Panel čitač
- zobrazení taktu výroby t = 0-999 [s]
- zobrazení počtu vyrobených výrobků 0-9999 [ks]

Popis funkce:
Při příchodu pulsu na vstupu VSTUP se zobrazí čas výroby posledního výrobku. Panel
zobrazuje zaokrouhlenou hodnotu 0 – 999 sekund.
Čas výroby:

0-99 sekund

100-999 sekund

1000 a více

Zobrazuje:
t = 99
t 999
t = ol (překročen čas)
Pokud je aktuální čas výroby vyšší než čas zobrazený, zobrazí panel místo znaku „=“ znak
„_“ (podtržítko) a právě aktuální čas.

Po 7 sekundách zobrazování se zobrazí počet vyrobených výrobků. Zobrazování počtu
výrobků a času výroby se střídá po 7 s. Počet výrobených výrobků si panel pamatuje i během
výpadku napájení. Vynulovat počet vyrobených výrobků lze pulsem na vstupu RESET.

Panel počítá výrobky do 19999 ks, pak se počítání zastaví (lze vynulovat vstupem RESET).
Zobrazování počtu: 0000 – 9999, pak 10000 = A000, 11000 = b000, C, d, E, F, G, H, I, poslední
tisíc 19000 = J000, poslední zobrazované číslo je 19999 = J999.
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Zapojení panelu:

Montáž panelu:
Kontsrukce panelu umožnuje umístit panel libovolně a použít libovolné uchycení. Do
hliníkového profilu lze kdekoli vyvrtat montážní otvory. Ve spodním profilu jsou předvrtány 2 díry
průměr 7mm pro přichycení na vodorovný nosník. V případě nepoužití je vhodné tyto díry zaslepit.
Demontáž zadního plastu – odšroubovat zboku 2 šroubky krycího L profilu a plast lze
vysunout do boku.
Elektrické zapojení:
Uprostřed panelu se nachází zdroj 14V pro LED diody a elektroniku. V horní části zdroje
jsou svorky připojení síťového vodiče. Zemnící kabel (žlutá/zelená) se připojuje na kostřící bod.
Na pravé straně panelu (pohled zezadu) je svorkovnice vstupů.
Zde je popis vstupů:
+ 14V
GND
- VSTUP
+ VSTUP
- RESET

+ RESET

Svorky (vstupy) VSTUP a RESET jsou odděleny optočlenem. Při připojení napětí 5 – 30V
se vstup aktivuje. Pokud je zdrojem signálu např. mechanický spínač nebo kontakt relé, lze použít
napájení z interného zdroje +14V (zdroj na této svorce je chráněn proti zkratu). V tomto případě se
propojí svorka GND a záporná svorka -VSTUP a -RESET. Propojení svorky +14V a svorky
+VSTUP (nebo +RESET) se vstup aktivuje. Minimální délka pulsu je 100 ms.
Průchody kabelů mimo panel je potřeba vytvořit do hliníkového profilu podle úmístění
panelu. Kabely je potřeba uvnitř panelu fixovat zatahovacími sponami.
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