
Inteligentna Z³¹czka MFF 12 PP4 / MFF 12 NN4
 Programowalny Modu³ Ruchu

- Element po�rednicz¹cy miêdzy czujnikiem a kablem
- Programowalna czêstotliwo�æ impulsów
- Proste programowanie przez wej�cie ucz¹ce ET
- Bez dodatkowych elementów instalacyjnych
- Mo¿liwo�æ ustawienia zakresu czêstotliwo�ci 0,015 Hz - 1 kHz
- Zwiêkszona obci¹¿alno�æ wyj�cia do 400 mA

Programowanie:
Programowanie wykrywania spadku czêstotliwo�ci, obrotów, przesuwu itp. jest realizowane za pomoc¹ wej�cia ucz¹cego ET:
1. Ustaw badany element w polu widzenia czujnika po³¹czonego ze z³¹czk¹. Sprawdziæ czy czujnik prawid³owo
    wykrywa obiekt.
2. Uruchom badany element z jego nominaln¹ prêdko�ci¹.
3. Podaj dodatnie napiêcie zasilania na wej�cie ucz¹ce ET z³¹czki.
4. Po czasie nie krótszym niz czas trwania jednego cyklu badanego obiektu od³¹cz dodatnie
    napiêcie zasilania podane na wej�cie ucz¹ce ET z³¹czki.
Inteligentna Z³¹czka jest zaprogramowana i gotowa do pracy.
W przypadku spadku czêstotliwo�ci o 5% warto�ci zadanej, na wyj�ciu z³¹czki pojawi siê sygnalizacja.
Zaprogramowane warto�ci s¹ zapisane w pamiêci EEPROM i nie s¹ kasowane po zaniku zasilania.

Typowe przyk³ady zastosowañ cz³onu wykrywaj¹cego zmianê czêstotliwo�ci.

Kontrola sta³ej prêdko�ci obrotowej silnika.
1. Wprowad� badany element silnika np. wystaj¹c¹ czê�æ metalow¹ na wale w strefê dzia³ania czujnika z do³¹czon¹
   do niego z³¹czk¹.
2. Uruchom silnik (prêdko�æ nominalna)
3. Do³¹cz dodatnie napiêcie zasilania na wej�cie ucz¹ce ET z³¹czki.
4. Po czasie nie krótszym ni¿ czas trwania jednego obrotu od³¹cz dodatnie napiêcie zasilania podane na wej�cie ucz¹ce z³aczki.
5. W przypadku spadku obrotów silnika (spadku zaprogramowanej czêstotliwo�ci o 5% od wrto�ci zadanej) na wyj�ciu z³¹czki
   pojawia siê sygnalizacja.

Kontrola sta³ej prêdko�ci przesuwu elementów na linii produkcyjnej.
1. Wprowad� badane elementy przesuwaj¹ce siê na linii w strefê dzia³ania czujnika z do³¹czon¹ do niego z³aczk¹.
2. Uruchom linie na czas d³u¿szy ni¿ jeden pe³ny cykl
3. Do³¹cz dodatnie napiêcie zasilania na wej�cie ucz¹ce ET z³¹czki
4. Od³¹cz napiêcie z wej�cia ucz¹cego.
5. W przypadku spadku prêdko�ci przesuwu elementów (spadku zaprogramowanej czêstotliwo�ci o 5% od warto�ci zadanej)
    na wyj�ciu z³¹czki pojawia siê sygnalizacja.

Inteligentna Z³¹czka MFF 12 dostêpna jest w nastêpuj¹cych wersjach:
- wej�cie i wyj�cie typu PNP - MFF 12 PP4  (dla czujników z funkcj¹ wyj�cia PNP)
- wej�cie i wyj�cie typu NPN - MFF 12 NN4 (dla czujników z funkcj¹ wyj�cia NPN)

Wyprowadzenia:
Inteligentna Z³¹czka jest bardzo ³atwa do monta¿u: nale¿y j¹ z jednej strony dokrêciæ do wyj�cia konektorowego M12 czujnika, a z
drugiej do gniazda kabla. Poni¿szy rysunek przedstawia po³¹czenia elektryczne, które s¹ zgodne z ogólnym standardem po³¹czeñ
dla czujników (pin 1 +Ub(br¹z); pin 3 -Ub (nieb); pin 4 wyj�cie (czarny)).
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Inteligentna Z³¹czka MFF 12 jest rêcznie programowanym Modu³em Ruchu wykrywaj¹cym spadek czêstotliwo�ci itp stosowanym do
bezpo�rednich adaptacji dowolnego dwustanowego czujnika
ze standartowym konektorem M12.



Inteligentna Z³¹czka MFF 12 PP4 / MFF 12 NN4
Programowalny Modu³ Ruchu

Parametry techniczne:
Napiêcie zasilania: 10 ... 30 V DC, têtnienia max. 10 %
Pobór pr¹du: < 10 mA
Rezystancja wej�ciowa: > 10 kOhm
Max czêstotliwo�æ syg. wej�ciowego: 10 kHz
Min. czas odpowiedzi: 0.1 ms
Max pr¹d wyj�ciowy:  400 mA z zabezp. przeci¹¿. krótkotrwa³ym
Temperatura pracy: 0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania: -20 ... +60 °C

Sygnalizacja: LED czerwona
Obudowa: plastik PBTP/PA
Klasa ochrony: IP 67
Wymiary: f 20 x 60
Konektor wej�ciowy : 4 pin M12
Konektor wyj�ciowy : 4 pin M12
Klasa bezpieczeñstwa:
Masa: 15 g

Powy¿szy element nie mo¿e byæ stosowany w aplikacjach
bezpieczeñstwa lub podobnych.
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Schemat po³¹czeñ

Rodzaj aplikacji                               Rodzaj Z³¹czki      Rodzaj zaprogramowanej funkcji

Wybór funkcji wyj�cia N.C.lub N.O.    MFC 12      Zliczanie do 1 odpowiednim zboczem

Realizacja funkcji Flip Flop    MFC 12      Zliczanie do 2

Dzielnik    MFC 12      Zliczanie do  n

Licznik    MFC 12      Zliczanie do  n

Zwiêkszenie obci¹¿alno�ci do 400 mA wszystkie typy      Wszystkie funkcje

Ignorowanie impulsów    MFT 12      Opó�nienie o czas T

Przed³u¿enie impulsów    MFT 12      Przed³u¿enie o czas T

Zmiana polaryzacji PNP na NPN      Mo¿liwo�æ wyboru NO. lub N.C. przez

i wybór funkcji wyj�cia N.C lub N.O.   MFI 12 PN      chwilowe do³¹czenie pin 2 do +Ub.

Zmiana polaryzacji NPN na PNP      Mo¿liwo�æ wyboru NO. lub N.C. przez

i wybór funkcji wyj�cia N.C lub N.O.   MFI 12 NP                 chwilowe do³¹czenie pin 2 do +Ub.

Kontrola ruchu   MFF 12      Programowanie progu prze¹czania

Kontrola obrotów   MFF 12      Programowanie progu prze¹czania

Kontrola zatrzymañ   MFF 12      Programowanie progu prze¹czania

UWAGA !
Mo¿na uzyskaæ wiele innych  funkcji Inteligentnej Z³¹czki  ³¹cz¹c je w szereg.

Przyk³adowe zastosowania Inteligentnej Z³¹czki


