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I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове 5

Броячен PNP   120Hz

Изведени напрежения 1

12V DC 12V / 20mA DC

Индикация и клавиатура

Дисплей 2 x 8 LCD 
Обхват на дисплея 0 … 99999999

Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение 220V / max 20mA
Честота на захранващото напрежение 50 Hz ( 1 Hz)

Работни условия

Работна температура 0 … 50 °C
Работна относителна влажност 0 … 80 % RH

Размери

Габаритни размери (WxHxL) 96 x 48 x 128 mm 
Монтаж Панелен в отвор 90 x 44 mm

Тегло max 300 g

Степен на защита IP40

Съхранение

Температура на съхранение -10 … 70 °C
Относителна влажност при съхранение 0 … 95 % RH



II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Моделът MS8210 е отчита броя на постъпилите входни импулси в два брояча, шест
цифрен брояч на смяна и осем цифрен тотален брояч. 

III. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ

IV. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Броячът има два дисплея – брояч на смяна и тотален брояч, като преминаването
между различните дисплеи става чрез бутоните “Up” или “Down”.

Брояч на смяна Тотален брояч

 

След подаване на захранване входните импулси се регистрират и в двата брояча.

1. Нулиране на брояча на смяната
 

При дисплей брояч на смяна се натиска и задържа за 5s бутонът “Set”, при което се 
появява мигащ маркер върху номера на смяната, която може да се промени чрез 
бутоните “Up” и “Down”. Направения избор се потвърждава с бутона “Set”. При 
избора на нова смяна се нулира брояча на смяната.

2. Нулиране на тоталния брояч

При  дисплей тотален брояч се натиска и задържа “Set” до извеждане на запис
“Системно Меню”,  без  да  се  отпуска   “Set”  се  натиска  и  задържа  бутона  “Down”,
отпуска се “Set” и чак след това  “Down”.  Появява се надпис: “Изчисти Общо Бр?”.
Натиска се “Set” за потвърждение или  “Down” или “Up” за отказ. 

При нулиране на тоталния брояч се нулира и брояча на смяната.
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА

Гаранционна карта № :     .................................................

Гаранционен срок      :     .................................................    месеца

Фабричен номер           :     .................................................

Стоката е закупена от  :     ..................................................................

с фактура №                 :     ............................../......   .......   20........  г.

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ

Гаранцията  се  състои  в  безплатна  поправка на  всички фабрични дефекти,  които
могат да се появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в
ремонтната база се представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен
уреда. Гаранцията  не  се  отнася  до  повреда,  причинена  от  лош  транспорт,  лошо
съхранение, неправилно използване, природни стихии, неспазване на инструкцията за
работа и случаите, когато е направен опит за отстраняване на дефекти от други лица. В
тези случаи дефектът се отстранява само срещу заплащане.

Обслужването  в  гаранционния  срок  и  уреждане  на  рекламациите  става  съгласно
действащото законодателство.

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА

Сервиз
Дата на

постъпване
Поръчка

номер
Вид на извършения ремонт

Дата на
предаване

Извършил
ремонта

     Продавач:...................           Купувач:.................

България,   4000   гр. Пловдив,   ул. Мургаш 4
Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446   факс: (+359 32) 640 446

www.microsyst.net   e-mail: info@microsyst.net
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