com único pulso de contagem, o contador conta na direção progressiva quando a entrada A for para borda negativa e a entrada
B estiver em nível baixo. O contador conta na direção regressiva
quando a entrada A, for para borda positivo e a entrada B estiver
em nível baixo. Todas as transições da entrada A são ignoradas
quando a entrada B estiver em nível alto. Essas regras lógicas são
para uma operação contra instabilidades, as quais impedem falsas
contagens devido a ruídos, vibração, trepidação, etc.

Controle progres./regres.;
Entrada B nível alto= progr.
Entrada B nível baixo=regr.

C2-Ud Contagem X2;

Ad-Sub Soma contagens;

A unidade conta pulsos em toda borda negativa do pulso
na entrada A. O sentido da contagem é determinado pelo
estado lógico da entrada B. Um nível alto na entrada B
proporciona à unidade uma contagem progressiva. Um nível
baixo proporcionará contagens regressivas.

Entrada digital B (Veja
o parâmetro Usr In b)

C2-USr Contagem X2;
C1-Ud Contagem X1;

C1-Ud

Subtrai contagens;
Conta na borda de
descida
Soma contagens;
Conta na borda de
descida

qUAd 1 Quadratura X1

Quadratura X1

qUAd 2 Quadratura X2

Quadratura X2

qUAd 4 Quadratura X4

Quadratura X4

9.5.1 - Modos de contagem
Um sinal de entrada A é usada para a entrada de contagem. A entrada
B é usada em combinação com a entrada A para aplicações de controle da
direção de contagem, módulo de contagem em quadratura, anticoincidência soma/subtrai, ou anticoincidência soma/soma.
C1-USr A unidade conta pulsos em toda borda negativa do pulso
na entrada A. Neste modo, a entrada B é usada como uma
entrada digital e não tem nenhum efeito na função de contagem.
C2-USr A unidade conta pulsos em toda borda negativa e positiva
do pulso na entrada A. Neste modo, o sinal de entrada é
efetivamente dobrado. A entrada B é usada como uma entrada
digital e não tem nenhum efeito na função de contagem.
12 / 24
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qUAd2

qUAd4

Quando dois pulsos de contagem forem usados, o modo de
quadratura trabalha da mesma forma que para um único
pulso quando a entrada B estiver em nível baixo. Mas, quando a entrada B estiver em nível alto, as contagens da entrada A
não serão ignoradas. Ao contrário, a regra lógica para entrada A
é complementada, permitindo a ambos pulsos da entrada A, serem
contados. Isto dobrará a resolução efetiva da entrada codificada.

9.6 - MODO OPERACIONAL PARA O CONTADOR
Os quadros das páginas seguintes mostram os modos operacionais
para dois preset's.
Resetar para:

Isto é um tipo de quadratura, o qual, tem dois pulsos de
contagem. No modo quadratura vezes 4 (X4), ambas entradas A
e B servem para contagem ou entrada em quadratura, dependendo do estado delas. Em um exemplo, a entrada A serve como
uma entrada de contagem e a entrada B como uma entrada em
quadratura. Em um outro exemplo, a entrada A serve como uma
entrada em quadratura e a entrada B como uma entrada de contagem. Isto habilita cada pulso, positivo e negativo, de ambas
entradas, A e B, para serem contadas. Isto resulta em uma resolução quatro vezes maior que no modo básico de quadratura X1.

Tipo
de
reset

*
C2-Usr Ad-Sub
C2-Ud Ad-Ad

quad

C1-Usr
C1-Ud

X1

X2

X4

0.00001 - 0.99999

8.4

4.1

9.4

5.4

4.5

2.1

1.00000

12

5.9

12.4

6.5

6

3

1.00001-2

6.6

3.2

6.8

4.3

3.3

1.6

2.00001-3

5.3

2.6

5.6

3.7

2.6

1.3

3.00001-4

4.3

2.1

4.6

3

2.2

1.1

4.00001-5

3.6

1.8

3.8

2.7

1.8

0.9

5.00001-6

3.1

1.5

3.4

2.4

1.6

0.8

6.00001-7

2.8

1.4

3.2

2.1

1.4

0.7

7.00001-8

2.6

1.3

2.8

1.9

1.3

0.6

8.00001-9

2.3

1.1

2.4

1.8

1.1

0.5

9.00001-9.99999

2.1

1

2.3

1.7

1.1

0.5
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Quando o reset do contador (manualmente ou
automaticamente), vai zerar só que para o
Preset
valor do preset. O valor do preset da saída
principal é ativado quando a contagem zerar.

Fim do tempo de saída:
Quando este modo é selecionado, o auto reset acontece quando o
preset do tempo de saída decorrido principal e a saída principal forem
desativados. Se não for selecionado, o auto reset acontecerá quando a
saída principal for ativada.
Travada - Quando a saída for ativada, ela permanece ativada ou
travada até quando for manualmente resetada.

9.5.2 - FREQÜÊNCIA MÁXIMA (Khz) PARA OS MODOS DE
CONTAGEM
valor do fator de
multiplicação

Quando o reset do contador (manualmente
ou automaticamente) vai zerar a contagem.
Zero O valor do preset da saída principal é ativado
quando o valor da contagem alcançar o valor
pré-determinado.

Temporizada - Quando a saída for ativada, ela permanece ativada durante o tempo especificado pelo valor do tempo de saída.
A saída desativará depois que decorrer o tempo ajustado da saída.
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2

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

6

✓

✓

7

✓

✓

✓

Reset manual para o preset 2, saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída
2 temporizada

8

✓

✓

✓

11

Reset automático para zero, saídas 1 e 2 temporizadas

9

✓

✓

✓

12

Reset automático para zero, saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída 2
temporizada

10

✓

✓

✓

13

Reset automático para o preset 2, saídas 1 e 2 temporizadas

11

✓

✓

14

Reset automático para o preset 2, saída 1 do preset 1 ao preset 2,
saída 2 temporizada

12

✓

✓

Reset automático para zero ao final do acionamento da saída 2,
saídas 1 e 2 temporizadas

13

✓

✓

15

14

✓

✓

16

Reset automático para zero ao final do acionamento da saída 2,
saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída 2 temporizada

15

✓

✓

17

Reset automático para o preset 2 ao final do acionamento da saída 2,
saídas 1 e 2 temporizadas

16

✓

✓

17

✓

✓

18

✓

✓

Reset manual para zero, saída 1 temporizada e saída 2 travada

3

Reset manual para zero, saídas 1 e 2 temporizadas

4

Reset manual para zero, saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída 2
travada

5

Reset manual para zero, saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída 2
temporizada

6

Reset manual para o preset 2, saídas 1 e 2 travadas

7

Reset manual para o preset 2, saída 1 temporizada e saída 2 travada

8

Reset manual para o preset 2, saídas 1 e 2 temporizadas

9

Reset manual para o preset 2, saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída
2 travada

10

18

Reset automático para o preset 2 ao final do acionamento da saída 2,
saída 1 do preset 1 ao preset 2, saída 2 temporizada
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✓

tempo

✓

Reset manual para zero, saída 1 e 2 travadas

2

travada

✓

1

auto

1

Modos de operação para dois preset's

trava

preset 1 ao preset2

preset 2no fim do
tempo

saída 02

manual

zero no fim do
tempo

saída 01

modo de
operação

para o zero

reset

temporizada

tipo de
reset

Use qualquer um dos dois quadros abaixo para maiores informações sobre modos operacionais específicos.

para o preset 02

9.7 - MODOS OPERACIONAIS PARA DOIS PRESET'S

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
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9.8 -

9.10 - VALOR DO PRESET 1 ACOMPANHA O VALOR DO PRESET 2 PARÂMETRO PltrAC

ACESSO A VALORES DO PRESET

Este parâmetro configura o tipo de acesso dado aos valores dos preset's,
quando estiver no modo normal de operação com programa desabilitado. A
acessibilidade dos preset's podem ser configuradas individualmente. Para
mais informação sobre programa desabilitado, veja as funções acessíveis do
painel frontal com programa desabilitado, na página 8.

9.9 -

-L

Travado; o valor do preset não é visualizado no
display principal ou no menu de valores protegidos. Somente poderá ser visto ou alterado no
menu de programação.

-P

Valor Protegido; o valor do preset é visualizado e
alterado, somente no menu de valores protegidos.
Não é visualizado no display principal.

-n

Não; o valor do preset somente será mostrado e
não alterado no display principal, quando a programação estiver desabilitada. O valor é visualizado
e alterado no menu de valores protegidos.

-Y

Sim; o valor do preset é mostrado e alterado no
display principal, quando o primeiro nível do programa for desabilitado. O valor não é mostrado
no menu de valores protegidos.

Este parâmetro permite fazer com que o valor do preset 1 siga ou não
o valor do preset 2, mantendo a mesma diferença entre eles.
Exemplo:

preset 1 = 10
preset 2 = 20

Mudando o preset 2 para 30, automaticamente o preset 1 vai para 20.
no
yES

O valor do preset 1 segue o valor do preset 2.

9.11 - ACESSO A VALORES DO TEMPO DE SAÍDA
Este parâmetro configura o tipo de acesso dado a cada valor de
tempo de saída quando estiver no modo operacional normal com programação desabilitada (Veja as funções acessíveis do painel frontal com
programa desabilitado, na página 10, para maiores detalhes). A acessibilidade de cada valor de tempo de saída pode ser configurada individualmente.
-L

Travado; o valor do tempo de saída não é
visualizado no display principal ou no menu de
valores protegidos. Somente poderá ser visto ou
alterado no menu de programação.

-P

Valor Protegido; o valor do tempo de saída é
visualizado e alterado, somente no menu de valores
protegidos. Não é visualizado no display principal.

-n

Não; o valor do tempo de saída, somente será mostrado e não alterado no display principal, quando a
programação estiver desabilitada. O valor é
visualizado e alterado no menu de valores protegidos.

-Y

Sim; o valor do tempo de saída é mostrado e alterado no display principal, quando o primeiro nível
do programa for desabilitado. O valor não é
mostrado no menu de valores protegidos.

VALORES DO PRESET (0-999999)
10 Os valores do preset controlam a ativação das respectivas saídas.

Valor do preset 1
O valor do preset 1 é usado para controlar a saída 1 e é transmitido ao
contador principal.
Valor do preset 2
O valor do preset 2 é usado para controlar a saída 2 e é transmitido ao
contador principal.
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O valor do preset 1 não segue o valor no preset 2.
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Programando as teclas:
O valor da seleção do tempo de saída é configurado pelo
número do lado esquerdo do botão do display.

9.15 - LÓGICA DA SAÍDA REVERSA
Este parâmetro configura individualmente se a saída lógica é ou não é
reversa, para o preset da saída.

Troca o modo de seleção para selecionar o valor do tempo de saída.
-n

Não; A saída lógica não é reversa. O relé de saída
atuará no valor do preset ou vai zerar (reseta o
preset), e desligará quando o tempo de saída ou
do reset terminar.

-y

Sim; A saída lógica é reversa. O relé de saída irá desligar no valor do preset ou zerar (reseta o preset), e
ligará quando o tempo de saída ou do reset terminar

9.12 - RESOLUÇÃO DE SAÍDA
Este parâmetro configura o tempo de resolução de saída para todos
os tempos de saída disponíveis.
0.01sEC

Resolução de saída de 0,01seg ; máximo tempo
de saída de 99,99 segundos.

0.1 sEC

Resolução de saída de 0,1 seg ; máximo tempo de
saída de 999,9 segundos.

Programando as teclas:
A saída selecionada é configurada pelo número do lado
esquerdo do botão do display.

9.13 - VALOR DO TEMPO DA SAÍDA 1

Seleciona o tipo de lógica de saída para a saída selecionada.

0.10 O tempo de saída 1 controla a duração da saída 1,
quando é fixa no modo de operação (parâmetro
OPEr). O valor da escala do tempo de saída será
de 0.01 – 99.99 segundos ou 0.1 – 999.9 segundos,
dependendo da seleção do parâmetro da resolução
de saída, parâmetro (Outr ES).

9.16 - LÓGICA REVERSA DA INDICAÇÃO DA SAÍDA
Este parâmetro controla o estado da indicação das saídas.

9.14 - VALOR DO TEMPO DA SAÍDA 2
0.10 O tempo de saída 2 controla a duração da saída 2,
quando é fixa no modo de operação (parâmetro
OPEr). O valor da escala do tempo de saída será
de 0.01 – 99.99 segundos ou 0.1 – 999.9
segundos, dependendo da seleção do parâmetro
da resolução de saída, parâmetro (Outr ES).

-n

Não; A saída lógica não é reversa. A indicação da
saída será ligada quando a saída estiver ativada.

-Y

Sim; A saída lógica é reversa. A indicação da saída
será ligada quando a saída estiver desativada.

Programando as teclas:
A saída selecionada é configurada pelo número do lado
esquerdo do botão do display.
Seleciona o tipo de lógica de saída para a saída selecionada.
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9.17 - CONDIÇÃO DA SAÍDA NA FALTA/RETORNO DA ENERGIA

StorE

Armazenar: Quando a entrada digital é ativada,
o display principal irá “congelar” a contagem e
manterá congelada até que a entrada digital seja
liberada.

St.rS-L

Armazenar e resetar: (nível de reset ativo); quando a entrada digital é ativada, o display irá congelar
e resetar a contagem tão logo quanto a entrada
digital for mantida ativa.

St.rS-E

Armazenar e resetar: (borda com reset ativo);
quando a entrada digital é ativada, o display irá
congelar a contagem a qual será mantida assim,
até que a entrada digital seja liberada.

Este parâmetro controla a condição da saída na falta/retorno da
energia.
-F

Desligado; A saída será resetada no retorno da
energia

-O

Ligado; A saída será mantida no retorno da energia.

-P

Estado anterior; Somente para o modo com saída
travada. A condição da saída será mantida, com o
retorno da energia. Para modos com a saída
temporizada, a saída será resetada

Programando as teclas:
A saída selecionada é configurada pelo número do lado
esquerdo do botão do display.
Seleciona o tipo de lógica de saída para a saída selecionada.

Entradas
Digitais

9.18 - ENTRADAS DIGITAIS
Até duas entradas digitais mais a tecla de função do painel frontal
(
) estão disponíveis no contador HCW1840. A lista de parâmetros abaixo
mostram as funções das entradas digitais disponíveis. O resistor de entrada
pull-up / pull-down e o nível lógico para as entradas digitais (são configuradas
através do jumper Active High/Active Low, (veja página 5). Para a entrada
digital B (User Inb), o nível lógico também é configurado com o jumper
Active High/Active Low, porém o resistor de entrada pull-up/pull-down é
configurado na posição 4, através da chave Dip switch (entrada B ‘PNP/
NPN‘).

rSt.-L Resetar: (nível ativo); quando a entrada digital é
ativada, o valor do contador 1, e a saída será
resetada, e o reset mantido, até que a entrada
digital seja liberada.
rSt.-E

Resetar: (borda ativa); quando a entrada digital é
ativada, o valor do contador 1, e a saída será momentaneamente resetada, e então continuará a
contagem, até que a entrada seja mantida ativada.

Ch9dSP

Trocas do display (borda ativa): quando a entrada
digital é ativada, o display secundário irá mostrar
o próximo parâmetro disponível no menu normal
de indicação.

Pro.diS

Programa desabilitado (nível ativo), (não disponível para tecla F1); Veja página 8, para maiores
detalhes das opções do Programa desabilitado.

Inhib

Inibição na contagem (nível ativo), (somente para
entrada digital 1), quando a entrada digital é
ativada, o contador irá parar a contagem, até que
a entrada digital 1 seja liberada.

rStOut

Resetar saídas (borda ativa); quando a entrada
digital é ativada, todas saídas ativa, serão resetadas.
Este é um reset instantâneo.

Note 1: Só uma entrada digital poderá ser programada para funções de armazenar
(StorE) ou armazenar e resetar (StrS-E ou StrS-L).
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Entrada digital 1

9.20 - AMOSTRAGEM DO DISPLAY
Este parâmetro determina se o display principal mostrará um único
parâmetro, ou se vai ficar indicando os parâmetros aleatoriamente.

rst.-L A entrada digital 1, pode ser programada para quaisquer dos parâmetros listados acima. Só a entrada
digital 1 pode ser programada para o inibir a função.

no
yES

Entrada digital B
rst.-L A entrada digital B está disponível quando o
parâmetro da entrada de contagem (Cnt In) é fixado
em ‘C1-USr‘ ou ‘C2-USr‘. Esta entrada pode ser
programada para quaisquer dos parâmetros
previamente listado com exceção para inibir a função.

Desabilita ou desliga a amostragem do display.
Habilita a amostragem do display (tempo do display
de 2,5 seg)

9.21 - PARÂMETROS DE FÁBRICA
Este parâmetro é usado para resetar todos os parâmetros defaults de
fábrica. O quadro de parâmetros da fábrica abaixo mostram a programação para cada parâmetro.
no Não troca os parâmetros, para os defaut de fábrica.
yES Reseta os parâmetros para os de fábrica.

Tecla F1

Nota: a senha 222 é universal, ou seja, sempre permite o acesso ao "Menu de
parâmetros desprotegidos", qualquer que tenha sido a senha programada no
parâmetro "CODE"

rst.-L A tecla F1 é a tecla de função do painel frontal.
Esta entrada digital pode ser programada para
quaisquer dos parâmetros previamente listado
com exceção para funções de inibir e funções
do programa desabilitado
9.19 - PROGRAMANDO CÓDIGOS PARA O MENU DE PARÂMETROS
PROTEGIDOS (0-199)
O valor do código de programação pode ser usado para restringir o
acesso do operador à programação (segurança). Dependendo da escala
do código selecionado e o nível do programa desabilitado, pode ser
necessário entrar no valor do código antes da unidade permitir o acesso ao
menu de programação ou a valores protegidos. Veja as funções de acesso
disponíveis do painel frontal com programa desabilitado, veja na página 8,
para maiores informações.
0 A programação é desabilitada e o código de
entrada do display não é disponível, quando o
programa estiver desabilitado.
1 - 99 O menu de parâmetros protegidos aparece quando o código for selecionado e a unidade estiver no
primeiro nível do programa desabilitado.
100 -199 O menu de programação aparece quando o código
for selecionado e a unidade estiver no primeiro
nível do programa desabilitado.
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10 - QUADRO DOS PARÂMETROS
10.1 - QUADRO DOS PARÂMETROS DE FÁBRICA *
Entry
Seleção da entrada
Fator de multiplicação
Ac PSc
Acesso ao fator de multiplicação
PScALr
Valor do fator de multiplicação
Contador
dEc Pt
Posição do ponto decimal
Cnt In
Modos de contagens
OPEr I
Tipo de reset e saída
Pré-determinação
Ac PrS
Acesso à pré-determinação
PrESEt1 Valor da pré-determinação 1
PrESEt2 Valor da pré-determinação 2
Saídas
PltrAC
Valor da pré-determinação 1
Ac Out
Acesso ao tempo de saída
OutrES
Resolução da saída
OutPut1 Valor de tempo de saída 1
OutPut2 Valor de tempo de saída 2
rEUOut
Lógica da saída reversa
rEUAnu
Lógica reversa do anunciador
OutP.uP
Estado da saída (alta) retorno da energia
Entradas digitais
USrInI
Entrada digital 1
USrInb
Entrada digital b
USr FI
Tecla F1
CodE
Código para valores protegidos
ScroLL
Amostragem do display
FacSET
Parâmetros de fábrica
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10.2 - QUADRO DOS PARÂMETROS DO USUÁRIO
Entry
Seleção da entrada
Fator de multiplicação
Ac PSc
Acesso ao fator de multiplicação
PScALr
Valor do fator de multiplicação
Contador
dEc Pt
Posição do ponto decimal
Cnt In
Modos de contagens
OPEr I
Tipo de reset e saída
Pré-determinação
Ac PrS
Acesso à pré-determinação
PrESEt1 Valor da pré-determinação 1
PrESEt2 Valor da pré-determinação 2
Saídas
PltrAC
Valor da pré-determinação 1
Ac Out
Acesso ao tempo de saída
OutrES
Resolução da saída
OutPut1 Valor de tempo de saída 1
OutPut2 Valor de tempo de saída 2
rEUOut
Lógica da saída reversa
rEUAnu
Lógica reversa do anunciador
OutP.uP
Estado da saída (alta) retorno da energia
Entradas digitais
USrInI
Entrada digital 1
USrInb
Entrada digital b
USr FI
Tecla F1
CodE
Código para valores protegidos
ScroLL
Amostragem do display
FacSET
Parâmetros de fábrica

AutoSc
-L
1.00000
-----CI-Ud
11
-y-y
10
20
no
-L-L
0.01SEC
0.10
0.10
-n-n
-n-n
-f-F
rSt. -L
rSt. -L
rSt. -L
0
no
no
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Circunferência do rolo:
circunferência =
π
x diâmetro
3.14159 x
9.00 = 28,27431
Pulsos por metro:
Encoder de 60 ppr

11 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO
Reduza a velocidade & Corte para Comprimento em metros
Para melhorar a eficiência da produção, um fabricante de papel de
parede, está instalando um contador, para cortar o comprimento sob a
forma de rolo nas máquinas. Atualmente, os contadores eletromecânicos
são usados para medidas de comprimento. O operador reduz a velocidade
da máquina ao chegar no comprimento desejado para o corte.

Prescaler:
Fator de multiplicação

=

π

x
n

d

28,27431
60
Fator de multiplicação (PS) = 0,4712385
Fator de multiplicação

O operador programa o comprimento desejado com o preset 1. Para
diminuir a velocidade, o comprimento desejado para o corte com o preset
2. Ele utilizará um encoder de 60 ppr, para geração de pulsos para o
contador. O processo de contagem é programado para resetar
automaticamente o valor do comprimento do corte em 6 metros, com
diâmetro do rolo aproximadamente em 9 cm. A saída será temporizada
em 10 s para se ajustar o posicionamento do rolo de papel. Depois de feita
toda programação, as chaves (Dips switch) do Programa desabilitado são
movidas o para posição superior (ON), para habilitar a função de Segurança de Programa.

=

PROGRAMAÇÃO DA APLICAÇÃO
Entry

Auto

OutrEs

0,01

AcPsc

-y

Output1

10,00

PscALr

0,47124

Output2

10,00

dEcPt

-----.--

rEuOut

-n

QuAd

Cnt

In

rEuAnu

-n

5

OutPuP

-f

AcPrs

-y

UsrIn

PrEsEt1

5.00

Usr

PrEsEt2

6.00

CodE

0

PltrAC

no

Scroll

no

Ac

-y

FAcSEt

no

OpEr
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Sc

1

Out

1

1

F1

sEG

rst-L
rst-L
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12 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Vca
Alimentação

Vcc
Vcc / Vca

Freqüência da rede
Consumo aproximado
Fonte de alimentação p/ sensor

Hz
VA/mA
Vcc (± 15)/mA

85 a 242 (fonte chaveada)
11 a 14 (entrada / saída)
12 a 36 / 24
50 / 60
9 / 15
12 / 100

Temperatura ambiente de operação

°C

0 a 50

Temperatura amb. de armazenam.

°C

-40 a 70

Memorização

Display

Mínimo tempo de pulso (ms)

13 - ESQUEMA DE LIGAÇÕES

anos

FRAM(10)

tipo

duplo cristal líquido retro-iluminado

altura (mm)

7,62 / 5,08 (vermelho/verde)

nº de dígitos

6

HS

0,25

LS

10

HS

12000

14 - DIMENSÕES

Velocidade máx. de contagem (Hz)
LS

relé
Saídas

50

capacidade

Vce = 1 Vsat @ 100 mA, Voh = 30 Vdc máx

quantidade

2 relés SPST (NA)

capacidade

(5 A @ 250 Vca, cos ϕ = 1),
1/10 HP @120 Vca (cargas indutivas)

vida útil
Temporização do relé

Tipo de reset

operações

0,01 a 999,9

remoto

nos terminais

manual

no frontal

automático
frontal
Dimensões (mm)
Peso
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10.000.000

segundos

profundidade
Kg

programável
48 x 48
100
0,170
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15 - PROBLEMAS COM O APARELHO

PROBLEMAS

Normalmente, a maioria dos problemas são originárias de ligações ou
configurações inadequadas do aparelho. Portanto com o intuito de evitar
transtornos desnecessários, primeiramente certifique-se de que todas ligações estão corretas e sem mau contato e que a configuração esteja adequada com seu sistema e o modelo do aparelho utilizado. Também, certifique se as posições das chaves Dips switch e a posição do jumper da entrada
digital estão correta para a aplicação desejada. Para uma ajuda técnica
adicional, entre em contato com o apoio técnico aos números defeitos
listados a seguir:
PROBLEMAS
Display apagado

POSSÍVEIS CAUSAS

SOLUÇÕES
1. Pressione a tecla
a. Cheque toda programação dos parâmetros
2. Cheque o sinal de entrada
com possíveis fontes de
ruído

A unidade não
conta

1. Não há sinal de entrada

1. Cheque a conexão do
sensor
a. Verifique a alimentação
do sensor

2. Tipo do sinal de entrada
2. Cheque as posições das
selecionado incorretamente
chaves Dips switch

SOLUÇÕES

1. Aparelho desligado

1. Verificar a alimentação

2. Mau contato ou
ligações erradas

2. Cheque as conexões e
as instalações

3. Condição de subtensão

3. Verifique o valor da
tensão

A unidade conta
incorretamente

4. O aparelho foi mal inserido 4. Verifique o encaixe do
na caixa
aparelho na caixa
Err 1 – Visualização 1. Erro na configuração dos
1. Pressione a tecla
quando o aparelho
valores de contagem, detec2.
Cheque o sinal de entrada
está ligado.
tados pelo processador
com possíveis fontes de
ruído
Err 2 – Visualização 1. Erro na configuração
quando o aparelho
dos valores do preset, PS
está ligado.
ou tempo de saída,

POSSÍVEIS CAUSAS

Err 3 – Visualização 1. Erro na programação dos
quando o aparelho
parâmetros, detectado
está ligado.
pelo processador

3. Contagem inibida

3. Desabilite a inibição na
contagem

4. Valor do fator PS muito
baixo

4. Cheque o valor do PS

1. Tipo do sinal de entrada
1. Cheque as posições das
selecionado incorretamente
chaves Dips switch.
Na posição alta/baixa freq.,
coloque na posiçãode freq.
baixa, para contagens menores que 50Hz
2. Entradas incorretamente
conectadas

2. Cheque a conexão da entrada do sensor

3. Interferência elétrica (ruído) 3. Cheque a fonte de
alimentação para ruído
a. Cheque o sinal da
“instalação”

1. Pressione a tecla
a.Cheque os valores detectado pelo processador
2. Cheque o sinal de entrada
com possíveis fontes de
ruído
(continua)

4. Modo de contagem
incorreto

4. Verifique o modo de
entrada de contagem

5. Fator de multiplicação
(PS) incorreto

5. Verifique o fator de
multiplicação
(continua)
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PROBLEMAS

POSSÍVEIS CAUSAS

SOLUÇÕES

Sem acesso à
programação

1. Painel frontal desabilitado

1. Cheque a seção “Funções
de acesso do painel frontal,
com Programa Desabilitado
no manual

Os valores não
resetam quando o
reset manual é
habilitado

1. A entrada digital não está
programada corretamente

1. Verifique os parâmetros de
programação da entrada
digital

2. Jumper NPN/PNP da entra- 2. Configure o jumper
da digital está configurado
NPN/PNP
incorretamente

O fator de multipli- 1. Painel frontal desabilitado
cação (PS), Preset,
ou tempo de saída,
podem ser vistos,
mas não podem ser
alterados
A unidade conta
enquanto o reset
está ativado

16 - INFORMAÇÃO SOBRE ENCOMENDA

1. Verifique a programação de
acesso aos parâmetros
2. Cheque a seção “Funções
de acesso do painel frontal,
com Programa Desabilitado
no manual

1. O modo de reset da entrada 1. Programe a entrada digital
digital está setada para reset
para um reset permanente
instantâneo

A saída não reseta 1. A entrada digital não está
programada corretamente

1. Verifique a programação
dos parâmetros da entrada
digital

As saídas não
operam

1. Placa de saída não está
instalada

1. Instale a placa de saída

2. Instalação incorreta

2. Cheque as instalações
elétricas

3. Placa de saída incorreta

3. Cheque a placa de saída

4. Placa de saída defeituosa

4. Cheque e substitua a placa
de saída
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Rua Mariz e Barros, 146 - Cep 01545-010 - São Paulo - SP - Brasil
Vendas: (011) 6166-3211 - Fax: (011) 6914-3634
FÁBRICA: Av. Varanguera, 535 - B. Guaçu - CEP 18130-000 - São Roque - SP - Brasil

50.007.083

MATRIZ:

Representantes e distribuidores em todo o Brasil e América Latina.

info@coel.com.br

www.coel.com.br
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controles elétricos ltda
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