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Уредът се изпълнява в два корпуса според степента на защита : 
MS8222 – IP40; MS8222W-IP65

I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове-
оптоизолирани

5

Броячен
     - входен делител/умножител

NPN и PNP   1000Hz
  0.001 ... 1000

Старт, Стоп, Reset, Реверс NPN 

Изходи 2

K1 Реле 250 V / 5A или OК за TTL 

K2 Реле 250 V / 5A или OК за TTL 

Опции - само за MS8222 -IP40 >>>   Триак 250 V / 2 A; Реле 250 V / 10 A

Изведени напрежения 1

+ V изолирано +11÷14V_150mA или +24_ 80mA стаб или +5V_150mA стаб.

Индикация и клавиатура

Дисплей 1 ред x 6 цифри LED 14mm
Обхват на дисплея 0 … 999999

Десетична точка Потребителски избираема

Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение 220V / max 20mA при 50 Hz ( 1 Hz) 
Заобикаляща среда

Температура -20 … 70 °C
Относителна влажност 10 … 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

Модел                   До XI.2010 уредът MS8222 се произвежда под името MS8202CAB.
*Моделът 8222 се извежда на дисплея при изход от меню параметри.

II. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Моделът MS8222 е предназначен за отчитане броя на постъпилите входни импулси
и генериране на изход при достигане на 2 предварително зададени  стойности. Броячът
разполага  с  шест  цифрен  дисплей  и  софтуерен  делител/умножител,  осигуряващи
работата му с  датчици с различни предавателни коефициенти.  Уредът е снабден с
енергонезависима  памет,  в  която  се  съхраняват  настройката  и  отчетените  преди
изключване на захранването показания. 
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III. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ

MS8222 - IP40 MS8222W - IP65

● СВЪРЗВАНЕ НА  ВХОДОВЕТЕ
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● СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДИ / само за MS8222 – IP40 /

IV. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Броячът MS8222 има два  режима – АКТИВЕН и НЕАКТИВЕН, различаващи се по
поведението на изходите. И в двата режима уредът регистрира входните импулси, като ги
добавя или изважда от натрупаната стойност, според състоянието на вход Reverse.

В  АКТИВЕН  режим  при  достигане  на  натрупаната  стойност  до  предварително
зададено ниво изходите K1 и K2 се променят според зададените им чрез параметрите “Zone
1” и “Zone 2” състояния. Изходите съответстват на зададените от “Zone 1”  състояния при
натрупана  стойност  между  0  и  (SP1-SP2),  a  на  зададените  от  “Zone  2”  –  при  натрупана
стойност между (SP1-SP2) и SP1. Състоянието на изходите се индицира от светодиодите К1 и
К2. 

В НЕАКТИВЕН режим изходите са винаги изключени, като броячът продължава да
брои.  И  в  двата  режима  при  достигане  на  стойност  0  (при  изваждане)   или  стойността
определена от параметъра “HLEvEL” (при сумиране) броячът минава в “неактивен” режим,
като на дисплея се редуват 0 и “nnnnnn” или “HLEvEL” и “uuuuuu”, до извършване на ресет.

При  отпадане  на  захранването  броячът  помни  натрупаната  стойност  и  след
възстановяване влиза с нея в НЕАКТИВЕН режим.

 4.1 Преминаване в АКТИВЕН РЕЖИМ

Преминаването от НЕАКТИВЕН в АКТИВЕН режим става чрез цифровия вход

Старт  или чрез бутон  , при задържане за 5 секунди и при избрана функция

Старт/Стоп  от  параметъра  “r bit1”.  Активирането  на  режима  се  индицира  със
съобщение “StArt” и LED LOCK.

Поведението  на  брояча  при  старт  се  определя  от  стойността  на  параметъра
“rbit2”, като са възможни два варианта – нулиране при старт ако е достигната стойност
SP1 или възможно стартиране само ако натрупаната стойност е в границите от 0 до
SP1.

 4.2 Преминаване в НЕАКТИВЕН РЕЖИМ

Преминаването от АКТИВЕН в НЕАКТИВЕН се извършва чрез цифровия вход

Стоп  или при задържане за 5 секунди на бутон   (избрана  функция  Старт/Стоп  от

параметъра “r bit1”). Активирането на режима се индицира със съобщение  “Stop”.
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 4.3 Нулиране на натрупаната стойност.

Вход RESET нулира натрупаната стойност. Докато е активен (свързан с GND_ISO)  на
дисплея се извежда съобщение “- - - - - -“ и не се отчитат входните импулси. 

Нулирането  е  възможно  и  чрез  бутон  ,  при  задържане  за  5  секунди,  ако  е

избрана  функция Ресет  от  параметъра  “r bit1”.  Докато бутонът е  натиснат  на дисплея  се
извежда съобщение “RESEt“.

Според параметъра “r bit3”,  при нулиране режимът на работа не се променя или се
преминава в НЕАКТИВЕН режим.

 4.4 Преглед  и промяна на заданията SP1 и SP2.

Дисплей на натрупана стойност се индицира от  LED CH1, а на задание от  LED

CH2.

 

 Дисплей  SP1 за  5  секунди,  след които се  връща към на
натрупана стойност 

 Дисплей  SP2  за  5  секунди,  след  които  се  връща  към
натрупана стойност

Промяна на заданията
Промяната на заданията е възможна само в НЕАКТИВЕН режим.

или 

 Дисплей SP1 или SP2 

–   Бутонът  се  задържа  3  сек.  до  извеждането  на  постоянен
надпис “SP1”. При отпускане се извежда стойността на SP1.
Ако до 5 секунди не се натисне бутон броячът се връща към
нормална работа.

 Редактиране на заданието  (1  “HLEvEL”)

 Преминаване  към  редактиране  на  SP2,  извежда  се
съобщение “SP2” до повторно натискане на бутона
Ако бутонът не се натисне до 5 секунди след промяната на
стойността на SP1, тя се отхвърля и броячът се връща към
дисплей на  натрупана стойност. 

 Преминаване към редактиране на SP2, извежда се 
стойността на SP2 = 10% от SP1

 Редактиране на заданието  (0  SP1)

 Изход от промяна на заданието
 Автоматично  изход 5 сек. след последния натиснат бутон, 

като за стойност на SP2 се приема 10% от SP1 !
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V. СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ 

Достъп до системните параметри е възможен само в НЕАКТИВЕН режим.
 Натиска се и се задържа за 5s при дисплейвана натрупана

стойност  до  появата  на  надпис  “tune”. Влизането  в  това
меню се индицира от светодиода PROG.

 Натиска се за редактиране на параметър

 Променя се стойността на избрания параметър

 Потвърждава се направената промяна

 За изход от меню СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ трябва да се
достигне до последния параметър  End  и да се потвърди с
бутон Enter/Prog

Параметър Описание Стойности
Фабр.
ст-ст

PrSclr Делител на входните импулси 1...1000

rASter Множител на входните импулси 1...1000

dPnt t Положение на десетична точка 0–XXXXXX    1–XXXXXX.
2–XXXXX.X   3–XXXX.XX
4–XXX.XXX   5–XX.XXXX
6–X.XXXXX

HLEuEL Горна граница натрупаната 
стойност 

1...999999

ZonE 1 Състояние на изходите К1 и К2 в
зоната между 0 и (SP1-SP2)

0 – K1 изкл., К2 изкл.
1 – K1 вкл., К2 изкл.
2 – K1 изкл., К2 вкл.
3 – K1 вкл., К2 вкл.

ZonE 2 Състояние на изходите К1 и К2 в
зоната между (SP1-SP2) и SP1

0 – K1 изкл., К2 изкл.
1 – K1 вкл., К2 изкл.
2 – K1 изкл., К2 вкл.
3 – K1 вкл., К2 вкл.

r bit1 Системен параметър, определящ
функцията на бутона Start/Stop

0 – Старт/Стоп
1 – Ресет 

r bit2 Системен параметър, определящ
дали  брояча  ще  се  самонулира
при нов старт, ако е достигнато
задания  SP1. 

0 – Не 
1 – Да 

r bit3 Системен параметър, определящ
действието на ресет функцията

0 – Нулиране без промяна на
работния режим

1 – Нулиране с преминаване в
НЕАКТИВЕН режим 

End Изход от меню Системни параметри. За кратко се вижда моделът на
уреда  [-8222-].
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VI. КОД ЗА ЗАЯВКА
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КОД ЗАЯВКА

M 8222 - x.x.x.х.xS

Дискретeн изход K1
AA - не е изведен

- Реле 5A/250V (NO/NC)
- Триак 2A/250V 
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

AB
АD
AF

CEmax Cmax

Захранващо напрежение *
PA - 230 VAC 

- 24 VDC 
- друго

+10%-15%/50Hz

PB ±30% изолирано

PX 

Изведено захранване на сензора
T0- не е изведено
T1- 12 VDC±15% 150 mA 
T2- 24 VDC 80 mA
T3-   5 VDC 150 mA
Броячен вход - филтър
Q2 - fmax=50Hz
Q6 - fmax=1kHz

Дискретeн изход K2
AB  - не е изведен

- Реле 5A/250V (NO/NC)
- Триак 2A/250V 
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

BB
BD
BF

CEmax Cmax

M 8222 W - x.x.x.х.xS

Дискретeн изход K1
AA - не е изведен

- Реле 5A/250V (NO)
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

AC
AF

CEmax Cmax

Захранващо напрежение *
PA - 230 VAC +10%-15%/50Hz

Изведено захранване на сензора
T0- не е изведено
T1- 12 VDC±15% 150 mA 
T3-   5 VDC 150 mA

Броячен вход - филтър
Q2 - fmax=50Hz
Q6 - fmax=1kHz

Дискретeн изход K2
AB  - не е изведен

- Реле 5A/250V (NO) 
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

BC
BF

CEmax Cmax



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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