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Броячът BU-602М2К е  съвременен микропроцесорен прибор. Той 
има два независими канала с шест разрядна индикация и различни 
възможности за конфигуриране. Каналите имат общ или самостоятелни 
входове и отделни релейни или транзисторни изходи. Каналите работят 
в режим на автоматичен или старт/стопен цикъл на броене. 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 

 
Захранващо напрежение/  AС - 220 V/5 VA 
Индикация  6 разряда 
Брой канали  2 бр. 
Броячни  входове   1 или 2 бр. 
Ниво “0” на броячния вход  от 0 до 2 V 
Ниво “1” на броячния вход  от 5 до 30 V 
Дробен коефициент на деление 
Максимална входна честота    - без филтър 800 Hz 

- с филтър 400 Hz 
Изходи   1 или 2 бр. 
Вид на изходите   релейни, NO, NC, 220 V, 3 А max AC 
Настройваеми параметри: 
 - задание за броячите от 1 до 999999 
 - коефициент на деление по входовете- от 1 до 255 254/255 
 - посока на броене нагоре или надолу  
 - логическо ниво на входните импулси 0 или 1 
 - ширина на входните импулси/паузата от 1 до 2550 ms 
 - изход  алтернативен или импулси от 0,1 до 25,4 s 
 - начално зареждане нула или текущо 

- вид на цикъла:         автоматичен или  старт/стопен 
Индикация за шумови импулси  от1 до 255 
Енергонезависима памет 
Памет при изключване на захранването 
Температурен диапазон от 0 до 50оС 
Габарити  48х96х130 mm   
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 
 
Уредът е оформен в стандартна кутия за монтаж на панел. Външният 

вид на лицевия панел е показан на фигура 1. 
 
Управлението и настройката се извършва с три бутона. Чрез 

светодиоди CH се индикира показвания канал. Чрез светодиоди K се 
индикира състоянието на изходите, а в режимите за въвеждане и настройка 
- състоянието на входовете. 

 
CH1 - канал 1  
CH2 - канал 2  
К1 - изход (вход) на канал 1 
К2 - изход (вход) на канал 2 

(UP)  - увеличение 
(RIGHT) -преместване на дясно 
( ENTER)- въвеждане 

  
фиг.1 

 
Уредът има два идентични и независими канала. Всеки от каналите 

има вход, на който се подават входните импулси. Те се отброяват и при 
достигане на зададените бройки се задейства съответния изход. За 
повишаване на шумоустойчивостта е предвидена селекция по ширината на 
импулсите и паузите. 

 
Вторият канал може да бъде и подчинен, при което той ще брои 

циклите на първия канал. 
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МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ НА БРОЯЧА 
 
Уредът се монтира на панел в предварително пробит монтажен отвор 

с размери  91 х 43 mm, като се закрепва с приложените стеги, които се 
слагат в предвидените за тях легла. 

 
Включването става към задния панел чрез разглобяеми клеми: 
 
Към клеми I 1 и  I 2 се подават входните сигнали за броене чрез 

контактен датчик свързан към захранване от 5 до 30 V или от електронен 
датчик с p-n-p изход. Ако изхода е n-p-n се поставя и външен резистор 
5,1 к между входа и захранването (+12V). 

На клеми +12V и маса е изведено  вътрешното изправено 
напрежение. Товарната способност на изхода е 100 ma. 

На клеми ~ 220V се подава променливотоковото  захранване с 
означената стойност. 

Изходите са изведени съгласно обозначенията. Паралелно на 
релейните контакти са поставени варистори за 250 V за повишаване на 
шумоустойчивостта. 

 
Внимание:  
Монтажът и работата с устройството да се извършва само от обучен 

персонал. 
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РЕЖИМИ НА РАБОТА И НАСТРОЙКА 
 
Уредът може да бъде в РАБОТЕН режим, в режим на 

ВЪВЕЖДАНЕ и в режим на НАСТРОЙКА. 
 

1.  РАБОТЕН РЕЖИМ 
 

При включване на захранването броячът влиза в РАБОТЕН режим с 
начално състояние на броячите съответстващо на показанията им при 
последното изключване на напрежението (ако не е зададено нулиране). 
При постъпване на входни импулси и паузи с продължителност по-големи 
от заложените и количество съответстващо на коефициента на деление 
съответният брояч се увеличава с единица (при броене нагоре) или се 
намалява с единица (при броене надолу). При достигане на зададената 
стойност (съответно нула) се включва изхода за време определено при 
настройката (или се превключва алтернативно), като броенето продължава 
от нула (съответно зададената стойност) при зададен автоматичен цикъл.  

 
Ако е зададен старт/стопен цикъл, то след включването на брояча 

входните импулси не се примат до подаването на СТАРТ чрез натискане 
на бутон ENTER.  Броенето спира при достигане на заданието и започва 
отново при СТАРТ. 

  
В работния режим светодиодите CH1 и CH2  указват стойността на 

кой от каналите се индикира на дисплея. Смяната на канала става чрез 
бутон  UP .  

 
При натиснат  бутон  RIGHT  на дисплея се индикира зададената 

стойност на текущия канал. За да се провери заданието на другия канал, 
първо трябва да се смени канала. 

 
Светодиодите К1 и К2 указват включването на съответния изход. 
 
Ако на входа на текущия канал за един цикъл влязат повече от 

зададените шумови импулси или паузи (с продължителности по-малки от 
зададените), то индикаторът за канала започва да мига. Наличието на шум 
не пречи на броенето, но сигнализира за проблем с датчика или за лоша 
настройка на продължителностите на импулса или паузата.  
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2. РЕЖИМ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 
 
В този режим се въвеждат зададените стойности на броячите на 

двата канала. 
 
Влизането в режима става чрез едновременното натискането на 

бутони UP  и ENTER  . При влизането в режима броенето спира. 
 
На дисплея се изписва С1 - ще се настройва заданието за канал 1 

след натискане на ENTER.  
 
Бутоните имат следните функции: 

� UP - сменя настройваемия канала (подрежим); 
   - повишава стойността на мигащият разряд; 

� RIGHT - сменя настройваемия разряд; 
� ENTER - влизане в режима; 

       - въвеждане на настроената стойност; 
 
Максимална стойност на настроеното задание - 999999. 
Всяка промяна на стойността на заданието довежда до нулиране на 

текущата стойност на съответния брояч. 
 
Излизане от режима - чрез едновременното натискането на бутони 

UP  и ENTER, когато на дисплея е номер на канал. . 
 

3. РЕЖИМ ЗА НАСТРОЙКА 
 
В този режи се настройват предварително всички основни параметри 

определящи работата на двата канала на брояча. 
 
За влизането в този режим е необходимо да бъдат натиснати 

едновременно бутони UP  и ENTER в момента на включване на 
външното захранване. На дисплея се изписва първия подрежим P1 - 
параметри на  канал 1. Смяната на подрежимите става с бутона UP. 
Бутоните имат същите функции, както и в режима на въвеждане.  

 
Подрежимите са както следва: 
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1. P1 - параметри на канал 1 
       Всеки от разрядите има отделно значение: 

 Х Х Х Х Х Х   
 

активно логическо ниво на импулса: 
0 - нула; 1 - единица; 
посока на броене:   
0 - надолу;1 - нагоре; 
вид на цикъла:  
0 - автоматичен; 1 - старт/стопен; 
нулиране при включване: 0 - да; 1 - не; 
дименсия на временните интервали: 
0 - в ms; 1 - в десетки ms; 
общ вход: 
0 – независими входове 
1 – вход едно е общ 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако е зададено, че каналите имат общ вход, то 
двата брояча ще броят по вход 1 и с неговия делител. Втори вход 
става нулиращ за двата брояча. 
 

2. P2 - параметри на канал 2 
  Всеки от разрядите има отделно значение: 

 Х Х Х Х Х Х   
 

активно логическо ниво на импулса: 
0 - нула; 1 - единица; 
посока на броене:   
0 - надолу;1 - нагоре; 
вид на цикъла:  
0 - автоматичен; 1 - старт/стопен; 
нулиране при включване:  0 - да; 1 - не; 
дименсия на временните интервали: 
0 - в ms; 1 - в десетки ms; 
подчиненост:     
0 -канала е независим; 
1-канала е подчинен; 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако е зададено, че канала е подчинен, то той ще 
брои циклите на 1 канал (без делител). Втори вход става 
нулиращ за първи брояч. 
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3. d11 - цяла  част на делителя по вход 1.   Макс. 255. 
4. d21 - числител на делителя по вход 1.     Макс. 255. 
5. d31 - знаменател на делителя по вход 1. Макс. 255. 

Коефициентът на деление по входа е 
d11+d21/d31 

6. d12 - цяла  част на делителя по вход 2.   Макс. 255. 
7. d22 - числител на делителя по вход 2.     Макс. 255. 
8. d32 - знаменател на делителя по вход 2. Макс. 255. 

Коефициентът на деление по входа е 
d12+d22/d32 

9. O1 - ширина на изходния импулс за канал 1 (по 0,1 s) 
Задава се от 1 до 254 ( от 0,1 до 25,4 s) или 255 за алтернативно 
превключване на релето  след всеки цикъл.  

10. O2 - ширина на изходния импулс за канал 2 (както O1) 
11. F1 - минимална ширина на импулса и паузата за  вход 1 
Максимално може да се зададе 255, което отговаря на 255 ms при 
дименсия ms или 2550 ms при дименсия  х 10ms. При задание 0 няма 
филтър. 

12. F2 - минимална ширина на импулса и паузата за  вход 2 (както 
F1) 

13. F3 - минимална ширина на импулса и паузата за  входове 3,4,5. 
Максимално може да се зададе 255, което отговаря на 2550 ms.Т.е. х10 
ms.(опция) 

14. FF1- лимит на шумовите импулси и паузи за канал 1 
Определя броя на шумовите импулси и паузи, след което се подава 
сигнал за наличие на шум. Максимална стойност - 255 

15. FF2- лимит на шумовите импулси и паузи за канал 2 (както FF1) 
 

Излизане от режима - чрез едновременното натискането на бутони 
UP  и ENTER, когато на дисплея е номер на подрежим.  

 

ЗА КОНТАКТИ 

„ЕЛО” ЕТ 

Гр. София, ж.к. Лагера, бл. 19, вх.Б 

Тел. 02-952-37-65 

         02-952-65-35 

www.elo-bg.com 

elo@engineer.bg  


