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Instrukcja użytkowania  .....PL 

 

                         
 

 

NAZWA ZESTAWU:PROGRAMOWALNY, 5-CYFROWY        

LICZNIK IMPULSÓW 

Typ: KL 

Model: 202 A /12V 

           202 B /24V 
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Symbol Definicje 

 

Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa 

 

Produktu po upływie okresu użytkowania, nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa 

domowego 

 

Urządzenie należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami i prawami. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami 

 

Wyrób spełnia wymagania norm UE 

Develop it fulfils the requirement of norms of UE 

EN 61000-6-3:2001 [PN-EN 61000-6-3:2002] 

EN 61000-6-2:2001  [PN-EN ] 

Normy te są zharmonizowane z Dyrektywą 89/336/EEC 

These standards are harmonized with Directive 89/336/EEC(EMC) 

 

1. UŻYTKOWANIE  I KONSERWACJA 

 

Ważne informacje dotyczące bezpiecznej i efektywnej obsługi urządzenia. Należy przeczytać przed użyciem urządzenia. 

1.1. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie wody. 

1.2. Nie instaluj urządzenia w miejscach wilgotnych. 

1.3. Nie dotykaj wtyczki zasilania mokrymi rękami. 

1.4. Nie dotykaj przewodów, końcówek pozbawionych izolacji zanim nie zostaną wyłączone z sieci. 

1.5. Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz przewód z kontaktu. 

1.6. Urządzenie może korzystać tylko z takiego rodzaju zasilania, jakie wskazuje instrukcja. 

1.7. Nie należy stawiać żadnych przedmiotów na przewodzie zasilającym. 

1.8. Ostrożność w przypadku konieczności naprawy. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie rozbieraj urządzenia na 

części, lecz oddaj do autoryzowanego serwisu. Otwieranie urządzenia może narazić użytkownika na porażenie prądem 

lub inne niebezpieczeństwo. Niewłaściwe złożenie urządzenia może ponadto spowodować porażenie prądem przy 

późniejszym użytkowaniu. 

1.9. Wyłącz przewód zasilający z gniazda  i zgłoś się do autoryzowanego serwisu w następujących przypadkach:  

a) jeżeli została zniszczona wtyczka lub przewód zasilający 

b) jeżeli do urządzenia dostał się jakiś płyn 

c) jeżeli urządzenie nie działa normalnie, zgodnie z obsługą 

d) jeżeli urządzenie upadło lub zostało mechanicznie uszkodzone 

e) jeżeli urządzenie przejawia wyraźne zmiany w sposobie działania 

f) nie korzystaj z urządzenia, jeżeli znajdujesz się w pobliżu nieszczelnej instalacji gazowe. 

1.10. Informacje dodatkowe. 

Zabezpieczenia przed przepięciami w sieci (wyładowaniami atmosferycznymi). Gniazdo zasilające powinno być 

dodatkowo zabezpieczone przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Wybór właściwego zabezpieczenia powinien być 

przeprowadzony przez uprawnionego instalatora. Uszkodzenie urządzenia spowodowane przepięciami w sieci w wyniku 
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wyładowań atmosferycznym nie są objęte gwarancją, nawet, jeśli zastosowano wymienione wyżej zabezpieczenia 

dodatkowe. Podczas prób przeprowadzonych w docelowych warunkach użytkowania sprzętu nie stwierdzono szkodliwego 

wpływu  urządzenia na inne urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

 

UWAGA. Moduł powinien być zmontowany zgodnie z instrukcją. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.  

 

2. BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE OGÓLNE 

 

2.1. Nie montować urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną 

uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. 

2.2. Nie używać urządzenia w miejscach wilgotnych np.: łazienka, sauny parowe, może to spowodować pożar lub być 

przyczyną porażenia elektrycznego. 

2.3. Urządzenie powinno być zawsze suche . Nie powinno być narażone na padające krople i bryzgi wodne. W przypadku 

zawilgocenia urządzenia może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych. 

2.4. Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory wentylacyjne, grozi to uszkodzeniem urządzenia. 

2.5. Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować 

uszkodzenie podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów. 

2.6. Do czyszczenia nie używać wody, chemikaliów, rozpuszczalników. Czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem 

detergentów. 

2.7. Do czyszczenia reflektorów używaj miękkiej, czystej i suchej ściereczki. 

2.8.  W przypadku wydobywania się podejrzanego zapachu/dym/, odłączyć niezwłocznie od zasilania i 

skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.9.  Nie próbować samemu naprawiać urządzenia. Skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem. 

2.10. Serwis prowadzi producent:  

 

NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C., 76-200 Słupsk , ul. Mikołaja Reja 53, 

Tel./Fax. +48 59. 7272445, 697 697 381           serwis@ nordelektronik.pl 

Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu w siedzibie Firmy NORD ELEKTRONIK Kaźmierczak S.C. W 

przypadku reklamacji, odpowiedzialność dotyczy wyłącznie  produkowanych przez nas zestawów i 

podzespołów,  a nie montażu i dostrajania. Informacje gwarancyjne – zapraszamy na stronę: 
http://www.nordelektronik.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/2 

 

3. INFORMACJE O RECYKLINGU 

 

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produkt po upływie 

okresu użytkowanie nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć 

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, 

prosimy o oddzielenie produktu od innego typy odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego 

użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla 

środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem 

sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni 

skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi 

odpadami komercyjnymi. 

 

4. PRZEZNACZENIE, FUNKCJE GŁÓWNE 

Licznik służy do zliczania impulsów o częstotliwości do około 1kHz. Licznik wyposażony jest w pole odczytowe o pojemności 
99999 oraz posiada 2 wejścia zliczające mechaniczno-optyczne, które szybko za pomocą złącz typu Goldpin lub ustawień menu 
daje się konfigurować. Urządzenie posiada pamięć umożliwiającą zapamiętanie dotychczas odliczonych impulsów po zaniku na-
pięcia zasilania. Licznik wyposażono w przekaźnik o regulowanym czasie załączania. Przekaźnik załącza się na ustawiony czas po 
odliczeniu zadanej ilości impulsów. 
 

5. MONTAŻ I URUCHOMIENIE 

 

Schemat ideowy urządzenia przedstawia Rysunek 3. Konstrukcję licznika oparto na mikrokontrolerze ATMEGA8 rodziny AVR. 
Mikroprocesor steruje pracą całego urządzenia, a więc odpowiedzialny jest m.in. za multipleksowanie wyświetlaczy LED, zliczanie 
impulsów i  sprawdzanie stanów wejść konfiguracyjnych i obsługę przycisków. Weryfikacja wejść konfiguracyjnych odbywa się 
zaraz po uruchomieniu zasilania. Sterowanie segmentami wyświetlaczy odbywa się szeregowo za pomocą układu IC3 (rejestr 
74HC164). Rezystory R9, R10, R20, R21 tworzą dzielniki napięcia podłączone do wejść komparatora analogowego zawartego w 
strukturze ATMEGA8. Za ich pomocą monitorowany jest stan napięcia zasilania, a w przypadku jego zaniku, generowane jest 
przerwanie w obsłudze, którego do pamięci EEPROM zapisywana jest aktualna liczba impulsów oraz stan pracy licznika. Układy 
IC4 oraz IC5 to 2 transoptory izolujące wejścia optyczne. Na ich wejście można podawać napięcia z zakresu 5V do 24V. 
 Elektronika zasilana jest napięciem stabilizowanym 5V dostarczanym z układu IC2. Standardowe zasilanie licznika to 
napięcie 9 do 15V prądu stałego lub zmiennego, jednak do zasilania zaleca się napięcie 12V, które zapewnia prawidłowy zapis do 
pamięci. Na płytce przewidziano miejsce na przetwornicę DC/DC. Po zaopatrzeniu licznika w przetwornicę, napięcie zasilania 
może wynosić nawet 30V. Obwód przetwornicy opiera się na standardowej aplikacji układu MC34063. W montowanym liczniku 
wydajność przetwornicy wynosi około 1A.  
 Elementem wykonawczym jest przekaźnik zmieniający swój stan po odliczeniu zadanej ilości impulsów(przy zliczaniu w 

górę) lub po osiągnięciu zera(przy zliczaniu w dół). Przekaźnik zmienia swój stan na czas ustawiony z pozycji menu 
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6. SCHEMATY IDEOWE I MONTAŻOWE PŁYTEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 1. Schemat  płytki bazowej  montażowy                              Rysunek 2. Schemat montażowy płytki bazowej  
                                       (elementy przewlekane)                                                          (elementy SMD)                  
                                                                                                                        

 
                    
 
 

Rysunek 3. Schemat  ideowy płytki bazowej                    
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Rysunek 4. Schemat  montażowy płytki wyświetlacza                     
 
 

Jeśli wybrano wersję 12V należy nie montować elementów oznaczonych * i zewrzeć zworkę 12/24V. 
 

 
 

7. LISTA ELEMENTÓW 

 

 

 

 

R01,R02  Zworka SMD 1206 2 SZT 

R1÷R6, R7, R8 2.2kΩ                    0805 8 szt. 

R11÷R18 330Ω                    0805 8 szt. 

R19 4.7kΩ                   0805 1 szt. 

R24, R25 100Ω                    0805 2 szt. 

R9, R10 1MΩ                     0805 2 szt. 

R20 220kΩ                  0805 1 szt. 

R21 120kΩ                  0805 1 szt. 

R23 10kΩ                    0805 *1 szt. 

R22 1.2kΩ                   0805 *1 szt. 

R26 0.2Ω/3W *1 szt. 

C1 1000μF/16V 1 szt. 

C2 100μF/16V 1 szt. 

C11 470μF/35V *1 szt. 

C3÷C7, C12 100nF                   0805 6 szt. 

C8, C9 220nF                   0805 2 szt. 

C13, C14 10nF                     0805 2 szt. 

C10 470pF                   0805 *1 szt. 

D1 1N5818                  *1 szt. 

D2 1N4148                  SMD             1 szt. 

T1÷T6 BC857                   SMD 6 szt. 

T7 BC847                  SMD 1 szt. 

M1 Mostek DB-S          SMD 1 szt. 

IC1 Atmega8              DIL28 1 szt. 

IC2 7805 1 szt. 

IC3 UCY74164             SMD 1 szt. 

IC4, IC5 TLP181                  SMD 2 szt. 

IC6 MC34063 *1 szt. 

DISP1÷DISP6 Wyświetlacz TOS5163 5 szt. 

LED1 LED Ø3 Green 1 szt. 

LED2 LED Ø3 Yellow 1 szt. 

LED3 LED Ø3 Red 1 szt. 

L1 Cewka 220μH *1 szt. 

Podstawka DIL28 1 szt. 

Podstawka DIL8 *1 szt. 

ZBLOK 3 PIN 1 szt. 

Złącze  Z-BLOCK 2PIN 6 szt. 

GOLDPIN 2X3PIN, 2X2PIN łącznie 10PIN 

ZWORNIK - 4 szt. 

S1÷S3 Switch 6mm 3 szt. 

RLY JRC 27F 12V 1 szt. 

Płytka wyśw.  KL202A 1 szt. 

Płytka bazowa KL202 1 szt. 

   

Płytka przycisków S1+S2+S3 1 szt. 

*- elementy w wersji 24V AC/DC 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 5 z 6 

 

8. OBSŁUGA, PROGRAMOWANIE 

 
 Znaczenie diod: 

 

o Pulsująca LED2: licznik oczekuje na impulsy 
o Włączona LED1: oba wejścia zliczają w górę 
o Włączona LED3: oba wejścia zliczają w dół 
o Włączona LED1 i LED3: wejście A zlicza w górę, wejście B zlicza w dół 

 

 Obsługa i menu ustawień: 
 

Po włączeniu zasilania, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona liczba ‘0’ impulsów. Gdy wcześniej (przed zanikiem lub wyłącze-
niem zasilania) licznik pracował i odliczono np. 17 impulsów to praca licznika zostanie wznowiona i wyświetlona zostanie liczba 
17. Praca nie zostanie wznowiona jeśli wyłączono opcję  autostartu. 
Aktywacja odliczania odbywa się po krótkim naciśnięciu przycisku S3. Dłuższe naciśnięcie tego przycisku, na około 3 sekundy 

skutkuje wejściem licznika w menu ustawień. W efekcie na wyświetlaczu pojawi się napis Count.  
Naciskając przyciski S1(w dół) oraz S2 (do góry) możemy przełączać menu w tryb ustawiania następujących parametrów: 

 

Count: [Ilość zadanych impulsów]  - Zmiana w zakresie od 0 do 99999 z krokiem 1 impuls (każda cyfra 

ustawiana oddzielnie) 
 

tinnE: [Czas załączenia przekaźnika]  - Zmiana w zakresie od 0,1s do 10s (do 1s regulacja z krokiem 0,1s, 

powyżej 1s regulacja co 1s); 
  

rESEt przekaźnik załączony po zwarciu wejścia RESET 
 

d ir.   [Kierunki zliczania wejść] – Zmiana kierunków w jakim odliczają wejścia. 

 

 douun oba wejścia zliczają w dół  

 

UP – oba wejścia zliczają w górę 
 

ud– wejście A zlicza w górę, wejście B w dół 

 
Gdy zworka 2xUP na płytce jest założona licznik niezależnie od powyższych ustawień zlicza z obu wejść górę. 
 

Auto: [Autostart]  –  Wznowienie pracy po włączeniu napięcia zasilania, a po jego wcześniejszym zaniku lub aktywacja 
odliczania po włączeniu zasilania. Gdy zworka AUTO jest założona, licznik po włączeniu zasilania zawsze będzie 
aktywował pracę.  

STArt 
 

SToP 
 
 

 Out– Wyjście z menu ustawień 
 

Naciśnięcie S3 podczas wyświetlania jednego z powyższych menu skutkuje wyświetleniem i pulsowaniem aktualnie ustawionej 
wartości. W przypadku ustawiania ilości impulsów każda cyfra ustawiana jest oddzielnie, a przejście do kolejnej cyfry umożliwia 
przycisk S3. Zmiana każdego z parametrów możliwa jest za pomocą przycisku S1(w dół) oraz S2 (do góry). 
 

Podczas normalnej pracy gdy na wyświetlaczu wyświetlana jest aktualna liczba impulsów. Możliwy jest podgląd aktualnie usta-
wionych 2 parametrów. Naciskając S1 mamy podgląd aktualnego czasu załączenia przekaźnika, a naciskając S2 podgląd zadanej  
 

ilości impulsów. Przy włączonej opcji rELon  = STOP i time reset wyłączenie 

 przekaźnika na końcu odliczania nastąpi po krótkim zwarciu wejścia RESET 
 
Tryby pracy: 

 

 Licznik posiada 2 wejścia zliczające, które mogą pracować w następujących konfiguracjach: 
 oba wejścia optyczne zliczające w górę 
 oba wejścia optyczne, jedno zliczające w górę, jedno w dół 
 oba wejścia mechaniczne(zwierne) zliczające w górę 
 oba wejścia mechaniczne(zwierne), jedno zliczające w górę, jedno w dół 
 1 wejście mechaniczne zliczające w górę, 1 optyczne zliczające w górę 
 1 wejście mechaniczne zliczające w dół, 1 optyczne zliczające w górę 
 1 wejście mechaniczne zliczające w górę, 1 optyczne zliczające w dół 

 

Wybór rodzaju wejścia (mechaniczne, optyczne) odbywa się poprzez zmianę położenia zworek INPUT A i INPUT B w odpowiednią 
pozycję O lub M 

a. Lokalizacja i Mocowanie Sterownika 
Warunkiem prawidłowej pracy urządzenia jest użytkowanie w pomieszczeniu w którym temperatura otoczenia wynosi 
od -50C do +400C.  

b. Podłączenie Urządzeń Zewnętrznych 
Podłączenie urządzeń zewnętrznych(sonda, czujnik temperatury, czujnik impulsów, przekaźnik)należy przeprowadzić zgodnie ze 

schematem montażowym znajdującym się w instrukcji.  

rELon 
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Przy podłączeniu elementów wymagających właściwej polaryzacji napięcia zasilania zwróć uwagę na umieszczoną informację 
która jest umieszczona na sondzie temperatury, czujnika impulsów. Nie zastosowanie się do tych zaleceń spowoduje trwałe 
uszkodzenie urządzenia lub jego elementów. 

c. Podłączenie Przewodu Zasilającego (Zasilanie) 
Po zakończeniu czynności montażowych oraz końcowym sprawdzeniu prawidłowości dokonanych czynności można urządzenie 
podłączyć do zasilania (12V lub 24V). Patrz - instrukcja. Zwróć uwagę na właściwą polaryzację napięcia.  
 

9. DANE TECHNICZNE 

 

 Pole odczytowe: 5 wyświetlaczy LED 14mm. 

 3 diody LED Ø3 sygnalizujące stan licznika. 

 2 wejścia optyczne. 

 2 wejścia mechaniczne NO (normalnie rozwarte). 

 Wejście resetujące. 

 Zliczanie w górę i w dół. 

 Pamięć odliczonych impulsów po zaniku napięcia zasilającego. 

 Automatyczne wznowienie odliczania po zaniku napięcia(przy włączonej opcji AUTO /ON). 

 3 przyciski sterujące. 

 Zasilanie: WERSJA A   12V AC/DC z zasilacza sieciowego (np. wtyczkowego 100mA)  

                WERSJA B   24AC/DC (wbudowana przetwornica DC/DC) 

 Wymiary płytek: 83mmx85mm, 83mmx29mm 

 możliwość załączenia przekaźnika na starcie lub na końcu zasilania 
 

 

 


