
PCDGLED - PAINEL CONTADOR DIGITAL EM LEDS PARA 4 DIGITOS

 
Painel contador PCDGLED de 4 dígitos com entrada DB9 para sensor. Podem ser utilizados sensores com saída do tipo
contato seco para identificação da passagem das pessoas ou objetos a serem contados. Acompanha um controle sem fio para
contagem manual ou para ajustes rápidos na contagem e configurações. Também é possível zerar o painel (reset) através do
controle sem fio, ou também via entrada física pelo conector.

CARACTERÍSTICAS 
Possui 10 modos de operação, atendendo a diversas necessidades de contagem;
Fluxo de pessoas em estabelecimentos, casas noturnas e eventos;
Fluxo de veículos em estacionamentos;
Peças e produtos em linha de produção;
Caixas, pacotes e encomendas em transportadoras;
Contagem crescente ou decrescente via sensor (não incluso) ou acionamento manual;
Fator de multiplicação ou divisão (exemplo: incrementar de 2 em 2, ou contar 1 a cada grupo de 5 objetos);
Permite definir um número limite para contagem, com aviso sonoro e visual;
Possibilidade de reset automático;
Opção para salvar a numeração atual em caso de desligamento ou queda de energia;
Função de aviso sonoro de acionamento do sensor (útil para lojas, avisando a chegada de um cliente);
Beep opcional com controle de volume;
Dimensões do painel: 24 x 14cm;
Tamanho dos dígitos: 6,5 x 4cm;
Tensão de alimentação rede: AC 90~240 V
Tensão de operação: 7.5 VDC (Corrente Contínua);
Obs.: Sensor não incluso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- Dimensões do painel: 24 x 14 cm;
- Tamanho dos dígitos: 6,5 x  4 cm;
- Tensão de operação: 7.5 VDC (Corrente Contínua);

SENSORES COMPATÍVEIS
- NA ou NF;
- PNP ou NPN;
- Tensão de alimentação do sensor: 7Vdc;

OBS: sensor não incluso

ITENS INCLUSOS
01 Painel de LED Contador;
01 Controle remoto sem fio;
01 Fonte de alimentação bivolt (110 / 220 Vac);
01 Manual de instruções;

DIMENSÕES                                                                                 APLICAÇÃO COM SENSORES PNP/NPN - N.A/N.F.
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