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1. ZASTOSOWANIE 

 

Milisekundomierz umożliwia badanie sekwencji zdarzeń w automatyce. Umożliwia jednoczesny 

pomiar czasu w pięciu niezależnych obwodach np. wyłączających. Wejścia milisekundomierza 

sterowane mogą być pojawieniem się lub zanikiem napięcia. Umożliwia on wykonywanie pomiarów 

między innymi takich jak:  

 czas trwania impulsu, 

 czas mierzony pomiędzy impulsami, 

 czas od załączenia prądu do zadziałania zabezpieczeń; 

 

 

2. BUDOWA 

 

Urządzenie walizkowe zostało wyposażone w: 

 dwa wejścia START, 

 pięć wejść STOP, 

 trzy wyjścia przekaźnikowe, 

 bank pamięci wyników pomiarów, 

 

Rys. 1. Wygląd panelu milisekundomierza M-1. 
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3. URUCHOMIENIE 

 

Po uruchomieniu milisekundomierza wyświetlony zostaje ekran powitalny po czym zostaje 

użytkownikowi wyświetlone menu główne urządzenia(Rys. 2.). 

 

 

Rys. 2. Menu główne. 

 

Menu główne składa się pięciu pozycji: 

 

 MILISEKUNDOMIERZ – wybór tej pozycji powoduje wyświetlenie wyników pomiarów. 

Używając przycisków strzałek lub można przełączać się pomiędzy zmierzonymi 

czasami (Rys. 3) oraz czasami trwania impulsów na wejściach START.  

 W tym trybie pracy milisekundomierza, pozostałe przyciski nawigacyjne przyjmują 

następujące funkcje: 

 Użycie przycisku KAS./WSTECZ powoduje wyzerowanie liczników, 

 Przytrzymanie przycisku KAS./WSTECZ przez min. 3s powoduje 

automatyczną konfigurację zadziałania wejść START i STOP na pojawienie 

się lub zanik napięcia 220 VDC przyjmując aktualny stan tych wejść jako 

stan normalny, 

 Użycie przycisku ENTER powoduje zapisanie aktualnie wyświetlanych 

wyników pomiarów do pierwszego wolnego banku danych, 

 Użycie przycisku strzałki  powoduje powrót do menu głównego, a 

przyciski nawigacyjne przyjmują standardowe funkcje. 

 Użycie przycisku strzałki powoduje wysterowanie pierwszego wyjścia 

przekaźnikowego (może zostać wykorzystane np. do zadania sygnały 

START). 

 

   

Rys. 3. Ekrany opcji MILISEKUNDOMIERZ. 

 

 ZAPISZ WYNIKI – wybór tej opcji umożliwia zapis aktualnych wyników pomiarów do 

wybranego banku danych (Rys. 4). 
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Rys. 4. Ekran wyboru banku 

zapisu wyników pomiarów. 

 

 PODGLĄD WYNIKÓW – wybór tej opcji blokuje funkcję pomiaru czasów i umożliwia 

odczytanie zapisanych wyników pomiarów (Rys. 5.).  

 W tym trybie przyciski nawigacyjne przyjmują następujące funkcje: 

 Użycie przycisku KAS./WSTECZ powoduje powrót do ekranu 

milisekundomierza, wyzerowanie wskazywanych wyników pomiarów oraz 

odblokowanie urządzenia – można wykonywać następnie pomiary, 

 Użycie przycisku strzałki  lub  powoduje zmianę wyświetlanych danych 

na pobrane odpowiednio z poprzednich i następnych banków danych, 

 Przycisk ENTER zostaje zablokowany. 

 

 

Rys. 5. Ekran wyboru banku 

podglądu zapisanych wyników pomiarów. 

 

 KASOWANIE WYNIKÓW – wybór tej opcji umożliwia wyczyszczenie pamięci zapisanych 

wyników pomiarów (usuwa dane ze wszystkich banków). 

 

 KONFIGURACJA – wybór tej opcji umożliwia konfigurację działania wyjść przekaźnikowych, 

wyjść START i wyjść STOP, każdego z osobna (Rys. 6.). 

 

 

Rys. 6. Ekran wyboru konfiguracji. 

 

 KONFIGURACJA ZESTYKÓW – urządzenie umożliwia konfigurację parametrów zestyków (Rys. 

7.) 

   

Rys. 7. Ekrany konfiguracji parametrów zestyków przekaźnikowych. 
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Każdy z przekaźników posiada trzy konfigurowanle parametry: 

 

▪ DZIAŁANIE NA START / STOP – parametr ten określa moment reakcji 

wyjścia przekaźnikowego: START – w chwili pojawienia się sygnału na 

wejściu START, STOP – w chwili pojawienia się sygnału na wejściu STOP. 

 

▪ ZWIERNY / ROZWIERNY – parametr ten określa stan normalny wyjścia 

przekaźnikowego: ZWIERNY – wyjście przekaźnikowe normalnie otwarte, 

ROZWIERNY – wyjście przekaźnikowe normalnie zamknięte. 

 

▪ PRACA IMPULSOWA T / N – parametr ten określa rodzaj sygnału zadziałania 

wyjścia przekaźnikowego: T – reakcja impulsowa wyjścia przekaźnikowego 

na pojawienie się określonego rodzaju sygnału,  

N – reakcja ciągła wyjścia przekaźnikowego na pojawienie się określonego 

sygnału. 

 

▪ KONFIGURACJA WEJŚĆ START – wejścia START posiadają tylko jeden konfigurowalny 

parametr: 

 

▪ DZIAŁANIE NA PODANIE / ZANIK NAPIĘCIA 220 VDC – parametr ten określa 

rodzaj sygnału startowego (Rys. 8.): PODANIE – pomiar czasu zostaje 

rozpoczęty z chwilą podania napięcia 220 VDC na dane wejście START, 

ZANIK – pomiar czasu zostaje rozpoczęty z chwilą zaniku napięcia 220 VDC 

na danym wejściu START. 

 

 

Rys. 8. Ekrany konfiguracji 

parametrów wejść START. 

 

▪ KONFIGURACJA WEJŚĆ STOP – wejścia STOP posiadają tylko jeden konfigurowalny 

parametr: 

 

▪ DZIAŁANIE NA PODANIE / ZANIK NAPIĘCIA 220 VDC – parametr ten określa 

rodzaj sygnału kończącego pomiar czasu (Rys. 9.): PODANIE – pomiar czasu 

zostaje zakończony z chwilą podania napięcia 220 VDC na dane wejście 

STOP, ZANIK – pomiar czasu zostaje zakończony z chwilą zaniku napięcia 

220 VDC na danym wejściu STOP. 
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Pomiędzy ekranami konfiguracji kolejnych wejść STOP można przełączać się za 

pomocą przycisków strzałek lub. 

 

   

 Rys. 9. Ekrany konfiguracji parametrów wejść STOP. 

 

4. DANE TECHNICZNE 
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Liczba wejść 7 

Izolacja Optyczna 

Napięcie sygnałów wejściowych  Uw = 220V DC 

Próg napięcia sterowania 150V DC  
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 Liczba wyjść przekaźnikowych 3 

Obciążalność prądowa 0,3W 

Zdolność łączeniowa 
3A przy 230 VAC 

0,2A przy 220 VDC; L/R=40ms 
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Napięcie znamionowe 350V 

Wytrzymałość elektryczna 2,5kV; 50 Hz; 1 min. 

Stopień ochrony obudowy IP-40 

D
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e
 Wymiary zewnętrzne 406/330/174 

Wilgotność otoczenia <95% 

Temperatura pracy Od -5oC do 40oC 

Masa <0,5kg 

Tab.1.  Szczegółowe dane techniczne. 

 
 

5. OZNACZENIE ZNAKIEM CE 

 

Oznaczenie znakiem CE wykonano w 2015r. Oznaczenie wykonane jest na tabliczce znamionowej na 

wieku walizki. Tabliczka znamionowa pokazana jest na rysunku 10. Na tabliczce znamionowej 

umieszczono podstawowe parametry milisekundomierza M-1. 
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Rys. 10. Tabliczka znamionowa milisekundomierza M-1. 

 
 
6. SERWIS 

 

Urządzenia wyprodukowane przez firmę Energoaparatura SA objęte są standardowo dwuletnim 

okresem gwarancyjnym. 

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny wykonywany jest w siedzibie firmy Energoaparatura SA  

w Katowicach. 

 

 
7. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRONICZNYM. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 

180, poz. 1495) zużyty produkt należy zwrócić firmie Energoaparatura SA lub oddać firmie zajmującej 

się utylizacją odpadów elektronicznych. 

 

8. INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
w sprawach technicznych i handlowych :  

Jacek Gumul 
Kierownik Zakładu Elektroniki 
tel. +48 32 728 55 73 
jacek.gumul@enap.com.pl 

 

 

mailto:jacek.gumul@enap.com.pl
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