
Digitális manométer 
 és nyomáskapcsoló 

Használati utasítás   

Figyelem!

1, Ellenőrizze a csomagolást és az áru épségét!

2, Ellenőrizze a specifikációt és a beállításokat! Helyesen kösse be elektromosan a mérőt, és ügyeljen a 

beszerelésre is.

3, Telepítse a mérőt áramtalanított állapotban!

4, Használat közben figyeljen a határadatokra: maximális hőmérséklet, nyomáslökések és elektromos 

határadatok.

5, Ez egy precíziós készülék, vigyázzon az érzékelőre, különösen a membránra, és ne szerelje szét!

6, A készülék a normál működését néhány perc bemelegedés után éri el.

Specifikáció

Nyomástartományok: 

-1   -   1...10...2500 bar,

-1000...-600...-100  -  10...100...1000 mbar,

0  -  100...250...500...1000...2500...5000 mbar

relatív nyomás ill. vákuum mérés.

Túlnyomás tűrés: 100 bar alatt 200%, 100bar felett 150%

Tápigény: 24VDC

Mérési pontosság: ±0,5% FS, vagy ±0,25% FS,

Riasztási érték: A nyomástartományon belül bármilyen érték beállítható

Relé terhelhetőség:

Első csoport: 230VAC 5A, 24VDC 5A

Második csoport: 230VAC 3A, 24VDC 3A

Kompenzált hőmérséklet-tartomány: 0...65°C

Működési hőmérséklet-tartomány: 0...65°C

Védelmi fokozat: IP65

Technológiai csatlakozás: M20 x 1.5, G1/2” vagy egyéb

Burkolat anyaga: SS304
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Technológiai csatlakozás anyaga: SS304 vagy SS316

Bizonyítványok: CE,

Ex(ExibII BT4) csak a 24V-os táppal

Áramkör védelem:

Tápfeszültség galvanikus leválasztás

Kimenet galvanikus leválasztás

Ellentétes polaritás elleni védelem

Elektromágnese immunitás

Funkciók:

Változtatható mértékegység

Null pont állíthatóság

Jelszavas védelem

Gyári értékek visszaállíthatók

Kezelés:

SET nyomógomb

Standby módban rövid gombnyomás – megmutatja és lehetővé teszi a kapcsolási értékek állítását

Hosszú gombnyomással beléphetünk programozás módba

▲ Felfele mutató nyíl – érték növelő gomb

Standby módban hosszú gombnyomásra mértékegységet vált

Programozás módban a kijelzett/beállított értéket lehet növelni vele

▼ Lefele mutató nyíl - érték csökkentő gomb

Standby módban hosszú gombnyomással nullázhatjuk a műszert

Programozás módban a kijelzett/beállított értéket lehet csökkenteni vele

ON/OFF Működés gomb

A standby és a működés, vagy futtatás (RUN) között lehet váltani vele. Ha a RUN LED világít, akkor 

működnek a kimenetek, ha nem világít, akkor nem.
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LED-ek jelentése

POWER – kap áramot a készülék

UP – Alarm relé állítás közben akkor világít, ha a felső értékeket állítjuk éppen

RUN módban akkor világít, ha a felső kapcsolási szint reléje aktív

DOWN – Alarm relé állítás közben akkor világít, ha az alsó értékeket állítjuk éppen

RUN módban akkor világít, ha az alsó kapcsolási szint reléje aktív

RUN – Akkor világít, ha RUN (működési) módban van – ilyenkor működnek a relék.

UNITS – mutatja a kiválasztott mértékegységet

Nullázás

Standby módban 4 másodpercig tartsuk nyomva a ▼ gombot!

Mértékegység váltás

Standby módban tartsuk nyomva a▲ gombot!

Alarm és hiszterézis érték beállítás

Standby módban megnyomva a SET gombot belép az alarm kapcsolási értékek állítási menübe. Nyomkodva

a SET-et léptet a paraméterek között és a ▼ vagy a ▲ gombbal állíthatjuk a beállított értéket. Az érték 

módosítása után a SET gombbal visszatérhetünk a menübe, és folytathatjuk a következő paraméterrel.

Paraméterek: 

AL  - alsó kapcsolási érték – be van kapcsolva, ha túl alacsony a nyomás – 1-es relé gyárilag

AH – magas kapcsolási érték – be van kapcsolva, ha túl magas a nyomás – 2-es relé gyárilag

Ad1 – 1-es relé hiszterézis

Ad2 – 2-es relé hiszterézis

Programozás:

Standby módban tartsuk nyomva a SET gombot a program módba való belépéshez!

Jelszót kér, adjuk be neki a 0000 kódot!

A programpontok egymás után:

P–1 Jelszó: P–1 jelszó tiltva, P-0 jelszó engedélyezve – a gyári jelszó 1111

Ha a jelszó engedélyezve van, akkor be kell írni az 1111 jelszót és utána a 0000-át a program módba

való belépéshez, egyébként csak a 0000 szükséges.
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AL01 LL értéknél az első relé alacsony nyomás esetén kapcsol, HH értéknél magas nyomás esetén 

kapcsol. A gyári érték: LL

AL02 LL értéknél a második relé alacsony nyomás esetén kapcsol, HH értéknél magas nyomás esetén 

kapcsol. A gyári érték: HH

dL-1 1-es relés kapcsolási késleltetés – 0...999 sec – gyárilag 0

dL-2 2-es relés kapcsolási késleltetés – 0...999 sec – gyárilag 0

C–1 Szűrő funkció – állítható, hogy milyen gyors nyomás-változásokra reagáljon a kijelző (1...20)

blt Decimális számjegyek – 0...2-4-ig állítható, kijelző típus és nyomástartomány-függő

o--P 1 értéknél a 4-20mA áramkimenet engedélyezett, 0 értéknél le van tiltva

4--L A 4mA áramérték kalibrálható ezzel a menüponttal

20-H A 20mA áramérték kalibrálható ezzel a menüponttal

A–L A 4mA-hez tartozó nyomásértéket lehet itt beállítani

A–H A 20mA-hez tartozó nyomásértéket lehet itt beállítani

Gyári értékek visszaállítása:

Program módba való belépéskor írjuk be a 0123 jelszót és nyomjuk meg a SET gombot.

Kapcsolási rajz

4-20mA kimenet nélkül 4-20mA kimenettel
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