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ET-COUNTER SETET-COUNTER SET
ET-CNT6 (Counter Display) : ET-KEY RS232 (RS232 KEY BOARD) : ET-MC16 (Multi Counter 16 INPUT)

นอกจาก ... จะใช้งานเป็น Counter ตามปรกติแล้ว ตัวเครื่องยังสามารถโปรแกรมหน้าที่การทำงานอื่นๆ ได้อีกหลายหน้าที่ เพื่อเสริมการทำงานของ Counter ได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์แบบมากข้ึน เช่น ใช้ทำหน้าท่ีเป็น Terminal Display เพ่ือแสดงค่าการนับ ค่าเป้าหมายการผลติ ค่ายอดการผลติท่ีต่ำกว่าเป้าหมายเป็นต้นโดยค่าการแสดงผลตา่งๆ จะส่งมาจาก
ตวั Counter หลกัทัง้หมด จงึทำใหค้า่การแสดงผลทีไ่ดเ้กดิความสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกนัอยา่งเปน็ระบบ และยงัสามารถแสดงคา่แบบเดยีวกนั ไดพ้รอ้มกนัในหลายๆ  จุดอกีดว้ย ...
นอกจากนี้ ... ยังมีชุดอุปกรณ์  Option เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้งานเพื่อเสริมการทำงานของระบบให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอีกด้วย เช่น ชุด ET-MC16 (Multi - Counter16 Input)
สำหรบัไวช่้วยเสรมิการทำงานของระบบในกรณทีีต่อ้งการให ้Counter 1 ชุด นบัสญัญาณ Input พรอ้มๆกนัในเวลาเดยีวกนัมากกวา่ 1 สัญญาณ โดยสามารถตอ่ Input ไดม้ากถงึ 16
จุดในเวลาเดียวกันให้กับ Multi-Counter แล้วต่อ Output ของ Multi-Counter ไปให้กับ Input ของตัว Counter อีกต่อหนึ่ง หรือ ชุด ET-KEY232(Keyboard RS232)
ซึ่งใช้งานเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ Setup โหมดการทำงาน หรือ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเครื่อง เช่น  ค่า Preset Counter  ค่า Target Counter หรือ ค่า Alarm เป็นต้น ...

ET-CNT6 ... เลือกการทำงานได้ 3 MODE ท่ีให้คุณได้เปล่ียนการทำงาน
เป็นได้หลายๆ รูปแบบตามต้องการ

CounterMode...เป็นโหมดการทำงานแบบ Counter สามารถโปรแกรมลักษณะ
การนับของ Counter ได้หลากหลายลักษณะเพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการใช้
งานในแตล่ะแบบอยา่งลงตวั ...
•  โปรแกรมให้นับข้ึน (Count-Up : 000000-999999) หรือนับลง (Count-Down:
999999-000000)
•  โปรแกรมคา่การหารสำหรบัการนบัได ้เช่น ใหน้บั 1 เมือ่ม ีInput จำนวน 12
ครัง้ (นบัเปน็โหล)
•  โปรแกรมค่าเริ่มต้นการนับ (Preset Counter)
•  โปรแกรมเป้าหมายการนับ (Target Counter)
• โปรแกรมชนิดของสัญญาณ Input ว่าจะใช้กับ Input แบบ สัญญาณแรงดัน
(+12V Signal Pulse) หรือจะใช้กับ Input แบบหน้าสัมผัส (Contact Switch)โดย
สามารถโปรแกรมคา่ Debounce ไดด้ว้ย ในกรณทีีใ่ชก้บั Input แบบหนา้สมัผสั
• โปรแกรมค่า Alarm ... ให้สัมพันธ์กับเป้าหมายการนับได้ โดยให้ Output
ของการ Alarm เป็นแบบ หน้าสัมผัส Relay ขนาด 2A/250VAC จำนวน 1 ชุด
(NO-COMMON-NC) โดยลักษณะของการ Alarm นั้นสามารถกำหนดได้หลาย
รูปแบบ เช่น เมื่อถึงค่า Target ที่กำหนดไว้แล้วให้ Alarm แล้วทำการ Reset
Counter อัตโนมัติ หรือเม่ือถึงค่า Target ท่ีกำหนดไว้แล้วให้ Alarm ค้างไว้จนกว่า
ผู้ใช้จะ Reset Counter ให้เริ่มต้นนับใหม่ เป็นต้น ...

Terminal Display Mode ... เป็นโหมดการทำงานแบบ Network Display (RS485) ใช้สำหรับเสริมการทำงานของ Counter Mode ให้สามารถแสดงผลค่าการนับจริง(Actual) ค่าเป้า
หมายการผลิต (Target) หรือค่าความแตกต่างของจำนวนการผลิตที่ผลิตได้จริงเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้ (Difference) ได้หลายๆ ค่าพร้อมๆกันในหลายๆจุด โดย
ค่าการแสดงผลของ Terminal Display ทั้งหมด จะส่งมาจากตัว Counter หลักโดยสามารถต่อ Terminal Display ได้พร้อมกันมากถึง 32 ชุด ร่วมกับ Counter 1 ตัว
ในระยะทางรวมกันไกลสุดประมาณ 4000ฟุต (1200เมตร) ซึ่งค่าการแสดงผลของ Terminal Display นั้นสามารถโปรแกรมให้แสดงค่า ต่างๆได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
• โปรแกรมให้แสดงผลค่าผลการนับของ Counter จริง (Actual Display) โดยการแสดงผลจะเหมือนกับตัว Counter หลักทุกประการ ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการแสดงผลค่าการนับของ
Counter 1 ชุด แตต่อ้งการแสดงผลคา่การนบัในหลายๆจดุในเวลาเดยีวกนั
• โปรแกรมให้แสดงผลค่าเป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้ (Target  Display)
• โปรแกรมให้แสดงผลค่าความแตกต่างของจำนวนการผลิตที่ผลิตได้จริงในขณะนั้น และเป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้ (Difference Display) เช่น ถ้าโปรแกรมค่า Target ไว้ 1000
แล้วในขณะนั้นค่าของ Actual นับไปได้ 600 ค่า Difference ก็จะแสดงเป็น 400 เป็นต้น ...
Serial Display Mode ... เป็นโหมดการทำงานแบบ RS232 Display โดยรับค่าสำหรับการแสดงผลจาก RS232 โดยสามารถใช้แสดงผลเป็น ตัวเลข 0-9,
จุดทศนิยม(.) และเครือ่งหมายลบ (-) ได้ โดยสามารถแสดงค่าได้พร้อมกันทั้งหมด 6 หลัก โดยต้องโปรแกรมรูปแบบข้อมูลของ RS232 เป็นดังนี้
   • Baudrate : 9600 BPS   • Start Bit : 1 Start Bit   • Data Bit : 8 Bit        • Stop Bit : 1 Stop Bit     • Parity Bit : Non Parity
โดยค่าของ Format ข้อมูลสำหรับใช้ Display ในโหมดน้ี จะต้องเป็นรหัส ASCII มาตรฐาน ของตัวเลขหรือเคร่ืองหมายอ่ืนๆ ท่ีต้องการจะให้แสดงผลจำนวนไม่เกิน 6 หลัก (ไม่นับรวมเคร่ือง
หมายทศนยิม) แล้วปิดทา้ยดว้ยรหสั Enter (0DH) ตัวอย่างการนำไปประยกุตใ์ช้งานในโหมดนี ้ไดแ้ก ่Display คา่นำ้หนักของเครือ่งช่ัง หรือแสดงผลคา่ตวัเลขอืน่ๆจาก RS232 เป็นตน้

โดยมี ... ET - CNT6 เปน็สว่น DISPLAY แสดงผลขนาด 6 หลกั ควบคมุการทำงานของ
ระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้หน่วยแสดงผลเป็นแบบ LED ชนิด Super-Bright
ขนาด 5mm. ต่อเรียงกันเป็นตัวเลขแบบ 7-Segment ขนาดความสูง 3.5 นิ้ว สามารถมอง
เห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะห่างกว่า 50 เมตรในภาค Input ของ Counter ออกแบบให้
สัญญาณ Input ทั้ง Input Counter และ Reset Counter เป็นแบบ Opto-Isolate แยกวงจร
Input และวงจรควบคุมออกจากกันอย่างเด็ดขาด สามารถต่อใช้งานกับสัญญาณ Input
ทัง้แบบหนา้สมัผัส (Contact) และสัญญาณแรงดัน (12V Signal Pulse) สามารถต่อ
Input ได้ในระยะทางไกลๆโดยไม่เกิดปัญหา นอกจากน้ีแล้วยังมีวงจร Backup ซ่ึงสามารถ
Backup ค่าท่ีกำลังนับอยู่พร้อมค่า Setup ต่างๆ ไว้ได้นานกว่า 2 ปีในกรณีไฟดับ

ET-COUNTER SET ... ชุด Counter เอนกประสงค์  ...
( TARGET,DIFFERENCE,ACTUAL,SHIFT... )

•   ส่งข้อมูลในการกดคีย์ SW ออกเป็นค่า CODE ในรูปแบบ ASCII CODE
•   ส่งข้อมูลด้วยรูปแบบ 9600 bps, 1 START BIT, 8 BITS DATA, 1 STOP
BIT, NON PARITY
•   INPUT POWER SUPPLY +5VDC ขั้วแบบ RJ 45 PIN
•   สายต่อใช้งานกับ KEYBOARD ยาว 3 เมตร

•   ขนาดกล่อง 11.5 X 11 X 3 cm. (4.5 x 4.4 x 1.2 Inch)

ET-KEY232 ... เป็นอุปกรณ์ KEYBOARD
SWITCH ขนาดจำนวน 16 คีย์มี OUTPUT เป็น
แบบ RS232 ต่อใช้งานกับชุด ET - CNT6 หรือ
นำไปประยกุตใ์ช้งานแบบอืน่ๆ ทีต้่องการ INPUT
เป็นสัญญาณ RS232 ได้ ...
•   16 KEY TACT SW ใช้งาน 0 - 9, ESC, UP,
DOWN, SET/RUN,CLR, ENT

เป็น ... ชุดอุปกรณ์ต่อเสริมการทำงานกับตัว
COUNTER ชุด ET-CNT6 ให้สามารถต่อเข้า
กับ INPUT ในการนับ ได้มากย่ิงข้ึนโดยสามารถ
ต่อได้ถึง16 ช่องสัญญาณการนบัอิสระ หรืออาจ
จะนำชุด ET-MC16 นี้ไปต่อเข้ากับชุด COUN-
TER สำเร็จรูปต่างๆ ขยายช่องการนับก็ได้ ...

•   16 ช่องสัญญาณ COUNTER สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ INPUT หน้าสัมผัส หรือ
แบบ OPEN COLLECTOR ก็ได้
•   สามารถ SET ตั้ง เลือกกำหนดค่า DEBOUNCE TIME ของสัญญาณ INPUT
แบบหน้าสัมผัส ได้ตั้งแต่  0 - 15 m SEC
•   แยก INPUT ของสัญญาณกับส่วนชุด CONTROL ด้วย OPTO ISOLATION
ป้องกันสัญญาณรบกวน

Operating Voltage Supply : 220VAC/50Hz
No of Digit Display : 6 Digit of 7-Segment
Display Type : LED 7-Segment (Dot LED 5mm. Super-Bright)
No of Input Signal : 2 Input (1 Signal Counter & 1 Reset Counter)

Opto isolation
Input Signal Counter Type : Contact Switch  or  12V Pulse Signal
Input Reset Counter Type : Contact Switch  or  12V Pulse Signal
Counter Speed : 10-CPS (10Hz)
No of Output Signal : 2 Output (1 Counter Output & 1 Alarm Output)
Output Counter Type : 12V Pulse Signal
Output Alarm Type : Relay Contact 2A/250VAC(NO-COMMON-NC)
Battery Backup Time : 2 Year Data Backup
Operation Mode : 3 Mode Programmable Operation

:Counter Mode
:Terminal Display Mode (RS485)
:Serial Display Mode (RS232)

Programmable Mode Device : RS232 Keyboard Switch BOX (Option)
Display Dimension (W x L) : 11.5 x 52.5 cm (4.5 x 20.6 Inch)
BOX Dimension (W x L x D) : 16 x 65 x 7 cm (6.2 x 25.5 x 2.7 Inch)

  (P-ET-A-00086)

Specification

 * 1,150.- * 1,750.-

            * ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.www.etteam.com

e-mail : sale@etteam.com
Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216

ET - KEY 232

  (P-ET-A-00087)

ET - MC16 ( MULTICOUNTER )

ET-CNT6                * 6,200.-  (P-ET-A-00083)
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