
MX019 DIGITAL TACHOMETER
FEATURES:
- Power supply : 12 VDC.
- Can be measure rpm. in a 100-60,000 revolutions/minute range.
- 5 digit LED display.
- Can be measure rpm. with used the photo reflective infrared sensor
  or receive the signal from the other sensor.
- When the high speed revolution or the low speed revolution than at the
  setting will have voltage at OUT point approximate 4.4 volts.
- Distance between the photo reflective infra-red sensor and reflector ≈≈≈≈≈3 cm.
USING THE TERMINAL:
- + 5V point is a stabilised 5V/50 mA. max. unit can be connected
  to the other circuit.
- OUT point will have voltage approximate 4.4 volts when the high  speed
  revolution or the low speed revolution than at the setting.
- DC 12V point used for connected to the power supply 12 volts.
- INPUT point used for connected to the other sensor by signal at
  connect the INPUT point will have to digital signal (level high signal
  from 4 to 10 volts and level low signal more than 0.8 volts.
- 1,2,3 point used for connected to the photo reflective infrared sensor.
USING THE SWITCH:
- HIGH switch used for setting the high speed revolution when speed
  revolution more than level setting at OUT point will have voltage and
  LED that the light is on.
- LOW switch used for setting the high speed revolution when speed
  revolution less than level setting at OUT point will have voltage and
  LED that the light is on.
- NORMAL switch used for setting the normal speed revolution when
  the high speed revolution and low speed revolution than at the setting.
  At OUT point will have voltage and LED is that the light is on. But
  when is speed in the normal level at setting. LED is that the light is off
 and OUT point won’t have voltage.

- 10,000 switch used for setting the ten thousands digit (set from 0 to 2).
- 1,000 switch used for setting the thousands digit.
- 100 switch used for setting the hundreds digit.
- RESET switch used for reset the program setting all to factory default
  (default setting HIGH = 29,000, LOW = 00000 and NORMAL = 00000).
SETTING THE HIGH SPEED LEVEL:
1. Preed and hold HIGH switch.
2. Press 10,000 switch to change the ten thousands digit.
3. Press 1,000 switch to change the thousands digit.
4. Press 100 switch to change the hundrads digit.
5. When the setting to complete. To release the HIGH switch.
NOTE: You can set the low speed level and NORMAL speed level by
see section SETTING THE HIGH SPEED LEVEL but to change
HIGH switch to the LOW switch or NORMAL switch respectively.
MEASURE BY THE PHOTO REFLECTIVE
INFRARED SENSOR:
1. Set the J1 jumper at position “SENSOR” and connected the photo
    reflective infra-red sensor at 1,2,3 point(see figture).
2. In stalling plate reflecting on the rollor-shaft ≈≈≈≈≈ 1/2 or 1/3 is perimeter
    is rollor-shaft have over size the photo reflective if rollor-shaft shine
    installing black plate is  1/2 perimeter and installing reflecting plate to
    remain.
3. Rolling-shaft and photo reflective displace to near reflecting plate
               ≈≈≈≈≈3 cm. if display  show  00000 to now photo  reflective nearly plate
   until display is change.
MEASURE BY THE OTHER SENSOR:
1. Set the J1 jumper at position “INPUT”.
2. Connect the other sensor at position “INPUT”.

THE CIRCUIT DIAGRAM



MX019 วงจรวัดความเรว็รอบดิจิตอล
คุณสมบัติ
- ใชไ้ฟเลีย้งวงจร 12 โวลทดี์ซี
- สามารถวดัความเรว็รอบไดต้ั้งแต ่100-60,000 รอบ/นาที
- แสดงผลดว้ย LED display 5 หลกั
- สามารถวัดความเร็วรอบโดยใช้ออปโต้แบบสะท้อนกลับหรือรับ
 สัญญาณจากเซ็นเซอร์ชนิดอื่น
- เมื่อความเร็วรอบสูงหรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้จะมีแรงดันจ่ายออกมา
 จากจดุเอาทพุ์ทประมาณ 4.4 โวลท์
- ระยะห่างระหว่างออปโต้กับแผ่นสะท้อนแสงประมาณ 3 เซนติเมตร
จุดต่อใช้งาน
- จุด +5 V เป็นจุดจ่ายแรงดันขนาด 5 โวลท์ ให้กับวงจรอ่ืนท่ีใช้ กระแส
  ไมเ่กนิ 50 มลิลแิอมป์
- จุด OUT เป็นจุดจ่ายแรงดันประมาณ 4.4 โวลท์ เม่ือความเร็วรอบสูง
 หรอืตำ่กวา่ทีก่ำหนด
- จดุ DC 12V เป็นจดุรับแรงดนัขนาด 12 โวลท ์เพ่ือนำไปเลีย้งวงจร
- จุด INPUT เป็นจุดรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ชนิดอ่ืนๆ โดย  สัญญาณ
 ท่ีนำมาต่อจะต้องเป็นสัญญาณดิจิตอลท่ีมีระดับ high ต้ังแต่ 4-10 โวลท์
 และระดับ low ไม่ต่ำกว่า 0.8 โวลท์
- จดุ 1,2,3 เป็นจดุต่อออปโตแ้บบสะทอ้นกลบั
หน้าที่และการทำงานของสวิตช์ต่างๆ
- HIGH เป็นสวิตช์ต้ังความเร็วรอบระดับสูง เม่ือความเร็วรอบสูงกว่า
  ระดับทีต้ั่งไว้ ทีจ่ดุ OUT จะจา่ยแรงดนัออกมาพรอ้มกบั LED จะตดิ
- LOW เป็นสวติช์ต้ังความเรว็รอบระดบัต่ำ เมือ่ความเรว็รอบตำ่กวา่
  ระดับทีต้ั่งไว้ ทีจ่ดุ OUT จะจา่ยแรงดนัออกมาพรอ้มกบั LED จะตดิ
- NORMAL เป็นสวติช์ต้ังความเรว็รอบเมือ่อยูใ่นความเรว็ปรกติเม่ือ
  ความเร็วรอบสูงหรือต่ำกว่าระดับท่ีต้ังไว้ท่ีจุด OUT  จะจ่ายแรงดนั
  ออกมาพรอ้มกบั LED จะตดิ แตเ่มือ่ความเรว็รอบมาอยูท่ี่ระดับ
  NORMAL ทีต้ั่งไว้ LED จะดบัพร้อมกบัทีจ่ดุ OUT จะหยดุการจา่ย
  แรงดนัออกมา

- 10,000 ทำหนา้ทีต้ั่งระดบัหลกัหมืน่ตัง้ไดต้ั้งแต ่0-2
- 1,000 ทำหนา้ทีต้ั่งระดับหลกัพนั
- 100 ทำหนา้ทีต้ั่งระดับหลกัรอ้ย
- RESET ทำหน้าที่รีเซ็ตค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมด เมื่อมีการกดสวิตช์
  RESET ค่า HIGH=29,000, LOW=00000 และ NORMAL=00000
การตั้งระดับต่างๆ
การตัง้ระดับ HIGH
1. กดสวติช์ HIGH คา้งไว้
2. กดสวติช์ 10,000 จนไดค้า่หลกัหมืน่ทีต้่องการ
3. กดสวติช์ 1,000 จนไดค้า่หลกัพนัทีต้่องการ
4. กดสวติช ์100 จนไดค้า่หลกัรอ้ยทีต้่องการ
5. เม่ือต้ังค่าในหลักต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ปล่อยสวิตช์ HIGH
หมายเหตุ: การตั้งระดับ LOW และ NORMAL ทำเหมอืนการตัง้
ระดับ HIGH เพียงแตเ่ปลีย่นสวติช์ HIGH เป็น สวิตช์ LOW และ
NORMAL ตามลำดบั
การวัดโดยใช้ออปโต้แบบสะท้อนกลับ
1. ทำการจ๊ัม J1 ไปท่ีตำแหน่ง SENSOR และต่อออปโต้แบบ   สะท้อน
   กลบัไว้ทีจ่ดุ 1,2,3
2. ติดแผ่นสะท้อนแสงกับแกนหรือเพลาท่ีหมุนประมาณ 1/2 หรือ
  1/3 ของเส้นรอบวง โดยแกนหรือเพลา จะต้องมีขนาดใหญก่วา่
  ตัวออปโต้ ถ้าแกนหรือเพลามีลักษณะเป็นมันวาวจะต้องติดแผ่น
  สีดำไว้ 1/2 ของเส้นรอบวงจากน้ันติดแผ่นสะท้อนแสงไว้ในส่วน
   ท่ีเหลอื
3. ทำการหมุนแกนหรือเพลา จากน้ันนำออปโต้เข้าไป ใกล้กับแผ่น
  สะท้อนแสงประมาณ 3 เซนติเมตร ถ้าดิสเพลย์แสดงผลเป็น
  “00000” ให้ค่อยๆ เล่ือนเข้าไปใกล้จนดิสเพลย์มีการเปล่ียนแปลง
การวัดโดยใช้เซ็นเซอร์ชนิดอื่นๆ
1. ทำการจัม๊ J1 ไปทีต่ำแหนง่ INPUT
2. นำจุดสัญญาณท่ีเอาท์พุทของเซ็นเซอร์ท่ีใช้วัดมาต่อท่ีจุดINPUT
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