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КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРИЗОНТАЛЕН 
БАНЦИГ 
(ГАТЕР) 

  
BU-602GAO 

 
 

Инструкция за работа 
 

 
Контролерът BU-602GAO е  съвременен микропроцесорен прибор. Той има 8 входа, 

два релейни изхода. Осигурява работа в ръчен и автоматичен режим, като индикацията е в 
абсолютни или относителни координати. Има дробен входен делител. 

 
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ 

 
Захранващо напрежение/ Консумация                         AС - 220 V/5 VA    
Индикация 6 разряда 
Входове 
� за бутони                                                                            5 бр. 
� за превключватели 2 бр. 
� тактов                                                                                 1 бр. 

Максимална честота на тактовия вход   -без филтър 800 Hz 
- с филтър 400 Hz 

Изходи                                                                           2 бр. (с общ извод) 
Вид на изходите релейни, NO, 220 V, 3 А max. AC 
Настройваеми параметри: 
 - ход напред   0 - 999 mm 
 - обратен ход  0 - 999 mm 
 - коефициент по тактов вход     от 1 до 255+254/255 имп/mm 
 - минимална ширина на импулса (паузата)            1 - 99 ms 
 - реперна точка             0 - 999 mm 
 - дебелина на лентата             0 - 9 mm 
Енергонезависима памет 
Температурен диапазон на работа и съхранение                                         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.  
Той има  пет входа за бутони, входове за превключватели ръчен/автоматичен и 

относителна/абсолютна координата и тактов вход , както и два релейни изхода.  
 

На лицевият панел има три бутона, с които се извършва настройката на уреда. 
 

 
 

Фиг. 1 
 

Бутоните на лицевия панел имат следните функции: 
 

Бутон В автоматичен режим В режим на настройка 

 
Повишава заданието за  
отрязване 

Променя подрежимите 
Повишава показанието 

 
Намалява заданието за  
отрязване 

Намалява показанието 
Променя подрежимите 

 Записва заданието за  
отрязване 

Влизане в подрежимите  
Въвеждане настроените параметри 

 
 

Светодиоди       К1 - реле ход напред 
К2 -  реле ход назад 
CH1 – тактов вход 
CH2 – ръчен режим 
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МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕНА УРЕДА 
 

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  ( Фиг. 2 ) чрез разглобяеми клеми: 
 

 
Фиг.2 

 
Тактовият сигнал за изминалия път се подава между клема + 12 V и клема клема It. 

При използване на индуктивен датчик е желателно той да е с PNP изход. Ако изхода е n-p-n се 
поставя и външен резистор 5,1 к между входа и захранването (+12V). 

Между клема + 12 V и клема I      се включва бутон за  НАПРЕД ; 
Между клема + 12 V и клема I      се включва бутон за  НАЗАД ; 
Между клема +12 V и клема А/R  се включва ключ за  ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 

РЕЖИМИТЕ – режим АВТОМАТИЧЕН - ниско ниво, режим РЪЧЕН - високо ниво 
Между клема + 12 V и клема          се включва бутон за  НАМАЛЯВАНЕ  НА 

ЗАДАНИЕТО (съответства на бутона от лицевия панел); 
Между клема +12 V и клема O/A  се включва ключ за  ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА 

РЕЖИМA НА ИНДИКАЦИЯТА – ОТНОСИТЕЛНА ИНДИКАЦИЯ - високо ниво, 
АБСОЛЮТНА ИНДИКАЦИЯ - ниско ниво 

Между клема + 12 V и клема          се включва бутон за  ПОВИШАВАНЕ НА 
ЗАДАНИЕТО (съответства на бутона от лицевия панел); 

 Между клема + 12 V и клема I 0   се включва бутон за  НУЛИРАНЕ;  
На клеми R       и O  е изведен нормално отворен контакт на релето за НАПРЕД 
На клеми R       и O е изведен нормално отворен контакт на релето за НАЗАД 
На клеми + 12 V и маса е изведено  вътрешното изправено нестабилизирано 

напрежение. Товарната способност на изхода е 100 mA. Използва се за захранване на 
бутоните и датчик. 

 На клеми  220 V се подава захранвaщото напрежение. 
 
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 следните режими: 
• Настройка опорна точка, 
• Ръчен, 
• Автоматичен, 
• Настройка 

 

НАСТРОЙКА ОПОРНА ТОЧКА 

При включване на захранването уредът влиза автоматично в режим НАСТРОЙКА 
ОПОРНА ТОЧКА. Цифрите на индикатора мигат. При положение на ключа  
РЪЧЕН/АВТОМАТИЧЕН в режим " РЪЧЕН “ (светодиодът "CH2" свети) чрез бутони 
НАПРЕД и НАЗАД супорта се довежда до опорната точка и се натиска бутон 
“НУЛИРАНЕ”. При това на дисплея в абсолютна координата се изписва предварително 
настроената в режим  НАСТРОЙКА  стойност на отместването, с което се излиза от режима 
и се влиза в РЪЧЕН  РЕЖИМ . Ако ключът O/A в този момент е бил в относителна 
координата то се изписва нула, но паралелно стойността на отместването се записва в 
регистъра на абсолютната координата и може да бъде видяна при съответното състояние на 
ключа. Повторното влизане в режим НАСТРОЙКА ОПОРНА ТОЧКА може да стане само с 
изключване и включване на захранването.  

АВТОМАТИЧЕН/РЪЧЕН  РЕЖИМ 

Режимът се определя в зависимост от положението на ключа 
РЪЧЕН/АВТОМАТИЧЕН. Положението на ключа се индицира от светодиод "CH2".  

 
- РЪЧЕН РЕЖИМ 
 
При  положение  на ключа R/A в  режим "РЪЧЕН" и ключ О/А в АБСОЛЮТНА 

координата, докато е натиснат бутон НАПРЕД, релето НАПРЕД е включено, светодиодът 
"K1" свети и тактовият вход е разрешен. Импулсите от тактовия вход, разделени на зададения 
коефициент, се изваждат от текущата координата– на дисплея се показва изминатия път от 
опорната точка с отчитане на отместването (абсолютната координата). Отчитането на 
тактовите импулси става и при изключено реле в посоката на последното движение. 
  Докато е натиснат бутон НАЗАД, релето НАЗАД е включено, светодиодът "K2" свети 
и тактовият вход е разрешен. На дисплея се сумират импулсите от тактовия вход, разделени 
на зададения коефициент.  
 Бутон НУЛИРАНЕ не се възприема в режим АБСОЛЮТНА координата. 
 В режим ОТНОСИТЕЛНА координата бутон НУЛИРАНЕ се възприема и при 
натискането му се нулира относителната координата. Отчитането на дисплея продължава в 
относителни координати спрямо точката на нулиране. Двата вида координати могат да се 
видят по всяко време в ръчен режим чрез превключването на ключ " ОТНОСИТЕЛНА 
/АБСОЛЮТНА" 

Абсолютната координата намалява при ход НАПРЕД и се увеличава при ход НАЗАД, 
а относителната се увеличава при ход НАПРЕД и се намалява при ход НАЗАД. При 
преминване през нулата се индикират отрицателни числа. 
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- АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ 
 
 При положение на ключа в режим " АВТОМАТИЧЕН ", светодиодът "CH2" не свети. 

На дисплея се показва настроения ход НАПРЕД в mm (N). Това се показва и при всяко спряло 
състояние. През това време заданието за хода може да бъде променяно чрез бутоните        . 
(нагоре) и      (надолу) – от лицевия панел или външните. При задържане на бутон, зададеното 
се променя  бързо. Записването в паметта на уреда става чрез    бутона        или при натискане 
на бутони  НАПРЕД или НАЗАД. 

При влизане в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ след движение в РЪЧЕН РЕЖИМ или 
при НУЛИРАНЕ положението на супорта се записва като стартова точка. При натискане на 
бутон  НАПРЕД се включва релето НАПРЕД, светва светодиод "K1" и се разрешава тактовия 
вход за сумиране. При всеки импулс на тактовия вход мига светодиод "CH1" След 
отброяването на (N+D) x K импулси (N e заданието за  отрязване в mm, D е зададената 
дебелина на лентата, а К - преводния коефициент в имп./mm) релето се изключва и изгасва 
светодиода. По време на движението дисплея показва текущото положение спрямо стартова 
точка (от 0 до N+D). Ако има импулси и след изключването на релето те се отчитат и след 
спирането на супорта се включва реле НАЗАД за връщането на супорта на точната 
координата. 

След спирането, уредът изчаква бутон  НАЗАД или бутон НУЛИРАНЕ. 
При натискане на бутон НАЗАД (след ход НАПРЕД) се включва релето НАЗАД, 

светва светодиод "K2" и се разрешава тактовият вход за изваждане. Има два варианта за 
работа при ход назад (вариантите се избират в режим  НАСТРОЙКА): 

Вариант 0: След отброяването на М x K импулси (М e зададения обратен ход в mm) 
релето се изключва и светодиодът изгасва. По време на движението дисплея показва 
текущото положение спрямо стартова точка (от N+D до N+D-М), а след спирането - 
заданието за  отрязване (N). Така супорта се връща на разстояние М mm зад текущия срез. 

Ако след бутон НАЗАД се натисне бутон НАПРЕД, то преместването вече ще бъде 
M+N+D mm, а на дисплея показанията ще са от N+D-М до 2*N+2*D. Връщането на супорта с 
бутон НАЗАД  е отново  до разстояние М mm зад текущия срез. Така цикъла продължава до 
нулиране (с бутон НУЛИРАНЕ) или след движение в РЪЧЕН режим. 

Вариант 1: След отброяването на (N+М+D) x K импулси (М e зададения обратен ход в 
mm) релето се изключва и светодиодът изгасва. По време на движението дисплея показва 
текущото положение спрямо стартова точка (от N+D до -М), а след спирането - заданието за  
отрязване (N). Така супорта се връща на разстояние М mm зад стартовата точка. 

Ако след бутон НАЗАД се натисне бутон НАПРЕД, то преместването вече ще бъде 
M+2*N+2*D mm, а на дисплея показанията ще са от -М до 0, след което ще нарастват до 
2*N+2*D. Връщането на супорта с бутон НАЗАД  е отново  до разстояние М mm зад 
стартовата точка. Така цикъла продължава до нулиране (с бутон НУЛИРАНЕ) или след 
движение в РЪЧЕН режим. 

Повторното натискане на бутони НАПРЕД или НАЗАД не се възприема. Бутоните не 
се възприемат и по време на движение. По време на движение не се възприемат и останалите 
входове освен тактовия. 

Движението в автоматичен режим може да започне и с ход НАЗАД. 
Циклограмата на движението за двата варианта и в двата случая са показани на фиг.3 
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Фиг. 3 
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РЕЖИМ ЗА НАСТРОЙКА 

 
В този режим се настройват предварително величината на обратния ход, преводния 

коефициент, минималния импулс на тактовия вход, стойността на отместването на опорната 
точка и дебелината на лентата. 

За влизането в този режим е необходимо на лицевия панел да бъдат натиснати 
едновременно бутони      и       в момента на включване на захранването на уреда. 

 На дисплея се изписва първия подрежим rP - стойността на отместването на опорната 
точка. Смяната на подрежимите става с бутона     , влизането в подрежима – с бутон      , 
настройката с бутони         и        , излизането от подрежима – с бутон        . 

 
Подрежимите са както следва: 
 
1. rP – стойност на отместването на опорната точка. Задаването става в mm. 

Максимална стойност 9999 mm. 
2.  rE - за настройка на  величината на обратния ход. Максимална стойност 999 mm. 
3.  d1 - цяла   част на делителя по тактовия вход.   От 1 до 255. 
4.  d2 - числител  на  делителя  по тактовия вход.  От 0 до 254.    d2< d3 
5. d3 - знаменател на делителя по тактовия вход.  От 1 до 255. 

Коефициентът на деление по входа е 
d1+d2/d3 

и определя колко импулса на входа съответстват на  1 mm. 
6. dE  -  дебелина на лентата в mm. Максимална стойност 9 mm 
7. Р1 - задава се минималната ширина на импулса (паузата) в ms за тактовия вход. 

Импулси (паузи ) под тази стойност  се приемат за шум и не се отброяват. Може да 
се задава от 1 до 255 ms. При задаване на 0 няма филтър. 

8. Pr – програма за работа 
 0 – вариант 0 – в автоматичен режим при ход назад супорта се връща с хода 
назад от мястото на текущия срез; 
 1 – вариант 1 - в автоматичен режим при ход назад супорта се връща с хода 
назад от стартовата точка; 
 
 
Излизане от режима - чрез едновременното натискането на бутони        и           , 

когато на дисплея е името на подрежима. Уредът влиза в режим НАСТРОЙКА ОПОРНА 
ТОЧКА. 
 
 

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  

 


