HIZLI KULLANIM KLAVUZU

EPA 300

Elle Kalibrasyon
Otomatik kalibrasyon ile cihazın 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA girişleri otomatik kalibre edilir. Otomatik kalibrasyon
aktifken elle kalibrasyon menüleri (CAL-Lo ve CAL-HI) görünmez. Ancak en doğru ölçüm için elle kalibrasyon
önerilmektedir.

Sensör Bağlantı Şeması





(Basılı tutunuz)





Cihazınız fabrika ayarlarına göre otomatik olarak kalibre edilmiştir ve 0-100 değer aralığında çalışmaktadır. Yani
sensörde okunan en küçük değerde ekranda 0, en büyük değerde ise ekranda 100 görünür. Bu skalayı
değiştirmek için kalibrasyon menüsünü kullanabilirsiniz. Ekranda gözükecek minimum değer için S-LO,
maksimum değer için S-HI seçeneklerini kullanınız.



Bu aşamada, istenilen iki uç değeri, bağlanan cihazın istenilen pozisyonuna
getirilerek ayarlanabilir. Pozisyon ayarlandıktan sonra PRG tuşuna basılır,
ekranda DONE yazısı görülür ve diğer uç için seçim yapılması beklenir. Bu işlem
CAL-L ve CAL-L için de ayrıca yapılır.



Skala Değerleri Girilmesi



Cihaza Röle Set Değeri Girilmesi
Cihazdaki röle çıkışları kullanılıyorsa, istenilen değerlerde bu rölelerin çekmesi sağlanabilir. Bu işlem için cihaza
set değerleri girilmesi gerekmektedir.









(Basılı tutunuz)

(Basılı tutunuz)
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Ondalık hane noktası
yanıp sönmeye
başlar. Ondalık hane
noktasının seçimini
AŞAĞI ve YUKARI
tuşlarıyla yapınız.

.


Bir sonraki basamağa geçmek
için AŞAĞI ve YUKARI tuşlarına
basılı tutunuz. Negatif (-) bir
değer girmek için rakam
yazmayan basamaklardan birine
gelip AŞAĞI tuşuna basınız.





.
PRG tuşuna basılıp içine
girildiğinde sayı değer
girme ekranı açılır. AŞAĞI
ve YUKARI tuşlarını
kullanarak istenen değeri
giriniz.

PRG tuşuyla onayladığınız yeni S-LO değeri belirlenmiştir.
S-HI değerine geçmek için YUKARI tuşuna basınız.

.

Ondalık hane noktası
yanıp sönmeye
başlar. Ondalık hane
noktasının seçimini
AŞAĞI ve YUKARI
tuşlarıyla yapınız.



Bir sonraki basamağa geçmek
için AŞAĞI ve YUKARI tuşlarına
basılı tutunuz. Negatif (-) bir
değer girmek için rakam
yazmayan basamaklardan birine
gelip AŞAĞI tuşuna basınız.

PRG tuşuna basılıp içine
girildiğinde sayı değer
girme ekranı açılır. AŞAĞI
ve YUKARI tuşlarını
kullanarak istenen değeri
giriniz.

PRG tuşuyla onayladığınız yeni S-LO değeri belirlenmiştir.
S-HI değerine geçmek için YUKARI tuşuna basınız.

SET-2 değeri için:





DİĞER FONKSİYON AYARLAMALARI VE AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNDAN FAYDALANINIZ.



Buradan sonra
SET-1 için
yapılan
işlemlerin
aynısı yapılır.

