
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H7CX SAYICILAR 

İÇİNDEKİLER 
 

• Ürün Tanımı 

• Bağlantı Terminallerinin 

Açıklaması 

• Fonksiyonlar ve Programlama 

Tuşlarının Açıklaması 

• En Çok Kullanılan Çıkış Modları 

• Sayıcı Operasyonu için Giriş / 

Çıkış Fonksiyonları 

• Sayıcıyı Takometre Olarak 

Ayarlama 



[Omron Teknik Destek]   H7CX SAYICILAR 

“At work for a better life, a better world for all…” 
1 

 

Ürün Tanımı :  

• Bu dökümanda H7CX serisi sayıcıların hakkında ve programlanması hakkında 

bilgi verilecektir. 

• Bu ürün ile tek adımlı saydırma işlemi, iki adımlı adımlı saydırma işlemi ve 

takometre olarak konfigüre edilip kullanılabilir. 

• PNP veya NPN olarak kullanılabilmektedir. 

• Ekranı farklı renklerde ayarlanabilir. 

Bağlantı Terminallerinin Açıklaması :  

1- 1 ve 2 : Besleme terminalleridir. 

2- 3; 4; 5; 12 ve 13: Kontak uçlarıdır. Out1 ve Out2 çıkışlarıdır. 

3- 6; 7 ve 10 : Reset butonlarının bağlanacağı terminallerdir. İki adet reset butonu 

bağlanabilir. 

4- 6; 8 ve 9 : Giriş klemensleridir. İki adet saydırma butonu veya sensör bağlanabilir. 

Not: Transistör çıkışlı bir sensör kullanılacak aşağıdaki bağlantı şeması kullanılarak 

4,7kohm’luk bir direnç kullanılması gerekir. Ayrıca bağlantı terminalleri 

kullanılacak modele göre değişiklik gösterebilir. 
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Fonksiyonlar ve Programlama Tuşlarının Açıklaması :  

 

• Reset Ledi(RST) : Reset butonuna veya ürün üzerindeki “Reset” düğmesine 

basılırsa sarı renkte yanar. 

• Key Protection Level Led : Ürünün üzerindeki fonksiyon tuşlarının kullanımını 

sınırlar. Ayarlanan seviyeye göre led sarı yanar. 

• Kontrol Çıkışı Ledi : Çıkışlar aktif olduğunda bu led yanar. Bu led sarı yanar. 

• Total Sayıcı Ledi 

• Batch Ledi 

• 1. ve 2. Ayarlanan Set Değerleri Ledi 

• Present Value: Anlık sayılan sayma değeridir. 

• Set Value: Ayarlanan set değeridir. 

• Hold Display: Kilit ekranıdır. 

• Mode Key: Mod tuşu parametreler arası geçiş sağlar. 

• Reset Key: Resetleme için kullanılır. 

• Up Keys: Fonksiyon tuşlarıdır. 4 digit ekranlı olanlarda 4 adet, 6 digit olanlarda 

ise 6 adet vardır. 

• Down Keys: Fonksiyon tuşlarıdır. 4 digit ekranlı olanlarda 4 adet, 6 digit olanlarda 

ise 6 adet vardır. 

• Key Protect Switch: Fonksiyon tuşlarının kullanılıp kullanılmayacağını sınırlar: 
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• Dip Switch: Dip switch anahtarları ürünü programlamak için kullanılır. 

 

Note: Konfigurasyonlardaki reset prosedürleri aşağıdaki gibidir: 
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En Çok Kullanılan Çıkış Modları:  

• N : Ayarlanan sayma değerine geldikten sonra çıkış verir ve reset sinyali gelmeden 

ürün kendini sıfırlamaz ve sabit kalır. 

 

• F : Ayarlanan sayma değerine geldikten sonra çıkış verir ve çıkış sürekli aktif 

kalır. Ürün reset sinyali gelene kadar sürekli saymaya devam eder. 

 

• C : Ayarlanan set değerine geldikten sonra çıkış verir ve “otn1” süresi kadar çıkış 

vermeye devam eder. Ardından ürün kendini otomatik sıfırlar ve çıkışı keser. 

Reset sinyalini beklemeye gerek kalmaz. 

  

• R : Ayarlanan set değerine geldikten sonra çıkış verir ve “otn1” süresi kadar çıkış 

vermeye devam eder. Ardından ürün kendini otomatik sıfırlar ve çıkışı keser. 
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• K-1 : Ayarlanan set değerine geldikten sonra çıkış istenen “otn1” süresi kadar aktif 

kalır ve daha sonra çıkış deaktif olur. Reset gelene kadar da ürün sonsuz saymaya 

devam eder. 

 

• P : Ayarlanan set değerine gelene kadar ürün sayar ve geldiğinde çıkışı verir,daha 

sonra da kendini sıfırlar. 

 

• Q : Ayarlarnan set değerine geldiğinde ürün çıkış verir ve kendini istenen süre 

sonunda sıfırlar. 

 

• A : Ayarlanan set değerşbe geldiğinde çıkış verip, ürün kendini kilitler. Bir daha 

reset gelene kadar saymaz. 

 

Not: Diğer çıkış modlarına ürün veri sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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Sayıcı Operasyonu için Giriş/Çıkış Fonksiyonları:  

Sayıcı özelliğini kullanabilmek dipswitchler ile programlama adımları aşağıdaki  

tablolarda gösterilmiştir: 
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Sayıcıyı Takometre Olarak Ayarlama:  

H7CX ürünümüzü takometre olarak kullanabilmek için aşağıdaki adımlar izlenmektedir. 
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