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I. ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ

Цифрови входове 4

Start1,  Start2 активно ниво    GND ISO

Нулиращи – Reset1, Reset2 активно ниво    GND ISO 

Закъснение при възприемането
на външен вход – Start и Reset

16 ms   max.   

Изходи  2

K1,К2 Реле 250 V / 5,10 A  

Опции Триак 250 V / 2 A;                

NPN  OC  uniso     100  mA (използва  се  основното  вътрешно
захранване на уреда, напр. за управл. на SSR 250V /10,20,40 A);

NPN OC iso  500 mA 70V (за консуматори с външно захранване) 

Индикация и клавиатура

Дисплей 2 x 3 цифри LED 10 mm

Обхват на дисплея 0 … 999
Разделителна способност до 0.01s

Формат на дисплея
   

  XXX     min;  s;  s.10-1;  s.10-2

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

МОДЕЛ:   До  II.2011  уредът  MS8333 се  произвежда  под  името  MS8203U3.
Заменя също  MS8203U31 (модел с автоматично стартиране при захранване)

Документ редакция 2011/02/23
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II.  ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ.
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Фиг.2.1 Лицев и заден панел

Фиг.2.2. Свързване входове
Фиг.2.3.  Свързване  входове  от  различни
уреди към един източник на сигнал.

Фиг.2.4 Свързване изходи

                      

III. ОПИСАНИЕ

Уредът MS8333  е организиран, като два таймерни блока, работещи независимо
или  свързани  помежду  си.  Вградени  са  формати  на  времето  9.99  секунди,  99.9
секунди, 999 секунди или 999 минути. Всеки таймер може да се стартира от външен
вход  или  от  другия  таймер.  Предвидени  са  два  независими  входа  RESET.
Устройството  е  с  минимален  брой  параметри  за  конфигуриране,  опростено  е  за
удобство на потребителя.
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IV. УПЪТВАНЕ  ЗА  РАБОТА

С подаването  на  захранващо  напрежение,  таймерите  са  готови  за  работа.  На
дисплея се извеждат заданията им –  [ТАЙМЕР1]   [ТАЙМЕР2]. 

При  актиране  на  вход  START1 или  START2,  съответният  таймер  започва  за
намалява показанието си до достигане на 0. Докато работи изходът му е активен, а на
дисплея мига десетичната точка. При достигане на 0 се презарежда, запуска другия
таймер ( ако е разрешена тази опция,  вж. “НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ”) и очаква
нов старт. 

Работата при подаване на захранване може да се конфигурира по два начина – да
стартира  при  захранване,  ако  е  активен  вх.START,  или  да  се  изчака  последващо
активиране на входа. 

ТАЙМЕР 2

ТАЙМЕР 1

Външен старт

Външен старт К1

К2

Рестарт

Рестарт

RESET

RESET

Фиг. Блок схема

ПРОМЯНА НА ЗАДАНИЯТА

 ЗАДАНИЕ НА ТАЙМЕР 1 : Посредством бутоните, разположени под
левия дисплей. Светва зеленият светодиод вляво.

 ЗАДАНИЕ НА ТАЙМЕР 2 : Посредством бутоните, разположени под
десния дисплей. Светва зеленият светодиод вдясно.

При радактиране, стойността на заданието, която се вижда на дисплея става
валидна  веднага,  независимо  от  състоянието  на  съответния  таймер.   Ако
таймерът  е активен и се намаля заданието му, може да се окаже, че вече го е
изпълнил. Това води до стоп. Нов старт няма да последва при увеличаване на
заданието.

Новата  стойност  се  записва  в  енергонезависимата  памет  след  края  на
корекцията, при изгасване на зеления светодиод. 

 RESET НА ДВАТА ТАЙМЕРА ОТ КЛАВИАТУРАТА

Може  да  се  подаде  RESET  на  двата  таймера  чрез  едновремено  натискане  на
потъмнените бутони                             .     Индикация   [- - -]  [- - -]

5



V. ПРОМЯНА НА ПАРАМЕТРИ

В този режим се влиза с натискане и задържане за повече от 5 сек. едновремено на
потъмнените бутони

На дисплея се извеждат следните символи:

A B c

С бутона под символа А се влиза в  настройка на параметри на Таймер 1.
С бутона под символа В се влиза в  настройка на параметри на Таймер 2.
С бутона под символа   с    се излиза от режима на настройка.

След избор на един от двата таймера, на дисплея се извеждат следните символи:

O P c

С бутона под символа О се задава при таймаут да рестартира другия таймер.

С бутона под символа  се настройва режим на старт.
С бутона под символа Р се настройва формат на отчитаното време.
С бутона по символа с се излиза в по-горния режим.

При редактиране на съответните стойности, на дисплея се извежда следното:

o cXXX

където ХХХ е стойността, която се редактира с бутоните под левия дисплей.
С бутона под символа  о въведената стойност се потвърждава и се излиза в по-

горно ниво от менюто.

Име Описание Стойности

О ВРЪЗКА С ДРУГИЯ ТАЙМЕР 0 –при таймаут НЕ РЕСТАРТИРА  другия таймер 

1 - при таймаут РЕСТАРТИРА другия таймер .

РЕЖИМ  СТАРТИРАНЕ,
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ POWER ON

При  захранване  изчаква
фронт  на  вх  START,  а  не
стартира веднага

При  захранване  стартира,  ако
вх. START е с активно ниво.

Старт по фронт. 1            5        

Старт по фронт. Рестарт, ако
след  изтичане  на  времето
вход  START  е  с  активно
ниво.

2           6        

Старт по фронт,  рестарт при
всеки следващ импулс

3          7;  4        

Р ФОРМАТ НА ОТЧИТАНОТО ВРЕМЕ 0 -   999 . 10 –2 секунди

1 -   999 . 10 –1 секунди

2 -   999 секунди

3 -   999 минути
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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

7

http://www.microsyst.net/
mailto:info@microsyst.net

	Цифрови входове
	4
	активно ниво GND ISO
	Нулиращи – Reset1, Reset2
	активно ниво GND ISO
	на външен вход – Start и Reset
	16 ms max.
	Изходи
	2
	K1,К2
	Реле 250 V / 5,10 A
	Опции
	Триак 250 V / 2 A;
	NPN OC uniso 100 mA (използва се основното вътрешно захранване на уреда, напр. за управл. на SSR 250V /10,20,40 A);
	NPN OC iso 500 mA 70V (за консуматори с външно захранване)
	Индикация и клавиатура
	Дисплей
	2 x 3 цифри LED 10 mm
	Захранващо напрежение
	220V / max 20mA
	Работни условия
	Работна температура
	0 … 50 °C
	Размери
	Габаритни размери (WxHxL)
	96 x 48 x 128 mm
	Монтаж
	Панелен в отвор 90 x 44 mm
	max 300 g
	Степен на защита
	IP40
	Документ редакция 2011/02/23
	II. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ.
	Фиг.2.1 Лицев и заден панел
	III. ОПИСАНИЕ
	IV. УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА
	С подаването на захранващо напрежение, таймерите са готови за работа. На дисплея се извеждат заданията им – [ТАЙМЕР1] [ТАЙМЕР2].
	Работата при подаване на захранване може да се конфигурира по два начина – да стартира при захранване, ако е активен вх.START, или да се изчака последващо активиране на входа.


