
PTR 4  КОНТРОЛЕР

- Захранване 6~40V DC
- 4 входящи контролни терминали
- 4 изходящи NO / NC контакта
- Независими регулируеми ON / ОFF режими
  от 0,1 сек до 9999 мин. 
- Възможност за безконечен цикличен режим
  или повторяемост на циклите от 0 до 9999 пъти
- Запаметяване на стойностите при срив на захранването
- PNP и NPN сензорни сигнали могат да бъдат използвани
като входящи сигнали

IN1 IN2 IN3 IN4 DC 6~40 V

 240 VAC / 30 VDC 
10 A max

 Захранване

Бутон преместване на ляво Бутон намаление

Бутон увеличениеБутон преместване на дясно

Схема на свързване и описание на бутоните

Програмиране

Начин на работа

Натиснете бутон за преместване наляво или надясно. 

RL 1     ON    0010  S    
OFF    0000  S    LP 0000

Номер на релето

Стойност на времето 

Стойност на времето 

Секунди / Минути

Секунди / Минути
Брой повторения

Режим ON или OFF (вкл / изкл)

Режим OFF или ON (изкл / вкл)

- Номер на релето.  Диапазон от 1 до 4
- Режим. Диапазон ON-OFF (включване - изключване)
- Стойност на времето. Диапазон от 0,1 до 999 сек  и  от
  1 до 9999 мин.  В режим секунди последната цифра
  се отнася за десети от секундата. Например 0015 S 
  означава 1,5 секунди.
  При зададени стойности за ON и OFF времена, режим
  LP за повторение на циклите ще бъде активен.
  Стойност на LP  0000 означава безконечно повторение.
  Всяка друга стойност различна от 0000 означава брой
  повторения.

Промяна на стойностите се извършва при мигащ 
курсор чрез бутоните за увеличение и намаление.
Прехвърляне между параметрите се извършва чрез
бутоните за преместване наляво-надясно.  За изход
от програмиране изчакайте 1 минута или при мигащ
курсор на крайната долна дясна стойност натиснете 
бутон за преместване надясно или при мигащ курсор
за номер на релето натиснете бутон за преместване
наляво.  

- При получаване на входящ сигнал в терминал IN 1
изходящото реле RL1 изпълнява съответния зададен
режим.
- При входящ сигнал в терминал IN 2,  реле RL 2 изпълнява 
зададения му режим
- При входящ сигнал в терминал IN 3,  реле RL 3 изпълнява 
зададения му режим
- При входящ сигнал в терминал IN 4,  реле RL 4 изпълнява 
зададения му режим



1. Signal type
2. Signal level
3. Runing mode
4. Start mode

  
5. Set Password
6. Display time
7. Back

Когато контролера е в готовност и курсора не мига, 
с продължителното натискане на бутон       или
ще влезете в системните настройки

1. Вид на сигнала
С влизане в подменюто дисплея показва 1234:0000 ОК. 0000 
съответства на стойностите за вход на терминали 1,2,3,4
0 - старт при сигнал от PNP сензор, 
1 -старт при сигнал от NPN сензор, 
2 - сигнал от PNP поддържане на движение / няма сигнал - пауза  
3.  сигнал от PNP поддържане на движение / няма сигнал - ресет
4. при сигнал от PNP сензор ресет и старт    
5. при сигнал от NPN сензор ресет и старт
При режим на движение в последователност (Виж 3. Режим на 
движение)Терминал IN1 e за контрол на СТАРТ, IN4 за СТОП, 
терминали IN2 и IN3 са невалидни.
0 - при сигнал - стоп и ресет PNP сензор    
1 - при отпадане на сигнал - стоп и ресет NPN сензор    
2 - при сигнал - стоп PNP сензор    
3 - при отпадане на сигнал - стоп NPN сензор    
4 - при наличие на сигнал - стоп, при неналичие на сигнал 
продължава да се движи PNP сензор
5 - при неналичие на сигнал - пауза, при сигнал - движение
NPN сензор

2. Ниво на сигнала
С влизане в подменюто дисплея показва IN1:03.0V OK.
Потребителя може да зададе прага на напреженовия сигнал
на терминали IN1-IN4. Когато входящия сигнал е по-висок от 
зададения праг имаме “високо ниво”  и когато е по-нисък от 
0,2Vимаме “ниско ниво”. Прагът по подразбиране е 3.0V

3. Режим на движение
Влезте в подменюто, на дисплея се изписва "Independently OK", 
което означава независимо едно от друго изпълнение
на четирите контролни времена. 
При мигащ курсор на Independently еднократно натискане на 
+ и -ще превключи в режим InTurn което означава последователно
изпълнение на зададените до 4 броя режимни времена.

 

LP се отнася до броя повторения. 0000 означава безкрайно 
повтаряне.
RL1     RL2 се отнася до режима на кое реле да се изпълни. Например
“след Реле1 изпълни Реле2”
0000s се отнася за евентуалната пауза преди изпълнението на 
следващия режим   S означава 0,1сек,  М означава минути

Системни настройки

In Turn             LP0000
RL1    RL2  0000s   OK

4. Стартов режим
0 - IN1 - стартиране при сигнал,   1- автом старт при включване

5. Парола. Потребителя може да въведе собствена парола. Ако 
забравите паролата си едновременнота натискане на бутони  + и -
прeди включване ще нулира всички настройки.

6. Време  за осветяване на дисплея. Регулируемо от 0 до 9 минути
0 означава  постоянно включено


