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Escolher modo contador ou temporizador

Tempo mínimo do sinal de entrada para que seja 

reconhecido o pulso 
       em ms ( entradas:                                                           ) 

Trava de teclado

            Trava de teclado desligada,           - Trava a tecla         ,             - Travas as 

teclas                        e                     - Trava as teclas       

Nos parâmetros em modo Temporizador podemos 

ajustar: 
Opções

Escolha da faixa de tempo

Indica  a lógica de entrada seleciona através de junper 

interno
Indica                   ou  

Tempo crescente  ou decrescente
     - Crescente: Tempo vai de 0 (zero) ao valor do setpoint,        - Decrescente: 

Tempo vai do valor do setpoint ai 0 (zero)

Escolher o funcionamento da saída em relação o 'set 

point'

                                                                        - vide manual completo do produto

Tempo em que a  saída fica acionada                                                                                         em ms

Trava de teclado

            Trava de teclado desligada,           - Trava a tecla         ,             - Travas as 

teclas                        e                     - Trava as teclas       

Escolher modo contador ou temporizador

Valor de pré escala, valor que será multiplicado pelo 

quantidade de pulsos da entrada

Retenção de memória, permite gravar o valor de 

contagem  quando o aparelho é desligado

           - Ao desligar o aparelho perde a contagem ou                    - Ao desligar o 

aparelho a contagem é memorizada

Tempo mínimo no qual ao entrada de reset tem que ficar 

acionada para o cotrolador reseta o processo
                        em ms

Escolher posição  do ponto decimal

                                                                                     - vide manual completo do  

produto

Tempo em que a saida  1 fica acionada                                                                                         em ms

Indica  a lógica de entrada seleciona através de junper 

interno
Indica                    ou  

Tempo em que a saida 2 fica acionada, disponivel  

apenas  para  o modelo CT6S-2P
                                                                                        em ms

Escolher o funcionamento da saída em relação o 'set 

point'

Para acessar os Parâmetros pressione 

Para modo Contador pressione         por  3 segundos e no parâmetro 

Nos parâmetros em modo Contador podemos ajustar: Opções

Para ajustar a 'set point' (SV) pressione e use as teclas       ,             , após o termino pressione por 3 segundos

     mudar para                  , após o termino pressione 

Para modo Timer pressione         por  3 segundos e no parâmetro    mudar para                  , após o termino pressione 

CT6S-2PCT6S

      por 3 segundos

Parametrização rápida contador/temporizador Autonics - CT6S E  CT6S-2P

 por 3 segundos

DimensõesConfiguração Elétrica

       por 3 segundos

                                                                  - Mais usados são                        para 

encoder,                          para sensor ou contato-seco ou tensão

Seleciona o tipo de entrada (por exemplo, sensor ou 

encoder, contagem crescente ou decrescente)

  Máxima velocidade de contagem (ciclos por segundo), 

para contato rele utilizar       
                                                            - Para encoders o mais  usado é o         


