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Liczniki z serii HED i 7000  dziêki
niezale¿nemu zasilaniu bateryj-nemu oraz
niskiemu poborowi pr¹du s¹ bardzo
ekonomiczne w eksploatacji.

Elektroniczne liczniki
impulsów

Dane techniczne

Typ HED251

Charakterystyka ogólna

HED261 7010 / 7020

G³ówn¹ zalet¹ liczników serii HED251 jest
bardzo niski pobór pr¹du (uk³ad CMOS).
Standardowa bateria 1,5V typ AAA bêdzie
zasila³a ten licznik przez oko³o 7 lat.
Posiada wy�wietlacz LCD 10 mm o
wysokim kontra�cie. Dostêpny jest po
bardzo atrakcyjnej cenie.

Seria HED261 to o�miocyfrowe liczniki
zalecane zarówno do monta¿u tablicowego
jak i na p³ytki drukowane. Posiadaj¹
wej�cia elektroniczne 10 kHz, stykowe 30 Hz i
kasowania. Charakteryzuj¹ siê równie¿ niskim
poborem pr¹du max 6uA (uk³ad CMOS).

Miniaturowe liczniki sumuj¹ce, cztery cyfry
LCD z w³asnym zasilaniem, proste w
monta¿u i o niskiej cenie.

wy�wietlacz

zakres pomiarowy

zasilanie

liczenie

wej�cia

zerowanie

4 dekady LCD, wysoko�æ cyfr 10 mm 8 dekad LCD, wysoko�æ cyfr 8 mm 4 dekady LCD, wysoko�æ cyfr 6 mm

9999, kolejny impuls zeruje licznik 99999999, kolejny impuls zeruje licznik 9999, kolejny impuls zeruje licznik

1,3 - 1,7V DC, pod�wietlenie 5V DC
pobór pr¹du: 3 uA, pod�wietlenie 80 mA

2,7 - 3,3V DC, pod�wietlenie 5V DC
pobór pr¹du: 6 uA, standby 3 uA,
                     pod�wietlenie 80 mA

w³asne (1,5V bateria zegarkowa typ 386
lub SR43, ¿ywotno�æ baterii oko³o 3-4 lat
w temp. 20°C)

postêpowe postêpowe postêpowe

wej�cie licz¹ce - PIN3 stykowe / OC,
max 10 Hz, wyzwalane zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, max 1,8V,
minimalna d³ugo�æ impulsu 25 ms

wej�cie licz¹ce ma³ej czêstotliwo�ci
PIN2 stykowe / OC, max 30 Hz,
wyzwalane zboczem opadaj¹cym, próg
0,7V, max 18V, min. d³ugo�æ impulsu 25 ms
wej�cie licz¹ce du¿ej czêstotliwo�ci  PIN3
elektroniczne max 10 kHz, wyzwalane zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, max 18V, min.
d³ugo�æ impulsu 50 us, kompatybilny z TTL/
CMOS

stykowe 12 Hz (7010)
wbudowany kontaktron (7020)

zerowanie zdalne - PIN4 stykowe / OC,
wyzwalane zboczem opadaj¹cym, próg
0,7V, max 1,8V,
minimalna d³ugo�æ impulsu 15 ms

zerowanie zdalne - PIN4 stykowe / OC,
wyzwalane zboczem opadaj¹cym, próg
0,7V, max 18V,
minimalna d³ugo�æ impulsu 15 ms

zerowanie licznika nastêpuje poprzez
chwilowe usuniêcie baterii

stopieñ ochrony IP40 / DIN40050 od czo³a

temperatura pracy 0°C do +50°C 0°C do +50°C 0°C do +50°C

temperatura sk³adowania -20°C do +70°C -20°C do +70°C -10°C do +60°C

wymiary: obudowy
  otworu

48 x 24 x 14 mm
45,3 x 22,2 mm

48 x 24 x 14 mm
45,3 x 22,2 mm

27,6 x 17,7 x 6,5 mm
29,4 x 22 mm

typowe aplikacje idealny w aplikacjach, gdzie stosowane
jest zasilanie bateryjne
zastosowanie, gdzie brak jest lokalnego
�ród³a zasilania
liczenie elementów
monta¿ na p³ytkach drukowanych

idealny w aplikacjach, gdzie stosowane
jest zasilanie bateryjne
zastosowanie, gdzie brak jest lokalnego
�ród³a zasilania
liczenie elementów
monta¿ na p³ytkach drukowanych

dodatkowe informacje

zastosowanie, gdzie brak jest lokalnego
�ród³a zasilania
liczenie elementów
w urz¹dzeniach przeno�nych
dozowniki
kserokopiarki, drukarki

8.9

dostêpne wersje:

HED251-R  bez pod�wietlenia
HED251-T  z pod�wietleniem

dostêpne wersje:

HED261-R  bez pod�wietlenia
HED261-T  z pod�wietleniem

zliczanie w modelu 7020 nastêpuje w
wyniku pobudzania zewnêtrznym
magnesem, który mo¿e byæ dostarczany
na specjalne ¿yczenie - typ 015913-01
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8.10

7110DIN / 7110DINAS 7300 / LCD4SL

Wersje te s¹ dwukierunkowymi o�mio-
cyfrowymi licznikami bez kasowania
(7401AS) i z kasowaniem rêcznym
(7400AS), zalecane do monta¿u na druku.

7110DIN to seria popularnych, 8-mio
cyfrowych liczników z wy�wietlaczem LCD,
z w³asnym zasilaniem, kasowaniem za
pomoc¹ przycisku lub zdalnie. Wej�cie do
10 kHz. Wersja 7110DINAS posiada
zamiast wej�cia stykowego wej�cie
kierunkowe.

Liczniki impulsów, 41/2 lub 8 cyfr LCD o
wysoko�ci 12 mm, zaprojektowane dla
minimalnego poboru pr¹du. Szeroki zakres
zasilania AC i DC.

47 x 21 x 13,5 mm 48 x 24 x 34,5 mm
45 x 22,5 mm

79 x 43 x 16 mm
2 otwory �rubowe      10 mm

7400AS / 7401AS7016 / 7016AS

Miniaturowe liczniki impulsów, 6 cyfr LCD,
zalecane zarówno do monta¿u na druku
jak i w tablicy. Zaprojektowane dla
minimalnego poboru pr¹du.

licz¹ce 10 kHz f max  wyzwalane
opadaj¹cym zboczem, min. d³ugo�æ
impulsu 50 us, próg 0,7V, kompatybilne z
poziomami TTL/CMOS
kierunkowe  (dla 7000AS)
dodawanie = log 1
odejmowanie = log 0 (0V)

27,6 x 17,7 x 6,5 mm
29,4 x 22 mm

liczenie elementów
zastosowanie przy pomiarach
d³ugo�ci, odleg³o�ci i przy
pozycjonowaniu
monta¿ na druku i tam, gdzie
ograniczone jest miejsce
zastosowanie, gdzie konieczny jest
ma³y pobór pr¹du

wej�cie ma³ej czêstotliwo�ci - wej�cie
stykowe lub OC, f max 20 Hz wyzwa-lany
zboczem opadaj¹cym, próg 0,7V, min.
d³ugo�æ impulsu 25 ms
wej�cie du¿ej czêstotliwo�ci - wej�cie
elektroniczne f max 5 kHz wyzwalane
zboczem opadaj¹cym, próg 0,7V, min.
d³ug. impulsu 100 us, kompatybilne z
poziomami TTL/CMOS
wej�cie kierunkowe - elektroniczne
kompatybilne z poziomami TTL/CMOS,
dodawanie = log 1
odejmowanie = log 0 (0V)

wej�cie ma³ej czêstot.(7110DIN) - PIN4
wej�cie stykowe lub OC z filtrem f max 30Hz
wyzwalany zboczem opadaj¹cym, próg
0,7V, min. d³ugo�æ impulsu lub zwarcia
styku 15 ms
wej�cie du¿ej czêstot. - PIN5 wej�cie
elektroniczne f max 10 kHz wyzwalane
zboczem opadaj¹cym, próg 0,7V, min.
d³ugo�æ impulsu 50 us, kompatybilne z TTL/CMOS
wej�cie kierunkowe (7110DINAS) - PIN4
elektroniczne kompatybilne z TTL/CMOS,
dodawanie - nie pod³¹czony lub napiêcie
>2,4V (log 1), odejmowanie - po³¹czenie z
PIN1 lub napiêcie <0,7V (log 0) TTL/CMOS

stykowe 30 Hz wyzwalane zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, min. d³ugo�æ
impulsu 15 ms

idealny do sprzêtu przeno�nego
pozycjonowanie, pomiar d³ugo�ci
i odleg³o�ci
liczenie elementów
monta¿ na p³ytkach drukowanych

zamiennik dla liczników
elektromechanicznych
zastosowanie, gdzie brak jest
lokalnego �ród³a zasilania
zastosowanie przy pomiarach
d³ugo�ci, obrotów, odleg³o�ci
i przy pozycjonowaniu
liczenie elementów

monta¿ na panelach, gdzie niemo¿liwe
jest wyciêcie otworu
zamiennik dla liczników
elektromechanicznych
zastosowanie, gdzie jedynym �ród³em
zasilania s¹ baterie

6 dekad LCD, wysoko�æ cyfr 6 mm 8 dekad LCD, wysoko�æ cyfr 8 mm 8 dekad LCD, wysoko�æ cyfr 7 mm 4,5 lub 8 dekad LCD, wysoko�æ 12 mm

999999, kolejny impuls zeruje licznik 99999999, kolejny impuls zeruje licznik 99999999, kolejny impuls zeruje licznik 19999 lub 99999999 zale¿nie od modelu

2,6 - 3,4V DC
pobór pr¹du:  5 uA
                     10 uA przy 10 kHz

w³asne (wewnêtrzna bateria litowa,
¿ywotno�æ baterii oko³o 10 lat
w temp. 20°C)

6-240V AC lub 6-110V DC
pobór pr¹du:  50 uA przy 6V DC
                       5 uA przy 240V AC

2,6 - 3,4V DC
pobór pr¹du:  5 uA
                      max 10 uA

postêpowe  (7000)
postêpowo-rewersyjne (7000AS)

postêpowo-rewersyjne postêpowe (7110DIN)
postêpowo-rewersyjne (7110DINAS)

postêpowe

zerowanie zdalne  wyzwalane zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, minimalna
d³ugo�æ impulsu 15 ms, kompatybilne
z poziomami TTL/CMOS

zerowanie zdalne OC wyzwalane zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, minimalna
d³ugo�æ impulsu 15 ms

zerowanie rêczne (7400AS)
zerowanie zdalne - OC wyzwalane
zboczem opadaj¹cym, próg 0,7V,
min. d³ugo�æ impulsu 15 ms

zerowanie rêczne - mo¿liwo�æ blokady
przycisku zerowania
zerowanie zdalne PIN3 zwarcie do PIN1
lub przez OC, wyzwalany zboczem
opadaj¹cym, próg 0,7V, min. d³ugo�æ
impulsu 15ms

IP40 / DIN40050 od czo³a IP40 IP65 / NEMA4 od czo³a (z uszczelk¹) IP40

-10°C do +60°C

-10°C do +60°C

-10°C do +60°C

-20°C do +70°C

-10°C do +60°C

-20°C do +60°C

-10°C do +50°C

-20°C do +70°C

zasilanie z dowolnego napiêcia
po dodaniu uk³adu z³o¿onego z rezystora
i diody Zenera 3V

adaptory przy³¹czeniowe:
7210DIN - wspó³praca z napiêciami
5-240V AC/DC, zaciski �rubowe
2,5mm  (do 7110DIN)
7200QUAD DIN - wspó³praca z
sygna³em kwadraturowym (sygna³y z 2
czujników przesuniête w fazie
o ± 90°) (do 7110DINAS)
7200DIN - zaciski 2,5mm2


