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t„cpke"ekWpkgM

MQPVCb
E¦wlpkm"NRU"""  rqykpkgp""""""""d{5""¦cmqntqyany   panelqyq  y 

qtyqrze myadratqyym: 45.3× 45.3 mm (1/16 DIN 43700). 

     RammC""""pcngc{   ¦cŽqcq{5"""fqrkgtq"""rq""¦coqpvqycpkw

 

                   – qf  tyŽu.  "Fyie "Wtuby  typu  Phillips""rqyinny b{5
 fqmtCeqne  tam.    aby     ustabilizqyc5"""              przymqeqyane 

ur¦>dzenie.  Mamuymalna grubqW5"panela  yypqsi 12mm. 

  

panela

PT¥[Ÿ=E¥C"EKVPKGPKQYG 
Panel  tylny   jest   yyrqsa"""""c"""""qpy    y   """"""mt„5eg               zaeiumqyg 

u elastyeznyeh rurem"""impulsqyyeh  q""""""""""""""  Wtednie{ 
Ø 4.32 mm.  
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PT¥[Ÿ=E¥C"GNGMVT[E¥PG
Listyc""rqfŽ>e¦""""""   enia  zayiera  9 - eiq  zaeiumqye 

RqfŽ>ezenia""pcngc{"dqmqpc5 """""""""""""pc""rqfuvcykg"""¦cyctvgiq"           

      
pcngc{""""woqeqyc5                                             zaeiumi  na   miedzianyeh    c{Žcej. 

Zasilanie.""alarm  qraz   rC   tla    4-20 mA   zamyma  ukC""y"
    nauvCrwl>e{ej zaeiumaeh: 

1-2     12-24 VAC lub VDC."zaeium „1” + 
             

         dla DC 

3-4     Zaeium"  3 +  yelW"""eie  dla  rC"     tli   4-20   mA.  zaeium

5-6     Fqrm A.  przemcapkm"   st{m„y."dla ‘HI’ –  yysqmiegq 

7-8     Fqrm A.  przemca nim  st{m„y."dla ‘LOW” – niumiegq 

9        Uziemienie mqpstrumeji."wcyyal> e pqrmy Eleetrieal  

      Alarm Wysqmi i Niumi  jest zrealizqyany  na  galyanieznie

      izqlqyanyeh  stymaeh.       CaŽmqyity rqd„r mqey NRU  yypqsi  

""¦Ž>e¦g0

          uehematu. Ab{"¦crgypk5"yŽcWekyg""rqfŽ>e¦gpkg"e¦wlpkmc"  

4-rqyrqtny

alarmu

 alarmu

Pqku{"Koowpkv{

    

OGTEQP"Ogcuwtgogpv"("Eqpvtqn"Ur0"¦"q0q0 1

     1.4 W.

     ORï`PKGPKG"E¥CUW"QFRQYKGF¥K
      Fabryeznie ustayiqpq ezas  qfrqyiedzi  stym„y  na  10s. 

       Czasy<3."20 qraz 30 mqi>"d{5""
      zam„yienia  lub  kpf{ykfwncpkg"""

      ustayiane fabrye¦nie y/g 

       przez   mlienta   y  tylnym 

      panelu LRU . 

      UUVCYKCPKG"RTQIïY"CNCTOQY[EJ

      Uwaga: Wysoki  alarm musi d{5     pow{cgl      Niskiggo. 

      W  eelu ustayienia prqi„y"alarmqyyeh yeiup>5       mlayisz 

     LOW        lub              HIGH           y    panelu   """ezqŽqyym.   W„yezas 

"""""dCfzie ysmazyyaŽ nastayiqp>"yctvqW50""Cd{"   

                                                       

 

 

fq"qvyqtw"NQY""nwd""HIGH  i   rqmtCecl>e"                                               nim                    wuvcyk5 
    

   

              (lub HIGH).  

         

          LgWnk"""pkg"""""y{mqpco{""""vgl          ezynnqWek."
y„yezas      y{Wykgvnce¦     rqyr„ei   autqmatyeznie"""fq

     y{Wykgvncpkc""yctvqWek""okgt¦qpgl0""Pastayy                          prqgqye

LOW    ALARM   qraz      HIGH        ALARM       yyrquccqpg""
15-qdrqtqyg""""rqtenejqmetry      rqukcfcl>eg"

                         przeek>cgpkqyg.""""mv„tg""""""rt¦{"""""quk>icpkw
                  

 
  """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""wu¦mqf¦gpkw"""wt¦>f¦gpkc0

                                       +/- 95%  peŽnego zakresu
 

               PrzedziaŽ  ustayiania  nastay           

 

qe¦gmkycp>"""yctvqW50""""Cd{""""yylW5""z   trybu  ustayiania  

   

dcfa"

       Zakres             Alarm NISKI          Alarm YYSOKI 

50 Pa                 - 47.5                         47.5 

 5.09   - 95.0  
 

aP 001

 190  aP 002

500 Pa                 - 475                          475 
1000 Pa                 - 950                          950 

2.0 "mRc               - 1.9                           1.90 
 9.5 - 9.5   mPa 0.10

20.0 mPa               - 19.0                         19.0 

- 190

  

prqgqyyeh  yypqsi 

  mamu{ocnpgl""¦crqdkgcl>""""""""""""yctvqWek"""""okpkocnpgl
spr¦CiŽc
"u>""y""okp0""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 prqi„y""""pcngc{""""rqnqypkg""""pcekup>5"""mncyku¦"""LOW

  ¦okgpk5"pcuvcyC"rtqiqy>."pcngc{"rŽcumk"ymtCvcm""yŽqc{5"



WYPROWADZANIE PROGÓW ALARMOWYCH

DZIAŁANIE PROGÓW ALARMOWYCH  
Izolowane  galwanicznie  styki  progów:  WYSOKIEGO  i

NISKIEGO alarmu (przyłączone do zacisków  5 ÷ 8)    są  
zamknięte  w  trakcie  normalnego trybu pracy. Jeśli tylko 
wartość graniczna zostanie przekroczona, zielona  dioda  

LED    (w    panelu   czołowym)    zmieni                            swój       kolor  

 na czerwony, a  po upływie zadanego czasu  zwłoki styki 

się   otworzą.  Towarzyszyć                        temu    będzie   migający                        

wyświetlacz. Jeśli  ciśnienie powróci  do wartości                     sprzed
stanu  przekroczenia  wyświetlacz  będzie  migał   nadal,   

do  momentu  przyciśnięcia  klawiszu RESET. Nastepnie .   
będzie    wskazywał    wartość    mierzoną.
W  trakcie stanu alarmowego styki  pozostają otwarte do

RESET),  oznacza  to   ciągłe   przekroczenie   wartości 

momentu  odwołania  alarmu   klawiszem   RESET   oraz

stykiem    stan   alarmu ( pomimo   naciśnięcia   klawisza

powrotu wartości  mierzonej, do  wartości  sprzed  stanu  
przekroczenia. Jeżeli urządzenie  sygnalizauje otwartym

mierzonej. 

USTAWIANIE ZERA

Po  co  najmniej 30 min od podłączenia      zasilania  należy   

dokonać   sprawdzenia   oraz  ewentulanie   skorygować 

(jeżeli  istnieje  taka  konieczność)  ustawienie   poziomu                                     

zera. Potencjometr  nastawy zera można obracać do 3/4                                  

obrotu   (270 °),  co   pozwala  na   regulację  poziomu   w  
granicach  +/-10%   zakresu. Na  końcu  obrotu  znajduje                         
się wyraźna blokada/hamulec,  jednak   nie  należy  zbyt         
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często go używać,  ponieważ  może  po  dłuższym czasie   

użytkowania  ulec  uszkodzeniu.  Maksymalny   moment  

obrotowy  jaki można                                   jednorazowo   przyłożyć   wynosi      

 należy zdjąć rurki impulsowe i sprawdzić odczyt. 
3,5x10-3  kgm.          W  celu  zweryfikowania  poziomu  zera 

WYJŚCIE ANALOGOWE - PODŁĄCZENIE

Wyjście analogowe 4-20mA  

Wyjście analogowe 4-20 mA jest  typem „current sinking” 

-   zasilanie   minusem.   Pętla   zasilania   zewnętrzengo

 się w panelu czołowym
miliamperomierza   do   zacisków  LOOP,   znajdujących 

znajdująca  się  w  przedziale  12-30  VDC  powinna być        
podłączona   plusem  do   zacisku  3  oraz  minusem  do         

być  sprawdzana   poprzez  podłączenie  odpowiedniego

zacisku   4.     Maksymalna                      rezystancja   pętli                                  wynosi                          

przy napięciu  zasialania 30  VDC. Pętla  prądowa  może
300 OHM dla  12 VDC i może być  zwiększona do 1200 

Wyjście napięciowe 0-10VDC  

Wyjście         napięciowe          0 -10  VDC  może   być        uzyskane

poprzez  podłączenie  do  zacisków  3 i 4. Zacisk  3 należy 
podłączyc  do   plusa.  Minimalna    wymagana    wartość 
rezystancji w pętli wynosi 5000 OHM.
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