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* В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и
низходящ режим на броене на дисплейваното време

ПРЕДИМСТВА:

ТРИ РЕЖИМА НА РАБОТА - МОНОВИБРАТОРЕН И ДВА МУЛТИВИБРАТОРНИ 
НИЗХОДЯЩО ИЛИ ВЪЗХОДЯЩО БРОЕНЕ
ШЕСТ ФОРМАТА НА ПОКАЗАНИЯТА В СЕКУНДИ, МИНУТИ, ЧАСОВЕ
АСТРОНОМИЧЕСКИ ФОРМАТ НА ВРЕМЕТО ИЛИ С ДЕСЕТИ
ЗАПЕМЕТЯВАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА ПРИ ОТПАДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
ГАЛВАНИЧНО ИЗОЛИРАНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ И ИЗВЕДЕНИ ЗАХРАНВАЩИ НАПРЕЖЕНИЯ
ПРОГРАМИРУЕМО ВРЕМЕ НА ВКЛЮЧЕНО И ИЗКЛЮЧЕНО  

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MS8304 представлява таймерен блок, управляващ два инверсни изхода с три
режима  на  работа  –  Режим  1  –  моновибраторен,  Режим  2  и  Режим  3
мултивибраторен  (фиг  3).  Може  да   бъде  програмирано  времезакъснение  за
сработване  след  подаване  на  стартов  сигнал.  Формата  на  показанията  на
таймера  се  избира  от  потребителя  и  се  реализира  в  шест  режима  -   99.99
секунди,   999.9 секунди,    9999 секунди,     9999 минути,    99.59 минути и
секунди,     99.59  часове  и  минути.  Стартирането  става  от  външен  вход.
Предвиден е вход RESET за спиране на  устройството.

2. КОД ЗА ЗАЯВКА
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MS8304 - x.x.x.x.x.x

Изведено захранване 

Корпус
код   
М1 - кутия Ip5496x48x125 хоризонтален панел
1М - кутия Ip5496x48x125 вертикален панел

Дисплей

код   
Т0 
Т4
Т2
Т3

-   не е изведено
 -   
 -   24V 80 mA ISO стабилизирано
 -   5 V 80

11...14V 150 mA ISO

mA ISO стабилизирано 

Захранващо напрежение 
код   
PA 
PF 
PB 

-   
-   
-  24 VDC 

220 VAC 
24 VAC +

+10%-15%/50Hz

10%-30% изолирано

±30% изолирано

Захранващо напрежение -  220 VАС

MS8103N - M1.R1.T4.PA.AB.BBПример :

Изведено захранване - 11-14V

Дисплей - LED 14mm червен 4 цифри

код   
R1
G1-

- 14мм-червен
 14мм-зелен

  Код
K1  K2    
AA  BA 
AB  BB 
AD  BD 

- 
- 
- 

не е изведен
Реле 5A/250V 
Триак 2A / 250V

- OC NPN неизол.
- OC NPN изол.

AE  BE  
AF  BF  

U =65V, I =100mA

U =80V, I =1A*
CEmax Cmax

CEmax Cmax



3.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове 2

Старт NPN и PNP

Нулиращ – Reset NPN 

Изходи 2

K1,К2

• Реле 250 V / 5,10 A  

• Триак 250 V / 2 A;            

• NPN  OC  uniso   100  mA  (използва  се  основното  вътрешно
захранване на уреда, напр. за управление на SSR250V/40A)

• NPN OC iso  500 mA 70V (за консуматори с външно захранване,
или ползващи изведеното +V)

Изведено захранващо напрежение - /изолирано от вътрешното захранване/ 

+V възможни - според КОД на ЗАЯВКА
• +11 ÷ 14V 150mA iso            
• +24V 80mA iso 
• +5V 150mA iso 

Индикация и клавиатура

Дисплей 1 x 4 цифри LED 14 mm

Обхват на дисплея 0 … 9999
Формат на дисплея    XX.XX  XXX.X  XXXX
Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение

220V / max 20mA; 50 Hz 

24VDC(опция)

24VAC(опция)

Околна среда - условия на работа и експлоатация

Работна температура / относителна влажност - 25 ÷ 70 °C / 0 … 80 % rh 

Съхранение -  температура / отн. влажност - 25 ÷ 70 °C / 0 … 95 % 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

МОДЕЛ     До XI.2010 уредът MS8304 се произвежда под името MS8204
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4. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ

5. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

GND ISO

RESET

Фиг. 1 Свързване на входове

4                                                                     Редакция документ 2016-11-22                                                                           



10 11 12

7 8 9К1

К2

U
консуматор

10 11 12

7 8 9К1

К2

U

10 11 12

7 8 9К1

К2

Uвътрешно
11-14V

+-

10 11 12

7 8 9К1

К2

U+
-

РЕЛЕЕН
ИЗХОД

ИЗХОД
ТРИАК

NPN OC
неизолиран

NPN OC
изолиран

Фиг.2 Свързване на изходи

        6. РЕЖИМИ НА РАБОТА

Режима на работа се задава с параметър „SELO”

Фиг. 3 Принцип на  действие
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7. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА

С подаването на захранващо напрежение, таймерът е готов за работа.

В зависимост от параметъра dir, определящ начина на броене на дисплея се
извежда :

dir Преди Старт По време на работа

0 SPLo - заданието за ниско ниво Оставащото време

1 SPHi - заданието за високо ниво Нарастващото време след старт

Стартиране се осъществява от вход  START ,  а принудителното спиране от
вход RESET.

7.1. Редактиране на заданията на таймера

/ Ако таймерът работи редакция не се допуска./

Редактирането на заданията на таймера се извършва по следния начин:

 За  SPLo : натиска се и се задържа  Бутон Down. На  дисплея се извежда
заданието на таймера. С бутони Up и Down се извършва увеличаването или
намаляването стойността на заданието на таймера.  След приключване на
редакцията се потвърждава с бутон Mode. 

 За  SPHi :  натиска  се  и  се  задържа  Бутон  Up.  На   дисплея  се  извежда
заданието на таймера. С бутони Up и Down се извършва увеличаването или
намаляването стойността на заданието на таймера.  След приключване на
редакцията се потвърждава с бутон Mode. 

       
 Времената SPLo и SPHi в мултивибраторните режими 

трябва да се зададат по-големи от нула!

7.2. Преглед на заданията на таймерите. 

Заданията  на  таймерите  могат  да  бъдат  видяни  по  всяко  време  с  кратко
натискане на Бутон Down  и Бутон Up съответно за SPLo и SPHi.

7.3. RESET на таймера.

Mоже да бъде извършен по всяко време, чрез активиране на вход  RESET. На
дисплея се извежда rSt.
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7.4. ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ

Достъп до меню параметри е възможен само при спрял таймер. Ако таймерът
работи, то трябва първо да се подаде RESET.

Влизането  в   режим  “ПРОМЯНА  НА  ПАРАМЕТРИ”  се  осъществява  с
натискането и задържането за повече от 5 секунди на Бутон Mode. На дисплея се
извежда надпис "tune"  и последователно се изреждат следните параметри:

Име Описание Стойности

PF

Запомняне на
показанията след

отпадане на
захранване

0 - Забранено запомняне
1 - След подаване на захранване таймерът продължава работа
автоматично  от  там,  докъдето  е  стигнал  преди  отпадане  на
заханването
2 - След подаване на захранване таймерът очаква нов старт, за
да продължи (довърши) отработване на заданието 

SELO
Режим на работа

на таймера (фиг. 3)

1 - Режим 1. (моновибраторен)
2 - Режим 2. (мултивибраторен)
3 - Режим 3. (мултивибраторен)

dir
Посока на броене

на таймера
0 - низходящо
1 - възходящо

t ft
Формат на

показанията на
таймера

0 -  режим 99.99 секунди.  Извежда се с точка вдясно       99.99.
1 -  режим 999.9 секунди 

2 -  режим 9999 секунди Извежда се с точка вдясно           9999.
3 -  режим 9999 минути. След старт вдясно се извежда мигаща
точка.
4 -  режим 99.59 минути . секунди
5 -  режим 99.59 часа . минути  След старт точката мига.

8304 Модел уред. Извежда се на дисплея за 2 s, следва изход в работен режим.

Времената SPLo и SPHi в мултивибраторните режими 
трябва да се зададат по-големи от нула!
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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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