
Elektronický ukazovateľ polohy

s batériou

Návod na použitie



Mechanické a elektronické vlastnosti

Napájanie Lithium battery CR2450 3.0 V

Životnosť batérie 5 rokov

Display
5-číslicové LCD s 8mm vysokým 
špeciálnym písmom

Stupnice -19999; 99999

Počet desatín Programovateľné

Jednotky
mm, palce (inch), intervaly 
(degrees) – programovateľné

Maximálna rýchlosť
300/600/1200 r.p.m. – 
programovateľné

Presnosť 10.000 impulz/otáčok

Stupeň ochrany IP65 alebo IP67

Teplota pri práci 0° C ÷ +50° C

Teplota uskladnenia -20° C ÷ +60° C

Relatívna vlhkosť
max. 95% pri 25° C bez 
kondenzácie

Rušenie Trieda 3 podľa IEC 801



Montáž

1. Treba vyvŕtať dieru s rozmerom Ø6x10mm do stroja s 22mm 
stredovou vzdialenosťou od hriadeľa aby kolík pasoval na 
miesto.

2. Umiestnite ukazovateľ na hriadeľ a presvedčte sa, že kolík sadne
do diery.

3. Dotiahnutím skrutky pripevnite puzdro k hriadeľu so 
šesťhrannou hlavou podľa UNI 5929-85.

Zapnutie zariadenia

Na zapnutie ukazovateľa podržte  a stlačte tlačidlo .

Display sa rozsvieti a ukazovateľ je pripravený na použitie.

Vypnutie zariadenia

Na vypnutie pustite menu programovania, a vyberte si položku rESEt 

a stlačte . Stlačením tlačidla  na 5 sekúnd sa  display vypne 
a ukazovateľ sa prepne do režimu šetrenia batérie.



Označenie na displeji

1. Absolútne / prírastkové meranie

2. Batéria

3. Jednotka

Funkcia tlačidiel

Funkcia

Tlačidlo V operačnom režime V programovacom režime

Prístup do menu
programovania

Vyberanie možností,
potvrdenie zmeny

parametra

Výber absolútneho alebo
prírastkového merania

Pridanie číslice / ukončiť
menu programovania

Výber jednotky
Listovanie medzi

parametrami / výber
číslice



Operačný režim

Výber absolútneho alebo prírastkového režimu

  Stlačte tlačidlo na výber absolútneho alebo prírastkového 
režimu.

Vybraný režim je ukázaný na displeji s nasledujúcimi znakmi:

- ABS: absolútne meranie

- REL: prírastkové meranie

_ _0_ _ - Je možné zmeniť funkciu tlačidla s nastavením parametra _ 
_ 0 _ _

Možnosti sú nasledovné:

- ArCLr (predvolený): prechod z ABS na REL vynuluje počítadlo

- Ar: prechod z ABS na REL nevynuluje počítadlo, v tom prípade 

počítadlo sa vynuluje so stlačením  + .

- OFF: gombík  je vypnutý a nie je možné zmeniť vybraný 
spôsob merania

Výber jednotky merania

 Stlačte tlačidlo na výber potrebnej jednotky. Je možné si vybrať 
milimetre, palce a intervaly.



Vybraná jednotka je zobrazené na displeji s nasledujúcimi znakmi:

- mm: milimetre

- INCH: palce

- D: intervaly

_ _ _ _ 0 – Je možné zmeniť funkciu tlačidla s nastavením parametra 
_ _ _ _ 0

Možnosti sú nasledovné:

- ALL (predvolený): je možné si vybrať jednotku mm, inch, D

- nodEG: je možné si vybrať jednotku mm, inch

- OFF: gombík je vypnutý a nie je možné zmeniť vybranú jednotku 

Nastavenie absolútnych hodnôt

 +  Po zvolení absolútneho merania a po 
nastavení východiskovej pozície kľuky, stlačte kombináciu tlačidiel na
nastavenie absolútnej hodnoty na súčet parametrov OrG (absolútna 
referenčná hodnota) a OFFS (kompenzačná hodnota).

Kompenzačná hodnota (odchýlka) umožňuje aby sme nastavili na 
displeji ukázanú hodnotu tak, aby bolo brané do úvahy napríklad 
opotrebovanie alebo zmena nástroja. V systéme je možné ukladať až 
10 kompenzačných hodnôt. Vyberte si požadovanú kompenzačnú 

hodnotu z 10-tích možností, a potvrďte stlačením .

0 _ 0 _ _ - Je možné si zmeniť kombináciu tlačidiel s nastavením 
parametra 0 _ 0 _ _



Možnosti sú nasledovné:

- L_OrG: referenčná a kompenzačná hodnota sú nastavené ako 
ukázané vyššie. Vyberte si požadovanú odchýlku z 10-tích možností 

a stlačte tlačidlo .

- OFF: kombinácia  +  nemá žiadnu funkciu v operačnom 
režime.

Priame programovanie absolútnej referenčnej hodnoty 
(východiskový)  - kompenzačnej hodnoty (odchýlka) – údaje po 
jednej otáčke

 +   Kombinácia týchto tlačidiel umožňuje priamy vstup na 
programovanie jedného z nasledujúcich parametrov, záleží na 
priradenej funkcii k parametru 0 _ _ _ 0.

Možnosti sú nasledovné:

- P_OrG: priame programovanie absolútnej referenčnej hodnoty 
(parameter OrG)

- P_OFS: priame programovanie kompenzačnej hodnoty (parameter 
OFFS )

- P_StP: priame programovanie hodnoty po jednej otáčke (parameter 
StEP)

- OFF: kombinácia  +  nie je spojená so žiadnou funkciou  v 
operačnom režime 



Výmena batérií

Používaná batéria lithium CR2450 – 3.0 V zabezpečuje viac než 5 
ročnú životnosť.

Znak  na displeji signalizuje, keď batériu už treba vymeniť.

Výmena prebieha s jednoduchým odstránením prednej krytky bez 
toho, aby bolo treba odmontovať ukazovateľ z hriadeľa a bez straty 
konfiguračných nastavení.

Režim programovania

Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy na spustenie režimu 
programovania. Podľa nastavenia parametra PASS, systém môže 
vyžiadať heslo k prístupu.

Stlačte tlačidlo , aby ste mohli listovať medzi jednotlivými 
parametrami.



Stlačením tlačidla  ukončíte režim programovania. Automaticky 
sa to ukončí po 30 sekundách nečinnosti.



Programovanie parametrov s číselnými hodnotami

Stlačte tlačidlo  na zvýšenie vybranej číslice.

Stlačte tlačidlo  na vybranie ďalšej číslice.

Stlačte tlačidlo  na potvrdenie hodnoty a vráťte sa na zoznam 
parametrov.



Programovanie parametrov

Stlačte tlačidlo  na 3 sekundy

Zadajte heslo 22011 (iba ak PASS = On)

Stlačte tlačidlo  na listovanie v zozname parametrov





Dostupné parametre a ich popis nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Parameter Popis Možnosti
Predvolená

hodnota

dir Smer otáčania --0 smer hoď. ručičiek

0-- protismer hoď. ručičiek

--0

OrG Absolútna 
referenčná 
hodnota

-9999;9999

Hodnota parametra závisí od 
vybranej jednotky

0

OFFS Kompenzačná 
hodnota 
(odchýlka)

-9999;9999

Systém umožňuje ukladať až 10 
kompenzačných hodnôt

OFS 0 ... OFS 9

Hodnota parametra závisi od 
vybranej jednotky

0

StEP Údaj po jednej 
otáčke

0.01; 100.00 1

rES Rozlíšenie Mm: 1; 0.1; 0.01

Inches(Palce): 0.001; 0.01; 0.1; 1

Degrees (Intervaly): 0.01; 0.1; 1

Mm: 0.1

Inches: 0.01

Degrees: 1

diSP Orientácia 
displeju

0°: display normálne

180°: display opačne

0°

SPEEd Max. rýchlosť 
rátania [rpm]

300; 600; 1200 600



Parameter Popis Možnosti
Predvolená

hodnota

_ _ 0 _ _ Funkcia tlačidla

  

ArCLr: pri zmene z ABS na 
REL počítadlo sa vynuluje

Ar: pri zmene z ABS na REL 
počítadlo sa nevynuluje

OFF: Tlačidlo nemá žiadnu 
funkciu v operačnom režime

ArCLr

_ _ _ _ 0 Funkcia tlačidla ALL: je možné si vybrať 
jednotku merania: mm, inch, D

nodEG: je možné si vybrať 
jednotku merania: mm, inch

OFF: tlačidlo nezmení vybranú 
jednotku merania

ALL

0 _ 0 _ _ Funkcia kombinácii 
tlačidiel 

 + 

L_OrG: kombináciou tlačidiel 
nastavíme absolútnu hodnotu 
súčtu parametrov OrG + OFFS

OFF: kombinácia tlačidiel nemá 
žiadnu funkciu v operačnom 
režime

L_OrG



Parameter Popis Možnosti
Predvolená

hodnota

0 _ _ _ 0 Funkcia kombinácii 
tlačidiel

 + 

Kombinácia tlačidiel aktivuje 
priame programovanie 
nasledujúcich hodnôt:

P_OrG: parameter OrG

P_OFS: parameter OFFS

P_StP: parameter StEP

OFF: kombinácia tlačidiel nie je 
priradená k žiadnej funkcii 
v operačnom režime

P_OrG

PASS Heslo ON: systém vyžiada zadanie 
hesla 22011 pri vstupe do režimu
programovania

OFF: systém nevyžiada heslo pri
vstupe do režimu programovania

OFF

rESEt Nastavenie 
parametrov na 
predvolené hodnoty

YES: parametre sú nastavené na 
predvolené hodnoty

NO: parametre sú nastavené 
užívateľom na vybrané hodnoty 

NO

rE Verzia softvéru Verzia softvéru je zobrazená na 
displeji



Správa na displeji Popis Riešenie

- - - - -

Presiahnutie rozpätí
údajov (-19999;99999).

Hodnotu sa nedá zobraziť
na displeji.

Systém pokračuje
v meraní posunutí;

hodnoty budú
zobrazené opäť na
displeji pokiaľ sa

hodnota vráti do danej
stupnice

S_Err
Rýchlosť hriadeľa

presiahla maximálnu
rýchlosť

Stlačte tlačidlo
k vráteniu na sčítanie

údajov a znovu
nastavte absolútnu

referenčnú hodnotu.

Blikajúci znak batérie

Slabá batéria.
Treba vymeniť

batériu.


