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Vážený  zákazníku,  předkládáme  Vám  tento  návod  k  obsluze,  který  Vám  při  jeho
důsledném  dodržování  umožní  snadný  a  bezporuchový  provoz  přístroje.  Zároveň
se vyvarujete  nebezpečí  úrazu  a  zbytečných  nepříjemností.  Je  však  nutné,  aby  jste
se s tímto návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než bude přístroj poprvé uveden
do provozu. 

Účelem návodu je správné využití technických parametrů zařízení při dodržení 
bezpečnosti provozu. 

Pracovníci obsluhující zařízení bez znalosti návodu se mohou vystavit nebezpečí úrazu 
a mohou způsobit škodu jak na zařízení, tak na souvisejících technologiích.

Při pracích na zařízení je nutno postupovat v souladu s tímto návodem. Výrobce 
nepovoluje odchylné postupy prací na zařízení a odchylný způsob využívání bez 
předchozí konzultace.

Tento návod je nutno umístit v dosahu obsluhy.

Na zřízení bylo vydáno ES Prohlášení o shodě.

Tento  návod  je  určen  k přístroji  LUCA-T     

Přílohy: 

- Výkres použité krabičky – OKW SMART-BOX C 60 09 121 120x90x50
- Elektroschéma vnitřního zapojení přístroje
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 1 Všeobecné informace o přístroji

 1.1 Určení

 Elektronické zařízení je určeno jako vyhodnocovací modul pro počítání elektrických pulsů
v měřících systémech.

 1.2 Technická data přístroje

Rozměry (viz výkres použité krabičky – OKW SMART-BOX C 60 09 121 120x90x50 )

Napájecí napětí UN 230 V 50 Hz
Příkon čítače 4,5 VA
Displej a ovládání dotykový LCD panel 3,5“
Nulovací tlačítko externí nebo na panelu
Zobrazení měřeného rozsahu 0,001 – 99999,99
Nastavitelná čítací konstanta 0,001 – 9,999
Maximální vstupní frekvence 2200 Hz při střídě 1:1

(obousměrné čítání)
Vstupy 2 čítací 
 2 nulovací
Úroveň L vstupních impulzů UL 0 V až 1 V
Úroveň H vstupních impulzů UH 4 V až 24 V
Napětí nulování 4 V až 24 V
Proud vstupních impulzů min. 4 mA
Proud nulování min. 4 mA
Počet čítacích jednotek 3
Výstup 1. předvolby 1 x přepínací kontakty
Výstup 2. předvolby 1 x spínací kontakt

110 V AC/DC, max. 1 A
   - délka výstupního impulzu nastavitelná 
Doba uchování informace stavu čítače inf. 10 let
Elektrické krytí IP 66
Rozměry čítače cca. 66 x 92 x 120 mm
Hmotnost 440 g

Pro speciální použití čítačů Vám zajistíme potřebné úpravy na požadované účely. Pro veškeré další
informace o dodacích podmínkách a možnostech kontaktujte výrobce.
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 1.2.1 Význam a zapojení svorek

Označení svorky Význam

U, N, PE připojení napájecího napětí  230 V 50 Hz
1, 2, 3 výstup 1. předvolby
4, 5 výstup 2. předvolby
6 stínění kabelu snímače, spojeno s PE
7 +24 V (proti svorce 10) pro napájení snímačů (max. 50 mA)
8,9 čítací vstupy F1, F2
10 0 V
11 +24 V (proti svorce 10) pro externí nulovací tlačítka
12 rezerva
13 vstup pro externí nulování čítače C1
14 vstup pro externí nulování čítače C3

Připojení výstupů:
1 – 2 spínací kontakt
2 – 3 rozpínací kontakt
4 – 5 spínací kontakt
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 1.3 Provedení přístroje

Přístroj byl konstruován s přihlédnutím k normám a předpisům platným na území ES.
Použité národní normy a předpisy: 

Výše uvedený výrobek je ve shodě s normativními dokumenty:
ČSN EN 61000-3-3 ed.3 /2014,
ČSN EN 61326-1 ed.2 /2013, Třída A IMS, Skupina 1 
ČSN EN 61000-4-3 ed.3 /2006 + Změna A1 /2008 + Změna A2 /2011 + Změna Z1 /2010.
ČSN EN 61000-4-4 ed.3 /2013
ČSN EN 61000-4-11 ed.2 /2005 + Zněna A1 /2017

Nařízení vlády č.117/2016

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 (4/2010)

  Přístroj je určen pro instalaci do prostředí, ve kterém je třída vnějších vlivů specifikována jako
„normální“ ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Přístroj je konstruován do prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Skladování přístroje při teplotách od 10 do 55°  C. 
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 1.4 Popis přístroje

Elektronický čítač LUCA slouží pro čítání impulsů od bezkontaktních a kontaktních čidel.
Umožňuje  čítání  s  rozlišením  směru  (přičítání  -  odčítání).  Celý  přístroj  je  umístěn
do plastové  skříňky  s  krytím  IP  66.  Standardně  je  čítač  vybaven  3  průchodkami
pro přivedení  vstupních a výstupních kabelů. Přístroj je vybaven 3,5 palcovým dotykovým
panelem,  který  slouží  k  zobrazení  naměřených i  zadávaných hodnot  a  pomocí  něhož
obsluha  příslušné  hodnoty  (např.  požadované  předvolby)  zadává.  Pro  čítání  impulzů
je čítač vybaven dvěma čítacími vstupy F1 a F2 vyvedenými na svorkovnici přístroje. Dále
je na svorkovnici  vyvedeno napětí +24 V pro napájení čidel, vstupy pro externí nulovací
tlačítka a výstupy. Čítač lze vybavit  dvěma releovými výstupy.

Funkce  a  činnost  čítače  je  určena  jeho  parametry.  Ty  lze  měnit  osazením
a programovým  nastavením  při  výrobě (počet  předvoleb,  počet  a  parametry  vstupů
i výstupů,  způsob  nulování,  napájecí  napětí,  4.  průchodka)  nebo  přímo  uživatelem,
nastavením SETUPu (jednosměrné nebo obousměrné čítání, typy předvoleb, nastavení
desetinných  teček,  přiřazení  druhého  výstupu,  doba  sepnutí  relé  předvolby.  Nejvíce
používané pak je nastavování předvoleb obsluhou.

 1.5 Označení přístroje

Výrobní štítek – vzor

 1.6 Kompletnost dodávky 

komplet dle kapitoly č. 1.4

1 ks přístroje s ovládacím panelem
1 ks průvodní technická dokumentace
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 1.7 Přípustné podmínky prostředí

Vlhkost od 10 do 100 % bez kondenzace vodních par. Vnitřní temperovaná hala, teplota
10 - 40 °C.

 2 Připojení přístroje k elektrické síti 
Před  připojením  linky  na  elektrickou  síť  se  vždy  přesvědčte,  zda  údaje  o  napětí

a kmitočtu, uvedené na výrobním štítku přístroje, odpovídají hodnotám sítě, na kterou má
být  přístroj  připojen.  Přívodní  el.  instalace  musí  být  provedena  dle  platných  předpisů
a požadavků.

Připojení k el. síti 1 N PE 230 50 Hz, TN-S  se provádí kabelem max. 3 x 1mm². 
se standardním jištěním max. 2A typ B nebo C. Kabel vstupuje do přístroje spodem.

POZOR  :  Připojení  přístroje  na  síť  může  provádět  pouze  osoba  s  příslušnou
kvalifikací (vyhláška č. 50 Sb).
 

 3 Bezpečnost přístroje

 3.1 Pravidla bezpečné práce s přístrojem

Zkouškou bylo  zjištěno,  že  při  použití  k  účelu  výše  uvedenému a  při  užívání
přístroje ve smyslu výše uvedených pravidel je přístroj bezpečný.
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 4 Činnost čítače

Čítač počítá hrany vstupních impulzů na čítacích vstupech do dvou čítacích jednotek.
První čítací jednotka, dále jen "čítač C1", čítá hrany impulzů ze vstupu F1 a v případě
obousměrného čítání z obou vstupů F1 a F2. Pro správnou funkci obousměrného čítače je
nezbytný fázový posuv elektrických impulzů o 90o. Druhý čítač, dále jen "čítač C2",  čítá
totéž  co čítač  C1 ovšem bez  možnosti  nulování  a  představuje  tak  celkovou  produkci
(celosměnný součet). Třetí čítač, dále jen "čítač C3", čítá shody  čítače C1 s předvolbou
(např. při výrobě stejně dlouhých kusů počítá jejich počet), čítá však i při každém nulování
čítače C1 (automatickém nebo ručním) a udává tak počet vyrobených kusů. Přístroj může
být  na  přání  zákazníka  doplněn  dalšími  čítacími  jednotkami  (např.  v  případě
jednosměrného čítání může být doplněn o samostatný čítač čítající impulzy na vstupu F2.

 5 Režim zobrazení

Po zapnutí napájecího napětí přejde přístroj do režimu zobrazení a na panelu uvidíme
obrazovku podobnou této:

Obr.1 Obrazovka zobrazovacího módu

Popis jednotlivých zobrazených prvků si znázorníme v tabulce platné pro zobrazování
čítače C1:
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1) Označení hlavní čítací jednotky – zobrazovaného čítače

- pouze zobrazení označení zobrazovaného čítače

2) Pole zobrazení čítače

- pouze zobrazení aktuální hodnota čítače

3) Pomocný zobrazovaný údaj

- pouze zobrazení
-  tlačítko  v  případě  více

možností

aktuální stav pomocného údaje

4) Nulovací tlačítko

- tlačítko Dotykem  dojde  ke  nulování   hlavní  čítací  jednotky  -
zobrazovaného čítače (neplatí pro celosměnný součet).

5) Přechod na čítač C2

- tlačítko Dotykem  dojde  ke  změně  zobrazování  hlavní  čítací
jednotky na čítač C2.

6) Přechod na čítač C3

- tlačítko Dotykem  dojde  ke  změně  zobrazování  hlavní  čítací
jednotky na čítač C3.

7) Přechod na nastavovací mód

- tlačítko Dotykem  dojde  k  přechodu  do  módu  nastavení
předvoleb a popř. i nastavitelných parametrů přístroje.

8) Signalizace výstupů

- pouze zobrazení V tomto poli se zobrazuje stav výstupních relé
šedá – neaktivní
červená – aktivní

Poznámky:

ad) Nulovací tlačítko. Je-li zvolen čítač C1, pak dojde k jeho nulování, poslední hodnota
před nulováním se přenese do registru  Poslední  a  je,  popř  může být  zobrazena jako
pomocný zobrazovaný údaj.  Je-li  zvolen  čítač C3, pak dojde k jeho nulování, poslední
hodnota  před  nulováním se  neukládá!  Volba  celosměnného  součtu  čítač  C2 nulování
vylučuje.

ad) Přechod na čítač Cx. Máme-li jako hlavní údaj zvolen čítač C2, pak tlačítka 5 resp.6
umožňují rychlý přechod na zobrazování čítače C1, resp. čítače C3. A obdobně, je-li jako
hlavní údaj zvolen čítač C3, pak tlačítka 5 resp.6 umožňují rychlý přechod na zobrazování
čítače C1, resp. čítače C2.

10/25



 5.1 Pole zobrazení čítače

V tomto poli se zobrazuje aktuální hodnota čítače. Obousměrné čítače mohou při vracení
("couvání") přes nulu zobrazovat záporné hodnoty se znaménkem mínus. Velikost cifer
použitých  k  zobrazování  umožňuje  zobrazit  až  7-mi  místné  číslo.  Přístroj  je  vybaven
automatickým přepínáním rozsahu zobrazení. Při přetečení zobrazitelného rozsahu čítače
se posune desetinná tečka a přestane se zobrazovat  nejnižší  řád.  Nutnou podmínkou
je nastavení pozice desetinné tečky větší než nula. 

Příklad: po přičtení za stavu čítače 99999,99 se objeví údaj 100000,0 . 

 5.2 Pomocný zobrazovaný údaj

Spolu se zobrazením zvoleného čítače (C1 až C3) v hlavním poli  umožňuje přístroj
současné zobrazení dalšího – pomocného údaje. Je-li jako hlavní údaj zvolen  čítač C1,
můžeme jako pomocný zobrazovaný údaj zvolit ze dvou možností. V tomto případě slouží
pole pomocného zobrazovaného údaje i jako tlačítko k přepínání těchto možností. První
možností je zobrazovat čítač C3 - počet vyrobených kusů. Druhou možností je poslední
nulovaná hodnota čítače C1.

Máme-li  jako  hlavní  údaj  zvolen  čítač  C2,  pak  pomocný zobrazovaný  údaj  ukazuje
rychlost v m/min. Je-li hlavní čítač C3, pak pomocný zobrazovaný údaj ukazuje čítač C1.

 6 Nastavení parametrů

 6.1 Nastavovací mód

Stiskem ikonky –  tlačítka  pro  Přechod na nastavovací  mód (viz.  Značka 7,  Obr.  1)
přejdeme  ze  zobrazovacího  módu  do  módu  nastavovacího.  Zde  je  možno  přejít
na nastavení jednotlivých předvoleb, nebo na nastavení parametrů systémových, do tzv.
SETUPu. Jedná se o tuto obrazovku:
  

 

Obr.2 Nastavovací mód
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Opět si vysvětlíme význam jednotlivých polí panelu formou tabulky:

1) Návrat na zobrazení čítače C1

- tlačítko a zobrazení stavu - Stiskem přecházíme na zobrazování čítače C1
- ve žlutém poli vpravo je zobrazována aktuální hodnota

2) Přechod na nastavování předvolby k výstupu Q1

- tlačítko a zobrazení stavu -  Stiskem  přecházíme  na  nastavování  předvolby
výstupu Q1 (Předvolba P1)
- ve žlutém poli vpravo je zobrazována aktuální hodnota

3) Přechod na nastavování předvolby k výstupu Q2

- tlačítko a zobrazení stavu -  Stiskem  přecházíme  na  nastavování  předvolby
výstupu Q2 (Předvolba P2)
- ve žlutém poli vpravo je zobrazována aktuální hodnota

4) Návrat na zobrazení čítače C3

- tlačítko a zobrazení stavu - Stiskem přecházíme na zobrazování čítače C3
- ve žlutém poli vpravo je zobrazována aktuální hodnota

5) Přechod na nastavování systémových parametrů (Přechod na SETUP)

- tlačítko Dotykem  dojde  k  přechodu  do  módu  nastavení
parametrů přístroje – SETUPu.

6) Signalizace výstupů

- pouze zobrazení V  tomto  poli  se  zobrazuje  stav  výstupních  relé  pro
příslušné výstupy Q1 a Q2 předvoleb P1 a P2 a to:
šedá – neaktivní
červená - aktivní

7) Konstanta

- pouze zobrazení V tomto poli je kontrolní zobrazení  čítací konstanty.

Poznámky:

ad) Přechod na SETUP. Systémové parametry přístroje významně ovlivňují činnost celého
zařízení,  jejich změna je povolena pouze pracovníkům údržby a přístup k nim je tedy
chráněn heslem.

ad) Výstup Q2. Podle barvy tohoto tlačítka snadno poznáme, ke kterému čítači je přiřazen
výstup Q2 s předvolbou P2. Zelená barva značí přiřazení k čítači C1, červená k čítači C3.  
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Obr. 3

 6.2 Nastavování číselných hodnot - klávesnice

Pro nastavení hodnot předvoleb výstupů, hesla pro přístup do systému i nastavování
některých dalších parametrů slouží obrazovka klávesnice.

 

Obr.3 Obrazovka klávesnice

1) Název

- pouze zobrazení Zde se zobrazuje, co je právě zadáváno.

2) Údaj

- pouze zobrazení Nastavovaná hodnota.

3) Cifry '0' až '9'

- tlačítka Tlačítka pro zadávání čísel.

4) Tečka

- tlačítko Tlačítko pro zadávání desetinné tečky (tam, kde se dá
použít).

5) Clear

- tlačítko Vynulování celé hodnoty.

6) Uber  (Backspace)

- tlačítko Ubrání nejnižší (nejpravější) cifry.
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7) Enter

- tlačítko Potvrzení a uložení nové hodnoty, návrat z klávesnice.

8) Back

- tlačítko Návrat z klávesnice bez uložení případných změn.

 6.3 Nastavování předvoleb

Jsme v zobrazovacím módu, panel zobrazuje některý z čítačů (např. čítač C1). Stiskem
ikonky pro přechod do nastavovacího módu ( Obr. 1, pozice 7) přejdeme na obrazovku
nastavovacího módu. Zde je zobrazena současná hodnota příslušné předvolby, hodnota
předvolby P1 vedle tlačítka Q1 ( Obr. 2, pozice 2) a hodnota předvolby P2 vedle tlačítka
Q2 ( Obr.  2,  pozice  3).  Stiskem tlačítka  Q1,  popř.  pole  zobrazujícího  hodnotu  (panel
reaguje  na dotyk  v  celém  příslušném  řádku  vedle  tlačítka)  přejdeme  na  obrazovku
klávesnice. V poli Název (Obr. 3,pozice 1) máme potvrzeno, že nastavujeme předvolbu
P1, v poli Údaj je zobrazena současná hodnota předvolby. Pokud chceme zadat hodnotu
zcela novou, vynulujeme údaj tlačítkem Clear ( Obr. 3, pozice 5) a pomocí tlačítek cifer a
tlačítka Tečka zadáme novou hodnotu. Pokud chceme pouze hodnotu upravit, použijeme
klávesu Uber  (Backspace), odmažeme nejnižší řád nebo řády a doplníme požadovanými
ciframi. Tlačítko Uber použijeme i v případě „překlepnutí“. Jsme-li s hodnotou spokojeni,
stiskem klávesy Enter ji potvrdíme, uložíme a vrátíme se do zobrazení předvoleb. Pokud
chceme ponechat původní hodnotu, odejdeme z obrazovky klávesnice dotykem ikonky
Back ( Obr. 3, pozice 8).  
Poznámka.  Předvolba  může  mít  pouze  tolik  desetinných  míst  kolik  má  čítač,  s  nímž
je porovnávána.  Nastavení  desetinné  tečky  čítače  C1 se  nastavuje  jako  systémový
parametr v obrazovce SETUP – S1 ( Obr. 4). Čítač C3 (kusy) desetinou tečku nemá, proto
i případná předvolba k touto čítači  je bez desetinné tečky.

 6.4 Nastavení čítací konstanty

Čítací konstanta je hodnota, kterou čítač přiřadí jednomu impulsu.
Mód  pro  nastavení  čítací  konstanty  je  možno  aktivovat  stisknutím  tlačítka,  které
je umístěno v pravém horním rohu plošného spoje zdrojové desky (deska se svorkami)
při otevření  přístroje.  Stisknutí  tlačítka  (dále  jen  „cejchovací  tlačítko“)  je  nutné provést
při zapnutém přístroji. 

Pozor !!! Na zdrojové desce a přívodních svorkách je napětí životu nebezpečné! Je
třeba dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti !!!!

Stiskem cejchovacího tlačítka se přístroj přepne do módu nastavení čítací konstanty,
na panelu se zobrazí obrazovka klávesnice. V poli Název se objeví označení Konstanta
a v poli Údaj je zobrazena současná (původní) hodnota čítací konstanty.
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 Novou konstantu spočítáme dle následujícího vzorce:

Pomocí  kláves  Clear  nebo  Backspace  a  kláves  cifer  a  klávesy  tečka  zadáme  novou
hodnotu  čítací  konstanty.  Při  spokojenosti  se  zobrazeným  stavem  nové  hodnoty  tuto
hodnotu  potvrdíme  a  uložíme  stiskem  klávesy  Enter.  Tím  přístroj  přejde  do  režimu
zobrazování čítače C1.

 6.5 Nastavení systémových parametrů

Systémové  parametry  určují  chování  přístroje  a  jejich  změnou  přizpůsobíme  jeho
činnost našim požadavkům. Protože tyto parametry jsou velmi důležité a jejich nechtěné
přenastavení  by  mohlo  způsobit  špatné  chování  přístroje,  je  přístup  k  nim  chráněn
přístupovým heslem.

 6.5.1 Přístup k systémovým parametrům

Jsme v zobrazovacím módu, panel zobrazuje některý z čítačů (např. čítač C1). Stiskem
ikonky pro přechod do nastavovacího módu ( Obr. 1, pozice 7) přejdeme na obrazovku
nastavovacího módu. Stiskem ikonky pro Přechod na nastavování systémových parametrů
(Přechod na SETUP), ( Obr.  2,  pozice 5)  přejdeme na obrazovku  klávesnice – jsme
požádáni o zadání přístupového hesla. V továrním nastavení je toto heslo 6378. Zadáním
této  hodnoty  a  jejím  potvrzením klávesou  Enter  přejdeme na  obrazovku  systémových
parametrů SETUP – S1 ( Obr. 4).

 6.5.2 Systémové parametry SETUP - S1

Obr.4 Obrazovka SETUP - S1
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Opět si vysvětlíme význam jednotlivých polí panelu formou tabulky:

1) SETUP - S1

- pouze zobrazení Název obrazovky.

2) SENZOR

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotyk  způsobí  změnu  vyhodnocování  vstupních  el.
signálů  podle  tabulky  Tab.1,  zobrazení  možností
se dalšími dotyky cyklicky opakuje.

Obousměrné čítání el. signálů ze vstupů F1 a F2. l. Signály
by měly mít fázový posuv 90°. 

Jednosměrné čítání el. signálu ze vstupu F1, čítač je zvýšen
každou hranou vstupního signálu.

Jednosměrné čítání el. signálu ze vstupu F1, čítač je zvýšen
pouze náběžnou hranou vstupního signálu.

Jednosměrné čítání el. signálu ze vstupu F1, čítač je zvýšen
pouze sestupnou hranou vstupního signálu.

Tab.1. Režimy čítání

3) Tečka C1

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotykem vybereme umístění desetinné tečky pro údaj
čítače  C1,  od  možnosti  bez  des.  tečky  (celé  číslo)
až po možnost  tři  desetinná  místa  (na  tisíciny),  i  zde
se zobrazení možností cyklicky opakuje.

Příklad: údaj  čítače C1 bude na dvě desetinná místa.

Pozn. Volba umístění desetinné tečky závisí  na typu a použití  čidla. Pokud např.  čidlo
snímá výrobky na pásu a počítáme tedy kusy, zvolíme možnost bez desetinné tečky – celé
číslo.  Pokud  např.  připojíme odměřovací  kolečko  pro  měření  délky  s  rozlišením 1cm,
zvolíme možnost dvě desetinná místa – setiny a čítač C1 bude ukazovat údaj v metrech
s přesností na centimetry.
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4) Tečka C2

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotykem vybereme umístění desetinné tečky pro údaj
čítače C2, od možnosti bez des. tečky (celé číslo) až po
možnost zadanou v poli Tečka C1, i zde se zobrazení
možností cyklicky opakuje.

Příklad: údaj  čítače C2 bude celé číslo.

Pozn.  Čítač  C2  –  celosměnný  součet  nemůže mít  větší  přesnost  než  čítač  C1 a  tak
je výběr  možností  zúžen  na  stejnou  nebo  nižší  přesnost.  Příklad:  Pokud  je  čítač  C1
nastaven na 1 desetinné místo – desetiny, může být Tečka C2 nastavena pouze na celá
čísla nebo desetiny.

5)  

-  tlačítko  změny  jazykové
verze

Dotykem přepneme na jinou jazykovou verzi.

Pozn. Pro pole 2, 3, 4 a 5. Jak je vidět na obrázku  Obr. 4,  tato pole mají dvě části, žluté
tlačítko a zobrazovač aktuálního stavu parametru. Ke změně parametru dojde dotykem
libovolné části pole.

6) S2 

- tlačítko Dotykem  přejdeme  na  další  obrazovku  systémových
parametrů SETUP – S2 ( Obr. 5).

7) Back   

- tlačítko Dotykem  opustíme  režim  nastavování  systémových
parametrů. Pokud došlo ke změně nastavení, změny se
uloží. Vracíme se do zobrazovacího režimu čítač C1.

8) m/ks

- tlačítko Rezerva, nastavení nemá vliv na funkci přístroje.
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 6.5.3 Systémové parametry SETUP - S2

Pokud jsme se při zobrazení obrazovky SETUP – S1 dotkli tlačítka S2 ( Obr. 4,pozice 6)
přecházíme na další obrazovku nastavování systémových parametrů tedy SETUP - S2. 

Obr.5 Obrazovka SETUP - S2 

1) SETUP - S2

- pouze zobrazení Název obrazovky

2) Q2

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotyk  způsobí  změnu  přiřazení  a  typu  předvolby
k druhému  reléovému  výstupu  podle  tabulky  Tab.2,
zobrazení možností se dalšími dotyky cyklicky opakuje.

C1 auto Předvolba  P2  přiřazena  k  čítači  C1,  její  nastavování  je  automatické
změnou předvolby P1.

C1 manu Předvolba P2 přiřazena k čítači C1, její nastavování je ruční.

C2 Předvolba P2 přiřazena k čítači C2, tato volba je jako rezerva – způsobí
vyřazení funkce Q2.

C3 Předvolba P2 přiřazena k čítači C3, její nastavování je ruční.

Tab.2 Přiřazení a způsob nastavování předvolby P2 pro výstup Q2
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Pokud nastavíme volbu C1 auto , zobrazí se nám v pozici 3 možnost:

3) distance

-  tlačítko  se  zobrazením
současného stavu

Dotykem  v  tomto  poli  (celém  řádku)  přejdeme
na obrazovku  klávesnice  kde  zadáme  hodnotu
předvolby Distance P1 – P2.

 

Pozn.  Nastavená  volba  C1  auto  v  praxi  umožňuje  jednodušší  obsluhu  v  případě,
že potřebujeme aby předvolba P2 byla vždy o stejný počet kusů (pulzů, centimetrů tedy
stejnou vzdálenost) menší než předvolba P1 (zpomalení, signalizace blízkosti konce dílu
atd….).  Obsluha  v  tomto  případě  nastavuje  pouze  předvolbu  P1,  předvolba  P2
se automaticky  spočítá  a  uloží.  Při  nastavování  distance  desetinná  tečka  kopíruje
předvolbu P1.

4) Q1

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotyk způsobí změnu  typu reléového výstupu Q1 podle
tabulky  Tab.3,  zobrazení  možností  se  dalšími  dotyky
cyklicky opakuje.

Tato  volba  znamená  tzv.  trvalý  výstup,  tzn.  výstup  je  aktivní
pokud je hodnota čítače C1 větší nebo rovna hodnotě nastavené
předvolby P1, pokud je menší, tak je výstup neaktivní.

Tato  volba  znamená  tzv.  pulzní  výstup,  tzn.  výstup  je  aktivní
pouze po určitou nastavenou dobu.   Aktivuje se pokud hodnota
čítače C1 dosáhne či překročí hodnotu nastavené předvolby P1,
po  uplynutí  nastavené  doby  je  výstup  neaktivní.  Tato  doba
se nastavuje na stejném řádku této aktivní obrazovky ( Obr.  5,
pozice  5).Při  obousměrném  čítání  dochází  k  aktivaci  výstupu
i tehdy, pokud hodnota čítače C1 klesne při odečítání právě pod
hodnotu nastavené předvolby P1 a opět je aktivní po nastavenou
dobu.

Tab.3 Znaky typu výstupu.

5) Doba pulzu výstupu Q1

-  tlačítko  se  zobrazením
současné hodnoty

Dotykem  přejdeme  na  obrazovku  klávesnice,  kde
můžeme dobu trvání aktivního výstupu Q1 změnit. Tato
doba lze nastavit v rozmezí 0,0 až 9,9 sec. s přesností
0,1 sec.
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6) Q2

- tlačítko změny parametru
se zobrazením výběru 

Dotyk  způsobí  změnu   typu  reléového  výstupu  Q2
předvolby P2 podle tabulky  Tab.3, zobrazení možností
se dalšími dotyky cyklicky opakuje.

Pozn. Předvolba P2 je porovnávána s příslušným čítačem, vybraným nastavením pozice 2
této  obrazovky.  Pokud  je  navolena  možnost  pulzní  výstup  Q2,  zobrazí  se  vedle  pole
pozice 6 tlačítkové pole  Doba pulzu výstupu Q2, které obdobně jako pro Q1 umožňuje
nastavit dobu aktivace výstupu Q2 předvolby P2. I zde lze nastavit v rozmezí 0,0 až 9,9
sec.  

7)       S1

- tlačítko Dotykem  přejdeme  na  předchozí  obrazovku
systémových parametrů SETUP – S1 ( Obr. 4).

8) S3

- tlačítko Dotykem  přejdeme  na  další  obrazovku  systémových
parametrů SETUP – S3 ( Obr. 6).

9) Back

- tlačítko

Dotykem  opustíme  režim  nastavování  systémových
parametrů.  Pokud došlo ke změně nastavení,  změny
se uloží. Vracíme se do zobrazovacího režimu čítač C1
( Obr. 1).
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 6.5.4 Systémové parametry SETUP - S3

Pokud jsme se při zobrazení obrazovky SETUP – S2 dotkli tlačítka S3 ( Obr. 5,pozice 8)
přecházíme na další obrazovku nastavování systémových parametrů tedy SETUP – S3
( Obr. 6.).

Obr.6 Obrazovka SETUP - S3 

Tato obrazovka udává možnosti nulování čítače C1 a obsahuje tato pole:

1) SETUP - S3

- pouze zobrazení Název obrazovky

2) Nulovací tlačítko

-  tlačítko  se  zobrazením
současné hodnoty

Dotykem  je  možno  zakázat  nebo  povolit  zobrazení
nulovacího tlačítka na obrazovce čítač C1 a tím zakázat
nebo  povolit  nulování  tohoto  čítače  pomocí  panelu.
Zákaz je znázorněn přeškrtnutím tlačítka. 

3) Ext. DI

- pouze zobrazení Přítomnost  indikuje  možnost  připojení  externího
nulovacího tlačítka.
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4) AUTO – none / AUTO - Q1

-  tlačítko  se  zobrazením
současné hodnoty

Dotykem je možno zakázat (AUTO – none) nebo povolit
(AUTO  –  Q1)  automatické  nulování  čítače  C1  při
dosažení  předvolby  P1  výstupu  Q1.  Automatické
nulování  čítače C1  má význam pouze pro  nastavený
pulzní  výstup  Q1  (nastaveno  v  SETUPS2,  Obr.  5,
pozice 4).

5) Start Q1 / End Q1

-  tlačítko  se  zobrazením
současné hodnoty

Dotykem  volíme  možnost  automatického  nulování
čítače  C1  na  začátku  (Start  Q1)  nebo  na  konci  
(End  Q1)  výstupního  pulzu  Q1.  Zobrazuje
se pochopitelně pouze při  volbě  AUTO – Q1 v  pozici
4 této obrazovky.

6)         S2

- tlačítko Dotykem  přejdeme  na  předchozí  obrazovku
systémových parametrů SETUP – S2,  Obr. 5.

7) Back

- tlačítko

Dotykem  opustíme  režim  nastavování  systémových
parametrů.  Pokud došlo ke změně nastavení,  změny
se uloží. Vracíme se do zobrazovacího režimu čítač C1
( Obr. 1).

 7 Výstupní signály

Když čítač dosáhne nastavené předvolby (P1 nebo P2) sepne výstupní relé a je aktivní
podle nastavení volby Q1 ( Obr. 5, pozice 4) popř, Q2 (pozice 6) obrazovky nastavení
systémových parametrů SETUP – S2. Při volbě pulzní výstup je relé aktivováno na dobu
0,1 - 9,9 sec (doba nastavena také na obrazovce SETUP – S2), nebo je trvale sepnuté,
dokud je stav čítače shodný nebo větší než příslušná předvolba. U trvalého výstupu je
aktivace ukončena vynulováním příslušného čítače.

 8 Nulování čítačů

 8.1 Nulování čítače C1

Čítač  C1 můžeme  nulovat  několika  způsoby.  Nulování  může  být  automatické
dosažením předvolby P1 – k tomu je třeba nastavit výstup Q1 předvolby P1 jako pulzní
(SETUP – S2, pozice 4,  Obr. 5) a povolit automatické nulování AUTO – Q1 (SETUP – S3,
pozice 4,   Obr. 6). Pak pouze určíme, zda má dojít k vynulování čítače C1 v okamžiku
dosažení předvolby resp. až po skončení pulzu výstupu Q1, tedy volba Start Q1 resp. End
Q1 (SETUP – S3, pozice 5,  Obr. 6).
Další  možností  je  nulovat  čítač  C1 červeným  nulovacím  tlačítkem  přímo  na  panelu
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přístroje ( Obr. 1, pozice 4). Tato možnost může být zakázána systémovým nastavením
(SETUP – S3, pozice 2 – přeškrtnutí nul. Tlačítka,  Obr. 6).

Poslední  možností  je  nulování  pomocí  externího  nulovacího  tlačítka  připojeného  mezi
svorky 11 a 13 svorkovnice.

 8.2 Nulování čítače C2

V provedení pro metrologii nelze čítač C2 - celosměnný součet nulovat. 

 8.3 Nulování čítače C3

Čítač  C3 je  možno  nulovat  červeným  nulovacím  tlačítkem  na  dotykovém  panelu.
V základním provedení lze tento čítač také nulovat pomocí externího nulovacího tlačítka
připojeného mezi svorky 11 a 14 svorkovnice (1.2.1 Význam a zapojení svorek).

 9 Měření a zobrazení rychlosti

Za  současného  měření  délky  lze,  jak  jsme  se  již  dříve  zmínili,  sledovat  i  aktuální
rychlost měření. V základním provedení přístroje se dá rychlost sledovat jako pomocný
zobrazovaný  údaj  v  režimu  zobrazení  čítače  C2.  Pro  přesnost  měření  rychlosti
je pochopitelně  velmi  důležité  čidlo  měření  délky.  Při  použití  odměřovacího  kolečka
s rozlišovací  schopností  1  cm  (tedy  zobrazení  čítače  C1 na  dvě  desetinná  místa)
je rychlost měřena s přesností na m/min. Při použití odměřovacího kolečka s rozlišovací
schopností  1  mm  (zobrazení  čítače  C1 na  tři  desetinná  místa)  je  rychlost  měřena
s přesností na dm/min.

 

 10 Paměť stavu čítače po posledním nulování 

Přístroj  umožňuje  prohlédnutí  hodnoty  čítače  C1 v  okamžiku  před  jeho  posledním
nulováním. Tato hodnota je  uložena v registru Poslední  a může být  zobrazována jako
Pomocný  zobrazovaný  údaj  spolu  s  čítačem  C1  v  režimu  zobrazení  (viz.  5.1 Pole
zobrazení čítače). Posledně nulovaný údaj čítače C1 je stejně jako okamžité údaje čítačů
zálohován  a  lze  si  ho  tedy  prohlédnout  i  po  vypnutí  a  znovu-zapnutí  přístroje  (nebo
po výpadku napájení).

 11 Údržba přístroje

V  čistotě  udržujte  celý  přístroj,  displej  zařízení  čistěte  hadříkem  se  saponátem
na čištění skla. 

Čištění provádějte pouze při vypnutém zařízení.
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 12 Požadavky  na pracovníky obsluhy přístroje

Přístroj  je  určen  výhradně  pro  obsluhu  jedním  pracovníkem  s pracovním  místem
před ovládacím panelem a před ostatními ovládacími prvky odkud přístroj spouští. 

K obsluze přístroje není požadována žádná zvláštní odborná kvalifikace. Obsluhovat
přístroj  však  mohou  pouze  pracovníci  pověření  odpovědným  pracovníkem  uživatele,
jejichž  zdravotní  stav,  věk,  úroveň  znalostí  předpisů  a  praktického  zacvičení  zaručuje
správný a bezpečný výkon práce s přístrojem. Pracovníci určení k obsluze přístroje musí
být  prokazatelně  seznámeni  s  návodem  k  obsluze  tohoto  přístroje  a  příslušnými
bezpečnostními předpisy pro provoz obdobných zařízení.

Pracovníci musí rovněž splňovat podmínky praktického zacvičení v obsluze přístroje.

 13 Záruka a životnost

– Pokud nebude přístroj řádně nainstalován a provozován dle tohoto návodu, může
dojít k jeho poškození nebo k úrazu, za něž nepřebírá výrobce v takovém případě
odpovědnost.

– Výrobek byl před uvedením do provozu přezkoušen a seřízen.  Doba záruky trvá 12
měsíců ode dne předání přístroje do provozu uživateli.

– Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, které se staly následkem vadného
materiálu,   chybným opracováním nebo vadou konstrukce.

– Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo neodvratnou
událostí   (např. živelní pohroma, při dopravě atd.).

– Záruka zaniká, provede-li si sám uživatel nebo si dá provést třetí osobou v záruční
době do výrobku jakýkoliv zásah bez písemného souhlasu výrobce.

– Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, na kterou  se záruka vztahuje, uplatní
uživatel  nárok na bezplatnou opravu přímo u výrobce zařízení.

– Reklamace  se  provádí  písemně  se  stručným  popisem  závady.  Je  nutno  sdělit
datum prodeje a výrobní číslo přístroje.

– Výrobce sdělí uživateli jakým způsobem bude závada odstraněna.
– Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení provozem.
– Poskytnutá záruka se prodlužuje o dobu,  po kterou byl výrobek v záruční opravě.
– Životnost přístroje je stanovena na 15 let s výhradou výměny dílu podléhajících

běžnému opotřebení provozem.
– Po  skončení  technické  životnosti  musí  být  přístroj  zlikvidován,  dle  v  té  době

platných předpisů pro likvidaci ocelových, hliníkových a elektro dílů. 

 14 Odstraňování poruch

 14.1 Základní poruchy

Kontrola napájení
Kontrola vstupních pulsů
Spínání výstupu – stav a realita
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 14.2 Případy vážnějších poruch

Případy vážnějších poruch je třeba konzultovat s dodavatelem.
Záruční a pozáruční servis  zajišťuje:

SKV s.r.o.
Legionářská 561
544 01  Dvůr Králové nad Labem
tel. 499 320 201
fax. 499 320 203
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