מתמר לחץ דגם  ,DSכולל תצוגה ויציאות פיקוד
.102.40

הוראות התקנה והפעלה
 04הכנות להתקנה
 404יש להתייחס למכשיר בזהירות בכל השלבים 0אין לגרום לו ללחץ מיכני כל שהוא ,להפיל אותו
וכו'0
 402בדוק שההברגה של המתמר מתאימה להברגה במקום המיועד0
 401וודא שהמתמר כולל את דיסקית האטימה ( ,) O-ringושהדיסקית שלימה ולא פגומה0
 401היזהר שלא לגעת בדיאפרגמה 0יש להסיר את מכסה ההגנה רק ממש לפני ההתקנה0
 401יש לבחור מיקום להתקנה כך שלא יצטברו מים במחבר החשמלי 0יש לבחור מיקום כך שמים
שנוזלים על המכשיר יזרמו כלפי מטה ולא יישארו עליו0
 400יש לבחור מיקום שאינו בקו ישיר של קרינת שמש0
 02התקנה מיכנית
 204יש למנוע כל לחץ מיכני על המכשיר מצד הצנרת0
 202הברג ידנית את המתמר במקום הרצוי 0בהברגה " 4/1אין לחזק מעל ל , 5Nm-בהברגה " 4/2לא
מעל ל010Nm-
 201יש לשים לב שיציאת הלחץ במכשיר פונה תמיד כלפי מעלה 0יש לשים לב שלא תהיה אפשרות
של חדירת מים או כל דבר אחר לחריר הלחץ0
 201יחידת התצוגה ניתנת לכיוון 0כוון אתה כך שתהיה נראית מהמקום הנוח לכולם0
 01חיבור חשמלי למתמר עם יציאה אנאלוגית ושתי יציאות PNP

 104מומלץ להשתמש בכבל פיקוד מגולגל ומסוכך 0יש לחבר את הסיכוך לארקה רק במקום אחד –
רצוי בארון החשמל או בקופסת החיבורים האחרונה0
 01הכנה להפעלה
 104לפני הפעלה יש לבדוק ולוודא שההתקנה נעשתה כראוי ואין שום ליקויים נראים0
 102המפעיל חייב להיות מורשה ומודע לדרישות המפורטות כאן0
 101יש לוודא שתנאי הסביבה והתיפעול חייבים להיות בהתאם למפרט הטכני של המכשיר0
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 01הפעלה
 104לאחר חיבור מתח למכשיר ,התצוגה על המכשיר מהווה גם פנל תיכנות והפעלה0

באמצע – תצוגה של הלחץ הנמדד0
יציאות פיקוד – לכל יציאה יש נורת  0LEDהנורה דלוקה כאשר הלחץ הנמדד הגיע לערך-הסף ( Set
 )pointכפי שנקבע0
שני לחצנים – לקביעת ערכים בזמן התיכנות0
 102תיכנות
המכשיר מגיע מבית-החרושת מכוון לתצוגה  .-4..%בהתאם לתחום המדידה הרשום על המכשיר0
לכן ,רק אם יש צורך בשינוי ,אפשר לשנות בפרמטר "0"EP
כניסה לתיכנות – ע"י לחצני החיצים בחר את הפרמטר הרצוי 0לחץ על שניהם יחד לשינוי הפרמטר0
שינוי הפרמטר ע"י לחצני החיצים0
יציאה – לחיצה ביחד על שני לחצני החיצים0
רשימת פרמטרים:
04
02
01
01
01
00
07

 Password - PAלנעילה - PAon 0נעילה פעילה – PAoF 0נעילה לא פעילה0
 0Decimal Point – Dpנקודה עשרונית( 0לא קיים בדגם עם יציאה אנאלוגית)0
 0Zero Point -ZPתצוגה בנקודת מדידה תחתונה( 0לא יכול להיות פחות מתחום תחתון של המתמר)0
 0End Point -EPתצוגה בנקודת מדידה עליונה( 0לא יכול להיות יותר מתחום עליון של המתמר)0
 .01 0Filter – FILtעד  1.שניות0
 - HILoהתראה בזמן של תקלה On 0או  0offראה פרמטר 041
 – S1onערך-סף להפעלת יציאה 04
 -S2onערך-סף להפעלת יציאה 02
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 – S1oF 08ערך-סף להפסקת יציאה 04
 -S2oFערך-סף להפסקת יציאה 02
 – HY1 01מרווח מיתוג של יציאה 04
 – HY2מרווח מיתוג של יציאה 02
כאשר ערך ההפעלה (פרמטר  )7גדול מערך ההפסקה (פרמטר – )8
מגע  ,NOופעולת חימום או התראה גבוהה 0ציור 00
כאשר ערך ההפעלה (פרמטר  )7קטן מערך ההפסקה (פרמטר – )8
מגע  ,NCופעולת קירור או התראה נמוכה 0ציור 07

 -CP1 04.רצועת מיתוג של יציאה 04
 – CP2רצועת מיתוג של יציאה 02
כאשר ערך ההפעלה (פרמטר  )7גדול מערך ההפסקה (פרמטר – )8
מגע נסגר כאשר הערך הנמדד נמצא בתוך הרצועה 0ציור 01
כאשר ערך ההפעלה (פרמטר  )7קטן מערך ההפסקה (פרמטר – )8
מגע נסגר כאשר הערך הנמדד נמצא מחוץ לרצועה 0ציור 01
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 – Delay 1 ON -d1on 044השהייה בהפעלת יציאה  . 04עד  4..שניות0
 – Delay 2 On -d2onהשהייה בהפעלת יציאה 02
 –Delay 1 Off -d1oF 042השהייה בהפסקת יציאה  . 04עד  4..שניות0
 –Delay 2 Off -d2oFהשהייה בהפסקת יציאה 02
 0High Pressure – HIPr 041ערך מקסימלי היסטורי של התצוגה 0נמחקים בהפסקת מתח למתמר0
 0Low Pressure -LoPr 041ערך מינימלי היסטורי של התצוגה 0ניתנים לאיפוס ע"י לחיצה על
שני הלחצנים תוך שניה0
 – dLdS 041קצב עידכון התצוגה .0. 0עד  4.שניות0
 0test 1 -tES1 040בדיקה ידנית של יציאה  04הפעלה והפסקה ע"י לחצני החיצים0
 0test 1 -tES2 047בדיקה ידנית של יציאה  02הפעלה והפסקה ע"י לחצני החיצים0
 0Test Analogue -tESA 048בדיקה ידנית של היציאה האנאלוגית 0ע"י לחצני החיצים ניתן לבחור:
 42 ,1או 02.mA
 0Error signal – ERSi 041איזה ערך תהיה היציאה האנאלוגית במקרה של תקלה0
פרמטר ) HILo(6חייב להיות במצב  0onע"י לחצני החיצים ניתן לבחור)101( Lo ,. ,off :
או 0)21mA ( Hi
 – POSI 02.כיול המכשיר 0רצוי לא לבצע 0פנה לנציג החברה במידת הצורך0
 0Factory -FACt 024החזרה למצב ביח"ר0
 00אחזקה
המכשיר בדרך כלל איננו מצריך פעולות אחזקה 0אבל במידה והחומר הנמדד נדבק על הדיאפרגמה יש
צורך לנקות אותה מידי פעם0
יש לפרק את המכשיר (ראה הוראות פרוק בהמשך) ולנקות את הדיאפרגמה בעדינות בעזרת חומר ניקוי
וספוג או מטלית רכה בלבד0
במידה ויש הצטברות של חומר קשיח כגון סיד ,יש להחליף את המכשיר או לשלוח ליצרן לניקיון0
 07פירוק והשלכה
לפני הפירוק יש לוודא שאין לחץ במערכת0
אין להשליך את המכשיר לאשפה רגילה ,אלא רק לאשפה של מוצרי חשמל בהתאם לנהלים0
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 08נתונים טכניים
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