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Seria liczników w kompaktowej obudowie z du¿ym wyœwietlaczem 
(równie¿ LCD  z podœwietlaniem)

Wysokoœæ wyœwietlanej cyfry - 8,6 mm
Modele z zasilaniem 24 VDC wyposa¿one w podœwietlany wyœwietlacz
2 kolory obudowy (czarna/jasnoszara)
Dostêpne w wersji z uniwersalnym wejœciem napiêciowym DC (PNP/NPN)
Wymienna, wbudowana bateria
Mo¿liwoœæ zabezpieczenia (zablokowania) przycisków przed przypadkowym skasowaniem nastaw
Podwójne tryby pracy
Panel czo³owy o stopniu ochrony IP66
W¹skie obudowy o g³êbokoœci 48.5 mm
Zabezpieczenie zacisków przed dotykiem zgodne z VDE0106.  
Oznaczenie UL, CSA i CE.
Zgodne ze standardami EMC i EN50082-2, EN50081-1.
Modele dostêpne równiez w wersji do monta¿u na p³ytki drukowane (napiêcie zasilania 3 V)

 Grupa liczników nowej serii H7E

Nowy H7E

Licznik sumuj¹cy
• 8 cyfr

Licznik czasu
• 999999.9h/

3999d23.9h
• 999h59m59s/

9999h59.9m

Tachometr
• 1,000 s–1 z enkoderem

1 imp./obr.
• 1,000.0 s–1 z enkoderem

10 imp./obr.
• 1,000 min–1 z enkoderem

60 imp./obr.
• 10,000 min–1z enkoderem

60 imp./obr.
• 1,000.0 min–1z enkoderem

600 imp./obr.

Nowy H7EC Nowy H7ET                     Nowy H7ER

RC

Nowy H7E�-N�P

Do monta¿u na p³ytki druk.
• Licznik sumuj¹cy (8 cyfr)
• Licznik czasu (999999.9h)

Licznik z wewnêtrznym zasilaniem                Nowy H7E
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Akcesoria (zamawiane osobno)
 Nowe H7E (z wyj¹tkiem modeli do monta¿u PCB - na p³ytki drukowane)

Nowe modele H7E s¹ dostarczane z zaciskiem do monta¿u w panelu. Dodatkowy adapter do monta¿u w panelu, pokazany poni¿ej, poz- 
wala montowaæ nowe modele H7E w otworze w panelu operatorskim.

Y92F-77B Adapter do monta¿u w panelu
otwór prostok¹tny 24.8 x 48.8
Nale¿y u¿yæ zacisku dostarczonego z licznikiem

Otwór w panelu

Y92F-75 Adapter do monta¿u w panelu
otwór prostok¹tny 26 x 45.3
Nale¿y u¿yæ zacisku dostarczonego z licznikiem                       

                               Dwa otwory 3.5 dia
                               Otwór w panelu   

Dwa M3

28.8 24.2 22.2

45.2
48.2

53.8

4

24.8

48.8

Y92S-37 Koñcówki do po³¹czeñ owijanych

24

48 2
5

48.5 17.1
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Koñcówki do po³¹czeñ owijanych
(1 × 1 mm)

Y92S-36 Bateria litowa (3 V)   24.5 dia.

7.7

 Podstawka do monta¿u PCB
XR2A-2801-N (28-pin) 
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Œrodki ostro¿noœci
 Nowe H7E (z wyj¹tkiem modeli do monta¿u PCB - na p³ytki drukowane)

OSTRZE¯ENIE
Produkt ten ma wbudowan¹ bateriê litow¹. Nie nale¿y zwie-  
raæ zacisków "+" i "-", ³adowaæ, deformowaæ, poddawaæ dzia- 
³aniu wysokiej temperatury, gdy¿ bateria mo¿e eksplodowaæ
lub mo¿e wyst¹piæ wyciek substancji ¿r¹cych.

Uwaga
Nie wolno u¿ywaæ innej baterii ni¿ Y92S-36, gdy¿ mo¿e to
spowodowaæ uszkodzenie licznika.

Uwaga
Licznika nie nale¿y u¿ywaæ w miejscach:

• Silnie nas³onecznionych

• Nara¿onych na dzia³anie ¿r¹cych gazów

• O du¿ym stopniu zakurzenia

Wejœcia kasuj¹ce (Reset), licz¹ce (Count)/Timer
• H7E s¹ zasilane z wewnêtrznej baterii. Gdy licznik jest pod³¹- 

czony do urz¹dzenia z wyjœciami +V i OUT po³¹czonymi po- 
przez diodê w sposób pokazany na rysunku, podczas wy³¹- 
czenia urz¹dzenia bêdzie p³yn¹³ pr¹d wskazany strza³kami
1 i 2. Mo¿e to spowodowaæ skasowanie H7E lub zliczenie
impulsu. Nie zaleca siê pod³¹czania tego typu urz¹dzeñ do
H7E.

Wejœcia Count/Timer
lub Reset

w
ew

n.
O

bw
ód

H7E�-N

Urz¹dzenia

• Do³¹czenie zbyt du¿ego napiêcia do wejœæ Count/Timer lub Re- 
set mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia obwodów wewnêtrznych.
Nastêpuj¹ce wartoœci nie mog¹ byæ przekroczone:
� Model z uniwersalnym wejœciem napiêciowym PNP/NPN: 30 VDC
� Modele AC/DC z wejœciem napiêciowym:

wejœcie Count/Timer:    240 VAC (wartoœæ szczytowa: 338V)
240 VDC

wejœcie Reset:                  3 VDC (beznapiêciowe)
� Modele z wejœciami beznapiêciowymi: 3 VDC
� Nale¿y unikaæ u³o¿enia przewodów zbyt blisko linii wysokopr¹dowych.

• Nie nale¿y demontowaæ obudowy, jeœli zasilanie jest do³¹czone
do zacisków zasilania lub zacisków wejœciowych.

• Wejœcie licznika H7E�-NFV-� jest obwodem o wysokiej impe- 
dancji, dlatego zak³ócenia od indukowanych napiêæ mog¹ po- 
wodowaæ nieprawid³owe dzia³anie. Dlatego zaleca siê, dla linii 
o pojemnoœci  120 pF/m, ograniczenie d³ugoœci po³¹czeñ do 10 m.

!

!

!
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Pod³¹czanie wejœcia Count/Timer lub Reset
jednoczeœnie do wiêcej ni¿ jednego H7E

• PNP/NPN uniwersalne wejœcie napiêciowe DC

lub

lub

Uwaga: poziom H(Reset ON) musi wynosic min. 4.5 V.

H =
4.7 (kΩ)/N + V
4.7 (kΩ)/N + R

• Wejœcie beznapiêciowe

lub

Uwaga: 1. Pr¹d up³ywu tranzystora powinien byæ mniejszy ni¿
1 µA.

2. Pr¹d przewodzenia diody musi byæ mo¿liwie najmniej- 
szy (np. 0.1 V maximum przy I F = 20 µA). 

Wejœcia i napiêcia zasilaj¹ce
Modele z wejœciem beznapiêciowym
• Nie wolno pod³¹czaæ napiêcia do pracuj¹cego licznika z wejœ-  

ciami beznapiêciowymi, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do uszko- 
dzenia obwodów wewnêtrznych.

³¹czony do wejœcia ma pr¹d up³ywu 1 µA max.

• Przy pod³¹czaniu czujnika do licznika z wejœciami beznapiê-

 
ciowymi nale¿y upewniæ siê, czy czujnik posiada wyjœcie ty- 
pu otwarty kolektor.

Czujnik

• Nale¿y upewniæ siê, ¿e tranzystor o otwartym kolektorze pod-

 

Ela Pasternak




Wejœcia beznapiêciowe i uniwersalne wejœcia napiêciowe DC
PNP/NPN
• Dzia³anie licznika mo¿e zostaæ zak³ócone, gdy pojemnoœæ linii

zasilaj¹cych przekracza 500 pF.
Wszystkie po³¹czenia powinny byæ mo¿liwie najkrótsze.

Wejœcia uniwersalne AC/DC
• Podczas pod³¹czania wejœcia Count/Timer z SSR do licznika

maj¹cego wejœcie uniwersalne AC/DC nale¿y stosowaæ
G3TA-IA/ID SSR (dla DC), którego pr¹d up³ywu wynosi 0.1 mA
maksymalnie lub nale¿y pod³¹czyæ rezystor up³ywowy równo- 
legle do wejœcia.

Pr¹d up³ywu
0.1 mA max.

or

lub

or

*Rezystor up³ywowy
Napiêcie miêdzy zaciskami 1 i 2 musi wynosiæ
1.5 V maximum, gdy SSR jest w³¹czony.

Weryfikacja stanu wejœcia licznika czasu H7ET
(Gdy zakres czasu jest ustawiony na inny ni¿ 0s do 999h59m59s)
Przecinek dziesiêtny wskaŸnika LCD miga co 1 sek., gdy do³¹czo- 
ny jest sygna³ wejœciowy. Jeœli przecinek nie miga, oznacza to, ¿e
sygna³ wejœcia nie jest odbierany poprawnie.

Naklejka  oznaczeñ dla licznika czasu i tachometra
Naklejka oznaczeñ u¿ytkownika jest do³¹czona do urz¹dzenia.

 

Wymiana baterii
Przed wymian¹ baterii nale¿y zastosowaæ œrodki zapobiegaj¹ce
uszkodzeniu licznika przez ³adunki elektrostatyczne.
Procedura wymiany baterii (p. rysunki poni¿ej)

1. Delikatnie odblokowaæ zatrzaski z ty³u obudowy (1)
2. Wysun¹æ obudowê w kierunku panela czo³owego. (2)

3. Nie dotykaj¹c elementów wewnêtrznych, podnieœæ
bateriê. (3) 
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4. Przetrzeæ now¹ bateriê przed w³o¿eniem.
5. W³aœciwie u³o¿yæ zaciski "+" i "-".
6. Po zamianie baterii, nasun¹æ obudowê, a¿ do zatrzaœ- 

niêcia zatrzasków. (4)
7. Przed ponownym uruchomieniem nacisn¹æ klawisz Reset

 (W przypadku modeli H7ER-N,-NV,-NV1 nie jest to konieczne). (5)

Œrodki ostro¿noœci
 Licznik do monta¿u PCB

Zasilanie
• Nale¿y stosowaæ napiêcie zasilaj¹ce o wartoœciach mieszcz¹- 

cych siê w granicach zaznaczonych na poni¿szym rysunku.

3.6 V

2.6 V

Napiêcie

• Licznik H7E�-N�P zmienia stany wewnêtrzne w zale¿noœci
od napiêcia zasilania (p. poni¿ej).

LCD Obwody
wewnêtrzne

Poza napiêciem zasilania

Ciemniejszy

Normalny

Jaœniejszy

Brak wyœwietl.  Brak dzia³ania

Normalna praca            Granica dzia-
³ania baterii

Stosowany
zakres

(V)

Normalna praca

3.6

3

0

Oko³o    2.6

Oko³o    2.2

Wymiana baterii
Dla zapobie¿enia przypadkowemu wyzerowaniu podczas wymiany
baterii, nale¿y do³¹czyæ now¹ bateriê przed od³¹czeniem starej.
Przy projektowaniu obwodu zaleca siê uwzglêdnienie dwóch dodat- 
kowych zacisków bateryjnych.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na zachowanie odpowiedniej

4

(1)                             (2)

(3)

(4)

(5)

polaryzacji przy wymianie baterii.

Ela Pasternak
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8 cyfr, zakres liczenia od 0 do 99999999.

Podwójna prêdkoœæ liczenia: 30 Hz ←→ 1 kHz 
(oprócz modeli z wejœciami wielonapiêciowymi 

Specyfikacja
 Liczniki

Wejœcie licz¹ce Max. prêdkoœæ liczenia Wyœwietlacz Model

Obudowa jasnoszara Obudowa czarna
PNP/NPN uniwersalne
wejœcie DC

30 Hz ←→ 1 kHz
(prze³¹czalne)

7-segmentowy LCD 
z podœwietleniem

H7EC-NV-H H7EC-NV-BH
( )

7-segmentowy LCD H7EC-NV H7EC-NV-B

Uniwersalne wejœcie
AC/DC

20 Hz 7-segmentowy LCD H7EC-NFV H7EC-NFV-B

Beznapiêciowe 30 Hz ←→ 1 kHz
(prze³¹czalne)

7-segmentowy LCD H7EC-N H7EC-N-B

 Oznaczanie modelu
H7EC - N      -

1 2
1. Wejœcie licz¹ce

Brak:    beznapiêciowe
V: PNP/NPN uniwersalne wejœcie DC
FV: uniwersalne wejœcie AC/DC

2. Kolor obudowy
Brak:    jasnoszara
B: czarna

3. Wyœwietlacz
Brak:    7-segmentowy LCD bez podœwietlenia 
H: 7-segmentowy LCD z podœwietleniem

3

 Akcesoria (zamawiane osobno)
Bateria litowa Y92S-36

Koñcówka do po³¹czeñ owijanych Y92S-37

Adapter do monta¿u w panelu 26 mm � 45 mm Y92F-75

24.8 mm � 48.8 mm Y92F-77B

Licznik z wewnêtrznym zasilaniem               Nowy H7EC

AC/DC)

Dane techniczne
 Ogólne dane techniczne

Parametr H7EC-NV-�
H7EC-NV-�H

H7EC-NFV-� H7EC-N-�

Tryb pracy W "górê" (up)

Sposób monta¿u W otworze w panelu

Po³¹czenia zewnêtrzne Zaciski œrubowe, opcjonalnie koñcówki do po³¹czeñ owijanych (zobacz Uwaga 1)

Kasowanie Zewnêtrzne / rêczne

Iloœæ cyfr 8

Wejœcie licz¹ce PNP/NPN universalne DC Uniwersalne AC/DC Beznapiêciowe

Wyœwietlacz 7-segmentowy LCD z lub bez podœwietlenia (wysokoœæ cyfry: 8.6 mm) (p. Uwaga 2)

Max. czêstotliwoœæ liczenia 30 Hz/1 kHz 20 Hz 30 Hz/1 kHz

Kolor obudowy Jasnoszary lub czarny (modele -B)

Dodatki Uszczelka wodoszczelna, zacisk do monta¿u w panelu

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No.14, Lloyds
Zgodne z EN61010-1/IEC61010-1 
Zgodne z VDE0106/P100

Uwagi: 1. Wymagane s¹ koñcówki do po³¹czeñ owijanych Y92S-37, zamawiane oddzielnie.
2. Podœwietlenie posiadaj¹ tylko modele z uniwersalnymi wejœciami DC PNP/NPN (modele -H)

Ela Pasternak
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 Parametry znamionowe
Parametr H7EC-NV-�

H7EC-NV-�H
H7EC-NFV-� H7EC-N-�

Napiêcie zasilania Model z podœwietleniem: 24 VDC
(0,3 W max.) (tylko dla podœwietlenia)
Model bez podœwietlenia: nie wyma- 
gane) (wewnêtrzna bateria)

Nie wymagane (wewnêtrzna bateria)

Wejœcie licz¹ce Poziom wysoki: 4.5 do 30 VDC
Poziom niski: 0 do 2 VDC
(Impedancja wejœcia: oko³o 4.7 kΩ)

Poziom wysoki: 24 do 240 VAC/
VDC, 50/60 Hz
Poziom niski: 0 do 2.4 VAC/VDC,
50/60 Hz

Wejœcie beznapiêciowe
Max. impedancja zwarcia:
10 kΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V

Wejœcie Reset Wejœcie beznapiêciowe
Max. impedancja zwarcia:
10 kΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V
max.
Min. impedancja otwarcia: 750 kΩ
min.

max.
Min. impedancja otwarcia: 750 kΩ
min.

Max. czêstotliwoœæ
zliczania (p.Uwaga)

30 Hz lub 1 KHz 
(zmieniane przy pomocy switch'a)

20 Hz 30 Hz lub 1 KHz 
(zmieniane przy pomocy switch'a)

Min. szerokoœæ
impulsu wejœciow.

20 Hz: 25 ms 
30 Hz: 16.7 ms
1 KHz: 0.5 ms

Metody kasowania Zewnêtrzne i rêczne kasowanie; minimalna szerokoœæ impulsu 20 ms

Moment dokrêca- 
nie zacisków
œrubowych

0.98 N � m max.

Temperatura
otoczenia

Praca:                         –10°C do 55°C 
Przechowywanie: –25°C do 65°C 

Wilgotnoœæ 
otoczenia

Praca: 25% do 85%

Uwaga: Stosunek ON/OFF 1:1

 Charakterystyka
Parametr H7EC-NV-�

H7EC-NV-�H
H7EC-NFV-� H7EC-N-�

Rezystancja
izolacji

100 MΩ min. (przy 500 VDC) miêdzy
czêœciami metalowymi przewodz¹cy- 
mi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami me- 
talowymi i miêdzy zaciskiem zasila- 
nia podœwietlenia a zaciskami wejœ- 
cia licz¹cego/wejœcia Reset dla mo- 
deli z podœwietleniem.

100 MΩ min. (przy 500 VDC) miêdzy
czêœciami metalowymi przewodz¹cy- 
mi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami
metalowymi i miêdzy zaciskami wejœ- 
cia licz¹cego a zaciskami wejœcia

100 MΩ min. (przy 500 VDC) miêdzy
czêœciami metalowymi przewodz¹cy- 
mi pr¹d a ods³oniêtymi czêœciami
metalowymi.

Odpornoœæ 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min.
miêdzy czêœciami metalowymi prze- 
wodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœ- 
ciami metalowymi i miêdzy zaciskiem
zasilania podœwietlania a zaciskami
wejœcia licz¹cego/wejœcia Reset dla
modeli z podœwietleniem.

3,700 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy czêœciami metalowymi prze- 
wodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœ- 
ciami metalowymi.
2,200 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy zaciskami Reset a ods³oniê- 
tymi czêœciami metalowymi i miêdzy
zaciskami wejœcia licz¹cego a zacis- 
kami Reset.

1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy czêœciami metalowymi prze- 
wodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ na
przepiêcia

4.5 kV miêdzy zaciskami pr¹dowymi
a ods³oniêtymi czêœciami metalowy- 
mi.

4.5 kV miêdzy zaciskami przewodz¹- 
cymi pr¹d i ods³oniêtymi czêœciami
metalowymi.
3 kV miêdzy zaciskami wejœciowymi
a zaciskami Reset.

4.5 kV miêdzy czêœciami metalowy- 
mi przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniê- 
tymi czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ Fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, 1-ns czas narastania)
±600 V (miêdzy zaciskami wejœcia li- 
cz¹cego/miêdzy zaciskami Reset)

±480 V (miêdzy zaciskami podœwiet- 
lenia)

±1.5 kV (miêdzy zaciskami wejœcia
licz¹cego)

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia 

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia
licz¹cego/miêdzy zaciskami wejœcia

£adunki elektrostat. ±8 kV (zak³ócenie pracy)

Odpornoœæ
na wibracje

Zak³ócenie pracy: 0.15-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 10 min ka¿dy w 3 kierunkach
Uszkodzenie: 0.375-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 2 godz. ka¿dy w 3 kierunkach

Odpornoœæ Zak³ócenie pracy: 200 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach
Uszkodzenie: 300 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach

Stopieñ ochrony Panel czo³owy:    IP66, NEMA4
Listwy zacisków: IP20

Waga (p. Uwaga) Model bez podœwietlenia: ok. 60 g 
Model z podœwietleniem: ok. 65 g

Oko³o 60 g Oko³o 60 g

Uwaga: Waga podana ³¹cznie z uszczelk¹ wodoodporn¹ i zaciskami do monta¿u w panelu.

dielektryczna

na szumy

na uderzenia

Reset.

Reset)

Reset).
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Panel czo³owy i obudowa
Panel czo³owy

Widok z do³u

Przycisk Reset  
Kasuje wartoœæ zliczon¹. Nie jest aktywny
przy w³¹czonym zabezpieczeniu dostêpu.

Prze³¹cznik zabezpieczenia dostêpuPrze³¹cznik prêdkoœci zliczania
Dla wszystkich modeli oprócz H7EC-NFV-�
po zmianie nastawy prêdkoœci zliczania, na- 
le¿y zresetowaæ licznik przyciskiem Reset.

Panel czo³owy

ON

Listwa zaciskowa

Nastawa          Prêdkoœæ
(p. Uwaga)        zliczania

Panel czo³owy

30 Hz 
(nastawa fabr.)

1 KHz

Listwa zaciskowa

Nastawa      Zabezpieczenie
(p. Uwaga)          dostêpu

OFF 
(nastawa fabr.)

H7EC

Uwaga: Zaleca siê dokonanie nastaw przed zamontowaniem licznika w panelu.

Dzia³anie
 Tryby pracy

Licznik H7EC 
Operacja liczenia w górê
(Up)

 Parametry dodatkowe
Parametr Wartoœæ Uwaga

¯ywotnoœæ baterii 7 lat przy ci¹gle za³¹czonym wejœciu przy
25°C (bateria litowa)

¯ywotnoœæ baterii jest obliczana dla warunków podanych w lewej kolumnie
i dlatego nie jest to parametr gwarantowany. Wartoœæ t¹ nale¿y traktowaæ
jako odniesienie dla zaplanowania czynnoœci serwisowych lub wymiany.

(wejœcie licz¹ce) (pe³na skala)

(wskazanie) 

Ela Pasternak
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Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
H7EC-N

Otwór w panelu

Wymiary z zaciskami do monta¿u w panelu 

• W przypadku monta¿u obok siebie
kilku liczników, nale¿y zwracaæ uwa- 
gê, czy temperatura otoczenia nie
przekracza wartoœci dopuszczalnej.

• Zalecana gruboœæ panela: 1 do 5 mm

Montowane osobno

Montowane przylegaj¹co

W tym przypadku nie jest mo¿liwe zapew-  
nienie uszczelnienia wodoszczelnego.

60 min.

22.2 +0.5
0

45+0.5
0

22.2 +0.5
0

(48 �Units - 2.5) +1.0
0
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Instalacja
 Pod³¹czanie zacisków

 Pod³¹czenia
Licznik H7EC

Model 
z podœwietleniem

Model 
bez podœwietlenia

24 VDC 
podœwietlenie

Wejœcie
Reset

Wejœcie
licz¹ce

Wejœcie
licz¹ce

Wejœcie
Reset

PNP/NPN uniwersalne wejœcie DC dla modeli z podœwietleniem
1. Wejœcie stykowe (sygna³ zadawany ze styków) 2. Wejœcie pó³przewodnikowe

Styk

Wejœcie         Reset

Styk

lub Switch                                                             lub Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Wejœcie Reset

24 VDC 
podœwietlenie

24 VDC 
podœwietlenie

Uwaga: 1. Zaciski 2 i 4 (obwód wejœciowy lub obwód Reset)
s¹ izolowane funkcjonalnie.

2. Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

Odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50 V
Pr¹d up³ywu  < 1 �A

Nowy H7EC Nowy H7EC



2. Wejœcie pó³przewodnikowe
(otwarty kolektor, tranzystor NPN)

Uwaga: 1. Nale¿y stosowaæ przekaŸniki mog¹ce prze³¹czyæ
ma³e pr¹dy. 

Uwaga:   Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:
odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50V
pr¹d up³ywu  < 1 �A

Uniwersalne wejœcia AC/DC

PNP/NPN uniwersalne wejœcie DC dla modeli
bez podœwietlenia

2. Wejœcie pó³przewodnikowe

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Styk
Wejœcie         Reset

Styk

Zaciski 2 i 4 s¹
wewnêtrznie po³¹czone

Otwarty kolektor
tranzystor NPN Wejœcie         Reset

Styk

lub Switch

Wejœcie            Reset

Styk

Switch

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Wejœcie         Reset

1. Wejœcie stykowe (sygna³ zadawany ze styków)
Styk

Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Uwaga: 1. Zaciski 2 i 4 (obwód wejœciowy i obwód Reset)
s¹ izolowane funkcjonalnie

2. Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
Odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50 V
Pr¹d up³ywu < 1 �A

Wejœcie        Reset Styk

lub Switch

otwarty kolektor
tranzystor NPN

Wejœcie beznapiêciowe

1. Wejœcie stykowe (sygna³ zadawany ze styków)

lub Switch                                                   lub Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Switch

Zaciski 2 i 4 s¹
wewnêtrznie po³¹czone

Nowy H7EC Nowy H7EC

10



11

7 cyfr, zakres czasu od 0 do 3999 dni 23.9h.

Dwa zakresy czasu: 999999.9 ←→ 3999d23.9h 
lub 999h59m59s ←→ 9999h59.9m

Specyfikacja
 Liczniki czasu

Wejœcie czasowe Wyœwietlacz Zakres czasuu

999999.9h ←→ 3999d23.9h
(prze³¹czalne)

999h59m59s ←→ 9999h59.9m
(prze³¹czalne)

Obud. jasnoszara Obudowa czarna Obud. jasnoszara Obudowa czarna
PNP/NPN uniwersalne
wejœcie napiêciowe DC

7-segmentowy LCD 
z podœwietleniem

H7ET-NV-H H7ET-NV-BH H7ET-NV1-H H7ET-NV1-BH
g

7-segmentowy LCD H7ET-NV H7ET-NV-B H7ET-NV1 H7ET-NV1-B

Uniwersalne wejœcie DC 7-segmentowy LCD H7ET-NFV H7ET-NFV-B H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-B

Wejœcie beznapiêciowe 7-segmentowy LCD H7ET-N H7ET-N-B H7ET-N1 H7ET-N1-B

 Oznaczanie modelu
H7ET - N            -

1 2
1. Wejœcie czasowe

Brak:    wejœcie beznapiêciowe
V: PNP/NPN uniwersalne wejœæie napiêciowe DC
FV: uniwersalne wejœcie AC/DC

2. Zakres czasu
Brak:  999999.9h/3999d23.9h
1: 999h59m59s/9999h59.9m

3. Kolor obudowy
Brak:    jasnoszary
B: czarny

4. Wyœwietlacz
Brak:    7-segmentowy LCD bez podœwietlenia
H: 7-segmentowy LCD z podœwietleniem

3 4

 Akcesoria (zamawiane osobno)
Bateria litowa Y92S-36

Koñcówka do po³¹czeñ owijanych Y92S-37

Adaptor do monta¿u w panelu 26 mm � 45 mm Y92F-75

24.8 mm � 48.8 mm Y92F-77B

Licznik czasu z wewnêtrznym zasilaniem      Nowy H7ET

Dane techniczne
 Ogólne dane technicze

Parametr H7ET-NV-�
H7ET-NV-�H

H7ET-NFV-� H7ET-N-� H7ET-NV1-�
H7ET-NV1-�H

H7ET-NFV1-� H7ET-N1-�

Tryb pracy Kumulacyjny

Sposób monta¿u W otworze w panelu

Po³¹czenia zewnêtrzne Zaciski œrubowe

Kasowanie Zewnêtrzne/rêczne

Wyœwietlacz 7-segmentowy LCD z lub bez podœwietlenia (wysokoœæ cyfr: 8.6 mm) (p. Uwaga 1)

Iloœæ cyfr 7

Zakresy czasowe 0.0h do 999999.9h ←→ 0.0h do 3999d23.9h
(prze³¹czalne)

0s do 999h59m59s ←→ 0.0m do 9999h59.9m
(prze³¹czalne)

Wejœcie czasowe PNP/NPN
uniwersalne
napiêciowe DC

AC/DC
uniwersalne

Beznapiêciowe PNP/NPN
uniwersalne
napiêciowe DC

AC/DC
uniwersalne

Beznapiêciowe

Kolor obudowy Jasnoszary lub czarny (modele -B)

Dodatki Uszczelka wodoszczelna, zacisk do monta¿u w panelu, naklejki z jednostkami czasu (p. Uwaga 2)

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No.14, Lloyds
Zgodne z EN61010-1/IEC61010-1 
Zgodne z VDE0106/P100

Uwaga: 1. Podœwietlenie posiadaj¹ tylko modele z uniwersalnym wejœciem napiêciowym DC PNP/NPN.
2. Jednostki czasu na naklejkach: "-hours", "-d-h", "-h-m", "-h-m-s"

Ela Pasternak


Ela Pasternak
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 Parametry znamionowe
Parametr H7ET-NV�-�

H7ET-NV�-�H
H7ET-NFV�-� H7ET-N�-�

Napiêcie zasilania Modele z podœwietl.: 24 VDC (0.3 W
max.) (dla podœwietlenia)
Modele bez podœwietlenia: nie wyma- 
gane (wewnêtrzna bateria)

Nie wymagane (wewnêtrzna bateria)

Wejœcie czasowe Poziom wysoki: 4.5 do 30 VDC
Poziom niski: 0 do 2 VDC
(impedancja wejœcia: oko³o 4.7 kΩ)

Poziom wysoki: 24 do 240 VAC/
VDC, 50/60 Hz
Poziom niski: 0 do 2.4 VAC/VDC,
50/60 Hz

Wejœcie beznapiêciowe
Maksymalna impedancja zwarcia:
10 kΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V

Wejœcie Reset Wejœcie beznapiêciowe
Maksymalna impedancja zwarcia:
10 kΩ max.
Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V
max.
Minimalna impedacja otwarcia: 750 kΩ
min.

g
max.
Min. impedancja otwarcia: 750 kΩ
min.

Minimalna szero- 
koœæ impulsu

1 s

Metody kasowania Kasowanie zewnêtrzne i rêczne: minimalna szerokoœæ impulsu 20 ms.

Moment dokrêca- 
nia zacisków
œrubowych

0.98 N � m max.

Temperatura
otoczenia

Praca:        –10°C do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)
Przechowywanie: –25°C do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotnoœæ
otoczenia

Praca: 25% do 85%

 Charakterystyka
Parametr H7ET-NV�-�

H7ET-NV�-H�

H7ET-NFV�-� H7ET-N�-�

Dok³adnoœæ czasowa ±100 ppm (25°C)

Rezystancja izolacji 100 MΩ min. (przy 500 VDC)
miêdzy czêœciami metalowymi
przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi i miêdzy za- 
ciskami zasilania podœwietlenia
a zaciskami wejœciowymi.

100 MΩ min. (przy 500 VDC)
miêdzy czêœciami metalowymi
przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi i miêdzy za- 
ciskami wejœcia czasowego i wejœcia
kasuj¹cego.

100 MΩ min. (przy 500 VDC)
miêdzy czêœciami metalowymi
przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêty- 
mi czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ dielektr. 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy czêœciami metalowymi
przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi i miêdzy za- 
ciskami zasilania podœwietlenia
a zaciskami wejœciowymi.

3,700 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy zaciskami wejœcia czasowe- 
go a ods³oniêtymi czêœciami metalo- 
wymi.
2,200 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy zaciskami wejœcia kasuj¹ce- 
go a ods³oniêtymi czêœciami metalo- 
wymi i miêdzy zaciskami wejœcia 
czasowego i wejœcia kasuj¹cego.

1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min
miêdzy czêœciami metalowymi
przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêty- 
mi czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ na
przepiêcia

4.5 kV miêdzy zaciskami pr¹dowymi
a ods³oniêtymi czêœciami metalowy- 
mi.

4.5 kV miêdzy zaciskami przewo- 
dz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi czêœ- 
ciami metalowymi.
3 kV miêdzy zaciskami wejœcia cza- 
sowego i wejœcia kasuj¹cego.

4.5 kV miêdzy zaciskami pr¹dowymi
a ods³oniêtymi czêœciami metalowy- 
mi.

Odpornoœæ na szumy Fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, 1-ns czas narastania)
±600 V (miêdzy zaciskami wejœcia
czasowego/wejœcia kasuj¹cego)

±480 V (miêdzy zaciskami zasilania
podœwietlenia)                                     kasuj¹cego)
(modele z podœwietleniem)

±1.5 kV (miêdzy zaciskami wejœcia
czasowego)

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia
czasowego/wejœcia kasuj¹cego.

£adunki elektrostat. ±8 kV (zak³ócenie pracy)

Odpornoœæ na wibr. Zak³ócenie pracy: 0.15-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 10 min ka¿dy w 3 kierunkach.
Uszkodzenie: 0.375-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 2 godz. ka¿dy w 3 kierunkach.

Odpor. na uderzenia Zak³ócenie pracy: 200 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach.
Uszkodzenie: 300 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach.

Stopieñ ochrony Panel czo³owy: IP66, NEMA4 z uszczelnieniem wodoodpornym.
Listwa zaciskowa: IP20

Waga (p. Uwaga) Modele bez podœwietl.: oko³o 60 g
Modele z podœwietl.: oko³o  65 g

Oko³o 60 g Oko³o 60 g

Uwaga: Waga podana ³¹cznie z uszczelk¹ wodoodporn¹ i zaciskami do monta¿u w panelu.
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Panel czo³owy i obudowa
Panel czo³owy

Widok z do³u

Przycisk Reset 
Kasje wartoœæ zliczon¹. Nie jest aktywny
przy w³¹czonym zabezpieczeniu dostêpu.

Prze³¹cznik zabezpieczenia dostêpuPrze³¹cznik zakresu czasu

Nastawa       Zabezpieczenie
(p. Uwaga) dostêpu

Panel czo³owy

OFF 
(nastawa fabr.)

ON

Listwa zaciskowa

Nastawa
(p. Uwaga) H7ET-N��-��

Panel czo³owy

0.0h do 3999d23.9h

0.0h do 999999.9h 
(nastawa fabryczna)

Listwa zaciskowa

Zakres czasu

H7ET-N��1-��

0s do 999h59m59s
(nastawa fabryczna)

0.0m do 9999h59.9m

Po zmianie nastaw nale¿y
nacisn¹æ klawisz Reset na
panelu czo³owym.

H7ET

Uwaga: Zaleca siê dokonanie nastaw przed zamontowaniem licznika w panelu.

Dzia³anie

 Parametry dodatkowe
Parametr Wartoœæ Uwaga

¯ywotnoœæ baterii 10 lat minimum z ci¹gle do³¹czonym
sygna³em wejœciowym przy 25°C 

¯ywotnoœæ baterii jest obliczana dla warunków podanych w lewej kolumnie
i dlatego nie jest to parametr gwarantowany. Wartoœæ t¹ nale¿y traktowaæ
jako odniesienie dla zaplanowania czynnoœci serwisowych lub wymiany.

 Tryby pracy
Licznik H7ET

Operacja zwiêkszania
(Up)

Pe³na skala
(Pe³na skala)

–0.1 (1))

Reset

Wejœcie czasowe

Wewnêtrzny zegar

Wyœwietlona wartoœæ

Ela Pasternak
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Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
H7ET-N

Otwór w panelu

Wymiary z zaciskami do monta¿u w panelu 

• W przypadku monta¿u obok siebie
kilku liczników, nale¿y zwracaæ uwa- 
gê, czy temperatura otoczenia nie
przekracza wartoœci dopuszczalnej.

• Zalecana gruboœæ panela: 1 do 5 mm

Montowane osobno

Montowane przylegaj¹co

W tym przypadku nie jest mo¿liwe zapew-  
nienie uszczelnienia wodoszczelnego.

60 min.

22.2 +0.5
0

45+0.5
0

22.2 +0.5
0

(48 �Units - 2.5) +1.0
0



15

Instalacja
 Pod³¹czanie zacisków

 Pod³¹czenia
Licznik H7ET

Model 
z podœwietleniem

Model 
bez podœwietlenia

24 VDC 
podœwietlenie

Wejœcie
Reset

Wejœcie
czasowe

Wejœcie
czasowe

Wejœcie
Reset

PNP/NPN uniwersalne wejœcie DC dla modeli z podœwietleniem
1. Wejœcie stykowe (sygna³ zadawany ze styków lub switch'a) 2. Wejœcie pó³przewodnikowe

Styk

Wejœcie         Reset

Styk

lub Switch                                                             lub Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Wejœcie Reset

24 VDC 
podœwietlenie

24 VDC 
podœwietlenie

Uwaga: 1. Zaciski 2 i 4 (obwód wejœciowy lub obwód Reset)
s¹ izolowane funkcjonalnie.

2. Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

Odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50 V
Pr¹d up³ywu  < 1 �A

Nowy H7ET Nowy H7ET



2. Wejœcie pó³przewodnikowe
(otwarty kolektor, tranzystor NPN)

Uwaga: Nale¿y stosowaæ prze³¹czniki i przekaŸniki, które mog¹
prze³¹czaæ ma³e pr¹dy poniewa¿ pr¹d przep³ywaj¹cy przez 

Uwaga:   Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹ spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:
odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50V
pr¹d up³ywu  < 1 �A

Uniwersalne wejœcia AC/DC

PNP/NPN uniwersalne wejœcie DC dla modeli
bez podœwietlenia

2. Wejœcie pó³przewodnikowe

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Styk
Wejœcie         Reset

Styk

Zaciski 2 i 4 s¹
wewnêtrznie po³¹czone

Otwarty kolektor
tranzystor NPN Wejœcie         Reset

Styk

lub Switch

Wejœcie            Reset

Styk

Switch

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Wejœcie         Reset

1. Wejœie stykowe (sygna³ zadawany ze styków lub switch'a)
Styk

Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Uwaga: 1. Zaciski 2 i 4 (obwód wejœciowy i obwód Reset)
s¹ izolowane funkcjonalnie

2. Tranzystory do³¹czone do wejœæ musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
Odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50 V
Pr¹d up³ywu < 1 �A

Wejœcie        Reset Styk

lub Switch

otwarty kolektor
tranzystor NPN

Wejœcia beznapiêciowe

1. Wejœcie stykowe (sygna³ zadawany ze styków lub switch'a)

lub Switch                                                   lub Switch

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Switch

Zaciski 2 i 4 s¹
wewnêtrznie po³¹czone

Nowy H7ET Nowy H7ET
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zaciski wynosi oko³o 10 µA. Zalecane jest stosowanie 
przekaŸnika pó³przewodnikowego G3TA-IA/ID.
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5-cio cyfrowa liczba wyœwietlanych obrotów

Wyœwietlana liczba obrotów zale¿na od rozdzielczoœ-  
ci enkodera; 1000 s–1/1000 min–1 lub 1000.0 s–1
/1000.0 min–1

Prze³¹czany, podwójny system wyœwietlania
(modele -NV1); rozszerzony do 10000 min–1

Specyfikacja
 Tachometry
Wejœcie licz¹ce Wyœwietlacz Max. wyœwietlana prêdkoœæ obrotów (przy zastosowanej rozdzielczoœci enkodera)

1000 s–1 (1 imp./obr.)
1000 min–1 (60 imp./obr.)

1000.0 s–1 (10 imp./obr.)
1000.0 min–1 (600 imp./obr.)←→
10000 min–1 (60 imp./obr.)(prze³¹czalne)

Obud. jasnoszara Obud. czarna Obud. jasnoszara Obud. czarna
PNP/NPN
uniwersalne wejœ- 

7-segment. LCD
z podœwietleniem

H7ER-NV-H H7ER-NV-BH H7ER-NV1-H H7ER-NV1-BH

cie napiêciowe DC 7-segment. LCD H7ER-NV H7ER-NV-B H7ER-NV1 H7ER-NV1-B

Wejœcie beznap. 7-segment. LCD H7ER-N H7ER-N-B --- ---

 Oznaczanie modelu
H7ER - N            -

1 2

1. Wejœcie licz¹ce
Brak:    beznapiêciowe
V: PNP/NPN uniwers. wejœcie napiêciowe DC

2. Iloœæ cyfr
Brak:  4 cyfry
1: 5 cyfr

3. Kolor obudowy
Brak:    jasnoszary
B: czarny

4. Wyœwietlacz
Brak: 7-segm. LCD bez podœw.
H:     7-segm. LCD z podœwiet.

3 4

 Akcesoria (zamawiane osobno)
Bateria litowa Y92S-36

Koñcówka do po³¹czeñ owijanych Y92S-37

Adapter do monta¿u w panelu 26 mm � 45 mm Y92F-75

24.8 mm � 48.8 mm Y92F-77B

Tachometr z wewnêtrznym zasilaniem      Nowy H7ER

Dane techniczne
 Ogólne dane techniczne

Parametr H7ER-NV-�
H7ER-NV-�H

H7ER-N-� H7ER-NV1-�
H7ER-NV1-�H

Tryb pracy Liczenie "w górê"

Sposób monta¿u W otworze w panelu

Po³¹czenia zewnêtrzne Zaciski œrubowe, koñcówki do po³¹czeñ owijanych (p. Uwaga 3)

Wyœwietlacz 7-segmentowy LCD z lub bez podœwietlenia (wysokoœæ cyfry: 8.6 mm) (p. Uwaga 4)

Iloœæ cyfr 4 5

Wejœcie licz¹ce PNP/NPN uniwersalne
wejœcie napiêciowe DC

Wejœcie beznapiêciowe PNP/NPN uniwersalne wejœcie napiêciowe DC

Max. prêdkoœæ zliczania 1 kHz 10 Hz

Max. wyœwietlana prêdkoœæ
obrotowa (p. Uwaga 5)

1,000 s–1 (przy rozdzielczoœci enkodera
1 imp./obr.)
1,000 min–1 (przy rozdzielczoœci enkodera
60 imp./obr.)

1,000.0 s–1 (przy rozdzielczoœci enkodera
10 imp./obr.)
1,000.0 min–1 (przy rozdzielczoœci enkodera
600 imp./obr.)
←→ 10,000 min–1 (przy rozdzielczoœci enkodera
60 imp./obr.)
(prze³¹czalne)

Dodatki Uszczelka wodoszczelna, zacisk do monta¿u w panelu, naklejki z jednostkami czasu (p. Uwaga 5)

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No.14, Lloyds
Zgodny z EN61010-1/IEC61010-1 
Zgodny z VDE0106/P100

Uwagi: 1. Kasowanie nie jest mo¿liwe.                                            2. Gdy brak jest sygna³u wejœciowego tachometr wskazuje 0.0 lub 0. 
3. Koñcówki do po³¹czeñ owijanych Y92SS-37                   4. Podœwietlenie posiadaj¹ tylko modele z uniwersalnym wejœciem

nale¿y zamawiaæ dodatkowo.                                              napiêciowym DC. 
5. Naklejki z jednostkami czasu: “rpm”, “rps”, “s–1” i “min–1” 

Ela Pasternak


Ela Pasternak
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 Parametry znamionowe
Parametr H7ER-NV�-�

H7ER-NV�-�H
H7ER-N-�

Napiêcie zasilania Model z podœwietleniem: 24 VDC (0.3 W max.) 
(dla podœwietlenia)
Model bez podœwietlenia: nie wymagane
(wbudowana bateria)

Nie wymagane (wbudowana bateria)

Wejœcie licz¹ce Poziom wysoki: 4.5 do 30 VDC
Poziom niski: 0 do 2 VDC

Wejœcie beznapiêciowe
Max. impedancja zwarcia: 10 kΩ max.

Wejœcie Reset (kasuj¹ce) (impedancja wejœciowa: oko³o 4.7 kΩ) Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V max.
Min. impedancja otwarcia: 750 kΩ min.

Max. prêdkoœæ liczenia Modele 4-cyfrowe: 1 kHz 
Modele 5-cyfrowe: 10 kHz

1 kHz

Min. szerokoœæ impulsu wejœc. 10 Hz: 0.05 ms
1 kHz: 0.5 ms

Moment dokrêcania zacisków 0.98 N � m max.

Temperatura otoczenia Praca:                      –10°C do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)
Przechowywanie: –25°C do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotnoœæ otoczenia Praca: 25% do 85%

 Charakterystyka
Parametr H7ER-NV�-�

H7ER-NV�-�H
H7ER-N-�

Rezystancja izolacji 100 MΩ min. (przy 500 VDC) miêdzy czêœciami
metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi i miêdzy zaciskami zasila- 
nia podœwietlenia a zaciskami wejœcia licz¹cego/
kasuj¹cego Reset.

100 MΩ min. (przy 500 VDC) miêdzy czêœciami
metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³oniêtymi
czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ dielektryczna 1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy czêœ- 
ciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³o- 
niêtymi czêsciami metalowymi i miêdzy zaciska- 
mi zasilania podœwietlenia a zaciskami wejœcia
licz¹cego/kasuj¹cego Reset.

1,000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miêdzy czêœ- 
ciami metalowymi przewodz¹cymi pr¹d a ods³o- 
niêtymi czêœciami metalowymi.

Odpornoœæ na przepiêcia 4.5 kV miêdzy zaciskami pr¹dowymi i ods³oniêtymi czêœciami metalowymi.
Odpornoœæ na szumy Fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, 1-ns czas narastania)

±600 V (miêdzy zaciskami wejœcia licz¹cego) 

±480 V (miêdzy zaciskami zasilania podœwietle- 
nie dla modeli z podœwietleniem)

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia licz¹cego) 

£adunki elektrostatyczne ±8 kV (zak³ócenie pracy)

Odpornoœæ na wibracje Zak³ócenie pracy: 0.15-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 10 min ka¿dy w 3 kierunk.
Uszkodzenie: 0.375-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 2 godz. ka¿dy w 3 kierunkach.

Odpornoœæ na udzerzenia Zak³ócenie pracy: 200 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach
Uszkodzenie: 300 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach

Stopieñ ochrony Panel czo³owy:  IP66, NEMA4 z uszczelk¹ wodoszczeln¹
Listwa zaciskowa:  IP20

Waga (p. Uwaga) Modele bez podœwietlenia: oko³o  60 g
Modele z podœwieleniem: oko³o  65 g

Uwaga: Waga podana ³¹cznie z uszczelk¹  wodoodporn¹ i zaciskiem do monta¿u w panelu.

 Parametry dodatkowe
Parametr Wartoœæ Wartoœæ

¯ywotnoœæ baterii 7 lat min. przy ci¹gle za³¹czonym wejœ- 
ciu przy 25°C (bateria litowa)

¯ywotnoœæ baterii jest obliczana dla warunków podanych w lewej kolumnie
i dlatego nie jest to parametr gwarantowany. Wartoœæ t¹ nale¿y traktowaæ
jako odniesienie dla zaplanowania czynnoœci serwisowych lub wymiany.
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Panel czo³owy i obudowa
Panel czo³owy

Widok z do³u

Prze³¹cznik prêdkoœci zliczania
Dla H7ER-NV1-��

Ustawienie prze- 
³¹cznika orêdkoœ- 
ci zlicz. (p.Uwaga)

Panel czo³ówy

10000 min–1

(nastawa fabr.)

1000.0 min–1

Listwa zaciskowa

H7ER-NV1-��

Max. wskazanie
obrotów

60 imp./obr.

Rozdzielczoœæ
enkodera

1000.0 s–1

Nalepka z jedn.
prêdk. obrotowej

“min–1” lub “rpm”

“min–1” lub “rpm”600 imp./obr.

10 imp./obr. “s–1” lub “rps”

1000 s–1

H7ER-N-�
H7ER-NV-��

60 imp./obr. “min–1” lub “rpm”

1 imp./obr.

Nastawianie nie 
jest konieczne

1000 min–1

“s–1” lub “rps”

Prze³¹czanie prêdkoœci zliczania i u¿ycie nalepek z jednostkami prêdkoœci obrotowej

Model

Not used

H7ER

Uwaga: Zaleca siê dokonanie nastaw przed zamontowaniem tachometra w panelu.

Dzia³anie
 Tryby pracy

Czas zliczania
(1 s)

Czas zliczania
(1 s)0.25 s

Wewnêtrzna bramka

Wskazanie           odœwie¿one 

Wewnêtrzna wartoœæ zliczona

Kasowanie licznika

Wartoœæ wyœwietlona        Wyœwietlenie poprzed- 
niej wartoœci zliczonej

Odœwie¿enie wyœwietlonej wartoœci
co  1,25 s.

Tachometr H7ER 

Operacja zliczania w górê (up)

Nowy H7ER Nowy H7ER

Ela Pasternak
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Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.
H7ER-N

Wymiary z zaciskami do monta¿u w panelu

• Zalecana gruboœæ panela: 1 do 5 mm.

Otwór w panelu
Montowane osobno

Montowane przylegaj¹co

W tym przypadku nie jest mo¿liwe zapew- 
nienie uszczelnienia wodoszczelnego.

60 min.

22.2 +0.5
0

45+0.5
0

22.2 +0.5
0

(48 �Units - 2.5) +1.0
0

Nowy H7ER Nowy H7ER
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Instalacja
Pod³¹czenie zacisków

Model 
z podœwietleniem

Model 
bez podœwietlenia

24 VDC 
podœwietlenie

Wejœcie
impulsoweWejœcie

impulsowe

Pod³¹czenia
Tachometr H7ER 
Uwaga: Tranzystory do³¹czane do wejœæ powinny spe³niaæ

nastêpuj¹ce wymagania:
Odpornoœæ dielektryczna kolektora õ 50 V
Pr¹d up³ywu < 100 �A (1µ A dla wejœcia beznapiêciowego)

Modele z wejœciem beznapiêciowym
Wejœcie tranzystorowe (otwarty kolektor tranzystor NPN)

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Wejœcie

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

Wejœcie

lub

PNP/NPN uniwersalne wejœcie napiêciowe DC 
dla modeli z podœwietleniem
Wejœcie tranzystorowe

24 VDC 
podœwietlenie

PNP/NPN uniwersalne wejœcie napiêciowe DC
dla modeli bez podœwietlania
Wejœcie tranzystorowe

Otwarty kolektor
tranzystor NPN

Otwarty kolektor
tranzystor PNP

lub

Wejœcie

Nowy H7ER Nowy H7ER
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Licznik do monta¿u PCB                        H7E�-N�P

Przeznaczone do monta¿u na p³ytki drukowane.

Dostêpne jako liczniki sumuj¹ce lub liczniki czasu.

Specyfikacja
 Liczniki stosowane do monta¿u na p³ytki drukowane

Wejœcie licz¹ce Wyœwietlacz Licznik sumuj¹cy Licznik czasu
Maksymalna szybkoœæ zliczania

e cou e

1 kHz 30 Hz

Wejœcie beznapiêciowe 7-segmentowy LCD H7EC-NP H7EC-NLP H7ET-NP

 Oznaczanie modelu
H7E     - N      P

1 2

1. Funkcja
C: Licznik sumuj¹cy
T: Licznik czasu

2. Max. prêdkoœæ zliczania dla modeli H7EC 
Brak::     1 kHz
L: 30 Hz

 Akcesoria (zamawiane osobno)
Podstawka monta¿owa (28-pin) XR2A-2801-N

Dane techniczne
 Ogólne dane techniczne

Parametr Licznik sumuj¹cy Licznik czasue

H7EC-NP H7EC-NLP H7ET-NP

Tryb pracy Zliczanie "w górê"

Sposób monta¿u Bezpoœrednio na p³ytce lub w podstawce 28-pin.

Kasowanie Zewnêtrzne lub wy³¹czeniem zasilania

Iloœæ cyfr 8 7

Zakres czasu --- 0.0h do 999999.9h

Max. prêdkoœæ zliczania 1 kHz 30 Hz ---

Wejœcia Count/Timer Beznapiêciowe

Wyœwietlacz 7-segmentowy LCD (wysokoœæ cyfry: 8.6 mm)

Kolor obudowy Przezroczysta

Zgodnoœæ ze standardami UL508, CSA C22.2 No.14

 Parametry znamionowe
Parametr H7EC-NP

H7EC-NLP
H7ET-NP

Napiêcie zasilania 3 VDC (2.7 do  3.3 VDC)

Wejœcie Count/Timer Wejœcie beznapiêciowe
Max. impedancja zwarcia: 10 kΩ max.

Wejœcie Reset Napiêcie szcz¹tkowe zwarcia: 0.5 V max.
Minimalna impedancja otwarcia: 750 kΩ min.

Max. prêdkoœæ zliczania
(p. Uwaga)

1 kHz: minimalna szerokoœæ impulsu:  0.5 ms
30 Hz: minimalna szerokoœæ impulsu: 16.7 ms

---

Min. szer. impulsu wejœciowego --- 1 s

Metody kasowania Kasowanie zewnêtrzne: min. szerokoœæ sygna³u 20 ms
Kasowanie od³¹czeniem zasilania: min. czas w³¹czenia zasilania 500 ms

Temperatura otoczenia Praca:                      –10°C do 55°C (bez kondensacji lub oblodzenia)
Przechowywanie:  –25°C do 65°C (bez kondensacji lub oblodzenia)

Wilgotnoœæ otoczenia Praca: 25% do 85%

Uwaga: Wspó³czynnik ON/OFF 1:1

Ela Pasternak


Ela Pasternak
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 Charakterystyka
Parametr H7EC-NP

H7EC-NLP
H7ET-NP

Dok³adnoœæ pomiaru czasu --- ±100 ppm (25°C)

Odpornoœæ na szumy Fala prostok¹tna z generatora szumów (szerokoœæ impulsu: 100 ns/1 µs, 1-ns czas narastania)

±500 V (miêdzy zaciskami wejœcia licz¹cego/kasuj¹cego)

£adunki elektrostatyczne ±8 kV (zak³ócenie pracy)

Odpornoœæ na wibracje Zak³ócenie pracy: 0.15-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 10 min ka¿dy w 3 kier.)
Uszkodzenie: 0.375-mm pojedynczej amplitudy przy 10 do 55 Hz przez 2 godz. ka¿dy w 3 kierunkach)

Odpornoœæ na uderzenia Zak³ócenie pracy: 200 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach
Uszkodzenie: 300 m/s2 3 razy ka¿dy w 6 kierunkach

Waga Oko³o 20 g

Dzia³anie
 Tryby pracy

Licznik sumuj¹cy H7EC 
Zliczanie "w górê"
(Up)

H7ET Time Counter

Zliczanie "w górê"
(Up)

Reset

Wyœwietlane wartoœci zliczone

Full-scale

(Full-scale
–1)

Wejœcie licz¹ce

Pe³na skala
(pe³na skala)
–0.1

Reset

Wejœcie Timer 

Wewnêtrzny
zegar

Wyœwietlane wartoœci

Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.

H7EC-N�P

H7ET-NP

Koñcówka DIP                 Otwory do monta¿u PCB

Koñcówka DIP x 8

Podstawa

Obszar zajêty  
przez licznik        Osiem, 0.8 dia.

17.3 max.
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Instalacja
 Pod³¹czanie zacisków

H7EC-N�P H7ET-NP

Wejœcie
Reset

Wejœcie
licz¹ce

3-VDC Zewnêtrzne
            napiêcie zasilania

Wejœcie
Timer

3-VDC Zewnêtrzne
napiêcie zasilania

Wejœcie
Reset
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 Pod³¹czenia
Pod³¹czanie baterii i zasilania 
Bateria

3-V bateria

H7E�-N�P

Podczas projektowania obwodu nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e
d³ugoœæ przewodów zasilaj¹cych powinna wynosiæ mniej ni¿
50 mm.
Oczekiwan¹ ¿ywotnoœæ baterii zasilaj¹cej mo¿na obliczyæ na pod- 
stawie nastêpuj¹cej zale¿noœci:
t = A/lc
gdzie,
t: oczekiwana ¿ywotnoœæ baterii  (h)
A: pojemnoœæ baterii  (mAh)
lc: H7E�-N�P pobór pr¹du  (mA)

Dzielenie napiêcia Ÿród³a zasilaj¹cego
Gdy jest to konieczne, mo¿na podzieliæ napiêcie zasilania z ba-

 

terii przy pomocy rezystancji.

H7E�-N�P

Przy obliczaniu rezystancji mo¿na zastosowaæ poni¿szy wzór:
E (V) � R2 / (R1 + R2) = 3 V

R E

5 V 12 V 24 V

R1 2 kΩ 9.1 kΩ 33 kΩ
R2 3 kΩ 3 kΩ 4.7 kΩ

C jest kondensatorem foliowym o pojemnoœci oko³o 0.1 µF, filtruj¹-

 

cym zak³ócenie, powstaj¹ce na liniach zasilaj¹cych. Nale¿y projek- 
towaæ mo¿liwie najkrótsze po³¹czenia miêdzy H7E�-N�P a R2

lub C (do 50 mm).

Obwód dodatkowy zabezpieczaj¹cy przed zanikiem zasilania

Obwód
dodatkowy

3-V
Ba- 
teria

H7E�-N�P

Nale¿y stosowaæ diodê (D) o mo¿liwie najmniejszym spadku na- 
piêcia w kierunku przewodzenia (0,1 V max. przy I F = 20 µA).

Dla zabezpieczenia przed chwilowymi zanikami napiêcia zasila- 
j¹cego, w miejsce dodatkowej baterii mo¿e byæ zastosowany
kondensator elektrolityczny.

Obwód
dodatkowy

H7E�-N�P

Czas podtrzymywania napiêcia przez dodatkowy kondensator
mo¿e byæ obliczony ze wzoru:
t = C (V1 – V2) / Ic
gdzie, 
t: czas podtrzymania  (s)
C: pojemnoœæ (µF)
V1: napiêcie zasilania z baterii lub zasilacza (przed zanikiem)  (V)
V2: Minimalne napiêcie pracy  H7E�-N�P (V)
Ic: pobór pr¹du przez H7E�-N�P (µA)
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Pod³¹czenie wejœæ
Wejœcie stykowe                                                                                          Wejœcie pó³przewodnikowe 

Wejœcie Reset                  Wejœcie licz¹ce/timer

lub                                                      lub

H7E�-N�PS tyk                                                                             Styk

W przypadku H7EC-NP - drgania styków mog¹ byæ zliczane. Zaleca
siê u¿ycie H7EC-NLP, w jednej z wersji o ma³ej prêdkoœci zliczania.

Wejœcie tranzystorowe otwarty kolektor

Wejœcie Reset                  Wejœcie licz¹ce/timer

H7E�-N�P

Wejœcie TTL lub C-MOS IC 

Wejœcie Reset               Wejœcie licz¹ce/timer

TTL lub C-MOS IC TTL lub C-MOS IC
H7E�-N�P

Tranzystor do³¹czony do wejœcia powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
Max. napiêcie kolektora  � 50 V
Pr¹d up³ywu  < 1 µA

Nale¿y u¿yæ diody (D) ze spadkiem napiêcia w kierunku przewodzenia
nie wiêkszym ni¿ 0.1 V przy IF = 20 µA).

Cat. No. M064-PL2-2B   Ze wzglňdu na stağe unowoczeŜnianie wyrobu dane techniczne mogŃ byĺ zmieniane bez uprzedzenia


