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- 99 програмируеми стъпки
- 4 изходящи релейни контакта 10A / 277V AC или 
10A / 30V DC
- Самостоятелна настройка за вида на всеки един 
изходящ контакт  "ON / OFF" (затворен или отворен) за
всяка една стъпка
- Време от 0,1 сек до 9999мин за всяка една стъпка. 
- Възможност за непрекъснат цикличен режим или 
повторяемост на циклите от 1 до 9999 пъти. 
- Памет при срив на захранването
- Размер на корпуса 115 х 90 х 40 мм. 
- Захранване DC6 ~ 40V
- Работна температура: -40 ~ 85ºC

Диаграма на режима:
RL1234 означава Реле 1,2,3,4.  ON/OFF означава 
отворен/затворен статус на релето. Възможни са 
максимум 99 стъпки

РТ4-SP КОНТРОЛЕР
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

J5NC NO NC NO NC NO NC NO

RL 1 RL 2 RL 3 RL 4

99SP01      OUT:1010
0010s       SP02:0101

VCC GND IN1 IN2 IN3 IN4 OK

277VAC / 30VDC   10A

Захранване 6-40V DC
IN1 - Старт
IN4 - Стоп

Напрежение 3-40VDC (високо), или 0-3VDC(ниско)
може да бъде използвано като входящ сигнал

В края на цикъла порт J5 ще издаде изходящ сигнал (3,3V 50ms)
като стартов сигналза друг контролер.

 

99SP01      OUT:1010
0010s       SP02:0101

Свържете захранването. Дисплея изписва PTR4-SP след което
контролера влиза в режим готовност.
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Режим на релетата 1,2,3,4:
1- ON (затв) 0-OFF (отв)



  

SP01       Jumps:000
Total        Loops:0001

1. Input Signal
2. In2&3 To Run
3. Total Loops
4. Start mode

  
5. Set Password
6. Display time
7. Back

Програмиране:

Кратко натискане на бутон (+) ще покаже информацията
за повторенията.

99SP01      OUT:1010
0010s       SP02:NEXT

05SP04      OUT:1111
0010s       SP02:003JP
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Следваща стъпка 
или повторение

Преместване

Например:

Означава: След края на стъпка 4 отиди на стъпка 2
и повтори 3 пъти.

Увел - Намал / ОК

Настояща
стъпка

Режим на релетата 1,2,3,4:
1- ON (затв) 0-OFF (отв)

OK

Кратко натискане на клавиш      или      курсорът ще мига 
кратко натискане на бутон "+" или "- ok" ще променя 
стойността. 
1- задаване на общия брой стъпки (99 макс.), 
2 - задаване на поредната стъпка
3 - вида на изходните релета (затворен или отворен), за 
поредната стъпка
4 - таймер на текущата стъпка (0,1 секунда до 9999 минути, 
единицата по подразбиране "s" означава 0,1 секунди, "М" 
означава минути 
5 - следващата стъпка за изпълнение (по подразбиране 
към текущата стъпка добавете 1, програмата се изпълнява 
в последователност, 
6 -NEXT преминава на следваща стъпка. JP - ще повтаря
до зададения брой (максимум 999) 
Когато курсорът се придвижи докрай и спре да мига, 
параметрите се запаметяват и системата чака да стартира. 
За старт потребителят може да натисне бутон "- / OK" или 
да използва външен входен сигнал. 
Когато контролерът работи, кратко натискане на бутон
"- / OK" ще прекъсне таймера (пауза). Продължително 
натискане на бутон "- / OK" ще върне процеса в изходно
положение (ресет).
Забележка: Ако времето на дадена стъпка  е 0, системата 
няма да я изпълни и ще премине към следващата стъпка.

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

1. Входящ сигнал
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
Терминали IN2 и IN3 се използват за спазване на стъпките или за
прескок към следваща стъпка
0 - задействане при сигнал     
1 - задействане при отпадане на сигнал
2 - движение при сигнал, пауза при неналичие на сигнал
3 - по време на движение при сигнал прескок към следваща стъпка
4 - по време на движение при отпадане на сигнал прескок към 
следваща стъпка
Терминал IN4 се иизползва само за контрол на СТОП
0 - при сигнал - стоп
1 - при отпадане на сигнал - стоп

2. Терминали IN2 и IN3 за контрол
Влезте в подменюто, на дисплея се изписва "IN2 to SP98 OK", 
потребителят може да настрои два входни канала "IN2 IN3", 
съответстващи на стъпка номер. От 02  до 99 стъпки могат да бъдат 
коригирани като не може да бъде по-голям от максималния брой 
стъпки 
Ако  IN2 е зададен  "0-задействане при сигнал", таймерът ще спре,
релето ще се отвори  и при сигнал към IN2 таймерът ще продължи 
да работи; ако IN2 ниво е настроен на  "2- движение при сигнал, 
пауза при неналичие на сигнал"IN2" се нуждае от  сигнал, за да  
работи, в противен случай времето ще паузира и релетата ще се 
отворят, ако IN2 е настроен на "3- по време на движение при сигнал 
прескок към следваща стъпка - при сигнал, контролерът ще 
премине към следващата стъпка веднага.

3. Брой повтрения - 0000 означава безконечно повторение

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 
при включване ще нулира всички настройки.

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


