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Liczniki elektromechaniczne

FE 304/FE 314/FE 324

Liczniki FE 300 rozpoczynaj¹ seriê programowanych liczników elektromechanicznych. Seria FE 300 posiada 
2 rzêdy 5 cyfrowych wskaŸników. Górny rz¹d wskazuje aktualn¹ wartoœæ impulsów (sumuje impulsy), dolny 
natomiast wskazuje wartoœæ zaprogramowan¹. Po osi¹gniêciu progu za³¹czany jest mikroprze³¹cznik do czasu 
skasowania licznika. Zalet¹ tych liczników jest proste programowanie za pomoc¹ 5 przycisków umieszczonych 
pod ka¿d¹ dekad¹. Seria ta dostêpna jest w nastêpuj¹cych wersjach:
wFE 304, FE 309 - dostarczane razem z gniazdem, u³atwiaj¹cym monta¿ i demonta¿,
wFE 314, FE 319 - w obudowie przeznaczonej do monta¿u tablicowego na 2 wkrêty od frontu licznika,
wFE 324, FE 329 - do monta¿u tablicowego ze sprê¿yn¹ zaciskow¹.
(Dostêpne s¹ równie¿ liczniki serii FS 300 jako programowane liczniki rewersyjne tzn. zliczaj¹ce od 
zaprogramowanej wartoœci do zera).

Szeroka gama liczników elektromechanicznych pozwala na stosowanie w tych ga³êziach przemys³u, gdzie wymagana jest niezawodnoœæ przy jednoczeœnie niskiej cenie. 
Ich g³ówn¹ zalet¹ s¹ ma³e wymiary oraz wysoka odpornoœæ na zak³ócenia pochodz¹ce od pól elektromagnetycznych. Najczêœciej wykorzystywane s¹ do: zliczania i 
monitorowa-nia iloœci w³¹czeñ, wy³¹czeñ, detali na taœmie produkcyjnej, okreœlania resursu, monta¿u na p³ytkach drukowanych i w wielu innych zastosowaniach.

FE 304 / FE 314 / FE 324 FE 309 / FE 319 / FE 329

Dane techniczne

wymiary obudowy
                szer. x wys. x g³.

wymiary otworu
                szer. x wys.

pod³¹czenie przewodów

waga

sposób zamawiania

przyk³ad zamawiania

temperatura pracy

temperatura sk³adowania

stopieñ ochrony od czo³a

iloœæ dekad 
na wyœwietlaczu

¿ywotnoœæ licznika

zasilanie (w nawiasie
pobór pr¹du, min. d³. imp.,
min. czas miêdzy imp., 
max. czêstotliwoœæ imp.)

Seria FE 500 to programowane liczniki elektromecha-
niczne. Ró¿ni¹ siê od FE 300 iloœci¹ dekad oraz 
dŸwigni¹ zabezpieczaj¹c¹ licznik przed przypadkow¹ 
zmian¹ nastaw. Podniesienie dŸwigni ujawnia górny 
wskaŸnik - wtedy mo¿na dokonaæ przeprogramowania 
licznika.
wFE 504 - jest dostarczany w komplecie z gniazdem, 

co u³atwia jego monta¿ i demonta¿ 
wFE 514 - w obudowie przeznaczonej do monta¿u 

tablicowego na 2 wkrêty od frontu licznika
wFE 524 - do monta¿u tablicowego ze sprê¿yn¹ 

zaciskow¹.

FE 504 / FE 514 / FE 524

FE 329

FE 319
klucz kasuj¹cy

FE 524

FE 304

FE 309/FE 319/FE 329 FE 504/FE 514/FE 524

150 g 230 g 160 g

   0°C  ̧+45°C

-20°C  ̧+70°C

   0°C  ̧+45°C

-20°C  ̧+70°C

   0°C  ̧+45°C

-20°C  ̧+70°C

FE 504  49,6 x 49,6 x 88,1 mm 
FE 514 - 60 x 75 x 79,7 mm
FE 524 - 53,2 x 53,2 x 79,7 mm
FE 504 - 50 x 50 mm 
FE 514, FE 524 - 51 x 51 mm

FE 309 - 50 x 50 x 85,9 mm 
FE 319 - 60 x 75 x 77,5 mm
FE 329 - 53,2 x 53,2 x 77,5 mm
FE 309 - 50 x 50 mm 
FE 319, FE 329 - 51 x 51 mm

FE 304 - 50 x 50 x 85,9 mm 
FE 314 - 60 x 75 x 77,5 mm
FE 324 - 53,2 x 53,2 x 77,5 mm
FE 304 - 50 x 50 mm 
FE 314, FE 324 - 51 x 51 mm

ko³ki A1,5mm,
FE 309 - konektor 0,8 x 2,8 mm 

ko³ki A1,5mm,
FE 504 - konektor 0,8 x 2,8 mm 

ko³ki A1,5mm,
FE 304 - konektor 0,8 x 2,8 mm 

2 x 5 (2 x 99999) cyfr
rz¹d I - wys. 4,5 mm; rz¹d II - wys. 3,5 mm

2 x 5 (2 x 99999) cyfr
rz¹d I - wys. 4,5 mm; rz¹d II - wys. 3,5 mm

2 x 6 (2 x 999999) cyfr
wysokoœæ 4,5 mm, cyfry bia³e, t³o czarne

IP41 / DIN40050 od czo³aIP41 / DIN40050 od czo³a IP41 / DIN40050 od czo³a

A3 -24V DC,   A5 -24V AC
A8 -110V AC, A9 -220 VAC

FE 309

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne
i elektryczne

FE 319

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne
i elektryczne

FE 329

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne
i elektryczne

A3 -24V DC,   A5 -24V AC
A8 -110V AC, A9 -220 VAC

FE 304

.540A  B - 5 cyfr, kasowanie kluczem

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne

FE 314

.540A  B - 5 cyfr, kasowanie kluczem

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne

FE 324

.540A  B - 5 cyfr, kasowanie kluczem

.550A  B - 5 cyfr, kasowanie rêczne

B3 -24V DC,   B5 -24V AC
B8 -110V AC, B9 -220 VAC

FE 504

.640B  C - 6 cyfr, kasowanie kluczem

.650B  C - 6 cyfr, kasowanie rêczne

FE 514

.640A  C - 6 cyfr, kasowanie kluczem

.650A  C - 6 cyfr, kasowanie rêczne

FE 524

.640B  C - 6 cyfr, kasowanie kluczem

.650B  C - 6 cyfr, kasowanie rêczne

FE 319.550AA3BFE 324.550AA9B
 

FE 524.640BB9C

24V DC (2.2W, 25 ms, 25 ms, 20 Hz)
24V, 110V, 220V AC ±10% (2.4VA, 50 ms, 
50 ms, 10 Hz)

±10% 24V DC ±10% (4W, 25 ms, 25 ms, 20 Hz)
24V, 110V, 220V AC ±10% (5VA, 50 ms, 
50 ms, 10 Hz)

24V DC ±10% (2W, 25 ms, 25 ms, 20 Hz)
24V, 110V, 220V AC ±10% (3VA, 50 ms, 
50 ms, 10 Hz)

DC: max 30W, 220V, 1A
AC: max 100VA, 220V, 2A

DC: max 30W, 220V, 1A
AC: max 100VA, 220V, 2A

DC: max 30W, 220V, 1A
AC: max 100VA, 220V, 2A

10  impulsów
8  DC - 10  impulsów, AC - 5x10 impulsów

8 7 licznik - 10  imp., elektr. kasow.- 10 imp.
8 6

obci¹¿enie styków 
prze³¹czaj¹cych

FE 324
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