
Parâmetro 
de Fábrica

MODO DE SAÍDA

Retenção de memória, permite gravar o valor de contagem  
quando o aparelho é desligado

Ajusta um ponto inicial para contagem 

Trava de teclado

Escolher modo contador ou temporizador

Tempo mínimo no qual ao entrada de reset tem que ficar 
acionada para o controlador resetar o processo

Escolhe posição  do ponto decimal

Define o ponto decimal do Valor de pré escala,  

                       mudar para                             , após o término pressine

Para ajustar os preset's (PS1 ou PS2) pressione            e para alterar o valor utilize as setas                    para confirmar pressione

                                                                                         

Escolher o funcionamento da saída em relação ao 
PRESET

 Máxima velocidade de contagem (ciclos por segundo),     -
para contato rele utilizar                                                                                       - Para encoders o mais  usado é o         

Para modo Contador pressione              por  3 segundos e no parâmetro 

Nos parâmetros em modo Contador podemos ajustar: Opções

Parametrização rápida contador/temporizador Autonics - CT4/6S-1P_ _ E  CT4/6S-2P_ _ 

 por 3 segundos

DimensõesConfiguração Elétrica

Para acessar os Parâmetros pressione 

CT4/6S-2P_ _CT4/6S-1P_ _

                                                                                                                                                              Seleciona o tipo de entrada (por exemplo, sensor ou 
encoder, contagem crescente ou decrescente)

Confere o sinal de entrada 

Define o valor de pré-escala

                                                                                                                            

Define o Tempo em que a saída  1 permanece acionada 
após contagem.                                                                          

em ms 

Tempo em que a saida 2 permanece acionada, disponível  
apenas  para  o modelo CT4/6S-2P_ _

Para modo Timer pressione                 por  3 segundos e no parâmetro                                mudar para                               , após o término pressine
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1º) 2º)

Após contagem o display permanece no valor de PRESET, mesmo após o desligamento da saída,  e a saída  RESETA após o tempo programado nas saídas (OUT1) e OUT2

Após contagem o display permanece no valor de PRESET e a saída e RESETA após o tempo programado na saída (OUT1) e OUT2.

Após contagem o display permanece incrementando valor e a saída  RESETA após o tempo programado na saída (OUT1) e OUT2.

Após contagem o display permanece no valor de (PRESET), porém a contagem interna continua e a saída RESETA após o tempo programado na saída (OUT1) e OUT2.

Após contagem o display permanece incrementando valor até o (RESET) pelo tempo de saida e a saída  RESETA após o tempo programado na saída (OUT1) e OUT2.

Escolhe o funcionamento da saída em relação ao preset

                                                                       

Modo Indicador

Retenção de memória, permite gravar o valor de contagem  
quando o aparelho é desligado

Opções

Tempo crescente  ou decrescente

Escolha da faixa de tempo que produto irá operar.                               
Opções:                                                                                                                                                                                
.

Nos parâmetros em modo Temporizador podemos ajustar: 

Confere o sinal de entrada 

Tempo em que a saída 2 permanece acionada, disponível  
apenas  para  o modelo CT6S-2P_ _                                                                                          

Define o Tempo em que a saída  1 permanece acionada 
após contagem.                                                                          

MODOS DE SAÍDA PARA CONTADOR

Após contagem o display permanece incrementando valor e a saída permanece acionada até o momento do (RESET).

Após contagem o display permanece no valor de (PRESET) e a saída permanece acionada até o momento do (RESET).

Após contagem o display RESETA o valor e inicia uma nova contagem e a saída permanece acionada e RESETA após o tempo programado na saida (OUT1) e OUT2.

Tempo do sinal de entrada

Saídas (OUT1) e OUT2 ficam acionadas somente quando o valor no display for igual ao valor de (PRESET).

AJUSTANDO A ENTRADA  NPN / PNP: MUDE A POSIÇÃO DA CHAVE

Saídas (OUT1) e OUT2 ficam acionadas quando o valor no display for maior que o valor de (PRESET).

Saídas (OUT1) fica desacionada quando o valor no display for maior que o valor de (PRESET) e OUT2 fica acionada quando o valor for maior que o valor do (PRESET).

Trava de teclado

Escolher modo contador ou temporizador


