DİJİTAL BASINÇ SİVİCİ
KULLANIM KILAVUZU
BRT-PS10VPP VAKUM+BASINÇ
BRT-PS10VPP ürün seçiminiz için teşekkür ederiz. Ürünü doğru ve makul şekilde kullanmak
için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice ve tamamen okuyun.

DİKKAT: BU ÜRÜN EMNİYET MAKSATLI KULLANILAMAZ.
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BÖLÜM İSİMLERİ

Birim Ekranı

LCD Ekran

Geçerli ünite özelliklerini gösterir. (Görüntüleme biriminin yalnızca Kpa, MPa olduğu yerde)

Mevcut basınç durumu, ayar modu, hata kodu göstergesi,
genellikle kırmızı veya yeşil monokrom. Çıkış bağlantısı,
görüntüleme yöntemleri için yeşilden kırmızıya veya
kırmızıdan yeşile seçim yapılabilir.

Çıkış (Output1) Görüntüsü (Yeşil)

Aşağı ( V )

Output1 aktif olduğunda ışık yeşil yanar.

Yukarı ( ˄ )

OUT2 anahtar çıkışı ON iken yanar. Modları seçin ve

Mod Seçimi ve ON / OFF Kullanımı

ON / OFF Ayarlarını azaltmak için kullanılır

Ayarlar menüsü ( s )
Mod değişimi ve ayar değerleri belirlendiğinde kullanım.
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ÇIKIŞ VE AKIM DİYAGRAMI
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ÜRÜN ÖLÇÜLERİ
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MONTAJ ÖLÇÜLERİ
Yanyana dizilişe uygundur.
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ÜRÜN ÖZELLİK PARAMETRELERİ
MODEL

BRT-PS10VPP
-0.100~1.000MPa
-0.105~1.050MPa
1,5MPa

Anma Basınç Aralığı
Set Basınç Aralığı
Basınç Direnci
Akışkan için uygunluk
Besleme
Akım Tüketimi
Anahtarlama Çıkışı
Maksimum çekilen akım
Maksimum voltaj
Kalıcı voltaj
Tepkime Süresi
Kısa devre koruması
Tekrarlanabilirlik doğruluğu
Ekran modu
Ekran doğruluğu
Çalışma Durumu Göstergesi
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı
Nemde kullanım aralığı
Dayanım Gerilimi
Yalıtım Direnci
Belgelendirme
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Hava, aşındırıcı olmayan gaz, yanıcı olmayan gaz
12〜24 V DC ±% 10 Pulse veya daha az (Ters bağlantı korumalı)
40mA'den düşük
PNP
80mA
28V DC
1V'dan az
2,5 ms veya daha az (salınım önleme işlevi ile 20 ms, 100 ms, 500 ms, 1, 000 ms, 2000 ms)
Mevcut

±0,2%F.S ±1 Dijit
4-Bit 7-Segment LCD 2 renk ekran (kırmızı/yeşil)
Tam skalanın% ± 2'si, ± 1 ünite (25 ± 3 ° C'de)
Çıkış aktif olduğunda output1 yeşil yanar
IP54
Eylem: 0-50 ℃, Tasarruf -10-60 ℃: (yoğunlaşma ve buzlanma yok)
Eylem: 0-50 ℃, 35-85% RH (yoğunlaşma yok)
1000V AC 1 dakika
Kurşun ile muhafaza arasında 50MΩ veya daha fazla
CE, UL (CSA), ROHS

FONKSİYON TUŞLARI

S tuşuna 3sn basıldığında fonksiyon ayarları menüsüne girilir ve farklı ayarları göstermek için
*F + numaraları+ görüntülenir. Seçmek için aşağıdaki tabloya bakın.
*F0+ Gösterge biriminin değiştirilmesi
ekran birimini değiştirebilir.
*F1+ OUT1 çıkış ayarı
Basınç çıkış eşiği vs. ayarları
Tutarlılık, ekran değerlerinde küçük farklılıklar ile elde edilebilir. Tepki hızını ayarlayın.
*F3+ reaksiyon süresi ayarı
*F4+ Ekranı çözünürlük güç ayarı
Ekran çözünürlüğü 1000'den 100'e değiştirildi.
*F7+ Güç tasarrufu modu ayarı
Güç tüketimi düşürülebilir.
*F8+ tuş kilidi şifre ayarı
Sivicin yanlış çalışmasını önlemek için cihaz kilitlenebilir.
*F98+ Çıkış onayı Ayarı
Normal çıkış ve zorlanmış çıkış ayarlayın.
reaksiyon süresini ayarlayın, Bu ani basınç değişiminden kaynaklanan yanlış eylemi önleyebilir.
*F99+ fabrika ayarlarına sıfırlama
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FONKSİYON AYARLARI
A *F0+ Gösterge biriminin değiştirilmesi
S tuşuna uzun basıldıktan sonra fonksiyon mode *F0+ seçilip tekrar

Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra tekrar

S

S

tuşuna basılarak onay verilir.

tuşuna basılara onay verilir.

B *F1+ OUT1 çıkış ayarı

Fonksiyonel mod seçimi *F1+ OUT1 çıkış ayarına girer. Basınç ayarlanan değeri aştığında çıkış verir. Ürün fabrikadan çıktığında ON,
atmosferik basınç üst sınırının ve nominal basınç aralığının ortasına ayarlanır. Ekran rengi, OUT1'in çıkış durumuna tabidir.
ON olarak ayarlandığında yeşil, OFF olarak çıktığında kırmızı olur.
S tuşuna basıldıktan sonra yukarı-aşağı oklar yardımıyla F1 fonksiyona giriş yapın.

Çıkış modu ayarına girdikten sonra, mevcut ayarlar dönüşümlü olarak görüntülenecek, üst ve alt
tuşlar gecikmeye çevrilecek ve üst ve alt sınırlar iki çıkış modu arasında karşılaştırılacaktır.

Geçerli ayarları kaydetmek ve bir sonraki çıktı değiştirme ayarlarına girmek için S tuşuna basın.

Çıkış modu ayarlarına girdikten sonra, mevcut ayarlar alternatif olarak gösterilecektir. saat yönünde çalışan ve ters
çıkış modeline göre.

Geçerli ayarları kaydetmek ve bir sonraki basınç değiştirme ayarlarına girmek için S tuşuna basın.

Basınç ayarına girdikten sonra, mevcut ayar alternatif olarak gösterilecektir. Basınç ayar değerini artırmak veya
azaltmak için yukarı ve aşağı tuşlarına basın.

Geçerli ayarları kaydetmek ve bir sonraki basınç değiştirme ayarlarına girmek için S tuşuna basın.

histerezis değerini ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine
basın.

Geçerli ayarları kaydetmek ve bir sonraki basınç değiştirme ayarlarına girmek için S tuşuna basın.
Anahtar Çıkış Noktasının AÇIK ve KAPALI olarak ayarlanması.
Basınç, ayarlanan değeri aştığında ON olur.
Basınç ayarlanan değerden histerezis değerine düştüğünde,
anahtar OFF olacaktır. Ürün atmosferik basınç üst sınırında
merkezi değer olarak ayarlandığında ve nominal basınç aralığı
anahtarlaması ON olacaktır.
Sağda gösterilen eylemin altında bir istisna yoksa,
bu durumda kullanılmaya devam edilebilir.

ekran rengini ayarlamak için yukarı ve aşağı düğmesine
basın.

Ayarları kaydetmek ve bir önceki fonksiyon (F1) menüsüne dönmek için S tuşuna basınız

C *F3+ reaksiyon süresi ayarı
Tepki süresi ayarlarını girdikten sonra, tepki süresini
seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basarak geçerli ayarlar
sırayla görüntülenir.

Ayarları kaydetmek ve bir önceki fonksiyon (F1) menüsüne dönmek için S tuşuna basınız
D *F4+ Ekranı çözünürlük güç ayarı
Ekran çözünürlüğü ayarına girdikten sonra, mevcut ayarlar alternatif olarak gösterilecek ve yukarı ve aşağı
tuşlarına basılarak ekran çözünürlüğü değiştirilecektir.

Ayarları kaydetmek ve bir önceki fonksiyon (F1) menüsüne dönmek için S tuşuna basınız
E *F7+ Güç tasarrufu modu ayarı
Güç tasarrufu modu ayarına girdikten sonra, mevcut ayarlar sırayla görüntülenecek, açmak veya kapatmak için düğmelere yukarı ve
aşağı basılacaktır. Güç tasarrufu modu açık. 30 saniye hiçbir işlem yapılmazsa, güç tasarrufu moduna girilir.

Ayarları kaydetmek ve bir önceki fonksiyon (F7) menüsüne dönmek için S tuşuna basınız
F *F8+ tuş kilidi şifre ayarı
Tuş takımı kilitlendiğinde, şifre girişi isteğe bağlı olabilir. Fabrika çıkışı şifre *0000+ olarak ayarlanmıştır.

G *F98+ Çıkış onayı Ayarı

Giriş ve çıkış ayarları yapıldıktan sonra mevcut ayarlar görüntülenecektir. Dönüşümlü olarak, zorunlu çıkış ve normal
çıkış yukarı ve aşağı tuşlarına basılarak değiştirilecektir.

Geçerli ayarları kaydetmek için S tuşuna basın ve bir sonraki OUT1 çıkış onayına girmek için zorunlu çıkışı seçin, normal
çıkışı seçin, doğrudan işlevsel mod seçimine geri dönün.

Çıkış onayı, mevcut ayarları dönüşümlü olarak gösterecektir, açmak veya kapatmak için yukarı ve aşağı tuşlarına basın.

Ayarları kaydetmek ve bir önceki fonksiyon (F1) menüsüne dönmek için S tuşuna basınız
H *F99+ fabrika ayarlarına sıfırlama
Fabrika ayarlarına dönmek için ON (AÇIK) düğmesini seçin, ürünleri kaydettikten sonra fabrika ayarlarına dönecektir.

I Hızlı Ayarlama
Basınç eşiğini hızlı bir şekilde ayarlamak için ilk kez S tuşuna kısa basın, ekran
Histerisis değerini hızlı bir şekilde ayarlamak için ikinci kez S tuşuna kısa basın, ekran

J Sıfır temizleme ayarı
Ölçülen basınç <% 7 F.S aralığında ise. (karma basınç <% 3,5 F.S.) fabrika tarafından ayarlanan ekran değeri
0 olarak ayarlanmıştır (Tek tek ürünlerin farklılığından dolayı, temizleme aralığı (+% 1) F.S'dir.)
Ekran değeri, üst ve alt tuşlara 4 saniyeden uzun süre basılarak silinebilir.

K Düğme Kilit Ayarları
S Tuşuna 5 sn basılı tutunca kilitli ekran açılır yada açık ekran kilitlenir.
Kilitli
Kilitli Değil

*F8+ şifre kilidi açılırsa, ilk kilit açma bir şifre gerektirecektir.
Numarayı ayarlamak için (S) ye basınız, değeri ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşlarına basınız.
Kilit açma durumunu görüntülemek için şifreyi değiştirin.
Şifre değiştirmek için S ve aşağı yön tuşuna aynı anda basınız.

Hata İsmi
Aşırı Akım Hatası

Artık basınç hatası

Basınç hatası

Sistem Hatası

Görüntü

İçerik

Çözüm Yolu

Geçen akım anahtarlama sınır akımı olan Aşırı akım durumunda, girişi ortadan kaldırmak
için beslemeyi kapatıp tekrar açın
80mA in üzerinde
"0" işlemi ayarlandığında, atmosferik basınca göre hala% 3,5
FS'nin üzerinde bir basınç vardır. Ancak 1 saniye sonra, ölçüm
modu otomatik olarak döndürülür. Bireysel F.S. ürün
farklılıkları nedeniyle, farklı aralıklar (+% 1) F.S olacaktır. "0"
ayarı.
Ayarlanan basınç aralığının üst sınırını yükseltin.
Ayarlanan basınç aralığının alt sınırını düşürün.

Dahili veri hatası olduğunda görüntülenir.

Eklenen basınç atmosferik basınç
olduktan sonra, "0" işlemi
gerçekleştirilir.
Eklenen basıncı ayarlanan basınç
aralığına getirin.

Güç kaynağını kestikten sonra güç kaynağını
açın. Problemin devam etmesi durumunda
cihaz üretici servisine yönlendirilir.

