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ПРЕИМУЩЕСТВА:

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОСТ ЧРЕЗ ПОТРЕБИТЕЛСКО ПРОГРАМИРАНЕ НА 
СЪСТОЯНИЕТО, ЗАДАНИЯТА И КОНФИГУРАЦИЯТА  НА ИЗХОДИТЕ
РЕВЕРСИВНО БРОЕНЕ ЗА МОМЕНТНА КОРЕКЦИЯ НА НАТРУПВАЩАТА СЕ 
СТОЙНОСТ
ШИРОКО ИНДУСТРИАЛНО И ТЪГОВСКО ПРИЛОЖЕНИЕ С ФУНКЦИИ НА БРОЕНЕ,
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТ ИЛИ ДОЗИРАНЕ
ЗАПЕМЕТЯВАНЕ НА ПОКАЗАНИЯТА ПРИ ОТПАДАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО
ГАЛВАНИЧНО ИЗОЛИРАНИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ И ИЗВЕДЕНИ ЗАХРАНВАЩИ 
НАПРЕЖЕНИЯ
MODBUS КОМУНИКАЦИЯ И БАЗОВ СОФТУЕР ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

MS8220 е  32  битов  реверсивен  брояч  предназначен  за  отчитане  броя  на
постъпилите входни импулси и генериране на програмируем изход при достигане на
предварително  зададени  стойности.  Броячът  разполага  с  шест  цифрен  дисплей  и
софтуерен  делител/умножител,  осигуряващи  работата  му  с   датчици  с  различни
предавателни  коефициенти.  Конфигурирането  на  състоянията  на  брояча  и
функционалноста  му  като  дозатор  е  потребителски  избираемо  в  зависимост  от
конкретното приложение. Уреда разполага с  MODBUS комуникация и базов софтуер
за  локално  или  отдалечено  управление  и  настройка,  както  и  осигуряване  на
съвместимостта му с различни HMI приложения.

Уредът е снабден с енергонезависима памет, в която се съхраняват настройката
и отчетените преди изключване на захранването показания. 

II. КОД ЗА ЗАЯВКА
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КОД ЗАЯВКА

M 8220 - x.x.x.х.xS

Дискретeн изход K1
AA - не е изведен

- Реле 5A/250V 
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

AB
AF

CEmax Cmax

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

 - 24 VDC ±30% изолирано
 - друго

PB
PX
Изведено захранване на сензора
T0- не е изведено
T1
T2

- 12 VDC±15% 150 mA 
- 24 VDC 80 mA

Броячен вход
Q1
Q2 
Q3
Q7
Q8

 - fmax=10Hz
- fmax=50Hz

 - fmax=100Hz
 - fmax=2,5kHz
-  по заявака

Дискретeн изход K2
AB  - не е изведен

- Реле 5A/250V 
- OC NPN изол.,

     U =35V, I =50 mA

BB
BF

CEmax Cmax



III. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цифрови входове-
оптоизолирани

5

Броячен
     - входен делител/умножител

NPN и PNP    Fmax=2,5 kHz
  0.001 ... 1000

Нулиращ – Reset NPN 

Старт NPN 

Стоп NPN 

Реверс NPN

Изходи 2

K1 Реле 250 V / 5,10 A или OК за TTL 

K2 Реле 250 V / 5,10 A или OК за TTL 

Опции Триак 250 V / 2 A; Реле 250 V / 5,10 A 
OК за TTL или SSR  250 V / 10,20,40 A

Изведени напрежения 1

+ V 
+11÷14V 150mA изол./ +24V 80mA стаб, изол./ +5V

150mA стаб,изол

Индикация и клавиатура

Дисплей 1 x 6 цифри LED 10mm

Обхват на дисплея 0 … 999999

Точност ± 1 LSB

Формат на дисплея  X.XXXXX   XX.XXXX  XXX.XXX  XXXX.XX   XXXXX.X   XXXXXX

Клавиатура Полусензорна

Захранване

Захранващо напрежение 230V AC / max 20mA/50 Hz ( 1 Hz)

24 V DC±30% изолирано(по заявака)

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
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IV. ЛИЦЕВ И ЗАДЕН ПАНЕЛ. СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ

● СВЪРЗВАНЕ НА  ВХОДОВЕТЕ

● СВЪРЗВАНЕ НА ИЗХОДИ
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V. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

MS8220 брои  постоянно  постъпващите  импулси  на  входа  независимо  от
състоянието си като дозатор от 0 до зададената стойност на параметър U hi. Може да
брои възходяшо или низходящо /при ниско ниво на вход Reverse/, но е предназначен за
процеси  с  възходящо  натрупване.  Реверсът  е  по-скоро  за  моментни  корекции   в
натрупващата се нагоре стойност. 

Във функцията си на дозатор MS8220 има две  състояния :  
– АКТИВНО   и  - НЕАКТИВНО .

В  НЕАКТИВНО  състояние  изходите  са  винаги  изключени,  като  броячът
продължава да брои.

В АКТИВНО  състояние чрез основното задание - SP1, задание за отместване от
основното  задание  -  SP2 и  параметър  –  quE  (опашка,  отместване  спрямо  SP1)  се
формират два интервала(зони) в които изходите К1 и К2 си променят логиката според
конфигурацията им с параметрите “Zone 1” и “Zone 2” - (фиг.1).

Фиг.1
За  зона  1  изходите  съответстват  на  зададените  от  параметър  -“Zone  1”

логически състояния при натрупване на стойност от  0 до (SP1-SP2),  a за зона 2 на
зададените от параметър -“Zone 2” логически състояния при натрупване на стойност
между (SP1-SP2) и (SP1- quE). Състоянието на изходите се индицира от светодиодите
К1 и К2. 

И в двете състояния уредът регистрира входните импулси, като ги добавя или
изважда от натрупаната стойност, според състоянието на вход Reverse.
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При достигане на стойности  0  или  U hi,  брояча минава в неактивно състояние
(STOP) 

Основната  конфигурация на  уреда  определяща  логиката  на  работа  в
различните режими, изпълнението на командите  POWER ON, START,  STOP, RESET
както и при отпадане на захранването се осъществява от настройката на параметрите
rbt1, rbt2, rbt3  и е дадена в таблицата по долу:

Параметър
Стойност
на бита

Конгигурация на уреда

rbt1

 Режим на работа при  POWER ON

0
при POWER ON продължава броене от стойността към момента на POWER
OFF, без необходимост от команда на вход START.

1 при POWER ON е неактивен и се очаква команда на вход START

rbt2

RESET при START

0 не прави RESET(нулиране) при START ако е под SP1

1 RESET(нулира) при START

2 над  SP1  START = RESTART (т.е. не е необходимо да мине през  STOP).
Под SP1 няма да направи RESET

3 над SP1  START = RESTART . Под SP1 прави RESET

rbt3

RESET - STOP

0 RESET не води до STOP

1 RESET води до STOP

От  бутоните  може  да  се  командва  само  в  основен  дисплей! Не  и  в  меню
параметри или настройка на  SP1.  От входовете и през  MODBUS  може да  се
командва при всички ситуации.

5.1 Отключване/заключване на клавиатурат

LOCK/UNLOCK  KEYBOARD.  Не  може  да  се
променя SP1 и параметри.

                                 POWER ON

TOTAL  LOCK/UNLOCK  KEYBOARD.  Няма
клавиатура.Съобщение   t Loc/unLc.  При натискане
на бутон по време на работа- no cbd 

5.2 Преглед и промяна на основното задание SP1 .

–   Бутонът  се  задържа  3  сек.  до  извеждането  на  постоянен
надпис “SP1”. При отпускане се извежда стойността на SP1. 

 Редактиране на заданието  

 Изход от промяна на заданието
 Автоматично  изход 5 сек. след последния натиснат бутон, 
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5.3 Преминаване в АКТИВНО СЪСТОЯНИЕ

Преминаването  от  НЕАКТИВНО в  АКТИВНО СЪСТОЯНИЕ  става  чрез

цифровия  вход  START,чрез  бутон   или  по  MODBUS .  Активирането  на

режима се индицира със съобщение “StArt” и LED LOCK.
Поведението на брояча при старт е описано в таблицата:

- може да се конфигурира време на задържане на бутона.
START AS DEFINED -  При COUNTER>SP1 винаги прави RESET -->> START. При 
COUNTER<SP1 може да продължи или RESET-->START, според rbt2.

START START AS DEFINED
Входът действа по ниво и стартира, ако вече не е стартиран 
Чрез rbt2 може да се конфигурира да рестартира при команда START, ако е над SP1,
дори от активно състояние.
POWER ON – трябва първо да регистрира неактивен вход. Тази особеност се 
настройва от rbt1.
Tlatemcy < 12 mS

MODBUS START – просто активиране. Без RESET, независимо къде е COUNTER
START AS DEFINED – като старт от бутон

5.4 Преминаване в НЕАКТИВНО СЪСТОЯНИЕ
Преминаването  от  АКТИВНО  в  НЕАКТИВНО   състояние  се  извършва  чрез

цифровия вход  STOP , бутон   или по  MODBUS. Активирането на режима се

индицира със съобщение  “Stop”.
-  може да се конфигурира време на задържане на бутона.
STOP

IN STOP STOP                   Входът действа по ниво        Tlatency<400 uS

MODBUS STOP 

5.5 Нулиране (RESET) 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◄+ ,  или  по  MODBUS.  Докато

бутонът е натиснат на дисплея се извежда съобщение “RESEt“.

◄+ Стрелката се натиска с предимство
RESET AS DEFINED -   според rbit3 – RESEТ със или без STOP

IN RESET RESET AS DEFINED
Входът действа по ниво. Не се отброяват импулси докато е активен
Tlatency < 12 mS

MODBUS RESET – COUNTER=0
RESET AS DEFINED – като RESET от бутон
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VI. КОМУНИКАЦИЯ И СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

От бутоните може да се командва само в основен дисплей! Не и в меню параметри или
настройка на  SP1.  От входовете и през  MODBUS  може да се командва при всички
ситуации!

6.1 Вход в меню „Параметри“:

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 type adr ОПИСАНИЕ Fab

U hi FLOAT 8 Максимална граница на брояча.. Ако я достигне -->> STOP 
Uhic=Uhi*diU / nnUL

nnUL SINT 6 Множител             VOLUME= COUNTER * nnUL / diU

diU SINT 7 делител

SP2 FLOAT 12 Задание отместване спрмо SP1

quE FLOAT 14 Опашка, Логиката работи с отместване спрямо SP1.

dPnt UINT 29 Брой цифри след десеттичната запетая при представяне на  
количество (FLOAT величини)  

rbt1 UINT 24  Режим при  POWER ON
0 – при POWER ON продължава работа от състоянието към
момента на POWER OFF, без необходимост от START.
Вход START не е необходимо да минава през неактивно 
ниво, за да активира.
1 - при POWER ON е неалтивен и се очаква команда
Вх START трябва да мине през неактивно ниво.

rbt2 UINT 25 0 – не прави RESET при START ако е под SP1
1 - RESET при START
2- над SP1  START = RESTART (т.е. не е необходимо да 
мине през STOP). Под SP1 няма да направи RESET
3- над SP1  START = RESTART . Под SP1 прави RESET
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rbt3 UINT 26 0 – RESET не води до STOP
1 – RESET води до STOP

SLAt UINT 21 0-15 *0,5s забавяне за бутон    

Zon1 UINT 22 0- K1=OFF;  K2=OFF     1- K1=ON;  K2=OFF
2- K1=OFF;  K2=ON     3- K1=ON;  K2=ONZon2 UINT 23

bAUd UINT 27 COM PORT 
0- 9,6K 8n1; 4- 19,2K 8n1; 8- 9,6K 8e1; 12- 19,2K 8e1; 
16- 9,6K -8n2; 20- 19,2K 8n2; 24- 9,6K 8e2; 28- 19,2K 8e2; 
DISABLE BROADCAST – добавя се 32

Adr UINT 127 MODBUS ADDRESS

End ИЗХОД ОТ МЕНЮ ПАРАМЕТРИ

6.2 КОМУНИКАЦИЯ

 Адреси 0-127 са в EEPROM,  128-256 в RAM

 -  EEPROM e енергонезависима памет, оптимизирана за чест запис. Тя осигурява минимум
105 записа в една клетка. Ако това е недостатъчно, път и скорост може да се задават и в RAM
посредством опцията Config.Get_RAM=1 (не се изкл. работа с EEPROM-автоматично ще се
копират и в RAM)

 При запис в EEPROM възприемането на старт може да се забави за момент с до 4 ms/byte.

 Параметрите  може да се  променят  по време на  работа,  но  не  е  препоръчително.  В тази
ситуация скоростта става валидна веднага,  ускорението няма да се отработи правилно до
следващия старт. Броят импулси се зарежда след старт.

 Ако параметрите за комуникация са неизвестни и няма начин да се разберат, то се
закъсяват две от клемите за фабрично програмиране  -MCLR  и  GND   /или се натиска
бутон, ако такъв е наситен/. До изключване на тези клеми, комуникацията е 9600  bps,
8n1 , MODBUS ADR=1.

 Да няма друг уред на линията RS485, за да не се припокрие адрес 1.  В този режим
уредът не може да стартира.

MODBUS
FUNCTION

ИМПЛЕМЕНТИРАНИ MODBUS ФУНКЦИИ

03 Четене на HOLDING  REGISTERS,   
0 < REG ADR <127 – регистри в енергонезависимата памет,    
128 < REG ADR < 256 – регистри. в оперативната памет. 

06  preset holding reg

10 write multiple reg
*LONG 32 bit   A0  A1  A2  A3  ==>>   ADR [A2 A3]       ADR+1  [A0 A1]

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Не прави  проверки  за  аритметично  препълване.  В  TUNE  е  ограничен  до  999999,  но  през

MODBUS няма ограничения
• Вход  REVERSE се проверява на всеки импулс – няма забавяне спрямо входната поредица
• Стойност извън обхвата на дисплея започва с E (през modbus се представя нормално)
• Не работи с отрицателни числа

• Закръгля VOLUME нормално    0,4=0   0,6=1
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VII. СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА
„Микросист“ ЕООД предлага:

• Базов софтуер за тестове за операционна система „Windows” 
• Конвертор за програмиране от компютър -  USB/RS485 

КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ

COUNTER LONG Брой импулси 128

VOLUME FLOAT Натрупано количество 132
MAX COUNT LONG Брой импулси, съответни на U hi 130
 SP1 COUNT LONG Брой импулси, съответни на SP1 134
SP2 COUNT LONG Брой импулси, съответни на SP2-SP1 136

COMMAND UINT Команда. След изпълнение се нулира 

0xA755  - SIMPLE START
0xA753  - START AS DEFINED
0xA731  - STOP
0xA744  - SIMPLE RESET
0xA741  - RESET AS DEFINED

212

STATUS UINT BIT8 – ACTIVE
BIT9 – MAX REACHED
BIT10 – 0 REACHED
BIT11 – OVER SP1

189
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VIII. МЕРКИ ПРОТИВ СМУЩЕНИЯ

Препоръки за използване на свързващи проводници 

✔ При по-дълги разстояния  за линии подложени на електромагнитни смущения е 
желателно да се използват  проводник тип усукана  двойка. 

✔ За по-добра шумозащитеност може да се използва екраниран кабел, който трябва да 
бъде заземен само в единия си край. 

✔ Проводници, които пренасят близки по тип сигнали, могат да се опаковат заедно, но 
ако сигналите са различни, проводниците трябва да се отделят за предпазване от 
електромагнитно взаимодействие.

✔ Когато трябва да се пресичат проводници с различни по тип сигнали, това трябва да се 
прави под ъгъл 90 градуса и на максимално разстояние.

✔ Проводници, по които протичат слаби сигнали и проводници свързващи сензорите с
контролера,  не  трябва  да  минават  в  близост  до  контактори,  двигатели,  генератори,
радиопредаватели и проводници, по които протичат големи токове.
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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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