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 Описание

 STS-226-4R/O/-S220/24/ представлява 4 разряден програмируем 
оборотомер с 4 входа и 2 изхода, служещ за измерване на оборотите на 
въртящи се обекти. 
         Притежава входен делител от 1 до 9999, който може да се настройва от 
потребитела и стойността му се съхранява в енергонезависима памет.
         Устройството може да се използва и като скоростно реле, посредством 
2 граници които могат да бъдат от 1 до 9999 rpm.
 Реакцията на  изходите се определя от две програмируеми граници с 
улеснен достъп за промяна. Всеки от изходите може да се програмира за 
еднократно включване при достигане на зададената стойност.
 Входовете  са  проектирани за работа с различни типове датчици 
(индуктивни, оптични, капацитивни) работещи със захранващо напрежение 
10-30Vdc, като типа  PNP или NPN се задава с параметър от менюто. При 
работа с механични контакти е предвиден програмируем филтър на входния 
сигнал. 
 С цел защита от случайна или нежелана промяна на параметри, 
достъпа до менюто е защитено с парола.
         Обхвата на оборотомерът по подразбиране е на автоматичен, което 
означава, че след преминаване на 9999 rpm светва светодиода Х1000 и се 
появява десетична точка (10.000), но има възможност и за ръчно 
превключване и поставяне на десетична точка на желаните разряди.

 Промяна на границите  
 Границите се променят чрез натискане на бутон 'LIMES', когато 
оборотомера е в работен режим /не изисква парола/. На дисплея се изписва 
граница 1 - ‘LIM 1’. Чрез повторно натискане на бутона 'LIMES’, се избира 
граница 2  - ‘LIM 2’. Следващото натискане на бутона, показва обхвата дали 
е на автоматичен или ръчен, ако е на ръчен се дава възможност за избор 
между: ‘|- 10’ (делено на 10) или ‘|-100’(делено на 100). Четвъртото 
натискане на бутона връща  в работно състояние. Желаната за оборотомера
промяна граница се потвърждава с бутона 'SELECT'. На дисплея се 
изобразява стойноста на границата, като най - младшия /десния/ разряд 
мига /може да бъде редактиран/. Стойноста се променя с бутона  'RESET'. С 
бутон 'SELECT' се избират следващ разряд. След последния разряд се 
преминава отново на първия.
 Бутон 'MODE' установява  в работен режим, като се оборотомера
записва вече променената граница.
 / Виж Диаграма - Промяна на границите/
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Достъп до меню за промяна на параметрите
 
         Меню за промяна на параметритр е защитено с парола. Паролата е 
1215 - фиксирана и не може да се променя от потребителя.
           Въвеждането на паролата и достъп за промяна на параметрите става 
посредством надискане на бутон ‘MODE’ на оборотомера. На дисплея се 
изобразява ‘PASS’.
         Повторно натискане на бутон ‘MODE’ връща оборотомера в работен 
режим, а натискането на бутон ‘SELECT’ го установява в режим за 
въвеждане на парола - започва да мига най - левия разряд.
        Чрез бутона ‘RESET’ се изреждат цифрите от  0 до 9. Желаната се 
потвърждава с бутон ‘SELECT’, с което се преминава на следващия разряд. 
След потвърждаване на последната цифра, при вярно въведена парола се 
преминава към редактиране на параметри. При грешна парола на дисплея се 
изобразява ‘ERR’ и след 3 секунди оборотомера преминава в работен 
режим.
         / Виж Диаграма - Достъп до меню за промяна на параметри/

Промяна на параметри

         Параметрите се променят със следните бутони
         - бутон ‘MODE’ избира следващ параметър;
          - бутон ‘SELECT’ избира текущ параметър за редактиране /опции/;
         - бутон ‘RESET’ редактира избрания параметър.
         За да бъдат записани направените промени, от менюто трябва да се 
излезе със запис на параметрите - ‘SAVE’. Потвърждава се с бутон ‘SELECT’. 
С бутон ‘RESET’ се избира ‘YES’. Потвърждава се с бутон ‘MODE’. След 
изход от менюто на дисплея се появява надпис ‘RDY’.
         Повторно потвърждаване с бутон ‘MODE’ оборотомера се установява в 
работен режим.
         / Виж Диаграма - Достъп до меню за промяна на параметри/

        Забележка: При престой в меню за време по-голямо от 60 секунди без 
натискане на бутон, оборотомера автоматично преминава в работен режим 
без запис на променените параметри
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Схема на свързване
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ДИАГРАМА
Промяна на границата
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ДИАГРАМА
Достъп до Меню за промяна на параметри
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ДИАГРАМА
Меню за промяна на параметри
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9W

Таблица с използвани символи
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 ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на електронни устройства:

 Електронните устройства са предназначени за експлоатация в 
нормални климатични условия, в среда с нормална пожарна безопасност,
без агресивни към материала на корпуса течности и газове.

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

 Гаранционен срок 12 месеца от датата на продажба, но не повече от
18 месеца от датата на производство, отбелязано в съответен документ за 
продажба.
 Производителят не носи отговорност при следните случаи:
  - неспазване на условията за съхранение;
  - неспазване на условията за транспорт;
  - неспазване на условията за експлоатация;
  - природни бедствия.

 Гарацията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост на 
изделието и не е правен опит за отстраняване на повредата от 
неупълномощени лица.

 Внимание: За почистване на лицевия панел да не се използуват 
органични разтворители!

 ФАБРИЧЕН НОМЕР:_______________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
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