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Wstêp

Gratulujemy  zakupu Rejestratora firmy Fuji (Typ: PHE)

r Przeczytaj uwa¿nie tê instrukcjê obs³ugi aby upewniæ siê, ¿e instalacja i przygotowania
do dzia³ania zosta³y wykonane prawid³owo.
Nieodpowiednie obchodzenie mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia.

r Specyfikacja tej jednostki mo¿e byæ zmieniona bez wcze�niejszej zapowiedzi.
r Modyfikacja jednostki bez zgody jest surowo zabroniona.  Fuji nie ponosi odpowie-

dzialno�ci za k³opoty spowodowane przez takie modyfikacje.
r Ta instrukcja obs³ugi powinna byæ w posiadaniu osoby, która aktualnie obs³uguje

rejestrator.
r Po przeczytaniu instrukcji, upewnij siê, ¿e jest ona przechowywana w miejscu ³atwo

dostêpnym.
r Instrukcja ta powinna byæ dostarczona do u¿ytkownika wraz z urz¹dzeniem.

Producent: Fuji Electric Co., Ltd.
Typ: Pokazano na tabliczce znamionowej Rejestratora
Data produkcji: Pokazano na tabliczce znamionowej Rejestratora
Kraj produkcji: Japonia

r Zakazany jest przedruk czê�ci lub ca³o�ci tej instrukcji
bez zgody firmy Fuji.

r Opis w tej instrukcji mo¿e byæ zmieniony bez wcze�niejszej
zapowiedzi.

© Fuji Electric Co. Ltd. 1997

ZASTRZE¯ENIE
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Uwaga dotycz¹ca bezpieczeñstwa

Przed u¿yciem tej jednostki przeczytaj �Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa".
r Te ostrzegaj¹ce opisy wymienione tutaj zawieraj¹ wa¿ne informacje dotycz¹ce bezpieczeñ-

stwa, wiêc powinny byæ one zawsze brane pod uwagê. Uwagi dotycz¹ce bezpieczeñstwa
oznaczone s¹ dwoma znakami: NIEBEZPIECZEÑSTWO i OSTRZE¯ENIE.

Pozycje których nie wolno wykonywaæ s¹ zaznaczone.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

OSTRZE¯ENIE

ZAKAZ

Nag³ówek ten ostrzega przed mo¿liwo�ci¹ wyst¹pienia zagro¿enia,
uszkodzenia cia³a lub nawet �mierci osób obs³ugujacych urz¹dze-
nie w sposób niew³a�ciwy.

Nag³ówek ten ostrzega przed mozliwo�cia wyst¹pienia zagro¿enia -
zniszczenia (uszkodzenia) urz¹dzenia lub urz¹dzeñ wspó³pracuja-
cych, a nawet lekkiego zranienia osób obs³uguj¹cych urz¹dzenie.

r Jednostka ta nieposiada zabezpieczenia przeciwwybuchowego.
Nie u¿ywaj jej w miejscach gdzie wystêpuj¹ gazy wybuchowe aby
zapobiec wybuchowi, po¿arowi lub innym powa¿nym wypadkom.

Ostrze¿enia dotycz¹ce instalacji

NIEBEZPIECZEÑSTWO

OSTRZE¯ENIE
r Dla instalacji wybierz miejsce, w którym urz¹dzenie bêdzie dzia³a³o

poprawnie - informacje zawarte w pkt. 3. Instalacja w nie odpowied-
nim miejscu mo¿e spowodowaæ awariê urz¹dzenia.

r Jednostka musi byæ zainstalowana poprawnie tak jak pokazano
w instrukcji. Niepoprawna instalacja mo¿e spowodowaæ, uszko-
dzenie urz¹dzenia.

r Zwróciæ uwagê aby w czasie instalacji urz¹dzenia do wnêtrza nie
dosta³y siê koñcówki przewodów lub inne obce przedmioty. Mo¿e
to spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia.
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NIEBEZPIECZEÑSTWO

Rejestrator jest jedn¹ z czê�ci urz¹dzenia. Zamocowany jest na pa-
nelu.
r Rejestrator jest dostosowana do Standardów Bezpieczeñstwa

IEC1010 - 1 (1990) i jest ona zaprojektowana w ten sposób,
¿e spe³nia warunki zabezpieczenia klasy I, przepiêcia kategorii II
i zanieczyszczenia stopnia 2, z wyj¹tkiem koñcówek wyj�cia ostrze-
¿enia (przepiêcie kategoria I).

r EMC jest dostosowane do EN50081 - 1 (1992) i EN 50082 - 1
(1992) (oba u¿ywane w obszarach domowych), z wyj¹tkiem,
¿e poziom ha³asu jest nominalny dla Klasy A (u¿ywanej dla han-
dlowych i przemys³owych terenów).

r Sygna³y wej�cia i interfejs komunikacji powinien byæ SEL V
(bezpiecznie oddzielony od niebezpiecznego napiêcia).

OSTRZE¯ENIE

r Praca przy okablowaniu musi byæ wykonana w okre�lony
sposób. Je¿eli jednostka nie jest uziemiona mo¿e to spowodowaæ
pora¿enie elektryczne lub uszkodzenie.

r Upewnij siê, ¿e pod³¹czone �ród³o pr¹du jest odpowiednie do
zalecanych norm.  Pod³¹czenie nieprawid³owego �ród³a pr¹du mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie urz¹dzenia  lub po¿ar.

r Przed rozpoczêciem okablowania upewnij siê, ¿e g³ówne �ród³o
zasilania jest WY£¥CZONE aby zapobiec pora¿eniu pr¹dem.

r U¿ywane materia³y do okablowania musz¹ odpowiadaæ normom.
r U¿ywanie materia³ów które nie spe³niaj¹ tych wymagañ mo¿e

doprowadziæ do uszkodzenia urz¹dzenia  lub po¿aru.

Ostrze¿enie dotycz¹ce okablowania

Ostrze¿enie dotycz¹ce konserwacji

r Po wymontowaniu g³owicy zapisu umie�æ j¹ w plastikowej torbie
i zaizoluj aby zabezpieczyæ przed dyfuzj¹ atramentu. Kiedy po
zbywamy siê jej powinno obchodziæ siê z ni¹ jak z rzecz¹ ³atwopaln¹.

r Atrament jest szkodliwy dla cia³a ludzkiego. Zastosuj siê do przed-
stawionych zaleceñ lekarskich:

- Kiedy atrament dostanie siê do oczu, myj je przez co najmniej 5
minut z du¿¹ ilo�ci¹ czystej wody i natychmiast zg³o� siê po
poradê do lekarza.

- Kiedy atrament dostanie siê na skórê, zmyj go wod¹ z myd³em.
r Nie dotykaj ³¹cznika z ty³u zamocowania g³owicy zapisu, mo¿e to

spowodowaæ pora¿enie elektryczne.

NIEBEZPIECZEÑSTWO
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1. Wprowadzenie

Dziêkujemy za zakup Rejestratora Typu PHE.
Przed u¿yciem Rejestratora przeczytaj t¹ instrukcje dok³adnie jako, ¿e zawiera ona opis insta-
lacji, dzia³ania, konserwacji itd.

1. Rejestrator ten jest wielowej�ciowym urz¹dzeniem  dla rejestracji na papierze o szeroko�ci
100 mm który mo¿e zapisywaæ do 6 ró¿nych pozycji sygna³ów wej�cia  z termoelementu,
termometru oporowego i sygna³u wej�cia napiêcia pr¹du sta³ego.

2. Daje szybki zapis i czytelny wykres trendu danych analogowych lub cyfrowych poprzez
wydruki w 6 kolorach.

3. Wykres trendu danych analogowych mo¿e byæ podany jako sta³y rodzaj zapisu lub zapis
przerywany (punkt). (Zobacz rozdzia³ 1.3  �Symbole kodu").

4. Tak jak dostarczanie zapisu warto�ci pomiaru, jako funkcje standardowe urz¹dzenia mog¹
byæ drukowane takie warto�ci jak: prêdko�æ papieru, zakres pomiaru itd.

1.2 Kontrola wyrobu

Po otrzymaniu jednostki sprawd� jej wygl¹d i wyposa¿enie aby upewniæ siê, ¿e nie s¹ uszko-
dzone. Sprawd� tak¿e czy dostarczono odpowiednie wyposa¿enie.
Sprawd� wyposa¿enie, Jednostka jest dostarczona z wyposa¿eniem takim jak pokazano na
rys.1 - 1. Proszê sprawdziæ czy ca³e wyposa¿enie zosta³o dostarczone.

Rys. 1
Akcesoria

1.1 O Rejestratorze

(1) Zestaw monta¿owy..................................................................................2
(2) G³owica zapisuj¹ca (ze szmatk¹ do osuszania atramentu )...................1
(3) Papier do zapisu.....................................................................................1 paczka

(Formatem standardowego papieru zapisu jest PEX00DL1 - 5000B.)
(4) Instrukcja obs³ugi....................................................................................1

{ † Ì

{Ë œ ? ; Ò Ü q þ

(Uwa¿aj ¿eby nie zgubiæ szmatki)

(1) Zestaw monta¿owy (2) G³owica pisz¹ca (ze szmatk¹
dla osuszania atramentu)

(3) Papier do zapisu

(4) Instrukcja obs³ugi
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1.3 Okre�lenie typu i parametrów technicznych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P H E 0 0 2 - V V E V

Punkty rejestracji Opis
1  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 rejestracja ci¹g³a
2  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 rejestracja ci¹g³a
9  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 rejestracja przerywana

Zasilanie - Jednostka temperatury
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 do 120 V AC 50/ 60 Hz °C
2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 do 240 V AC 50/ 60 Hz °C
3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 do 120 V AC 50/ 60 Hz °F
4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 200 do 240 V AC 50/ 60 Hz °F

Wyj�cie sygnalizacji/ wej�cie regulacji
zewnêtrznej (1 punkt)

0  _ _ _ _ _ _ Brak
1  _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 2 punkty (tylko 1 ci¹g³ej)
2  _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 4 punkty (tylko 2 ci¹g³ej)
3  _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 6 punktów

(tylko 6 przerywanej)
A _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 2 punkty/ Regulacja

zewnêtrzna (tylko 1 ci¹g³ej)
B _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 4 punkty/ Regulacja

zewnêtrzna (tylko 2 ci¹g³ej)
C _ _ _ _ _ _ wyj�cie sygnalizacji 6 punktów/ Regulacja

zewnêtrzna (tylko 6 przerywanej)

Wej�cie:Uniwersalne (Programowalne)
Zakres: Nastawiany w miejscu pracy (Programowalny)

Uwaga) 1. Nastawienie pocz¹tkowe przed dostaw¹ to:
q Termoelement typu K od 0 do 1200°C

2. Rezystor bocznikuj¹cy (10 Ω ± 0,1 %) nale¿y zamawiaæ osobno dla wej�cia pr¹do-
wego.

Rezystor bocznikuj¹cy: Kod zamówienia PHZT1101

Uwaga) Punkty do wyspecyfikowania przy zamawianiu, za wyj¹tkiem modelu: PHE 00
1. Symbole kodu (zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹)
2. Zakres rejestracji (skala) i jednostka w przypadku wej�cia napiêcia DC i pr¹du DC.

Dla typu z 2 ci¹g³ymi, zakres rejestracji i jednostka powinny byæ wyspecyfikowane
dla ka¿dego z kana³ów - kana³u 1 i kana³u 2.

3. Zakres rejestracji powinien byæ wyspecyfikowany z 3 lub wiêcej miejscami znacz¹cymi.
Np. 0 do 100, 0.0 do 10.0, 0.00 do 1.00

Uwaga) Zmiana rodzajów sygna³u wej�cia
Przy zmianie rodzajów sygna³u wej�cia, mog¹ byæ niezbêdne pewne regulacje.
Odno�nie tych regulacji - patrz Za³¹cznik 2 str. 83.
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(1) Sekcja wy�wietlania

Wy�wietlane s¹ dane pomiaru, ustawione warto�ci i polecenia

2. Nazwy i funkcje czê�ci

Tablica klawiszy
funkcyjnych

Wy�wietlacz jednostki

G³owica zapisuj¹ca

D�wignia zasobnika papieru
do zapisu

(2) G³owica zapisuj¹ca

Jest to g³owica zapisuj¹ca, która jest u¿ywana do zapisu trendu w postaci analogowej
i wydruku cyfr.
Jako, ¿e nie jest zainstalowana w jednostce g³ównej w chwili dostarczenia wyrobu, proszê
zainstalowaæ j¹ odwo³uj¹c siê do rozdzia³u 5.2.

(3) D�wignia zasobnika papieru jednostki

Podczas ustawiania (wymiany) papieru, naci�nij d�wigniê i zasobnik papieru wysunie siê.
Je�li nie wysunie siê automatycznie, wyci¹gnij zasobnik papieru podczas naciskania d�wigni.

Podczas dokonywania zapisu  dioda LED �wieci siê

Wy�wietlana jest mierzona i warto�æ ustawiona

Wy�wietlany jest numer kana³u
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(4) Tablica funkcyjna klawiszy

U¿ywane do ustawiania lub potwierdzania parametrów i dla obs³ugi rejestratora.

· Tryb normalny: Wy�wietlana jest mierzona warto�æ lub statusy alarmu dla ka¿dego kana³u.
Tryb ten jest rozpoczynany wraz z W£¥CZENIEM zasilania.

· Tryb ustawienia: Tryb ten jest u¿ywany do ustawieñ prêdko�ci przesuwu papieru lub alarmu.

DSPNormal mode
Setting mode

FEED REC
SEL ENT

Prze³¹cznik ponownego nastawienia

Nazwa klawisza
REC
(zapis)

FEED
(przesuw)

DSP
(wy�wietlanie)

ENT
(wej�cie)

(w górê)
SEL
(wybór)

Prze³¹cznik
ponownego
nastawienia

Funkcja
Klawisz operacyjny do uruchamiania i zatrzymywania zapisu. Zapis
rozpoczyna siê kiedy klawisz jest naci�niêty raz i zostaje zatrzymany
kiedy klawisz jest ponownie naci�niêty.
Klawisz prêdko�ci przesuwu papieru.
Prêdko�æ zwiêksza siê przez naci�niêcie klawisza przez wiêcej ni¿ 3
sekundy.
1. U¿ywany jest do zmiany wy�wietlanych danych. Nastêpne 2 funkcje

s¹ wybierane przez naciskanie klawisza.
(1) Sekwencyjne wy�wietlanie danych wszystkich kana³ów, z wyj¹tkiem

opuszczonych kana³ów.
(2) Wy�wietla tylko dane okre�lonych kana³ów.

2. U¿ywany do prze³¹czania z trybu normalnego na tryb ustawienia
(naci�nij klawisz na wiêcej ni¿ 3 sekundy)

U¿ywany do rejestracji ustawionych danych i do rozpoczêcia i zatrzy-
mania drukowania listy.
U¿ywany do zmiany ustawionych danych. Prêdko�æ przewijania pa-
pieru jest efektywna tylko podczas drukowania listy.

1. U¿ywany do odczytywania parametrów w odpowiedniej kolejno�ci
w trybie ustawieñ.

2. U¿ywany kiedy przesuwany z trybu ustawienia na tryb normalny
(naci�nij klawisz na wiêcej ni¿ 3 sekundy)

U¿ywany do ponownego nastawienia rejestratora. (Dzia³anie jest takie
same gdy zasilanie jest W£¥CZONE / WY£¥CZONE)
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3. Metoda zamocowania

Jednostka ta jest zaprojektowana do zamocowania na panelu.

3.1 Umiejscowienie zamocowania

Wybierz nastêpuj¹c¹ lokalizacjê do zamocowania jednostki.
(1)Miejsce, które nie jest przedmiotem wibracji lub uderzeñ.
(2)Miejsce gdzie nie ma korozji gazowej.
(3)Miejsce, gdzie s¹ ma³e wahania temperatury i jest zbli¿one

do temperatury normalnej.
(4)Miejsce, które nie jest wystawione na bezpo�rednie ciep³o

promieniowania.
(5) Wilgotno�æ oddzia³uje na atrament i papier, wybierz miejsce którego wilgotno�æ jest w zakresie

od 45 do 80% RH.
(6)Zamocuj jednostkê pionowo, bez przechy³ów w prawo lub lewo. (Przechylenie do przodu

powinno wynosiæ 0 (ale jednostka mo¿e byæ pochylona do ty³u od 0 do 30°.).

α = 60 ∼ 90°

< α

3.2 Zewnêtrzne wymiary i wymiary wyciêcia w panelu (jednostka: mm)

Masa: Tryb ci¹g³y W przybli¿eniu 1,3kg
(bez koñcówki alarmu)

W przybli¿eniu 1,5kg
(z koñcówk¹ alarmu)

Tryb przerywany W przybli¿eniu 1,5kg
(bez koñcówki alarmu)

W przybli¿eniu 1,7kg
(z koñcówk¹ alarmu)

Alarm, zewnêtrzna jednostka
sterowania (opcja)

Koñcówka wej�cia
(dla 6 punktów)

Koñcówka
zasilania

Panel ≥ 2 mm

Koñcówka wej�cia (1,2 ci¹g³y)

13
7+

1.
5

   
0

13
7+

1.
5

   
0

17
5

in

137
+1.5
   0 L

+1.5
   0

Pobór mocy :
W przybli¿eniu 13VA (100 V pr¹du sta³ego, bez dodatkowego
wyposa¿enia)
W przybli¿eniu 15VA (100 V pr¹du sta³ego, z dodatkowym
wyposa¿eniem)

WYCIÊCIE W PANELU

Dla pojedynczego
zamocowania jednostki

Dla lewego / prawego
zamocowania

Numer +1.5
jednostki L 0 (mm)
2 282
3 426
4 570
5 714
6 858
7 1002
8 1146
9 1290
10 1434
n (144 X n) - 6

Przyrz¹d mocuj¹cy
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3.3 Metoda zamocowania na panelu

· U¿ywaj¹c uchwytu mocuj¹cego dokrêæ dolne �ruby a¿ panel bêdzie dopasowany.
· U¿ywany panel powinien byæ grubszy ni¿ 2 mm.

panel
�ruba
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4.1 Przed wykonaniem okablowania

4. Okablowanie

1. Upewnij siê, ¿e dla wej�cia termoelementu u¿ywasz
skompensowanego kabla.

2. Kable sygna³ów powinny byæ tak daleko jak to mo¿liwe
(30 cm lub wiêcej) od linii zasilania i linii wysokiego
napiêcia aby zminimalizowaæ zak³ócenia wynikaj¹ce
z indukcyjno�ci.
Powinny byæ u¿ywane kable ekranowane. W tym
przypadku, ochronny splot powinien byæ w jednym
punkcie uziemiony.

Uwagi:
1. Przy zakoñczeniu pod³¹czenia koñcówek wej�cia sprawd� czy zamkn¹³e� tyln¹ pokrywê.

 Zabezpiecza to kompensacjê z³¹cza odniesienia w przypadku  stosowania wej�cia termopary.
2. Dla pod³¹czenia kabli do koñcówek u¿ywaj os³ony izolacyjnej (dla �rub M4).

4.2 Ostrze¿enie dotycz¹ce okablowania �ród³a zasilania

1. Rejestrator ten nie ma bezpiecznika zasilania. Gdy to konieczne zamontuj bezpiecznik
zasilania poza rejestratorem. Polecana wielko�æ bezpiecznika: pr¹d zmienny 250V, 1A.

2. Podczas pod³¹czania kabla zasilania i kabla uziemienia do koñcówek upewnij siê,
¿e u¿ywasz koñcówek ³¹czonych na zak³adkê z os³on¹ izolacyjn¹ (dla �rub M4).

3. Podczas pod³¹czania kabla zasilania upewnij siê, ¿e u¿ywasz 600V izolowanego winylem
kabla lub podobnego.

· Przed przyst¹pieniem do okablowania upewnij siê, ¿e WY£¥CZY£E�
�ród³o zasilania aby unikn¹æ ryzyka pora¿enia pr¹dem. Po okablo-
waniu upewnij siê, ze zamkn¹³e� pokrywê.

· Materia³y u¿ywane do okablowania musz¹ odpowiadaæ grubo�ci¹.
U¿ywanie innych materia³ów mo¿e spowodowaæ po¿ar.

· Wykonanie okablowania musi byæ zgodne ze specyfikacj¹.
Je�li jednostka nie jest uziemiona, mo¿e spowodowaæ pora¿enie
pr¹dem lub uszkodzenie.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

Rejestrator nie jest zaopatrzony w bezpiecznik zasilania.
U¿ywaj zewnêtrznego bezpiecznika zasilania.
Wielko�æ: bezpiecznika 1A/250V pr¹du zmiennego lub od-
powiedni.

OSTRZE¯ENIE
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4.3 Pod³¹czenie do koñcówek

1. Wej�cie koñcówki
2. Ostrze¿enie/jednostka zew-

nêtrznego sterowania (opcja)
3. Koñcówka zasilania

4. Koñcówka uziemienia

1,2 rejestrowanie ci¹g³e 6 rejestrowanie punktowe

�

� �

�

� �

�

�

�

dla 1, 2 ci¹g³e (kana³ 1)

dla 2 ci¹g³e (kana³ 2)

dla 6 punktowego (kana³ 1 do 6)

Pod³¹cz kabel sygna³u dla ka¿dego kana³u.
Pod³¹cz wyj�cie sygna³u alarmu i wyj�cie sygna³u zewnêtrznego
sterowania (dla ostrze¿eñ 1 do 6, zewnêtrzne sterowanie)
Pod³¹cz kabel zasilania do koñcówek L  N. Pod³¹czane �ród³o
pr¹du powinno byæ wolne od zak³óceñ.
Pod³¹cz do koñcówki PE (Klasa - 3 mniej ni¿ 10Ω).

Koñcówki ostrze¿enia wyj�cia (11 do 16, 21 do 26) s¹ kategorii I przepiêcia. Inne
koñcówki (sygna³y wej�cia, interfejs komunikacyjny) s¹ dla SEL V (bezpiecznie
oddzielone od niebezpiecznego napiêcia).OSTRZE¯ENIE
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(1) Okablowanie koñcówek wej�cia.
� Numer koñcówki wej�cia jest okre�lony dla ka¿dego kana³u.
� Pod³¹cz koñcówki wej�cia zgodnie z numerami punktów sygna³u wej�cia i kana³u pokazane

w kodach symboli (zobacz pozycja 1.3).

(Dla 1,2 ci¹g³e) (Dla 6 punktów)

numer koñcówki

modu³ RCJ modu³ RCJ

termometr oporowy (RTD)

termoelement (Tc)

napiêcie pr¹du sta³ego

wej�cie 1

wej�cie 2

wej�cie 3

wej�cie 4

wej�cie 5

wej�cie 6

NC

Przed rozpoczêciem okablowania, upewnij siê ¿e WY£¥CZY£E�
g³ówne �ród³o zasilania aby zapobiec pora¿enia pr¹dem.

NIEBEZPIECZEÑSTWO

numer
koñcówki

przyk³ad okablowanie koñcówki wej�cia
wej�cie dla
termoelementu

wej�cie napiêcia
pr¹du sta³ego

wej�cie pr¹dowe dla
pr¹du sta³ego

wej�cie dla termometru
oporowego

(Dla 1,2 ci¹g³e)

modu³ RCJ

przewody
kompensacyjne

czarny (b)

bia³y (B)

czerwony (A)

opornik
bocznikowy

Przyk³ad: 10Ω ± 0,1%
opornik bocznikowy
jest u¿ywany do wej-
�cia 4 do 20 mA i 10
do 50 mA

Uwaga: Unikaj u¿ycia wej�cia
dla termoelementu z okablowa-
niem równoleg³ym do innych
urz¹dzeñ.

W tym przypadku, ±500mV
zakres wej�cia jest dostêpny.{ }

2 ci¹g³e 1ci¹g³y
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Uwaga: Linia pomiêdzy kana³ami nie jest izolo-
wana tylko przy wej�ciu dla termometru oporo-
wego. Upewnij siê, ¿e u¿ywasz jednostki
z izolowanym rodzajem termometru oporowego.

przyk³ad okablowanie koñcówki wej�cia
wej�cie dla
termoelementu

wej�cie napiêcia
pr¹du sta³ego

wej�cie pr¹dowe dla
pr¹du sta³ego

wej�cie dla termometru
oporowego

(6 punktowe)

przewody
kompensacyjne

czarny (b)

bia³y (B)

czerwony (A)

opornik
bocznikowy

Przyk³ad: 10Ω  ± 0,1%
opornik bocznikowy
jest u¿ywany do wej-
�cia 4 do 20 mA i 10
do 50 mA

Uwaga: Unikaj u¿ycia wej�cia
dla termoelementu z okablowa-
niem równoleg³ym do innych
urz¹dzeñ.

W tym przypadku, ±500mV
zakres wej�cia jest dostêpny.{ }
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Zewnêtrzne sterowanie jednostk¹.
� Jednostka ta posiada funkcjê �Wybór prêdko�ci papieru" u¿ywaj¹ca sygna³y kontaktu

z zewn¹trz rejestratora.
� Okablowanie

11 21 Alarm 1

12 22 Alarm 2

13 23 Alarm 3

14 24 Alarm 4

15 25 Alarm 5

16 26 Alarm 6

(2) Wyj�cie alarmu / zdalne sterowanie jednostk¹ (opcja)

O wyj�ciach alarmu:
�Ustawienie alarmu (2 punkty) jest dostarczane do ka¿dego wej�cia kana³u. Wej�cie alarmu

jest opcj¹ i wybierane jest z pomiêdzy 2 punktów, 4 punktów i  6 punktów.
�Kiedy alarm jest generowany odpowiednie koñcówki s¹ zwierane.

1 a styk wyj�cia:  obci¹¿enie styku przeka�nika 3A/240V pr¹du zmiennego oraz 3A/30V pr¹du
sta³ego

�Alarm 1 do 6 odpowiada wyj�ciu DO nr 1 do alarmu - pozycja 7.10.

Zauwa¿: Je¿eli na zewn¹trz s¹ u¿ywane zewnetrzne lampy sygnali-
zacyjne, wsad� opornik aby zapobiec indukowaniu siê
pr¹du.
Tak¿e je¿eli przeka�niki lub cewki s¹ u¿ywane, wsad�
elementy chroni¹ce styki (diody, niszcz¹ce przepiêcia lub
napiêcia pr¹du, itd.)

(D1) Wybór prêdko�ci papieru. Podrzêdna prêdko�æ papieru przy krótkim
i g³ówna prêdko�æ papieru przy otwartym.

Uwaga 1) Jako, ¿e zewnêtrzna jednostka sterowania nie jest izolowana powinna byæ u¿ywana
z pod³¹czonym od zewn¹trz przeka�nikiem.
Obci¹¿enie styku przeka�nika: 12V pr¹du sta³ego / 0,05A, kontakt 1a

Uwaga 2) Dzia³anie rozpoczêcia / zatrzymania zapisu jest wybierane przez ustawienie prêdko�ci
na 0mm/ godz. Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów odwo³aj siê do pozycji 9.4 - Pod-
rzêdna prêdko�æ papieru.

17 27

(3) Ostrze¿enie na po³¹czeniu sygna³u wej�cia przez barierê.

A) Wej�cie termoelementu i wej�cie termometru oporowego.
Wykonanie �Kalibracji mierzonej warto�ci" z kontaktem wej�cia do zapisanej bariery
poniewa¿ oporno�æ wewnêtrznej bariery jest dodatnia i wywo³uje b³¹d w mierzonej
warto�ci.
Aby uzyskaæ wiêcej informacji o metodach kalibracji odwo³aj siê do pozycji 9.7.

Przed rozpoczêciem pod³¹czania przewodów upewnij siê ¿e WY£¥CZY£E� g³ów-
ne �ród³o zasilania aby zapobiec pora¿eniu pr¹dem.

NIEBEZPIECZEÑSTWO
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5. Ustawienia

5.1 £adowanie kartek papieru

Przekartkuj i poluzuj papier do zapisu, tak, ¿eby zapobiec
nachodzeniu na siebie i sklejaniu siê kartek.

Otwórz frontow¹ klapê i naci�nij na dó³ d�wigniê pojemnika
papieru.
Pojemnik z papierem bêdzie wysuniêty.

Przytrzymaj uchwyt papieru B i otwórz go do ty³u.

Przytrzymaj tak¿e i otwórz uchwyt papieru A.

Krok 1

Przytrzymywacz papieru A

Przytrzymywacz papieru B

Krok 2

Krok 3
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Krok 4 Papier do zapisu

Wsad� papier wzd³u¿ do uchwytu do papieru.

Uchwyt do papieruKrok 5

Wyci¹gnij jedn¹ lub dwie kartki papieru, potem zamknij
przedzia³ trzymaj¹c uchwyt papieru.

Upewnij siê, ¿e bolce s¹ poprawnie dopasowane do dziu-
rek perforacyjnych w papierze.

Uchwyt papieru Kiedy kilka kartek papieru zostanie wci¹gniêtych przez
uchwyt papieru B, wepchnij je rêk¹ przez otwór z przodu
zasobnika papieru.

Przytrzymaj uchwyt papieru A i zamknij go. Upewnij siê,
¿e uchwyt papieru A jest zblokowany z obu koñców.

Krok 6

Krok 7
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Naci�nij klawisz FEED i sprawd�, czy kartki papieru s¹
g³adko wyrzucane. (Przesuñ oko³o 2 zagiêæ papieru).
< Je�li papier nie przesuwa siê g³adko, powtórz po-
nownie czynno�ci od kroku 2>

Zamocuj zasobnik papieru w rejestratorze.
Sprawd�, ¿e jest poprawnie zablokowany.

Krok 9

Krok 8

Uwaga 1: Wybór kartek papieru
Papier odgrywa du¿¹ rolê w jako�ci wydruku zapisu i jest zwi¹zany tak¿e z takimi problemami jak
zakleszczanie siê papieru, itd.
Upewnij siê, ¿e u¿ywasz papieru dobrej jako�ci okre�lonej przez producenta urz¹dzenia.
Rodzaj papieru: PEX00DL1 - 5000B (100 równe podzia³owi, bez linii czasu).

Uwaga 2: U¿ywanie rejestratora po d³u¿szej przerwie.
Je¿eli rejestrator jest nieu¿ywany przez d³u¿szy okres czasu ,a ma nadal pozostawiony papier
w jednostce g³ównej i je¿eli jednostka jest u¿ywana od razu mo¿e wyst¹piæ problem z zakleszcza-
niem siê papieru, itd. Je¿eli chcesz u¿ywaæ sprzêtu po tym jak by³ nie u¿ywany przez d³u¿szy okres
czasu, naci�nij klawisz FEED aby przewin¹æ 2 lub 3 kartki papieru.

Odsy³acz 1: D³ugo�æ papieru
Wstêga papieru ma w przybli¿eniu d³ugo�æ 15 metrów. Pozwala to w przybli¿eniu na 31 dni ci¹g³ego
drukowania przy prêdko�ci 20 mm / godzinê.

Odsy³acz 2: Znak koñcowy papieru
Ilo�æ pozosta³ego papieru jest wskazywana przez cyfry (jednostki: co 10 cm) po prawej stronie
papieru. Kiedy pozosta³a ma³a ilo�æ papieru, czerwone litery pojawi¹ siê na brzegu po prawej stronie.
Kiedy papier skoñczy siê ca³kowicie wska�nik papieru wy�wietli �Koniec papieru" w sekcji wy-
�wietlacza i zapisywanie zostanie automatycznie zakoñczone.
Uwaga: Rejestrator nie jest wyposa¿ony w czujnik koñca papieru. Kiedy papier skoñczy siê ca³ko-

wicie zakoñcz zapisywanie lub wsad� nowy papier.
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5.2 Instalacja g³owicy pisz¹cej (wymiana)

G³owica pisz¹ca i pojemnik z atramentem s¹ wykonane jako jedna zintegrowana czê�æ.
Je¿eli atrament skoñczy siê lub je�li nast¹pi uszkodzenie, g³owica mo¿e byæ ³atwo wymieniona.
Jako, ¿e g³owica pisz¹ca jest bardzo delikatnym urz¹dzeniem, proszê uwa¿nie przeczytaæ ��rodki
ostro¿no�ci" które s¹ opisane poni¿ej i delikatnie obchodziæ siê z g³owic¹ podczas wymiany.

Krok 1
Odpakuj g³owicê pisz¹c¹ wyjmuj¹c j¹ z aluminiowego
opakowania.

Oderwij ta�mê.

Otwórz kapturek przez obrócenie go w kierunku wskazy-
wanym przez strza³kê.

(Je¿eli g³owica nie bêdzie u¿ywana przez d³u¿szy okres
czasu, ustaw kapturek na  pozycjê zamkniêt¹ ).

Kapturek jest jedn¹ integraln¹ czê�ci¹ z g³owic¹. Obróæ
go o 180° a¿ zatrzyma siê na górze g³owicy

Krok 2

r Lekko doci�nij szmatkê do powierzchni dysz (po-
wierzchnia z której wydzielany jest atrament). Upewnij
siê, ¿e szmatka jest odpowiednio pokryta  4 kolorami,
niebieskim, czerwonym, ¿ó³tym i czarnym. ( dla g³owicy
2 - kolorowej widaæ 2 kolory).

Naci�nij najpierw szmatk¹ na powierzchniê dysz przez
2 do 3 sekund; je¿eli 4 kolory barwi¹ szmatkê  wszystko
jest w porz¹dku.

Uwaga: Nie u¿ywaj innych szmatek ni¿ ta dostarczona.
  Nie pocieraj szmatk¹ o dysze.

Krok 3

Jak zamkn¹æ kapturek
r Obróæ kapturek w stronê wskazywan¹ przez strza³kê i naci�nij

go delikatnie a¿ zatrzyma siê na zatyczce.
r Atrament mo¿e wyciekaæ je¿eli kapturek nie jest prawid³owo ustawiony

na swojej pozycji.
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Naci�nij klawisz REC. Obs³uguj rejestrator po ustawieniu go
na tryb zatrzymania zapisu.

Otwórz przedni¹ klapê i naci�nij na dó³ d�wignie zasobnika
papieru.

Zasobnik papieru wysunie siê.

Krok 4

Zamyka to instalacje g³owicy.

G³owica pisz¹ca jest czê�ci¹ podlegaj¹c¹ zu¿yciu w trakcie pracy.  Kiedy zu¿yty zostanie
atrament, wymieñ g³owice na now¹.

Ustaw zasobnik papieru w jego prawid³owej pozycji.

Krok 5

r Trzymaj g³owicê zapisuj¹c¹ poziomo, ustaw ja razem z wózkiem
w jednostce g³ównej wsuwaj¹c j¹ wolno i naciskaj¹c delikatnie
a¿ nie bêdzie ju¿ dawa³a siê wsun¹æ dalej.

r Uwa¿aj aby nie uderzyæ w powierzchniê dysz. Staraj siê nie
dotkn¹æ rêk¹ powierzchni dysz.
Uwaga: Nie dotykaj ³¹cznika z ty³u wózka aby unikn¹æ

ryzyka pora¿enia pr¹dem.

G³owica pisz¹ca

Dysze

Krok 5
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Wymiana g³owicy pisz¹cej

Wyci¹gnij g³owicê pisz¹c¹ postêpuj¹c w odwrotnej kolejno�ci ni¿ opisano w Kroku 5 - pro-
cedura ustawiania g³owicy pisz¹cej i wymieñ j¹ na now¹.

Zawsze postêpuj zgodnie z nastêpuj¹c¹ procedur¹ po wymianie g³owicy.

(1) Test kontrolny wydruku.

Wydrukuj test kontrolny aby sprawdziæ czy normalny zapis jest mo¿liwy. Zobacz rozdzia³
6.3 aby zapoznaæ siê ze sposobem wydruku testu kontrolnego.

(2) Nastawienie pozycji analogowego trendu zapisu.

Odwo³aj siê do rozdzia³u 9.2 - ponowne nastawienie zera i rozpiêto�ci papieru do zapisu.

Obchodzenie siê z g³owicami zapisuj¹cymi
r Nie uderzaj lub nie potrz¹saj g³owicami gdy¿ mo¿e to powodowaæ

uszkodzenia.
r Atrament nie jest szkodliwy, ale jest trudny do usuniêcia je¿eli

dostanie siê na skórê lub ubranie, obchod� siê z nimi delikatnie
aby unikn¹æ poplamienia. Nie rozbijaj tak¿e g³owicy.

r Je¿eli atrament przypadkowo dostanie siê do oczu, umyj je natych-
miast a nastêpnie skontaktuj siê jak najszybciej z lekarzem specjalist¹.

r Je¿eli w g³owicy ju¿ ma ju¿ atramentu, powinna byæ ona traktowana
jak obiekt niepalny lub zwrócona do biura celem ponownego u¿ycia
(przetworzenia).

NIEBEZPIECZEÑSTWO

�rodki ostro¿no�ci w obchodzeniu siê z g³owic¹ zapisuj¹c¹

Uwaga 1:  je¿eli zapisywanie jest zatrzymane i rejestrator nie jest u¿ywany przez d³ugi okres
czasu

Wykonuj nastêpuj¹ce czynno�ci w podanej kolejno�ci aby zapobiec zakleszczaniu siê papieru
i wysychaniu atramentu.
Usuñ g³owicê z jednostki g³ównej, upewnij siê, ¿e kapturek jest zamkniêty poprawnie i prze-
chowuj g³owice w ch³odnym, ciemnym miejscu (�rednia temperatura: 5 do 30oC).
Je¿eli g³owica zapisuj¹ca jest pozostawiona w rejestratorze:
Nie wy³¹czaj zasilania do rejestratora i nie zamykaj kapturka.

Okresowo, nastêpuje automatyczne wyp³ywanie atramentu aby zapobiec jego wysychaniu.
Pozostaw papier do zapisu na miejscu w rejestratorze.
Je¿eli nie jest mo¿liwe pozostawienie zasilania w³¹czonego, upewnij siê, ze kapturek jest
zamkniêty.

Wyci¹gnij jednostkê zasobnika papieru u¿ywaj¹c metody ustawienia g³owicy - krok 4.
Otwórz rejestrator i doci�nij kapturek.
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Uwaga 2: Na pocz¹tku u¿ywania nowej g³owicy zapisuj¹cej
Je¿eli zaczynasz u¿ywaæ now¹ g³owicê zapisuj¹c¹ lub je¿eli rejestrator by³ nie u¿ywany przez
d³u¿szy okres czasu zawsze wytrzyj lekko powierzchniê dysz g³owicy za pomoc¹ szmatki
bêd¹cej na wyposa¿eniu i sprawd� czy atrament wyp³ywa prawid³owo na szmatkê. (Zobacz
krok 3). Jest to mo¿liwe tak¿e po normalnym zapisie. Zapoznaj siê z rozdzia³em  6.3 dla pozna-
nia sposobu ustawienia kontrolnego wydruku.
Kiedy pracujesz w otoczeniu o temperaturze 15oC lub mniej, wydruk kontrolny wykonaj po
up³ywie kilku minut od chwili zamocowania g³owicy. (G³owica zapisuj¹ca ma wbudowany
podgrzewacz).

Uwaga 3: Przechowywanie g³owic pisz¹cych
Kiedy s¹ dostarczone, g³owice pisz¹ce s¹ w aluminiowych opakowaniach.
Je¿eli nie zamierzasz u¿ywaæ g³owicy natychmiast, trzymaj j¹ szczelnie zamkniêt¹ w ch³odnym
i ciemnym miejscu ze �redni¹ temperatur¹ od 5 do 30oC.

Uwaga 4: Przesy³anie g³owicy pisz¹cej
r  Nie przesy³aj g³owicy pisz¹cej po otwarciu aluminiowego opakowania.
r  Je¿eli wys³anie jest konieczne ze wzglêdu na okoliczno�ci, upewnij siê, ¿e kapturek jest

  zamkniêty i wy�lij g³owicê w kartonie do opakowañ zabezpieczaj¹c j¹ specjalnym mate-
  ria³em przed wstrz¹sami i uderzeniami
r Zawsze zamykaj kapturek podczas transportu g³owicy kiedy jest ona zamontowana

 w rejestratorze jednostki g³ównej.

Uwaga 5: Je¿eli atrament nie wyp³ywa
� Trzymaj g³owicê pisz¹c¹ w ten sposób aby powierzchnia

dyszy by³a skierowana w dó³ i �ci�nij g³owicê tak mocno
aby skapnê³y dwie krople atramentu.

� Zetrzyj atrament z dyszy za pomoc¹ dostarczonej szmatki.
� Trzymaj szmatkê przy powierzchni dyszy a¿ znajd¹ siê na

niej ponownie wszystkie cztery kolory.
* Kiedy pracujesz w �rodowisku o temperaturze 15oC lub

poni¿ej, wydruk �zapisu" lub �próbny wydruk" rozpocznij
po up³ywie kilku minut od chwili zamontowania g³owicy
pisz¹cej (G³owica ma wbudowany podgrzewacz).

Wzmianka: Zu¿ycie atramentu

Zale¿y to od warunków u¿ywania ale z prêdko�ci¹ papieru 25mm / godzinê i sta³ej wej�cia
zapisu, ilo�æ zu¿ycia jest nastêpuj¹ca
1 sta³y zapis ................................... Oko³o 20 miesiêcy
2 sta³e zapisy ................................. Oko³o 12 miesiêcy
6 punktowych zapisów ................. Oko³o 8 miesiêcy
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6. Praca i dzia³anie

6.1 Przed uruchomieniem wyposa¿enia

Sprawd� nastêpuj¹ce punkty nim rozpoczniesz pracê.

Ustawienie papieru do zapisu i instalacja g³owicy pisz¹cej
� Ustawienie kartek papieru ................................. Zobacz rozdzia³ 5.1
� Ustawienie g³owicy pisz¹cej .............................. Zobacz rozdzia³ 5.2

Okablowanie
� Koñcówki wej�cia .............................................. Zobacz rozdzia³ 4.3
� Koñcówki alarmu (opcja) ................................... Zobacz rozdzia³ 4.3
�Koñcówki dostarczania zasilania, uziemienia ...... Zobacz rozdzia³ 4.3

Zgodno�æ po³¹czeñ wej�æ do kana³ów zapisu
�Symbole kodów .................................................. Zobacz rozdzia³ 1.3

1

2

3

2) Czy rozpocz¹æ zapisywanie po w³¹czoneniu zasilania tak jak w �7.11 / Wybraæ czy
rozpocz¹æ zapisywanie po w³¹czoneniu zasilania"

6.2 W³¹czenie zasilania i status

Urz¹dzenie nie ma wy³¹cznika zasilania. W³¹czenie przewodu zasilania do �ród³a zasilania
w³¹cza je.

1) W³¹czenie zasilania po raz pierwszy

G³owica pisz¹ca wolno przesuwa siê do koñca lewej strony (pozycja 0%)

Ka¿dy punkt 0% jest osi¹gniêty, g³owica pisz¹ca przesuwa siê w przybli¿eniu na �rodkow¹
pozycje.

Dane wej�cia pojawiaj¹ siê na wy�wietlaczu w przybli¿eniu po
30 sekundach w przypadku 6 punktowego rodzaju zapisu (za-
pis rozpoczyna siê).

Jednostka dostarczona przez producenta , opcjê zapisu po W£¥CZENIU
zasilania ma ustawion¹ na tryb �Zatrzymanie zapisu". Kiedy rozpoczniemy
dzia³anie zapisu po zaniku zasilania W£¥CZ zasilanie i ustaw jednostkê
w trybie �Rozpoczêcie zapisu" odwo³uj¹c siê do pozycji 7 - 11.

OSTRZE¯ENIE
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� Otwórz frontow¹ klapkê i naci�nij klawisz  DSP na 3 sekundy aby wy�wietliæ:

6.3 Wydruk szablonu kontrolnego

� Kiedy naci�niesz klawisz SEL dwukrotnie, wy�wietli siê:

� Naci�nij klawisz a¿ �0" zmieni siê na �2".

� Naci�nij klawisz  ENT aby wydrukowaæ szablon kontrolny.

Uwaga 1) Upewnij siê, ze s¹ drukowane wszystkie kolory. Je¿eli który� kolor nie jest drukowany
lub nie jest wyra�ny, dotknij delikatnie szmatk¹ do dyszy aby je wytrzeæ (Zobacz
5.2 Krok 3)

Uwaga 2) Aby zatrzymaæ wydruk naci�nij ponownie klawisz  ENT

6.4 Dzia³anie w normalnym trybie

(1) zatrzymanie i uruchamianie dzia³ania zapisu (klawisz REC)
r Tylko w normalnym trybie, zapis mo¿e byæ uruchomiony lub zatrzymany
r Ka¿de naci�niêcie klawisza REC wybiera dzia³anie zapisu lub zatrzymuje zapis

(2) Szybki przesuw kartek papieru (klawisz  FEED )
r Przytrzymaj klawisz FEED aby uzyskaæ szybki przesuw kartek papieru, powy¿ej

normalnej prêdko�ci przesuwu kartek.
(3) Zmiana trybu wy�wietlania (klawisz  DSP )

r Naci�niêcie klawisza DSP zmienia tryb wy�wietlania.
r Ka¿de naci�niêcie klawisza DSP wybiera nastêpny tryb wy�wietlania

 (Ilo�æ ekranów zale¿y od zapisu 1 sta³y, 2 sta³e lub 6 punktowy).

zapis w toku

dioda LED �wieci siê

przerwa w zapisie

dioda Led nie �wieci siê
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6.5 Wy�wietlanie i wydruk wykrytych (odwo³anie) alarmów

� kiedy alarm pojawi siê, jego zawarto�æ pojawi siê na wy�wietlaczu. Pojawia siê na 1 sekundê
co 3 sekundy podczas wy�wietlania mierzonej warto�ci.

Uwaga) W przypadku sta³ego wy�wietlania mierzonej warto�ci, status alarmu dla sta³ego
kana³u tylko ukazuje siê.

� Kiedy alarm jest wykryty i odwo³any, odno�ne szczegó³y s¹ drukowane po prawej stronie
papieru.

Wykrycie: Czas wykrycia, numer kana³u, rodzaj alarmu
- - - -  Kolor wydruku: Czerwony (6 punktowy), Czerwony (1 - 2 sta³y)

Odwo³anie: Czas odwo³ania, numer kana³u, rodzaj alarmu
- - - - Kolor wydruku: Czarny (6 punktowy), Niebieski (1- 2 sta³y)

Przyk³ad wy�wietlenia alarmu

Przyk³ad: Wykrycie alarmu nr 1 i nr 2 na kanale 1

Kana³y s¹ wy�wietlane kolej-
no pocz¹wszy od kana³u 1,
ka¿dy przez 3 sekundy

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 6

Kana³ 6 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

Warto�æ mierzona
wy�wietlana kolejno

Kana³ 1 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

Kana³ 2 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

Kana³ 3 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

Kana³ 4 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

Kana³ 5 Warto�æ
mierzona, sta³e wy�wie-
tlanie

DSP

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 1

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 2

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 3

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 4

Wy�wietlenie warto�ci
tylko dla kana³u 5

DSP

DSP

DSP

DSP

DSP
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2 Kana³ nr 1 H alarm zwolniony
Czas zwolnienia: 17 godz. 40 min.

1 kana³ nr 1 H generowanie alarmu
Czas generowania: 17 godz. 37 min

Uwaga: Czas W£¥CZENIA / WY£¥CZENIA alarmu jest czasem po uruchomieniu zapisu

� Je¿eli alarm jest wykryty lub odwo³any podczas wydruku danych lub listy, wydruk alarmu
ma miejsce po ca³kowitym zakoñczeniu wydruku danych lub listy.

� A¿ do maksymalnie 30 odwo³añ wykrytych alarmów mo¿e byæ przechowywanych
i sekwencyjnie wydrukowywanych, ale je¿eli pojemno�æ pamiêci przeznaczonej dla prze-
chowywania danych jest zbyt ma³a z powodu  du¿ej ilo�æ wykryæ / odwo³añ alarmów
w krótkim okresie czasu, informacja o przekroczeniu zakresu (alarm) jest pomijana i nie
mo¿e byæ wydrukowana.

� Je¿eli termoelement lub termometr oporowy zostan¹ przerwane, odpowiednie szczegó³y
s¹ wskazywane na wy�wietlaczu.

6.6 Wy�wietlacze i wydruki w przypadku wygaszenia

Uwaga: Trend zapisu jest w³¹czony na stronê warto�ci maksymalnej zakresu zapisu.

� Je¿eli nast¹pi wygaszenie, szczegó³y dotycz¹ce wygaszenia s¹ wydrukowane po prawej
stronie papieru. (Kolor wydruku: Czerwony)

Uwaga: Czas W£¥CZENIA / WY£¥CZENIA alarmu jest czasem po uruchomieniu zapisu.

Przyk³ad wy�wietlenia alarmu

Przyk³ad: Wygaszenie na kanale 1 (kana³ 1)

Przyk³ad : wygaszenia wydruku
Czas zdarzenia 11:52
Kana³ nr :1

1 BUNOUT 11: 52
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6.7 Ponad zakresem, poni¿ej zakresu i niew³a�ciwe wej�cie wy�wietlacza

We wszystkich przypadkach dla termoelementu, termometru oporowego i wej�cia napiêcia
pr¹du sta³ego jest zalecany zakres sygna³ów wej�cia. Je¿eli warto�æ wej�cia znajduje siê poza
warto�ciami granicznymi  wstêpnie ustalonego zakresu, na wy�wietlaczu uka¿e siê napis
�Over - ponad" lub �Under - poni¿ej".

Przyk³ad wy�wietlacza poni¿ej / powy¿ej

6.8 Wy�wietlanie b³êdu w mechanizmie przesuwu g³owicy pisz¹cej

Je¿eli g³owica zapisu nie dzia³a prawid³owo poniewa¿ wadliwie dzia³a sekcja mechanizmu
przesuwu g³owicy, wy�wietli siê b³¹d i dzia³anie zapisywania zostaje zatrzymane.

W przypadku napiêcia wej�cia, wy�wietlanie b³êdu wej�cia pojawi siê kiedy linia sygna³u
wej�cia zosta³a przerwana lub kiedy warto�æ sygna³u wej�cia znajduje siê poza warto�ciami
granicznymi ustalonego zakresu sygna³u i sygna³ ten zosta³ wprowadzony.

Przyk³ad wy�wietlacza z b³êdem wej�cia

Je¿eli zostanie wy�wietlone �C.ARM", WY£ACZ zasilanie i sprawd� nastêpuj¹ce punkty.
� Sprawd�, czy obcy materia³ przylega do wa³ka g³owicy zapisu? (Je�li zanieczyszczony,

wytrzyj such¹ szmatk¹).
� Sprawd�, czy pas, który prowadzi g³owicê jest przerwany lub lu�ny?
� Sprawd�, czy papier do zapisu podniós³ siê i dotyka do g³owicy pisz¹cej?
� Sprawd�, czy g³owica pisz¹ca jest prawid³owo zainstalowana?

Po wyeliminowaniu tych przyczyn w³¹cz zasilanie do jednostki g³ównej.

Przyk³ad
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6.9 Wy�wietlanie opuszczonych (pominiêtych) parametrów

Kana³ dla którego ustawiony parametr jest opuszczony pojawia siê jako �- - -� na wy�wietla-
czu. W tym przypadku zdarzenia zapisywanie alarmu i dzia³ania nie s¹ wykonywane.

Przyk³ad
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7.1 Ustawienie i kontrola

� Parametry s¹ fabrycznie ustawione jak podano w tabeli poni¿ej. Dzia³ania zapisywania
(wskazania, trend analogowego zapisu) mog¹ byæ dokonane przez w³aczenie zasilania.
Je�li to konieczne, zmieñ ustawienia parametrów.

� Alarm i podniesienie PV nie s¹ ustawione. Gdy jest to konieczne, ustaw je.
Uwaga: Je�li ustawiasz parametry, rób to zawsze po za³o¿eniu papieru.

7. Ustawienia i kontrola parametrów

(1) Warto�æ parametrów ustawionych fabrycznie (pocz¹tkowe warto�ci)

Nazwa parametru

Blokada klawiatury
G³ówna prêdko�æ
przesuwu papieru
Okresowe wydruki
Wydruk skali
Filtr wej�cia

Alarm

Czy rozpocz¹æ zapis
kiedy w³¹czone

Fabryczne ustawienia Uwagi
(warto�æ pocz¹tkowa)
WY£¥CZONE (0) Ustaw na �1" blokadê klawiatury
20 mm/godz. Ustawialny zakres: 10, 20, 24, 30, 50,

120, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1500
W£¥CZONE (1) Ustaw na �1" na okresowy wydruk
W£¥CZONE (1) Ustaw na �1" wydruk skali
3 sekundy Ustawialny zakres: 0 do 25 dla

ka¿dego kana³u
alarm nr 1 i 2

Rodzaj alarmu: N Brak alarmu: N
Wysoki alarm: H
niski alarm: L

Przy Ustawialny zakres 0 do 6
H, L 0: Brak wyj�cia DO

Do ustawienia zakresu alarmu
ka¿dego rodzaju wej�cia

Zatrzymanie zapisu (0) Ustaw na �1" kiedy gotowe
do zapisu po w³¹czeniu.
Ustaw na �0" kiedy zatrzymany
po w³¹czeniu.

Wej�cie DO
nr 0
Ustawiona war-
to�æ alarmu: 0

Jak sprawdziæ
ustawienia
Pozycja 7.3
Pozycja 7.4

Pozycja 7.7
Pozycja 7.8
Pozycja 7.9

Pozycja 7.10

Pozycja 7.11
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7.2 Schemat procedury ustawienia parametrów
<tryb ustawienia>

ekran wy�wietlania
mierzonych danych
(Tryb normalny)

SEL
Uwaga 1)

DSP

blokada klawiatury
<tryb ustawienia>

naci�nij na
3 sek.

naci�nij na 3 sek.

blokada klawiatury

SEL naci�nij na
3 sek.

SEL

czas blokady
klawiatury

kiedy ustawione na �1"

zero g³owicy / nastawienie
zakresu

SEL
naci�nij na 3 sek.

g³ówna prêdko�æ
papieru

SEL

SEL

wydruk

skala wydruku

SEL

SEL

SEL

SEL

okresowe wydruki
ustawieñ W£ACZONE
/ WY£ACZONE

filtr wej�cia

ustawienie alarmu

ustawienie
podniesienia PV

podrzêdna prêdko�æ
papieru

pomiñ ustawienia

wybór g³owicy

<tryb kalibracji>
kalibracja mierzonej
warto�ci

dla wytwórcy
nie u¿ywaæ

czy w³¹czenie zasila-
nia daje gotowo�æ do
zapisu

skala wydruku usta-
wieñ W£ACZONE /
WY£ACZONE

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

SEL

zero g³owicy / nastawienie
zakresu

<tryb nastawienia>
nastawienie powrotnego
uderzenia

ustawienie
podniesienia PV

SEL

SEL

SEL

+

+

3 sek.

<tryb nastawienia>

nastawienie powrotnego
uderzenia

ustawienie czasu

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Poprzez naci�niêcie klawisza �SEL� przez 3
sek. zmienasz tryby pracy (tryb ustawiania,
tryb nastawny oraz kalibracji) naciskaj¹c po-
nownie powracasz do normalnego trybu.
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7.3 Ustawienie / zwolnienie blokady klawiatury

Wyja�nienia
Kiedy parametry musz¹ byæ zmienione po ustawieniach, radzimy przeprowadziæ za-
blokowanie klawiatury aby zapobiec przypadkowej zmianie parametrów. Kiedy kla-
wiatura jest zablokowana, tylko klawisz   SEL   jest u¿ywany do wy�wietlenia listy
drukowanej i drukowanej skali.

Klawiatura odblokowana 1
Klawiatura zablokowana 0

Zablokowana klawiatura
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby
wybraæ tryb ustawienia (pojawia siê blokada
klawiatury)

Naciskaj klawisz            a¿ �1" zostanie wybrane.

Naciskaj klawisz ENT aby zarejestrowaæ
i przekazaæ do wy�wietlenia nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy
aby wybraæ normalny tryb.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie siê
klawiatur¹

SEL

ENT

DSP

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Odblokowana klawiatura
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

SEL

ENT

DSP

Naciskaj klawisz           a¿ �0" zostanie wybrane.

Naciskaj klawisz  ENT  aby zarejestrowaæ
i przekazaæ do wy�wietlenia nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby wybraæ
normalny tryb.
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7.4 Ustawienia prêdko�ci papieru (podstawowa prêdko�æ papieru)

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Zmiana prêdko�ci przesuwu papieru przy normal. zapisie z 20 na 30 mm/godz.
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)DSP

Naciskaj klawisz  SEL  a¿ wy�wietli siê g³ówna
prêdko�æ papieru.

Naci�nij klawisz           aby wybraæ �30"

Naciskaj klawisz  ENT  aby zarejestrowaæ
i przekazaæ do wy�wietlenia nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby wybraæ
normalny tryb.

ENT

SEL

SEL

r Cykl zapisu dla zapisu punktowego jest ustalony na 30 sekund.

Przyk³ad:
Prêdko�æ papieru (mm/godz) 10 20 30 50 120 200
Cykl zapisu (sek) 40 20 13 lub 14 8 3 lub 4 2

Cykl zapisu =
400

Prêdko�æ papieru (mm/h)
(ale nie szybciej ni¿ 2 sek.)

            Wyja�nienie
r Podstawowa prêdko�æ papieru: Ustaw prêdko�æ papieru przy zapisywaniu na normalne

dzia³anie na jeden z: 10, 20, 24, 30, 50, 120, 200, 300, 400,
1000, 1200 i 1500.

r W przypadku sta³ego zapisu, je¿eli prêdko�æ przesuwu papieru jest za du¿a, rezultatem
wydruku jest przerywana linia zapisu zamiast sta³ego zapisu (Jako ogólne kryterium,
1000 mm / godzinê lub wiêcej)

r Przy punktowym rodzaju zapisu, je¿eli prêdko�æ przesuwu papieru jest za du¿a, rezultatem
jest trudny do odczytania zapis ze wzglêdu na wzrost odleg³o�ci pomiêdzy punktami
przerwania zapisu.  Zalecana jest prêdko�æ 50 mm / godzinê lub mniej.

r Przy sta³ym zapisie cykl zapisu zmienia siê wraz z prêdko�ci¹ przesuwu papieru.
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7.5 Jak wybraæ listê

r Analogowy trend zapisu jest zatrzymany przez wydruk, ale jest automatycznie przywra-
cany po zakoñczeniu wydruku.

Zawarto�æ wydruku

Mierzona warto�æ ka¿dego kana³u (chwilowa
warto�æ) i jednostka techniczna, za³o¿enie czasu,
numer kana³u
Sygna³ wej�cia, zakres wej�cia, zakres zapisu, jed-
nostka, alarm, filtr wej�cia, prêdko�æ papieru itd.
Kontrola kolorów i test znaków

Skala ¿¹danego kana³u (odwo³aj siê do 7.6)

Wydruk

Wydruk chwilowych
warto�ci

Wydruk parametrów

Wydruk testu
kontrolnego
Wydruk skali

Ustawiona
warto�æ

0

1

2

Nastêpny
ekran

Wyja�nienie
r U¿ywane do dowolnego drukowania listy parametrów, listy chwilowych warto�ci, testów

kontrolnych lub skali.

· Lista chwilowej warto�ci - - - - - - - - -  - - - - - Dla przyk³adów wydruków, odwo³aj siê do 11.2
· Lista parametrów - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - Dla przyk³adów wydruków, odwo³aj siê do 11.3
· Test kontrolny - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Dla przyk³adów wydruków, odwo³aj siê do 11.4
Uwaga: Kiedy powracamy do analogowego trybu zapisu po zakoñczeniu listowania w przypadku

sta³ego rodzaju zapisu, poprzednie warto�ci wej�cia i nastêpne s¹ zapisywane jako sta³a linia.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Wydruk testu kontrolnego
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

DSP

Naci�nij klawisz SEL dwukrotnie aby wy�wietliæ
drukowanie listy.

Naciskaj klawisz a¿ �2" zostanie wybrane -
test kontrolny.

Naciskaj klawisz ENT aby rozpocz¹æ drukowanie.
ENT

SEL

SEL

Aby zatrzymaæ drukowanie, naci�nij ponownie kla-
wisz  ENT . Naci�niêcie klawisza        podczas
listowania gwa³townie przesunie papier do zapisu.

Naci�nij klawisz SEL na 3 sekundy aby wybraæ
normalny tryb.

miga
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7.6 Jak wydrukowaæ skalê (rêcznie)

r Skala mo¿e byæ drukowana nawet podczas zapisu.
r Analogowy trend zapisu jest zatrzymywany przy wydruku skali, ale jest automatycznie

przywracany po zakoñczeniu listowania.

Ilo�æ punktów zapisu Ustawialny zakres
1 sta³y 1
2 sta³e 1 do 2
6 punktowy 1 do 6

Wyja�nienie
r U¿ywane dla wydruku dowolnej skali

r Wydruk skali - - - - - - - - - - - - Aby uzyskaæ przyk³ad wydruku, odwo³aj siê do 11.5

Aby zatrzymaæ drukowanie, naci�nij ponownie kla-
wisz  ENT . Naci�niêcie klawisza        podczas
listowania gwa³townie przesunie papier do zapisu.

Po zakoñczeniu drukowania naci�nij klawisz SEL
na 3 sekundy aby wybraæ normalny tryb.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Wydruk 2 sta³ych rodzajów skali 2 kana³ów
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)DSP

Naci�nij klawisz SEL  trzykrotnie a¿ wy�wietli siê
wydruk skali.

Naciskaj klawisz a¿ �2" zostanie wybrane -
test kontrolny.

Naciskaj klawisz ENT aby rozpocz¹æ drukowanie.
ENT

SEL

SEL

miga
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Naciskaj klawisz  ENT  aby zarejestrowaæ i prze-
kazaæ do wy�wietlenia nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby
wybraæ normalny tryb.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Okresowe wydruki (W£¥CZONE)
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

DSP

Naci�nij klawisz SEL czterokrotnie a¿ wy�wietli
siê W£¥CZONY/WY£¥CZONY okresowy wy-
druk skali.

Naciskaj klawisz a¿ �1" zostanie wybrane.
Naciskaj klawisz ENT aby rozpocz¹æ drukowanie.

SEL

SEL

ENT

7.7 Jak ustawiæ parametr W£¥CZONE / WY£¥CZONE dla wykonywania
okresowych wydruków

r Aby poznaæ szczegó³y zapoznaj siê z rozdzia³em  7.8 �Relacja miêdzy prêdko�ci¹ papieru
a drukowaniem". na str. 39.

Okresowe wydruki W£¥CZONE 1
Okresowe wydruki WY£¥CZONE 0

Wyja�nienia
r Wybór czy drukowaæ, czy nie, chwilowych warto�ci w ustalonym czasie podczas zapisy-

wania.
r Wydruk nastêpuj¹cych pozycji w okre�lonych odstêpach czasu zgodnych z prêdko�ci¹

papieru. (Drukowanie linii rozpoczêcia, numeru kana³u, mierzonej warto�ci, prêdko�ci
papieru, up³yw czasu po rozpoczêciu zapisu)

r Mo¿liwo�æ wyboru okresowych wydruków i  skali wydruków.
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7.8 Jak ustawiæ parametr W£¥CZONE / WY£¥CZONE dla skali wydruku

Wyja�nienia
r Wybór czy drukowaæ, czy nie, skalê podczas zapisywania.
r Sekwencyjny wydruk skali dla ka¿dego kana³u jest zmieniany odpowiednio z wydrukiem

okresowym.
r Interwa³y wydruku s¹ automatycznie okre�lane przez prêdko�æ papieru.

Wydruk skali  W£¥CZONE 1
Wydruk skali  WY£¥CZONE 0

r Aby uzyskaæ wiêcej szczegó³ów odwo³aj siê do �Relacja miêdzy prêdko�ci¹ papieru
a drukowaniem" z rozdzia³u 7.8 na str. 39.

Naciskaj klawisz  ENT  aby zarejestrowaæ i prze-
kazaæ do wy�wietlenia nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby
wybraæ normalny tryb.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Wydruk skali  (W£¥CZONE)
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

DSP

Naci�nij klawisz  SEL piêciokrotnie a¿ wy�wietli
siê wydruk skali.

Naciskaj klawisz a¿ �1" zostanie wybrane.
Naciskaj klawisz ENT aby rozpocz¹æ drukowanie.

SEL

SEL

ENT
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Relacja miêdzy prêdko�ci¹ papieru, a drukowaniem

r Podane poni¿ej pozycje zalez¹ od zapisu prêdko�ci papieru.

� Dzia³anie drukowania: Pod warunkiem, ¿e dostêpna jest opcja drukowania, okresowy
wydruk, skala, alarm, wygaszanie lub cyfrowy numer kana³u
s¹ dostêpne podczas zapisu.

� Okresowy wydruk, cykliczny wydruk skali: Okresy miêdzy wydrukami s¹ okre�lone przez
prêdko�æ papieru. Okresowe wydruki i wydruki
skali s¹ odpowiednio zmieniane.

�  Cykl zapisu: 1 sta³y lub 2 sta³e cykle zapisu s¹ okre�lone przez prêdko�æ papieru.
6 punktowy cykl zapisu jest ustalony na 30 sekund prêdko�ci papieru.

Uwaga 1: Cyfrowy wydruk nie jest wykonywany je¿eli 1, 2 sta³a wersja ma ustawion¹
prêdko�æ przesuwu papieru na 1000 mm / godzinê lub wiêksz¹ . Zapisywana jest
tylko linia rozpoczêcia drukowania.

Uwaga 2: Cyfrowy wydruk nie jest wykonywany je¿eli 6 punktowa wersja ma ustawion¹
prêdko�æ przesuwu papieru na 120 mm / godzinê lub wiêksz¹ . Zapisywana jest
tylko linia rozpoczêcia drukowania.

Uwaga 3: Okresowy wydruk lub wydruk skali nie jest wykonywany nawet je¿eli nadszed³
odpowiedni czas je¿eli listowanie jest wtedy wykonywane. Podobnie, wykonywanie
okresowych wydruków lub wydruków skali jest zatrzymane je¿eli opcja listowania
jest aktywna i wydruk nie jest odzyskany nawet po zakoñczeniu listowania.

10mm/godz 8 godz. 40 sek. 8 godz.
20mm/godz 20 sek. 4 godz. 4 godz.
24mm/godz 4 godz. 16 lub 17 sek. 4 godz.
30mm/godz 4 godz. 13 lub 14 sek. 4 godz.
50mm/godz 2 godz. 8 sek. 2 godz. Ustalone
120mm/godz 1 godz. 3 lub 4 sek. 1 godz. na 30 sek.
200mm/godz 30 min. 2 sek. 30 min.
300mm/godz 20 min 2 lub 3 sek. 20 min.
400mm/godz 20 min 2 sek. 20 min.
1000mm/godz 6 min 2 sek. 6 min.
1200mm/godz 6 min 2 sek. 6 min.
1500mm/godz 4 min 2 lub 3 sek. 4 min.

M
o¿

li
w

e
do

 d
ru

ko
w

an
ia

Nie mo¿liwe
do
drukowania

 Prêdko�æ 1, 2 sta³y zapis 6 punktowy zapis
 papieru 1. Dzia³anie 2. Cykl 3. Cykl zapisu 1. Dzia³anie 2. Cykl 3. Cykl zapisu

drukowania okresowego drukowania okresowego
drukowania drukowania
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7.9 Jak nastawiæ filtr wej�cia

Wyja�nienie
r Ustawienie filtra wej�cia (sta³a czasu) dla ka¿dego kana³u.
r Ustawiany zakres od 0 do 255 sekund w krokach co 1 sekundê.

Naciskaj klawisz ENT 3 razy aby miga³o 1- sze
miejsce.

Naciskaj klawisz   kilka razy aby zmieniæ 3
na 2.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Zmiana sta³ej czasu kana³u 2 z 3 na 2.
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

DSP

Naci�nij klawisz  SEL sze�ciokrotnie a¿ wy�wietli
siê ustawienie filtra wej�cia.

Naciskaj klawisz aby zmieniæ kana³ 1 na ka-
na³ 2.

SEL

ENT

ENT

SEL

Naci�nij klawisz ENT aby zarejestrowaæ.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby
wybraæ normalny tryb.

miga
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7.10 Jak ustawiæ alarm

Uwaga 1: Ustawienie znaku równowa¿nego z cyfr¹ 5. (Odwo³aj siê do informacji
podanych na nastêpnej stronie).

Uwaga 2: Przerwa dla plus lub �-� dla minus.

znak ustawionej warto�ci
alarmu

numer wyj�cia DO
rodzaj alarmu L/H
numer alarmu
numer kana³u

ustawiona warto�æ alarmu

Wyja�nienie
r Kana³: Ustawienie nr kana³u dla obiektu alarmu
r Nr alarmu: A¿ do 2 alarmów mo¿e byæ ustawione na kana³
r Rodzaj alarmu: 2 rodzaje, H i L (dowolnie ustawiane dla wyj�cia alarmu) wybranie

N nie dostarcza alarmu ( nie daje wy�wietlania alarmu ani
wyj�cia alarmu)

r Ustawiona warto�æ alarmu: Ustawiana w jednostkach technicznych (zobacz tabela 1 zakresu
ustawiania alarmu)

r Nr wyj�cia DO: Ustawianie opcji alarmu przeka�nika jednostki dla wspólnych
ustawieñ (LUB wyj�cia).

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Zmiana nr alarmu dla kana³u 1  N → H     0,0oC → 80,0oC  DO0 → 2
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)DSP

SEL Naci�nij klawisz  SEL  siedmiokrotnie a¿ wy�wietli
siê ustawienie alarmu.

ENT
( ) Naciskaj klawisz a¿ zmieniany kana³ zosta-

nie wybrany i naci�nij klawisz  ENT .

Naciskaj klawisz   a¿ numer zmienianego
alarmu zostanie wybrany i naci�nij klawisz  ENT .ENT

( )

ENT
( ) Naci�nij klawisz a¿ �N" zmieni siê na �H"

i naci�nij klawisz  ENT .
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Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz a¿ �0" zmieni siê na �2".

Naci�nij klawisz ENT aby wy�wietliæ warto�æ
ustawionego alarmu.

Naciskaj klawisz  ENT  dwukrotnie aby miga³a 10 -
ta pozycja.

Naci�nij klawisz aby zmieniæ �0" na �8".

SEL

ENT

ENT

Naci�nij klawisz  ENT  trzy razy do wy�wietlenia
ustawieñ alarmu. Warto�æ jest zarejestrowana.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby powróciæ
do normalnego trybu.

ENT

miga

Tabela 1: Zakres ustawienia alarmu

Rodzaj

698,0 do 3254,0°F
-22,0 do 3254,0°F
-22,0 do 3254,0°F
-382,0 do 2552,0°F
-382,0 do 1526,0°F
-382,0 do 2066,0°F
-382,0 do 806,0°F
-22,0 do 2426,0°F
-22,0 do 3254,0°F
-382,0 do 1706,0°F
-382,0 do 806,0°F
-22,0 do 2426,0°F

-382,0 do 1166,0°F
-382,0 do 1166,0°F

370,0 do 1790,0°C
- 30,0 do 1790,0°C
- 30,0 do 1790,0°C

- 230,0 do 1400,0°C
-230,0 do 830,0°C

-230,0 do 1130,0°C
-230,0 do 430,0°C

- 30, 0 do 1330,0°C
- 30, 0 do 1790,0°C
-230,0 do 930,0°C
-230,0 do 430,0°C
-30,0 do 1330,0°C

-230,0 do 630,0°C
-230,0 do 630,0°C
-55,00 do 55,00mV
-550,0 do 550,0mV
-5,500 do 5,500V
-55,00 do 55,00V
-32767 do 32765

(punkt dziesiêtny w
dowolnym miejscu)

Zakres ustawionego alarmu
Termoelement B

R
S
K
E
J
T
N
W
L
U
PN

Termometr JPt 100
oporowy Pt 100
WY£¥CZONE
skalowanie
napiêcia pr¹du sta³ego

W£¥CZONE
skalowanie
napiêcia pr¹du sta³ego
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7.11 Wybór opcji dotycz¹cej rozpoczêcia zapisu po w³¹czeniu zasilania.

Wyja�nienia
 r  Wybór opcji czy w³¹czenie zasilania daje natychmiastow¹ gotowo�æ do zapisu lub nie.

Nie gotowy do zapisu 0
Gotowy do zapisu 1

Naciskaj klawisz ENT aby zarejestrowaæ i przeka-
zaæ wy�wietlanie na nastêpny parametr.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby
wybraæ normalny tryb.

Tre�æ dzia³ania
Pos³ugiwanie
siê klawiatur¹

W³¹czenie zasilania nie daje gotowo�ci do drukowania (WY£¥CZONE)
Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP  na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)DSP

Naci�nij klawisz  SEL  o�miokrotnie aby wy�wie-
tliæ czy urz¹dzenie jest gotowe do zapisu po w³¹-
czeniu zasilania.

Naciskaj klawisz aby zmieniæ �1" na �0".

SEL

ENT

SEL
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7.12 Nastawianie daty i czasu

Nacisn¹æ klawisz , aby zmieniæ cyfrê dziesi¹-
tek godzin. Uwaga: (Do nastawiania stosowany jest
uk³ad 24 godzinny.)

Tre�æ dzia³ania Uwagi Wy�wietlacz

Naci�nij klawisz DSP  na 3 sekundy aby wybraæ
tryb ustawienia (pojawia siê blokada klawiatury)

Podobnie nastawia siê datê i rok.
Ekran nastawiania daty Ekran nastawiania roku

Wyja�nienie
Wewnêtrzny zegar jest prawid³owo nastawiany przed dostaw¹ wyrobu. Je¿eli jednak
zegar nie wskazuje w³a�ciwego czasu lub dokonano wymiany baterii, nale¿y czas usta-
wiæ od nowa.

Naci�nij klawisz  SEL dziewiêciokrotnie aby
wy�wietliæ aby wy�wietliæ ekran �Time setting" (na-
stawianie czasu).
Je¿eli na lewym, najbardziej znacz¹cym miejscu nic
nie jest wy�wietlane, a na drugim miejscu od lewej
wy�wietlane jest T, wy�wietlony jest ekran �Time
setting".

Nacisn¹æ klawisz ENT , aby zatwierdziæ i przej�æ
do cyfry jedno�ci godzin.

Nacisn¹æ klawisz , aby zmieniæ cyfrê jedno�ci
godzin.

Nacisn¹æ klawisz  ENT , aby zatwierdziæ i przej�æ
do cyfry dziesi¹tek minut.

Nacisn¹æ klawisz , aby zmieniæ cyfrê dziesi¹-
tek minut.

DSP

SEL

Nacisn¹æ klawisz  ENT , aby zatwierdziæ i przej�æ
do cyfry jedno�ci minut.

Nacisn¹æ klawisz , aby zmieniæ cyfrê jedno�ci
minut.

ENT

ENT

ENT
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8. Konserwacja - kontrola

8.1 Czê�ci podlegaj¹ce konserwacji/kontroli

W celu utrzymania sprzêtu w dobrym stanie nale¿y przeprowadzaæ okresow¹ konserwacjê
i kontrolê.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na czê�ci opisane poni¿ej i je¿eli jest to konieczne przepro-
wadziæ ich wymianê stosuj¹c czê�ci zamienne.

Tabela 1

Pozycje kontroli,
konserwacji
Wymiana g³owicy
pisz¹cej

Kontrola g³owicy
pisz¹cej

Wymiana papieru
do zapisywania

Procedura

G³owica pisz¹ca jest materia³em eksploatacyjnym.
Je¿eli nie ma w niej wiêcej atramentu wymieñ na now¹.
Zu¿ycie atramentu jest uzale¿nione od wielko�ci zapisów, ale trwa³o�æ
jej przy prêdko�ci papieru 20 mm / godzinê wynosi oko³o 1 roku.
Aby otrzymaæ zapasow¹ g³owicê pisz¹c¹, podaj przy zamówieniu typ
g³owicy. PHZH1002

W normalnych warunkach nie ma potrzeby profilaktycznej konserwa-
cji g³owicy pisz¹cej.
Jednak w wysokiej temperaturze lub bardzo zanieczyszczonym �rodo-
wisku wycieranie powierzchni dysz zapobiega zbieraniu siê kurzu
i atramentu co powoduje zatykanie siê dysz.
U¿ywaj dostarczonej szmatki do wycierania powierzchni dysz.
Je¿eli g³owica pisz¹ca jest pozostawiona bez kapturka na d³u¿szy okres
czasu i nie jest u¿ywana, atrament mo¿e wyciekaæ nawet je¿eli szmatka
dotyka powierzchni dysz. W tym wypadku, wytrzyj atrament wilgotn¹
szmatk¹, naci�nij lekko na powierzchniê dysz przez 10 sekund a na-
stêpnie delikatnie wytrzyj powierzchniê dysz.

W sta³ym dzia³aniu przy prêdko�ci papieru 20 mm / godzinê, papieru
do zapisu wystarcza na oko³o 31 dni.
Kiedy zostaje tylko ma³a ilo�æ papieru, czerwony pasek jest drukowa-
ny na prawym brzegu papieru. Kiedy to siê zdarzy, odwo³aj siê do
rozdzia³u 5.1 i wymieñ papier do zapisu.
Aby otrzymaæ dodatkowy papier, podaj nastêpuj¹cy typ.
Rodzaj papieru do zapisu: PEX00DL1 - 5000B

Bateria wystarcza na 5 lat typ: TK7J1145C2.
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8.2 Procedura wymiany baterii

r Bateria powinna byæ wymieniana co 5 lat. Je¿eli bateria wyczerpie siê, data i czas nie mog¹
byæ rejestrowane, kiedy nie jest dostarczane zasilanie AC.

r Wy³¹czyæ �ród³o zasilania.
r Otworzyæ przednie drzwiczki i wymieniæ bateriê wykonuj¹c opisane poni¿ej czynno�ci.

Krok 1
Modu³ RCJ Je¿eli zamocowany jest modu³ RCJ

nale¿y go wyj¹æ.

Krok 2

´µ

�ruba zabezpieczaj¹ca

Zluzowaæ �rubê zabezpieczaj¹c¹ (M4)
jednostki g³ównej przy pomocy �rubo-
krêta krzy¿akowego ⊕.

Krok 3
Trzymaæ palcami wsuwany panel lub
panel dolny i mocno poci¹gn¹æ w kierun-
ku do siebie. Jednostka g³ówna zostanie
wyjêta z obudowy.

Obudowa

Panel dolny

Panel
boczny

Jednostka g³ówna
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ƒ

„…

Krok 4

RTD
TC
V

INPUT1

INPUT1

INPUT1

INPUT1

INPUT1

INPUT1

11
21

31
41

51
61

71

12
22

32
42

52
62

72

13
23

33
43

53
63

73

´µ

A

B

C

D

E

F

Terminal regulacji zewnêtrznej alarmu
Kiedy jest dostarczony alarm nale¿y odkrêciæ
�ruby A, B i C (M2,5), a nastêpnie wyj¹æ ter-
minal regulacji zewnêtrznej alarmu. W przy-
padku 6 punktów odkrêciæ �ruby D, E i F
(M2,5), a nastêpnie wyj¹æ terminal wej�ciowy.

Krok 5

Obudowa

Panel dolny

Panel
boczny

Jednostka g³ówna

Wyci¹gn¹æ i wyj¹æ jednostkê g³ówn¹
z obudowy.
Wyci¹gn¹æ i zdj¹æ pokrywê wy�wietlacza z jed-
nostki g³ównej.

Krok 6 Wyjmowanie p³yty interfejsu

Panel boczny

Poci¹gn¹æ p³ytê interfejsu w kierunku do siebie przy-
ciskaj¹c jednocze�nie panel boczny w kierunku na ze-
wn¹trz. P³yta interfejsu zostanie wyjêta.

P³yta interfejsu
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Odkrêciæ �rubê mocuj¹c¹ bateriê (M3) i mo¿liwe
bêdzie wyjêcie baterii.

Wyjmowanie p³yty g³ównej
Zapadka

P³yta g³ówna

Krok 7

Po³o¿yæ jednostkê g³ówn¹ do góry dnem i podnie�æ
p³ytê g³ówn¹ naciskaj¹c jednocze�nie panel boczny
w kierunku na zewn¹trz i p³yta g³ówna zostanie
wyjêta.

Krok 8 Wyjmowanie baterii

Bateria

�ruba mocuj¹ca
bateriê
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CN6Krok 9
Wyj¹æ koñcówkê (CN6) baterii z p³yty
g³ównej.

Po wymianie baterii, ustawiæ jednostkê g³ówn¹ tak jak by³a ustawiona poprzednio.
Konieczne jest dokrêcenie �ruby zabezpieczaj¹cej jednostkê g³ówn¹.

Krok 10

Zamocowaæ CN6, now¹ bateriê, p³ytê g³ówn¹ i p³ytê interfejsu wykonuj¹c czynno�ci
procedury wyjmowania w odwrotnej kolejno�ci.

Krok 11

Okres trwa³o�ci baterii wynosi oko³o 10 lat je¿eli bateria u¿ywana jest w temperaturze
normalnej.

Uwaga
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9. Tryb nastawienia

Opisane  w tym rozdziale dzia³ania pozwalaj¹ na:
� Nastawienie parametrów drukowania lub zapisywania.
� Nastawianie zera i rozpiêto�ci umieszczenia analogowego trendu zapisu.
� Przesuniecie PV.
� Ustawienie podrzêdnej prêdko�ci papieru.
� Ominiêcie ustawieñ.
� Wybór g³owicy do zapisu.
Ka¿de nastawienie jest ³atwo przetwarzane przez oprogramowanie.

9.1 Jak nastawiæ drukowanie i zapisywanie (nastawienie znaku - backlash)

jest wy�wietlane dla nastawienia drukowania / zapisywania.

� Po zakoñczeniu nastawiania naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby powróciæ
do normalnego trybu.

< Przyk³ad >
Naci�nij klawisz   aby wy�wietliæ
Naci�nij klawisz  ENT .
Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby powróciæ do wy�wietlania trybu.
Wydrukuj test kontrolny i sprawd� czy znak jest na odpowiedniej pozycji czy te¿ nie.
Je¿eli znak poza pozycj¹ nie by³ ostatnio poprawiony, powtórz krok 2 kolejne dla wzrostu
warto�ci znaku.
Je¿eli znak pogorszy³ siê, powtórz krok 2 i nastêpne dla zmniejszenia warto�ci znaku.
Powtarzaj powy¿sze dzia³ania a¿ status bêdzie optymalny.

Uwaga:
Warto�æ znaku zmienia siê pomiêdzy 0 i 15. Liczby od 10 do 15 s¹ wy�wietlane w znakach od
A do F. Standardow¹ warto�ci¹ jest 5. Normalne drukowanie i zapisywanie bêdzie zwykle
otrzymywane pomiêdzy 4 i 6.

Wyja�nienia
Wykonaj nastawienie je¿eli znaki s¹ poza pozycj¹ lub zapis jest awaryjny (ró¿nica pomiêdzy
wyj�ciem i powrotem). Dla nastawienia, urz¹dzenia kalibracyjne nie musz¹ byæ pod³¹czone.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia (Pojawia siê blokada

klawiatury).
� Przyciskaj¹c klawisz   naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ do trybu

nastawienia.
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9.2 Jak umiejscowiæ analogowy trend zapisu (pozycja zera g³owicy / rozpiêto�ci)

Wyja�nienia
Wyrównaj zero (0%) i rozpiêto�æ (100%) dla analogowego trendu zapisu zgodnie ze schema-
tem. W tym sposobie dzia³ania urz¹dzenia do kalibracji nie musz¹ byæ pod³¹czone. (Uwaga)
Dzia³anie to nie jest dozwolone podczas zapisu.

jest wy�wietlane dla nastawienia drukowania / zapisywania.
SEL

jest wy�wietlana kalibracja dla zera i rozpiêto�ci analogowego trendu
zapisu.

Naci�nij klawisz dla wyboru czy kalibrowaæ, czy nie.

Nie kalibrowaæ ( 0 )  Kalibrowaæ ( 1 )

klawiszSEL
klawiszENTUstaw przesuniêcie PV

G³owica zapisu przesuwa siê i rysuje liniê w punkcie zero ( 0% )
na niebiesko dla 1, 2 sta³ego wydruku  lub na czarno dla 6 punktowego.
Wykonaj nastawienia je¿eli zapisana pozycja nie jest w punkcie 0%.
Naciskaj¹c klawisz   przesuwasz punkt zapisu w prawo.
Naciskaj¹c klawisz  SEL  przesuwasz punkt zapisu w lewo.

Po nastawieniu zera, naci�nij klawisz ENT .... Koñczy to kalibracjê
punktu zero.

G³owica zapisu przesuwa siê do strony 100% i zapisuje liniê w 100%
(rozpiêto�æ) na niebiesko dla 1, 2 sta³ego wydruku lub w ró¿nych kolo-
rach dla 6 punktowego wydruku.
Wykonaj nastawienia je¿eli zapisana pozycja nie jest w punkcie 100%.
Naciskaj¹c klawisz   przesuwasz punkt zapisu w prawo.
Naciskaj¹c klawisz  SEL  przesuwasz punkt zapisu w lewo.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby ustawiæ na normalny tryb.

Po nastawieniu rozpiêto�ci naci�nij klawisz  ENT .
G³owica zapisu przesuwa siê do �rodka i zapis zostaje zatrzymany.........
Koñczy to kalibracjê punktu rozpiêto�ci.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  REC  aby zatrzymaæ zapis.
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia. (Pojawi siê blokada

klawiatury).
� Trzymaj¹c naci�niêty klawisz       naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ

do trybu nastawienia.
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9.3 Jak ustawiæ przesuniêcie PV

ustawienie przesuniêcia, 10

ustawienie przesuniêcia, 0

110% 

100% 

mierzona warto�æ
po obliczeniach PV

mierzona warto�æ

mierzona warto�æ
po obliczeniach PV

mierzona warto�æ

ustawienie pochylenia = 10.0%

ustawienie pochylenia = 0.0%

r Obliczanie nachylenia

r Szczegó³y obliczenia przesuniêcia PV s¹ nastêpuj¹ce:

P' = GP + S P': Mierzona warto�æ po obliczeniach PV
P: Mierzona warto�æ
G: Przyrost (87,3 do 112,7%)
Uwaga Obliczenie warto�ci pochylenia jest w zakresie 87,3 do 112,7%

i ustawienie pochylenia jest w zakresie - 12,7 do 12,7%. Warto�æ
pochylenia jest obliczana przy pomocy nastêpuj¹cego równania.
Obliczenie warto�ci pochylenia = 100% + ustawiona warto�æ
pochylenia

S: Warto�æ przesuniêcia (- 127 do 127 warto�ci technicznej, punkt
dziesiêtny zale¿y od rodzaju wej�cia)

* Mierzona warto�æ po obliczeniu przesuniêcia PV jest ograniczona do ustawienia
    w zakresie zapisu rodzajem wej�cia w ka¿dym kanale.

Wyja�nienia
r Mierzona warto�æ mo¿e byæ obliczana przez sta³¹ przesuniêcia PV dla zapisu i wy�wietlania.
r Obliczenie przesuniêcia PV jest u¿ywane dla ustawienia nachylenia i warto�ci przesuniêcia.

Wykres przetwarzania otrzymywany z obliczenia przesuniêcia i nachylenia jest pokazany
poni¿ej.
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Naci�nij klawisz  SEL  dwukrotnie aby wy�wietliæ ustawienie
przesuniêcia PV.

jest wy�wietlane dla nastawienia drukowania / zapisywania.

SEL

Warto�æ pochylenia.
(ustawienie 1 cyfry i poni¿ej punktu dziesiêtnego)
Ustawienie znaku pochylenia (pusty dla plus, �-� dla minus)
Warto�æ pochylenia (ustawienie 3 cyfry)

jest wy�wietlane dla ustawieñ przesuniêcia PV.

Naci�nij klawisz   aby wybraæ kana³ ustawienia przesuniêcia PV.
ENT

Ustawiona warto�æ przesuniêcia PV (ustawienie 1 i 2 cyfry).
Znak ustawionej warto�ci przesuniêcia PV (pusty dla plus, �-�
dla minus).
Ustawiona warto�æ przesuniêcia PV (ustawiona 3 cyfra).

ENT

Naci�nij klawisz  aby wybraæ warto�æ dla ka¿dego znaku.
Po wybraniu wszystkich cyfr naci�nij klawisz  ENT .

jest wy�wietlane dla wej�cia pochylenia przesuniêcia PV.

jest wy�wietlane dla ustawieñ przesuniêcia PV.

ENT

Naci�nij klawisz   dla wyboru ustawionej warto�ci dla ka¿dego miejsca.
Po ustawieniu wszystkich cyfr naci�nij klawisz  ENT .

Naci�niêcie klawisza  SEL  na 3 sekundy daje powrót do normalnego trybu.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia. (Pojawia siê blokada

klawiatury).
� Trzymaj¹c naci�niêty klawisz naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ do

trybu nastawienia.
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9.4 Jak ustawiæ podrzêdn¹ prêdko�æ papieru

Wyja�nienia
r Prêdko�æ papieru wybierana przez zewnêtrzne sterowanie wej�ciem.
r Wybierz prêdko�æ papieru z pomiêdzy:

0, 10, 20, 24, 30, 50, 120, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1500mm/h
Uwaga: ustawienie warto�ci 0 mm / godzinê nie daje  mo¿liwo�ci zapisu

jest wy�wietlane do nastawienia drukowania / zapisywania.

Naci�nij klawisz  SEL  trzykrotnie aby wy�wietliæ ustawienie przesuniêcia PV.SEL

jest wy�wietlane do ustawienia prêdko�ci papieru.

Wy�wietlacz poka¿e nastêpne nastawienia ustawieñ.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby powróciæ do normalnego trybu.

Naci�nij klawisz  aby wybraæ warto�æ ustawienia prêdko�ci papieru.

ENT

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia (Pojawia siê blokada

klawiatury)
� Trzymaj¹c przyci�niêty klawisz    naci�nij klawisz  SEL  aby przej�æ na tryb

nastawienia.
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9.5 Jak ustawiæ pominiêcie

Pominiêcie W£¥CZONE 1
Pominiêcie WY£¥CZONE 0

Wyja�nienia
r Pominiêcia nie wykorzystuj¹ kana³ów.
r Dla pominiêcia kana³ów, wy�wietlanie, zapisywanie alarmu i innych dzia³añ nie s¹

wykonywane.

jest wy�wietlane do nastawienia drukowania / zapisywania.

Naci�nij klawisz  SEL  cztery razy aby wy�wietliæ ustawienie pominiêcia.SEL

jest wy�wietlane dla ustawieñ pominiêcia.

Naci�nij klawisz  aby wybraæ numer kana³u do pominiêcia.

Numer kana³u

ENT

Wybierz czy pomin¹æ czy te¿ nie

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby ustawiæ tryb normalny.

Wybierz �1" aby pomin¹æ lub �0" aby nie pomin¹æ.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia (Pojawia siê blokada

klawiatury)
� Trzymaj¹c przyci�niêty klawisz    naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ do

trybu nastawienia.
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9.6 Wybór g³owicy

r W chwili dostarczenia, ustawiona jest na �1" dla 1, 2 sta³ego zapisu i �0" dla 6 punktowego.

6 punktowy 0
1, 2 sta³y 1

Wyja�nienia
r Wybierz rodzaj g³owicy, który bêdziesz u¿ywa³.
r Mo¿na stosowaæ g³owice do  1 i 2 sta³ego zapisu i 6 punktowego zapisu.

jest wy�wietlane do nastawienia drukowania / zapisywania.

Naci�nij klawisz  SEL  piêæ razy aby wy�wietliæ opcjê wyboru g³owicy.SEL

jest wy�wietlane dla wyboru g³owicy.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia (Pojawia siê blokada

klawiatury)
� Trzymaj¹c przyci�niêty klawisz    naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ do

trybu nastawienia.

Wybierz g³owicê

ENT

Wybierz �0" dla 6 punktowego zapisu lub �1" dla 1, 2 sta³ego zapisu.

Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby ustawiæ tryb normalny.

Pojawi siê wy�wietlone ustawienie dla nastêpnego nastawienia.
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jest wy�wietlane do nastawienia drukowania / zapisywania.

Nastawienie rozpiêto�ci wej�cia.

9.7 Jak kalibrowaæ mierzon¹ warto�æ (NASTAWIENIE)
UWAGA

Wyja�nienia
Normalnie nie s¹ wymagane ¿adne nastawienia z wyj¹tkiem sytuacji kiedy odczyt pomiaru
wymaga gwarantowanej dok³adno�ci. Z u¿yciem sygna³u kalibracji wej�cia, nastawienie jest
robione automatycznie z oprogramowaniem. U¿yj poprawnej kalibracji wej�cia dla wybrane-
go kana³u.
Uwaga: U¿ycie niepoprawnej kalibracji sygna³u wej�cia daje w rezultacie b³êdne dzia³anie.

SEL Naci�nij klawisz  SEL  dwa razy aby ustawiæ przesuniecie PV.

jest wy�wietlane dla ustawienia przesuniêcia PV.

� Trzymaj¹c naci�niety klawisz naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby przej�æ
do trybu kalibracji.

jest wy�wietlane dla kalibracji zera i rozpiêto�ci mierzonej warto�ci
(Wy�wietlanie nastawienia).

Uwaga: Aby zatrzymaæ kalibracjê zera i rozpiêto�ci dla mierzonej warto�ci nie naciskaj
klawisza  ENT  ale trzymaj naci�niêty klawisz  SEL  przez 3 sekundy (Wybrany
zostaje tryb wy�wietlania).

Nastawienie zera wej�cia.
Numer kana³u.

Dzia³anie
� Naci�nij klawisz  REC aby zatrzymaæ zapisywanie.
� Naci�nij klawisz  DSP  na 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawienia. (Pojawi siê blokada

klawiatury).
� Trzymaj¹c przyci�niêty klawisz    naci�nij klawisz   SEL   na 3 sekundy aby przej�æ

do trybu nastawienia.
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�  Naci�nij klawisz   aby wybraæ numer kana³u do kalibracji.
Kana³ 1 do 6 = wej�cie napiêcia pr¹du sta³ego, wej�cie termometru oporowego,
wej�cie termoelementu.
Kana³ 7 do 8 = tylko do testów fabrycznych. Nigdy na pracowaæ na nich.

� Naci�nij klawisz  SEL  na 3 sekundy aby wyj�æ z kalibracji i kontynuowaæ tryb wy�wietlania.
Uwaga: Po wyborze numeru kana³u kalibracja nie mo¿e byæ przerwana klawiszem  SEL  a¿ nie

zostanie zakoñczona.
Aby przerwaæ kalibracjê W£¥CZ ponownie zasilanie i naci�nij klawisz ponownego
nastawienia

�* 1 Zastosuj wej�cie 0%

Koniec kalibracji zera ......" 0 " przestaje migaæ i � 2 " zaczyna migaæ zgodnie
z kalibracj¹ rozpiêto�ci.

� *2 Zastosuj 100% wej�cia

Koniec kalibracji rozpiêto�ci ...... Pojawia siê pocz¹tkowy ekran. Dla trybu nasta-
wienia innych kana³ów, naci�nij klawisz aby je wybraæ.

Naci�nij klawisz  ENT .
 *1 Sygna³ wej�cia kalibracji 0%:

Napiêcie wej�cia: 0mV lub 0V
Wej�cie termoelementu: 0mV
Wej�cie termometru oporowego (Pt, JPt): 100 Ω

ENT

ENT

Sygna³ wej�cia kalibracji 100%:
± 50mV: 50mV
± 500mV: 500mV
± 5V: 5V
± 50V: 50mV
Termoelement: 50mV

(poprawa dla temperatury pokojowej
nie jest konieczna)

Termometr oporowy (Pt, JPt): 324, 26 Ω

Naci�nij klawisz  ENT . Automatycznie rozpocznie siê kalibracja zera.
�0" zmienia siê na �1" które miga.
(Po zastosowaniu 0% znaku wej�cia *1, naci�nij klawisz  ENT ).

Naci�nij klawisz  ENT  (po zastosowaniu 100% wej�cia w *2) aby rozpo-
cz¹æ automatyczn¹ kalibracjê rozpiêto�ci.
�2" zmienia siê na �0", które miga.

miga

miga

miga
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10. Usuwanie problemów
Je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo, nale¿y sprawdziæ przyczynê wadliwej pracy pos³uguj¹c
siê przedstawion¹ tabel¹ i je¿eli to mo¿liwe, usun¹æ usterkê.
Aby usun¹æ skomplikowane problemy, skonsultuj siê z serwisem.

Stan
Nie mo¿na  uruchomiæ

Klawisze nie dzia³aj¹

Zapis wychodzi poza stronê
0% lub stronê 100%.

Zapis zero / rozpiêto�æ jest
poza pozycj¹

S¹ du¿e b³êdy

Wy�wietlane dane wskazuj¹
�Ponad", �Poni¿ej" lub �B³¹d".
Wy�wietlacz pokazuje
�Carriage alarm - alarm wózka"
Atrament nie wychodzi na-
wet gdy nie jest wy�wietla-
ne �brak atramentu" lub gdy
kolory nie s¹ zamazane
Znaki s¹ zdeformowane
Z³e s¹ kolory wydruku

Atrament nie wyp³ywa

Punkty do sprawdzenia Podjête dzia³anie
(1) Czy pod³¹czenie zasilania pr¹du Pod³¹cz prawid³owo.
jest poprawnie pod³¹czone?
(2) Czy biegunowo�æ zasilania Dokonaj prawid³owego
jest prawid³owa? pod³¹czenia.
(1) Czy lista parametrów, lista Poczekaj a¿ zakoñczy
chwilowej warto�ci, wydruk skali siê wydruk.
lub test wydruku jest
wykonywany?
(2) Czy alarm mechanizmu Sprawd� czy wózek nie jest

uszkodzenia.
wózka jest wy�wietlany?
*Klawisze FEED REC nie dzia³aj¹
kiedy wy�wietlany jest
powy¿szy stan.
(1) Czy okablowanie sygna³u Popraw kable
wej�cia jest poprawne?
(2) Czy kable termoelementu lub Wymieñ termoelement lub
termometru oporowego maj¹ przerwê? czujnik rezestancyjny.
(Je¿eli jest przerwa wy�wietlane
jest wygaszenie i wyj�cie poza
100% stronê) .
Odwo³aj siê do rozdzia³u 9.2 do nastawienia.
Zawsze rób nastawienie wed³ug rozdzia³u 9.2 po wymianie
g³owicy pisz¹cej.
Czy sygna³ wej�cia pasuje do wymogu? Ustaw je wed³ug prawid³owych
(Sygna³ �ród³a oporu itd.) wymogów.
Czy jest dostarczane nadmiernie du¿e Ustaw poprawne wej�cie.
lub zbyt ma³e wej�cie sygna³u?
Odwo³aj siê do rozdzia³u 6.8.

Wykonaj polecenia ze stron 5 - 7 Odwo³aj siê do �Uwaga 5 Je¿eli
dotycz¹ce g³owicy pisz¹cej (tj. uwagi atrament nie wyp³ywa" na stronie
o przechowywaniu i zapobieganiu 5 - 8.
wstrz¹sów i wibracji lub uderzeñ). Kiedy �rodowisko pracy jest
Je¿eli atrament nie wyp³ywa 150C lub mniej, wykonaj
prawid³owo, wykonaj dzia³anie opisane wydruk  lub kontrolê po kilku
po prawej. Je¿eli nie da to efektów, minutach od zamontowania
g³owica musi byæ wymieniona. g³owicy. (G³owica ma wbudowany

podgrzewacz).
Czy g³owica jest poprawnie Wsad� g³owicê poprawnie
zamontowana do wózka? (Odwo³aj siê do kroku 6 rozd. 5.2)
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Stan
Trend zapisu lub znaki ro-
bi¹ podwójna liniê (pojawia-
j¹ siê ró¿nice w przesy³aniu
i odbiorze) lub znaki nie s¹
w prawid³owej kolejno�ci
Czas zmienia siê przy wy-
³¹czeniu (OFF) �ród³a zasi-
lania AC

Punkty do sprawdzenia Podjête dzia³anie
1) Wytrzyj prowadnicê wózka such¹, czyst¹ szmatk¹.
2) Kiedy procedura z punktu 1 nie da efektu, wykonaj polecenia
z rozdzia³u 9.1 �Nastawienie znaku (backslash)"

Wymieniæ bateriê, zgodnie
z opisem w podro�dziale 8.2.

Je¿eli wy�wietlanie czasu dzia³a nor-
malnie, gdy �ród³o zasilania AC jest
w³¹czone (ON), to objawy wskazuj¹
na wyczerpywanie siê baterii.
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11. Przyk³ady zapisów i wydruków

Uwaga: W przypadku gdzie prêdko�æ papieru wynosi 100 mm / godzinê lub wiêcej dla sta³ego
drukowania lub 120 mm / godzinê lub wiêcej dla zapisu przerywacza stykowego,
nie ma okresowego wydruku, wydruków skali (ale wydruk mo¿e byæ zrobiony
rêcznie; zobacz rozdzia³ 7.11) wiadomo�æ wydruku, alarm wydruku wydruki
wygaszenia lub wydruki koñca atramentu.

11.1 Okresowe wydruki, wydruki skali

�  Wydruki okresowe: Czas linii, dat, czasu, prêdko�ci papieru i mierzonych warto�ci
dla ka¿dego kana³u s¹ automatycznie drukowane w ustawionych interwa³ach odpowiadaj¹-
cych prêdko�ci papieru.
(Wydruk jest wykonywany tylko wtedy gdy okresowy wydruk jest ustawiony na
�W£¥CZONY". Zobacz rozdzia³ 7.6)
� Wydruki skali: Skala linii, figur i jednostek s¹ automatycznie drukowane w ustawionych

interwa³ach odpowiadaj¹cych prêdko�ci papieru.
(Wydruk jest wykonywany tylko gdy skala wydruku jest ustawiona na �W£¥CZONY".
Zobacz rozdzia³ 7.6)

Przyk³ad 2 sta³ych wydruków

©„

drukowana linia
rozpoczêcia

drukowana linia
rozpoczêcia

nr kana³u

�okresowe wydruki{

drukowana linia
rozpoczêcia

� wydruk skali}

jednostki
techniczne

prêdko�æ
papieru

mierzona
warto�æ



INTROL Sp. z o.o., ul. Ko�ciuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32/78 90 011÷÷÷÷÷018, faks: 32/2053377, e-mail: temperatury@introl.pl, www.introl.pl

6 2

Ustawione zawarto�ci parametrów s¹ drukowane w grupie na papierze przeznaczonym
do zapisu.
Wydruk listy parametrów jest wykonywany w odpowiedniej kolejno�ci ustawienia.
r Up³yw czasu od rozpoczêcia zapisu;
r Podstawowa i podrzêdna prêdko�æ papieru;
r Okresowy wydruk W£¥CZONY / WY£¥CZONY, wydruk skali W£¥CZONY /

WY£¥CZONY podczas w³¹czania zasilania;
r Numer kana³u, sygna³ wej�cia, zakres zapisu, zakres pomiaru, warto�æ techniczna,

przesuniêcie / gradient PV, wej�cie filtra / jednostki;
r Numer kana³u, numer alarmu 1 rodzaj / ustawienie warto�ci / przeka�nik DO numer 2 alarmu

rodzaj / ustawiona warto�æ /przeka�nik DO numer.

11.2 Wydruk cyfrowy (warto�ci natychmiastowe)

Mierzone warto�ci (natychmiastowe warto�ci) dla ka¿dego kana³u, jednostek technicznych,
up³ywu czasu i numer kana³u s¹ drukowane (Zobacz 7.5)

Uwaga: � - � (³¹cznik) jest drukowany zamiast mierzonej warto�ci kana³u który jest pominiêty.

11.3 Wydruk listy parametrów

numer kana³u
mierzona
warto�æ jednostka techniczna

up³yw czasu
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Drukowane s¹ skale okre�lonych kana³ów (Zobacz rozdzia³ 7.6)

11.4 Test kontrolny

11.5 Wydruki skali (wydruki rêczne)

cyfry skali

jednostki
techniczne

Kiedy alarm jest wykrywany i odwo³ywany, czas wykrycia i odwo³ania i numer kana³u s¹
drukowane po prawej stronie wstêgi papieru do zapisu.
Przy wykryciu: kolor wydruku czerwony,
przy odwo³aniu: kolor wydruku niebieski (1, 2 sta³y zapis), czarny (6 punktowy)

11.6 Wydruki alarmów

Przyk³ad wydruku alarmu

1. 1 alarm L generowany w kanale 1
Czas wygenerowania 17 godz. 28 min

2. alarm H wywo³any w kanale 1
Czas wywo³ania 17 godz. 30 min.
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11.7 Wydruk wygaszenia

Je¿eli zostanie zlecona zmiana prêdko�ci papieru, znak zmiany jest drukowany po lewej
stronie papieru do zapisu (wewn¹trz skali linii 0%)

Je¿eli pojawi siê wygaszenie, numer kana³u wygaszania i czas pojawienia siê s¹ drukowane na
czerwono po prawej stronie papieru do zapisu.

11.8 Znak rozpoczêcia zapisu

Kiedy zapis zaczyna siê znak rozpoczêcia jest drukowany po lewej stronie papieru do zapisu
(na zewn¹trz 0% linii skali)

11.9 Znak zmiany prêdko�ci papieru

znak rozpoczêcia zapisu

á
znak zmiany prêdko�ci papieru
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Sekcja wej�cia
r Ilo�æ punktów wej�cia: 3 klasy: 1,2 sta³ych zapisów i 6 zapisów punktowych
r Sygna³y wej�cia: Wej�cie termoelementu: B, R, S, K, E, J, T, N, W, L, U, PN

Wej�cie termometru oporowego: Pt 100, JPt 100 ( JPt oznacza specjalne wej�cie w Japonii)
Wej�cie napiêcia sta³ego: zakres 50mV, zakres 500mV, zakres 5V, zakres 50V
Wej�cie bezpo�redniego pr¹du: 4 do 20 mA pr¹du sta³ego, 10 do 50 mA

Uwaga: Sekcja koñcówek bêdzie dopasowana z osobno sprzedawanym 10 Ω oporem
bocznikowym i zakresem  500mV.)
Maksimum dostêpnego napiêcia wej�cia:
Termoelement, termometr oporowy, napiêcie sta³ego (zakres 50mV, 500mV): +10V
Wej�cie pr¹du sta³ego:  (zakres 5V, 50V): +100V

Zakres ustawienia zapisu: Przydzia³ typowy
Funkcja wygaszenia: W przypadku termoelementu lub termometru oporowego

otwarty obwód wej�cia , przeskok impulsu zapisu do 100%
wielko�ci.

Zakres wej�cia: Przydzia³ typowy
1 sta³y: 1 rodzaj
2 sta³y: 2 rodzaje
6 punktowy: 1 lub 2 rodzaje

Uwaga:  Podczas stosowania wej�cia 6 punktowego sygna³u z termometru oporowego,
 linia przesy³ania pomiêdzy kana³ami nie jest izolowana.

Wy�wietlanie dok³adno�ci
i rozdzielczo�ci: Warunki pomiarów i zapisu

(temperatura: 23 ± 50C, odpowiednia wilgotno�æ: 65 ± 10%, �ród³o
napiêcia i fluktuacja czêstotliwo�ci: z  ± 1%, pionowe zamocowanie,
bez zewnêtrznych zak³óceñ, oporno�æ sygna³u �ród³a lub
oporno�æ okablowania: 1% maksymalnie okre�lonej warto�ci,
rozgrzanie: 30 min lub wiêcej)

12. Specyfikacja
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Sygna³ wej�cia

Termoelement B
R
S
K
E
J
T
N
W
L
U
PN

Termometr JPt 100
oporowy Pt 100
Napiêcie 50mV
pr¹du 500mV
sta³ego 5V

50V

Maksymalny zakres wej�cia

400 do 1760oC 752do 3200°F
0 do 1760oC 32 do 3200°F
0 do 1760oC 32 do 3200°F
-200 do 1370oC - 328 do 2498°F
-200 do 800oC - 328 do 1472°F
-200 do 1100°C - 328 do 2012°F
-200 do 400°C - 328 do 752°F
0 do 1300°C 32 do 2372°F
0 do 1760°C 32 do 3200°F
- 200 do 900°C - 328 do 1652°F
-200 do 400°C - 328 do 752°F
0 do 1300°C 32 do 2372°F
- 200 do 600°C - 328 do 1112°F
- 200 do 600°C - 328 do 1112°F
- 50 do + 50 mV
- 500 do + 500 mV
- 5 do + 5 V
- 50 do + 50 V

Wskazania dok³adno�ci

I. Termoelement
�Rozpiêto�æ zakresu zapisu
8mV lub wiêcej + (0,3% za-
kres zapisu + 1 cyfra)
�Rozpiêto�æ zakresu zapisu
4 do 8mV lub wiêcej + (0,1%
zakres zapisu + 1 cyfra)
Zawiera zlecane z³¹cze
kompensacyjnego b³êdu
II. Termometr oporowy
� Rozpiêto�æ zakresu zapisu
36Ω lub wiêcej + (0,3% za-
kres zapisu + 1 cyfra)
�Rozpiêto�æ zakresu zapisu
18 do 36Ω lub wiecej + (1,0%
zakres zapisu + 1 cyfra)
III. Napiêcie pr¹du sta³ego
�Rozpiêto�æ zakresu zapi-
su 8% FS lub wiêcej + (0,3%
zakres zapisu + 1 cyfra)
�Rozpiêto�æ zakresu zapisu
4 do 8 FS lub wiêcej + (1,0%
zakres zapisu + 1 cyfra)

Wskazania
rozdziel-
czo�ci
0,1°C
0,1°F

10 µ V
100 µ V
1 mV
10 mV

Uwaga: Wielko�æ wskazañ dok³adno�ci jest w procentach zgodnie z zakresem zapisu.
1 cyfra odnosi siê do wskazañ zmian znacz¹cej cyfry wskazañ.

Uwaga: Wskazanie dok³adno�ci w zakresie zapisu termoelementu (-200 do - 100°C) jest +
(0,5% zakresu zapisu + 1 cyfra)

Uwaga: Wskazanie dok³adno�ci w zakresie zapisu termoelementu R, S (0 do 300°C) jest +
(0,5% z zakresu zapisu + 1 cyfra)
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Sekcja zapisu

System zapisu: System druku
strumieniowego

Szeroko�æ efektywnego
zapisu: 100mm
Kolory zapisu: 1 sta³y rodzaj: Zapis..............fioletowy

Drukowanie...........fioletowy
2 sta³y rodzaj: Zapis.............. Kana³ 1 na czerwono

Kana³ 2 na niebiesko
Drukowanie...........fioletowy

6 punktowy rodzaj: Zapis..............Kana³ 1 na pomarañczowo
Kana³ 2 na zielono
Kana³ 3 na fioletowo
Kana³ 4 na czerwono
Kana³ 5 na czarno
Kana³ 6 na niebiesko

Drukowanie............Czarny
Papier do zapisu: Sk³adany...... 15,08 m. d³ugo�ci
Dok³adno�æ zapisu: Wskazania dok³adno�ci +0,2 %
Rozwi¹zanie zapisu: 0,1mm
Prêdko�æ papieru: 10, 20, 3\24, 30, 50, 120, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1500mm / godz.

Uwaga: Podany powy¿ej 400mm / godz. sta³ego zapisu jest
wykonywany w formie przerywanej.

Metoda ustawiania
prêdko�ci: Na klawiaturze
Cykl zapisu: Zapis punktowy ......... 30 sek. / dla wszystkich punktów

Zapis sta³y...................Zale¿y od prêdko�ci papieru
<Wynik obliczeñ>
Cykl zapisu (sekundy) = 400 / [prêdko�æ papieru (mm / godz.)]
lub 2 sekundy którykolwiek wiêkszy

Cykl pomiaru: 1, 2 sta³y:    200 msek. / punkt
6 punktowy:                      30 sek. / dla wszystkich punktów
Okres ¿ywotno�ci g³owicy 1 sta³y ..................................................w przybli¿eniu 20 miesiêcy
wk³adu (zale¿nie 2 sta³e ...................................................w przybli¿eniu 12 miesiêcy
od warunków): 6 punktowy ............................................w przybli¿eniu 8 miesiêcy.
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Sekcja wy�wietlania i sekcja pos³ugiwania siê klawiatur¹

System wy�wietlania: LED (7 segmentów), 6 cyfr, zielony
Znaki wy�wietlacza: 7 segmentowy alfanumeryczny, 10 mm wysoki, 5 mm szeroki
Zawarto�æ wy�wietlacza: (1) Czas Godz, min

(2) Numer kana³u: 1 cyfra (1 do 6)
(3) Mierzona warto�æ: 5 cyfr (zawiera znak je¿eli poni¿ej 0)

Temperatura....1 cyfra poni¿ej punktu
dziesiêtnego
Napiêcie, pr¹d..... Jak przy skalowaniu

(4) Status wy�wietlania: Kod wskazañ alarmu, wygaszanie
Kod wskazañ b³êdu wózka

(5) Cykl wy�wietlania Zmiana kana³u.........3 sekundy
       mierzonej warto�ci: Aktualizowanie danych z kana³em..... 1 sek.

Klawisze operacyjne: 3
Blokada klawiatury: Swobodna blokada klawiatury dostêpna przez dzia³anie klawiszy
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Sekcja drukowania

System drukowania: Druk ci¹g³y
Kolory atramentu: 1, 2 sta³y rodzaj: Niebieski, niebieski, czerwony, 2 kolory (4 pojemniki)

6 punktowy: Czarny, niebieski, czerwony, ¿ó³ty, 4 kolory
Kolory zapisu: 6 lub 3

Mieszane kolory: (Pomarañczowy, zielony, fiolet). 2 ró¿ne kolory
w tym samym punkcie

Okresowy wydruk: Wydruk linii rozpoczêcia, numer kana³u, mierzona warto�æ, jednostka,
prêdko�æ papieru, up³yw czasu od rozpoczêcia drukowania
Uwaga:  Interwa³y drukowania s¹ okre�lone automatycznie przez

     prêdko�æ papieru.
Wydruk skali: Wydruk linii skali dla sekwencyjnych kana³ów jest odpowiednio

zmieniany wraz z okresowymi wydrukami.
Uwaga:  Drukowane interwa³y s¹ automatycznie okre�lone przez

     prêdko�æ papieru.
Wydruk alarmu: Przy alarmach wej�cia wystêpuj¹ i s¹ ponownie nastawiane numer

wydruku kana³u, rodzaj alarmu i up³yw czasu od rozpoczêcia zapisu.
Wydruk wygaszania: Przy pojawieniu siê wygaszania, wydruk numeru kana³u i up³yw czasu

od rozpoczêcia zapisu.
   Podane rodzaje wydruków s¹ aktywowane przez klawisze wstrzymuj¹ analogowy zapis.
   Po zakoñczeniu wydruku analogowy zapis zostaje automatycznie przywrócony.
Lista parametru: Wydruk sygna³u wej�cia, zakres wej�cia, zakres zapisu, jednostka,
(lista ustawionej alarm, filtr alarmu.
warto�ci)
Wydruk skali:
(rêcznie) Wydruk linii skali ¿¹danego kana³u.
Test kontrolny: Wydruk kontrolny koloru i kontrola znaku.
Inne: Wydruk znaku rozpoczêcia zapisu. Wydruk znaku zmiany prêdko�ci

papieru.

Kana³ nr 1 2 3 4 5 6 Znak
1 sta³y zapis Fiolet --- --- --- --- --- Fiolet
2 staly zapis Czerwony Niebieski --- --- --- --- Fiolet
6 punktowy zapis Pomarañczowy Zielony Fiolet Czerwony Czarny Niebieski Czarny

Automatycznie drukowane jako wydruk analogowego zapisu.

Wykonanie, charakterystyki

Wej�cie oporno�ci: 10 MΩ lub wiêcej (59mV zakres, termoelementy)
W przybli¿eniu 100 kΩ (500mV zakres)
W przybli¿eniu 1 MΩ (5V, 50V zakres)
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Materia³: Kaseta: Forma (Czarna)
Rama przedniej klapy:  Forma (Czarna)

Waga: Typ sta³y W przybli¿eniu 1,3 kg (bez koñcówki alarmu)
W przybli¿eniu 1,5 kg (z koñcówk¹ alarmu)

Typ punktowy W przybli¿eniu 1,5 kg (bez koñcówki alarmu)
W przybli¿eniu 1,7 kg (z koñcówk¹ alarmu)

Zewnêtrzne wymiary: 144 x 144 x 175 (sta³y rodzaj zapisu)
144 x 144 x 197 (punktowy rodzaj zapisu)

Zewnêtrzne koñcówki: Koñcówki �ruby (M4)

Sekcja zasilania pr¹dem

Znamionowe napiêcie: 100 do 120V pr¹du zmiennego lub 200 do 240V
pr¹du zmiennego

Zakres dzia³ania: 85 do 132V pr¹du zmiennego lub 180 do 264V
pr¹du zmiennego

Zasilanie czêstotliwo�ci: 50 / 60 Hz oba daj¹ce siê zastosowaæ
Zu¿ycie pr¹du: 100 do 120V pr¹du zmiennego, 200 do 240V

pr¹du zmiennego bez opcji w przybli¿eniu 13VA
100 do 120V pr¹du zmiennego, 200 do 240V
pr¹du zmiennego ze wszystkimi opcjami
w przybli¿eniu 15VA

Konstrukcja
Metoda mocowania: Mocowany w panelu (panel pionowy)

Nachylenie (k¹t) = 90 do 60° poziomo (lewa do prawej)

α
α = 60 ∼ 90

Dok³adno�æ prêdko�ci ± 0,1% (dla sta³ego papier 1mm lub wiêcej. Nie zawiera wyd³u¿enia /
papieru:  skurczenia siê papieru)
Oporno�æ izolacji: 100 MΩ (w ka¿dej koñcówce i uziemieniu przy 500V pr¹du sta³ego)
Napiêcie przeciwstawne:Koñcówka wej�cia - koñcówka wej�cia: 500V pr¹du zmiennego 1 min

Koñcówka zasilania - uziemienie: 2000V pr¹du zmiennego 1 min
Koñcówka wej�cia - uziemienie: 500V pr¹du zmiennego 1 min
Koñcówka zasilania - koñcówka wej�cia: 2000V pr¹du zmiennego 1 min
Pomiêdzy koñcówkami alarmów: 750V pr¹du zmiennego 1 min
(Przeciekanie pr¹du 5mA lub mniej)

Zalecana dok³adno�æ wyrównania po³¹czenia:  K, E, J, T, N, L, U, PN ... ± 0,5°C
      R, S, B, W......±1°C
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Temperatura otoczenia: 0 do 50°C
Wilgotno�æ otoczenia: 20 do 80 % RH, ale temperatura x wilgotno�æ < 3200
Drgania: 10 do 60 Hz, 0,02G lub mniej
Po³o¿enie zamocowania: K¹t nachylenia do przodu 0°, k¹t nachylenia do ty³u 30°, lewo /

prawo 0°
Oporno�æ sygna³u �ród³a: Wej�cie termoelementu......mniej ni¿ 1 kΩ

Wej�cie napiêcia.......mniej ni¿ 0,1% oporu wej�cia
Wej�cie termometru oporowego......mniej ni¿ 10Ω. kabel
(oporno�æ dla ka¿dego kabla systemu 3 kablowego powinna
byæ wywa¿ona)

Czas podgrzewania: 30 minut lub wiêcej
Zderzenie: ¯adne

Wyniki warunków dzia³ania

Wynik wahania �ród³a zasilania: 100Vpr¹du zmiennego podstawowe Z 85 do 132V pr¹du
zmiennego wahania (czêstotliwo�æ 50 lub 60 Hz)
200V pr¹du zmiennego podstawowe Z 180 do 264V pr¹du
zmiennego wahania (czêstotliwo�æ 50 do 60 Hz)

Wska�nik zmienno�ci: ± (0,1% zalecany zakres + 1 cyfra)
Zapis zmienno�ci: ± 0,2 rozpiêto�ci zapisu

Od 47 do 63 Hz wahania (dostarczana moc napiêcia: 100V pr¹du
zmiennego) 50 Hz podstawa

Wska�nik zmienno�ci: ± (0,1% zalecany zakres + 1 cyfra)
Zapis zmienno�ci: ± 0,2 rozpiêto�ci zapisu
Wynik oporno�ci �ród³a wej�cia i oporno�ci okablowania:

Termoelement: 10 µV na 100 Ω
Wahania z równowa¿n¹ warto�ci¹ oporu do 0,1% warto�ci wej�cia w przypadku napiêcia
Wska�nik zmienno�ci: ± (0,1% zalecanego zakresu + 1 cyfra)
Zapis zmienno�ci: ± 0,2 % rozpiêto�ci zapisu
Wahania ze zmienno�ci¹ 10 Ω na liniê w przypadku termometru oporowego
Wska�nik zmienno�ci: ± (0,1% zalecanego zakresu + 1 cyfra)
Zapis zmienno�ci: ± 0,2 % rozpiêto�ci zapisu (je¿eli wszystkie 3 linie maj¹ t¹ sama oporno�æ)

Wynik pocz¹tkowej temperatury:
Wska�nik zmienno�ci: ± (0,3% zalecanego zakresu + 1 cyfra) 10°C
Zapis zmienno�ci: ± 0,5 % rozpiêto�ci zapisu / 10°C

Wynik po³o¿enia zamocowania: Z nachyleniem 30°
Wska�nik zmienno�ci: ± (0,1% zalecanego zakresu + 1 cyfra)
Zapis zmienno�ci: ± (0,2% rozpiêto�ci zapisu)

Warunki dla normalnego dzia³ania (Warunki dla sta³ego dzia³ania urz¹dzenia )
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Wynik drgañ:  2 godz. impozycji czêstotliwo�ci 10 do 60 Hz, przy�pieszenie 0,02G
 linearnej wibracji w ka¿dej z 3 osi.

Wskazania zmienno�ci: ± (0,1% zalecanego zakresu + 1 cyfra)
Zmienno�æ zapisu: ± 0,2% rozpiêto�ci zapisu
Wynik zewnêtrznego
zak³ócenia: Normalny tryb redukcji wielko�ci zak³óceñ (50, 60 HZ)....30dB lub wiêcej

Wspólny tryb redukcji wielko�ci zak³óceñ (50, 60 HZ)....120dB lub wiêcej
Papier do zapisu: Podstawowy przy 20°C, 60% RH

Wyd³u¿ony przy 85% RH: 0,4% lub mniej
Skurczony przy 35% RH: 0,5% lub mniej

Alarmy

Metoda ustawienia: Ustawiane z klawiatury
Ilo�æ ustawieñ: Opcjonalnie ustawienie maksymalnie 2 punktów dla ka¿dego kana³u.

(Wysoki limit 2 punktów, niski 2 punktów lub wysoki / niski limit)
Wy�wietlanie: Przy wykryciu, wy�wietlanie sekcji wskazuje rodzaj alarmu i numer

wyj�cia przeka�nika dla ka¿dego kana³u.
Wydruk: wydruk numeru kana³u, rodzaju alarmu i up³yw czasu od rozpoczêcia

zapisu na papierze do zapisu.
Wyj�cie: Jak w dodatkowej specyfikacji.
Amplituda histerezy: Oko³o 0,2% rozpiêto�ci zapisu.

Transport, warunki przechowywania
(W czasie transportu i przechowywania, najpierw usuñ g³owicê zapisu z g³ównej jednostki,
pamiêtaj aby zawsze zamkn¹æ kapturek).

Temperatura: -20 do +70°C
Wilgotno�æ: 95% RH Lub mniej (ale bez skraplania rosy)
Wibracja: 5 do 60Hz, 1G lub mniej
Uderzenie: 30G lub mniej

Spe³niane normy

Normy bezpieczeñstwa:  IEC1010 - 1 (1990)
wzmacnianie izolacji

II kategoria przepiêcia napiêcia koñcówki wyj�cia alarmu
(przepiêcie napiêcia I kategorii)
stopieñ zanieczyszczenia 2

Standardy EMC: EN50081 - 1 (1992), EN50082 - 1 (1992)
Zabezpieczenie przed
kurzem / skroplinami: IP50

[
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Dodatkowa specyfikacja
1. Wyj�cie przeka�nika alarmu (DO)
r 1a po³¹czenie wyj�cia dla dwóch, czterech, sze�ciu punktów
r wyj�cie kana³ów jest dostêpne indywidualnym lub wspólnym (OR dzia³anie)
r obcia¿enie przeka�nika: 240V/3A pr¹du zmiennego. 30V/3A pr¹du sta³ego
r Przeka�nik alarmu wyj�cia jest konieczny

2. Sterowanie zewnêtrzne (DI):
r Nastêpuj¹ce funkcje mog¹ byæ wykonane w odpowiedzi na kontakt sygna³ów

  zewnêtrznych.
r Etapowa zmiana prêdko�ci (która jest ustawiana z klawiatury).
r Ustawienie podrzêdnej prêdko�ci papieru na 0mm / godz. pozwala na zmiany

 rozpoczêcia/zatrzymania.
r Konieczna jest jednostka sterowania zewnêtrznego (gdzie przeka�nik alarmu jest taki

 sam jak wyj�cia).
Uwaga:  Zewnêtrzna jednostka nie jest izolowana, u¿ywaj j¹ z wsadzonym przeka�nikiem

Zdolno�æ zewnêtrznego kontaktu: pr¹d sta³y 12V/0,05A, po³¹czenie 1a

Standardowe funkcje

Funkcja
Pominiêcie funkcji

Lista natychmiastowych warto�ci

Lista parametru

Test kontrolny
Wydruk skali

Funkcja okresowego wydruku

Funkcja wydruku skali

Funkcja wydruku alarmu

Funkcja przesuniêcia PV

Filtr wej�cia

Funkcja wygaszenia

Zawarto�æ
Pominiêcie zapisu, wskazania alarmu ¿¹danego kana³u
Drukuje mierzon¹ warto�æ, jednostkê, up³yw czasu
i numer kana³u ka¿dego kana³u
Wydruk mierzonej warto�ci, zakres wej�cia, zakres zapisu,
jednostka, alarm, filtr wej�cia, prêdko�æ papieru itd.
Wydruk kontrolny znaków i kolorów.
Drukuje skalê ¿¹danego kana³u.
Drukuje liniê rozpoczêcia wydruku, numer kana³u, mierzo-
n¹ warto�æ, jednostkê prêdko�ci papieru i up³yw czasu
Drukuje skalê kana³ów w kolejno�ci zgodnej z okreso-
wym wydrukiem
Drukuje numer kana³u, rodzaj alarmu i up³yw czasu
od pojawienia siê alarmu oraz ponowne nastawienie
Warto�æ mierzonej warto�ci do dodania lub odejmowa-
nia do przesuniêcia warto�ci do wy�wietlenia lub zapisu
w kolejno�ci przesuniêcia ró¿nicy mierzonej warto�ci
przez inne urz¹dzenia
Opó�nienie reakcji nag³ej zmiany wej�cia dla ka¿dego
kana³u (najpierw opó�nienie filtra)
Sta³a czasu ustawianego zakresu: 0 do 255 sek.
W przypadku termoelementu lub termometru oporowe-
go otwarty obieg, przeskok na stronê maksymalnej war-
to�ci zakresu zapisu i jednoczesne wy�wietlanie i dru-
kowanie wej�cia.
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Urz¹dzenia dodatkowe obejmuj¹ urz¹dzenie alarmowe oraz urz¹dzenie alarmowe i regulacji
zewnêtrznej.
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce typy:

ZA£¥CZNIK 1 Monta¿ urz¹dzeñ dodatkowych

2 punkty alarmu + 1 punkt regulacji zewnêtrznej dla typu 1-ci¹g³ego
4 punkty alarmu + 1 punkt regulacji zewnêtrznej dla typu 2-ci¹g³ego
6 punktów alarmu + 1 punkt regulacji zewnêtrznej dla typu 6-punktowego

1. Obudowa typu 1-ci¹g³ego oraz 2-ci¹g³ego

r Przed rozpoczêciem pracy konieczne jest wy³¹czenie zasilania.

Monta¿ terminala alarmowego

Krok 1
Zdj¹æ modu³ kompensacji spoiny odniesienia
(modu³ RCJ) dla termoelementu i rezystora
bocznikuj¹cego wej�cia 4 do 20 mA je¿eli wy-
stêpuje.
(Je¿eli jest pod³¹czone zasilanie i oprzewodo-
wanie terminala wej�ciowego, usun¹æ wszyst-
kie te przewody.)

Krok 2

Odkrêciæ �rubê zabezpieczaj¹c¹, która mocuje
jednostkê g³ówn¹ do obudowy.

Wyci¹gn¹æ jednostkê g³ówn¹ z obudowy.

Ostrze¿enie:
Nale¿y uwa¿aæ aby nie zgubiæ nakrêtek z
jednostki g³ównej.

Krok 3

�ruba zabezpieczaj¹ca

Modu³ RCJ
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Dopasowaæ do jednostki g³ównej otwór znajduj¹-
cy siê po prawej stronie u góry p³yty interfejsu .

Krok 5

£¹cznik

Umie�ciæ p³ytê interfejsu w z³¹czu 1 (CN1)
znajduj¹cym siê w tylnej czê�ci p³yty g³ównej.P³yta

interfejsu

Z³¹cze 1

Krok 4

Krok 6

�ruba zabezpieczaj¹ca Umie�ciæ jednostkê g³ówn¹ z powrotem w obu-
dowie i dokrêciæ jedn¹ �rubê zabezpieczaj¹c¹
mocuj¹c¹ jednostkê g³ówn¹.

Krok 7

Zdj¹æ uszczelnienie przykrywaj¹ce tyln¹ czê�æ
jednostki g³ównej.
Ods³oniête zostanie z³¹cze.

Uszczelnienie



INTROL Sp. z o.o., ul. Ko�ciuszki 112, 40-519 Katowice, tel.: 32/78 90 011÷÷÷÷÷018, faks: 32/2053377, e-mail: temperatury@introl.pl, www.introl.pl

7 6

Krok 8

W³o¿yæ wtyczkê urz¹dzenia alarmowego lub
urz¹dzenia alarmowego i regulacji zewnêtrznej
do z³¹cza znajduj¹cego siê na boku jednostki
g³ównej.
Zamocowaæ urz¹dzenie alarmowe lub urz¹dze-
nie alarmowe i regulacji zewnêtrznej przy pomo-
cy trzech �rub zabezpieczaj¹cych.

2. Obudowa typu 6-punktowego

r Przed rozpoczêciem pracy konieczne jest wy³¹czenie zasilania.

�ruba

�ruba

�ruba

Uszczelnienie

Zdj¹æ uszczelnienie przykrywaj¹ce tyln¹ czê�æ
jednostki g³ównej.
Ods³oniête zostanie z³¹cze.

Krok 1

W³o¿yæ wtyczkê urz¹dzenia alarmowego lub urz¹-
dzenia alarmowego i regulacji zewnêtrznej do z³¹-
cza znajduj¹cego na boku jednostki g³ównej.
Zamocowaæ urz¹dzenie alarmowe lub urz¹dzenie
alarmowe i regulacji zewnêtrznej przy pomocy
trzech �rub zabezpieczaj¹cych.

�ruba

�ruba

�ruba

Krok 2
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ZA£¥CZNIK 2 Ustawianie parametru systemowego

1. Przeg³¹d typów ustawieñ parametru systemowego

Dla parametrów systemowych mo¿liwe s¹ typy ustawieñ 1, 2 oraz od 4 do 9.

� Ustawienie typu wej�cia (w³¹cznie z ustawieniem skalowania)
r Opisana zosta³a metoda ustawiania typu wej�cia (termoelement, czujnik rezystancyjny,

napiêcie) ka¿dego kana³u.
r Dla wej�cia termoelementu lub czujnika rezystancyjnego mo¿na ustawiæ jednostkê °C/°F

do wyboru.
r Opisane zosta³y metody ustawiania zakresu pomiarowego, pozycji znaku dziesiêtnego,

warto�ci przemys³owej i symbolu jednostki przy w³¹czonym skalowaniu dla wej�cia napiêcia.

� Ustawianie zakresu zapisu
r Opisana zosta³a metoda ustawiania zakresu zapisu dla ka¿dego kana³u. Zakres zapisu

nie jest zmieniany automatycznie przy zmianie typu wej�cia.

� Kalibracja warto�ci mierzonej
r Opisana zosta³a metoda kalibracji warto�ci mierzonej chocia¿ ten punkt nie zosta³

uwzglêdniony w parametrach opisanych w rozdziale �Tryb ustawiania parametru
systemowego".

� Ustawianie jednostki przemys³owej
r Jednostka  przemys³owa (symbol jednostki) ka¿dego kana³u mo¿e sk³adaæ siê maksymalnie

z 7 znaków. Znaki jednostki s¹ ustawiane na ka¿dym znaku.

� Funkcja wy³¹czania drukowania numeru kana³u
r Przez ustawienie tej funkcji mo¿liwe jest wy³¹czenie drukowania numeru kana³u na linii

zapisu.

� Wy³¹czenie funkcji kompensacji spoiny odniesienia (RCJ)
r Mo¿liwe jest wstrzymanie funkcji kompensacji spoiny odniesienia na wej�ciu

termoelementu.

� Ustawianie odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla wydruku okresowego
i wydruku skali

r Mo¿liwe jest ustawienie odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla wydruku
okresowego i wydruku skali.

OSTRZE¯ENIE

Przy ustawianiu typu wej�cia, kiedy konieczna jest zmiana ustawienia,
konieczna jest kalibracja kana³u, który zosta³ zmieniony. (Metoda kalibra-
cji opisana zosta³a w punkcie 3.3 �Kalibracja warto�ci mierzonej")
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� Ustawianie funkcji wej�cia zewnêtrznego (DI)
r Warto�æ mierzona mo¿e zostaæ wydrukowana z wej�cia zewnêtrznego (DI) (Dla normalnego

DI u¿ywana jest funkcja �Chart speed select" (wybór szybko�ci podawania papieru)).
� Wy³¹czenie funkcji wydruku alarmu
r Mo¿liwe jest ustawienie wy³¹czenia wydruku generowania/zwalniania alarmu

r Kiedy ustawienie tego parametru systemowego zosta³o zmienione (punkty
od 1 do 9 bez kalibracji w punkcie 3) nale¿y resetowaæ jednostkê g³ówn¹
lub ponownie w³¹czyæ zasilanie. (Jednostka g³ówna mo¿e byæ resetowana
przez naci�niêcie prze³¹cznika resetowania znajduj¹cego siê na przed-
niej klawiaturze.)

OSTRZE¯ENIE
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2.Przeg³¹d trybów ustawiania parametru systemowego

r Ten tryb sk³ada siê z 5 czê�ci.

Tryb normalny
Ka¿de naci�niêcie klawisza DISPLAY spowoduje zmiany wy�wietlacza opisane poni¿ej (jako
pierwszy wy�wietlony zostanie czas).

Opisane w instrukcji obs³ugi

Nie udostêpniany (nie zosta³ opisany
w instrukcji obs³ugi)

Ten tryb jest u¿ywany do ustawiania tego parametru systemowego

Tryb normalny

Tryb ustawiania

Tryb regulacji

Tryb kalibracji

Tryb ustawiania parametru systemowego

- Wy�wietlacz czasu

- Kolejne wy�wietlanie warto�ci mierzonych
(od kana³u 1 (Ch1) do kana³u 6 (Ch6))

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 1 (Ch1)

- Dla typu 1  -ci¹g³ego

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 2 (Ch2)

- Dla typu 2  -ci¹g³ego

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 3 (Ch3)

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 4 (Ch4)

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 5 (Ch5)

- Sta³y wy�wietlacz dla kana³u 6 (Ch6)

- Dla typu 6 -punktowego
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Tryb ustawiania
Naci�niêcie klawisza DISPLAY d³u¿sze ni¿ 3 sekundy powoduje opisane poni¿ej  zmiany
ekranu w trybie ustawiania (pierwszym ekranem w trybie ustawiania jest �Key lock" (blokada
klawiatury)). Ka¿de naci�niêcie klawisza SELECT spowoduje wybór wy�wietlacza wed³ug
podanego schematu.

- Ustawienie blokady klawiatury

- Szybko�æ podawania papieru ze schematem g³ównym (main chart speed)

- Drukowanie listy

- Wydruk skali

- Ustawienie za³/wy³ wydruku z ustalonym czasem

- Ustawienie za³/wy³ wydruku skali

- Filtr wej�ciowy

- Ustawienie alarmu

- Ustawienie stanu zapisu przy w³¹czonym zasilaniu

- Ustawienie czasu

Tryb kalibracji
Przez naciskanie klawisza SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy i naciskaj¹c klawisz UP pod warun-
kiem, ¿e wy�wietlony jest ekran przesuniêcia PV �Pu.SF" trybu regulacji, wybrany zostanie
ekran trybu kalibracji opisany poni¿ej (wy�wietlenie ekranu pocz¹tkowego �1AJ 1S" trybu
kalibracji). Po ka¿dym naci�niêciu  klawisza SELECT wy�wietlacz bêdzie zmienia³ siê w spo-
sób opisany poni¿ej.

Ekran kalibracji warto�ci mierzonej (wej�cie)

U¿ywany przez wytwórcê. Nie wolno u¿ywaæ
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Tryb regulacji
Przez naciskanie klawisza SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy i naciskaj¹c klawisz UP pod warun-
kiem, ¿e wy�wietlony jest ekran pocz¹tkowy �Key lock" (blokada klawiatury), mo¿na wybraæ
ekran trybu regulacji w sposób opisany poni¿ej (wy�wietlenie ekranu pocz¹tkowego �Back-
lash" (luz)   trybu regulacji). Po ka¿dym naci�niêciu klawisza SELECT wy�wietlacz bêdzie
zmienia³ siê w sposób opisany poni¿ej.

Regulacja back-lash (luz)

Regulacja zero/rozpiêto�æ g³owicy zapisuj¹cej

Ustawianie przesuniêcia PV

Ustawianie szybko�ci podawania papieru z podschematem (sub-chart
speed)

Opuszczenie ustawienia

Wybór g³owicy

Ustawianie typu wej�cia (wy�wietlenie wej�cia �Su" oznacza wej�cie
aktualnie ustawione, wiêc nie zawsze wy�wietlane jest �Su").

Tryb ustawiania parametru systemowego
Kiedy wy�wietlany jest panel pocz¹tkowy �1AJ 1S" trybu kalibracji nacisn¹æ klawisz UP aby wy-
�wietliæ �7AJ 1S", a nastêpnie naciskaæ klawisz SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy naciskaj¹c klawisz UP.
Panel ustawiania parametru systemowego wybierany jest w sposób opisany poni¿ej (wy�wietlenie
panelu pocz¹tkowego �Ustawianie typu wej�cia" trybu ustawiania parametru systemowego).
Po ka¿dym naci�niêciu klawisza SELECT wy�wietlacz bêdzie zmienia³ siê w sposób opisany poni¿ej.

Ustawianie zakresu zapisu

Ustawianie jednostki przemys³owej

Wy³¹czanie funkcji wydruku numeru kana³u

Wy³¹czanie funkcji  kompensacji spoiny odniesienia

Ustawienie funkcji odstêpów czasu miêdzy kolejnymi wydrukami

Ustawianie funkcji wej�cia zewnêtrznego (DI)

Wy³¹czanie funkcji wydruku alarmu
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3. Funkcja ustawiania parametru systemowego

r Ustawianie typu wej�cia odbywa siê przez ustawianie z³¹czy i u¿ywaj¹c klawiszy znajduj¹cych
siê na czê�ci przedniej. Wszystkie inne ustawienia przeprowadzane s¹ przy pomocy klawiszy
znajduj¹cych siê na czê�ci przedniej.

r Aby uzyskaæ dostêp do ustawienia parametru systemowego nale¿y zastosowaæ nastêpuj¹c¹
procedurê.

Przez naciskanie klawisza DISPLAY d³u¿ej ni¿ 3 sekundy wy�wietlony ekran
ustawiania zmienia siê w sposób opisany poni¿ej.

(Ekran pocz¹tkowy �Key lock" (blokada klawiatury) trybu ustawiania.)

Tryb ustawiania

Przez naciskanie klawisza SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy i naciskaj¹c klawisz UP pod warun-
kiem, ¿e wy�wietlony jest ekran pocz¹tkowy �Key lock" (blokada klawiatury) trybu regulacji,
wybrany zostanie nastêpuj¹cy ekran trybu regulacji.

(Ekran pocz¹tkowy �back-lash" (luz) trybu ustawiania.)

Tryb regulacji

Nacisn¹æ klawisz SELECT (2 razy)  aby wy�wietliæ ekran �Pu.SF"

Przez naciskanie klawisza SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy i naciskaj¹c klawisz UP pod warun-
kiem, ¿e wy�wietlony jest panel przesuniêcia PV �Pu.SF" trybu regulacji, wybrany zostanie
ekran trybu kalibracji opisany poni¿ej.

Tryb kalibracji

(Ekran pocz¹tkowy �1AJ 1S" trybu kalibracji.)

Nacisn¹æ klawisz  UP aby wy�wietliæ �7AJ 1S"

Przez naciskanie klawisza SELECT d³u¿ej ni¿ 3 sekundy i naciskanie klawisza UP, wybrany
zostanie ekran trybu kalibracji opisany poni¿ej.

(Ekran pocz¹tkowy �Ustawianie typu wej�cia" parametru systemowego.)

Tryb ustawiania parametru
systemowego
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3.1 Ustawianie typu wej�cia

r Ustawiæ typ wej�cia dla ka¿dego kana³u. Aby ustawiæ wej�cie dla ka¿dego kana³u konieczne
jest wykonanie dwóch  czynno�ci:
� Ustawienie z³¹czy dla osprzêtu.
� Zmiana ustawienia za pomoc¹ klawiszy dla oprogramowania znajduj¹cych siê

na przedniej p³ycie rejestratora.
To ustawienie mo¿na wykonaæ tak¿e zmieniaj¹c ustawienie oprogramowania bez zmieniania
ustawienia z³¹czy.

* Kiedy ustawienie typu wej�cia zosta³o zmienione nale¿y kalibrowaæ
wej�cie kana³u, który zosta³ zmieniony.

* Kalibracja nie jest wymagana dla zmiany typu termoelementu na przyk³ad
z termoelementu K na termoelement T lub dla zmiany typu czujnika rezy-
stancyjnego na przyk³ad z czujnika rezystancyjnego JPt100 na Pt100.

OSTRZE¯ENIE

Kiedy zmieniany jest zakres z jed-
nej grupy oznaczonej grub¹ ramk¹
na inn¹, wtedy wymagane jest usta-
wienie z³¹czy oraz ustawienie opro-
gramowania. Wymagana jest tak¿e
kalibracja wej�cia  dla kana³u, który
zosta³ zmieniony.

(2)Typ 2-ci¹g³y

Kiedy zmieniany jest zakres z jednej grupy oznaczonej grub¹ ramk¹ na
inn¹, wtedy wymagane jest ustawienie z³¹czy oraz ustawienie oprogra-
mowania. Wymagana jest tak¿e kalibracja wej�cia  dla kana³u, który
zosta³ zmieniony.

Termoelement

Czujnik rezystancyjny
± 50mV

± 500mV

± 5V

± 50V

(1)Typ 1-ci¹g³y

Termoelement

Czujnik rezystancyjny

± 50mV

Zmiana wej�cia w tej grupie mo¿e
zostaæ ustawiona tylko z przed-
niej klawiatury. Wymagana jest ka-
libracja wej�cia dla kana³u, który
zosta³ zmieniony.

± 500mV

± 5V

± 50V
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(3) Typ 6-punktowy (Wej�cie : od kana³u 1 do kana³u 6)

Termoelement

Czujnik rezystancyjny

± 50mV

Zmiana wej�cia w tej grupie mo¿e
zostaæ ustawiona tylko z przed-
niej klawiatury. Wymagana jest
kalibracja wej�cia  dla kana³u, któ-
ry zosta³ zmieniony.

± 500mV

± 5V

± 50V

Kiedy zmieniany jest zakres z jed-
nej grupy oznaczonej grub¹ ram-
k¹ na inn¹, wtedy wymagane jest
ustawienie z³¹czy oraz ustawie-
nie oprogramowania. Wymagana
jest tak¿e kalibracja wej�cia dla
kana³u, który zosta³ zmieniony.

3.1.1 Metoda ustawiania typu wej�cia oraz ustawiania z³¹czy

(1) Typ 1-ci¹g³y oraz 2-ci¹g³y

�Wy³¹czyæ zasilanie przyrz¹du rejestruj¹cego.
� Zdj¹æ okablowanie wej�cia i zasilania.
� Je¿eli zamocowany jest  modu³ kompensacji spoiny odniesienia (modu³ RCJ) dla termoele-

mentu i rezystor bocznika dla wej�cia 4 do 20 mA, nale¿y je wyj¹æ.
� Je¿eli zamocowane jest urz¹dzenie alarmowe, nale¿y je wyj¹æ.
� Odkrêciæ �rubê (1 szt.) mocuj¹c¹ jednostkê g³ówn¹ w obudowie, a nastêpnie wyj¹æ

jednostkê g³ówn¹.
� Ustawiæ z³¹cze ustawienia na p³ycie g³ównej korzystaj¹c z opisu przedstawionego na Rys.

3.1 �Specyfikacja ustawienia z³¹cza".
� Kiedy ustawianie zostanie zakoñczone, umie�ciæ jednostkê g³ówn¹ z powrotem w obudowie

przez wykonanie czynno�ci opisanych powy¿ej  w odwrotnej kolejno�ci.

�ruba zabezpieczaj¹ca

Modu³ RCJ

Obudowa

Jednostka g³ówna
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(2) Typ 6-punktowy

Dla typu 6-punktowego niepotrzebne jest wyjmowanie jednostki g³ównej.
�Wy³¹czyæ zasilanie  przyrz¹du rejestruj¹cego.
� Odkrêciæ �ruby (3 szt.) mocuj¹ce jednostkê terminala wej�ciowego, a nastêpnie wyj¹æ

jednostkê terminala.
� Ustawiæ z³¹cze ustawienia na p³ycie interfejsu korzystaj¹c z opisu przedstawionego

na Rys. 3.1 �Specyfikacja ustawienia z³¹cza".
� Kiedy ustawianie zostanie zakoñczone umie�ciæ jednostkê terminala w pierwotnej pozycji

przez wykonanie czynno�ci opisanych powy¿ej w odwrotnej kolejno�ci.

�ruba zabezpieczaj¹ca

�ruba (3 szt.)

Jednostka terminala wej�ciowego
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Ustawianie pozycji z³¹cza

Typ 6-punktowy   P³yta interfejsu

Dla wej�cia 1kana³u

Dla wej�cia 2kana³u

Dla wej�cia 3 kana³u

Dla wej�cia 4 kana³u

Dla wej�cia 5 kana³u

Dla wej�cia 6 kana³u

Typ 1-ci¹g³y
P³yta g³ówna

Typ 2-ci¹g³y

Typ wej�cia i ustawienie z³¹cza RYS.  :   z³¹cze zwarte

Ty p

Ustawienie
z³¹cza

Typ wej�cia

Typ 1-ci¹g³y i 2-ci¹g³y Typ 6-punktowy

Dla wej�cia 1ch Dla wej�cia 2ch Dla wej�cia 1ch do 6ch

Termoelement
T C

Czujnik
rezystancyjny

RTD

± 50mV

± 500mV
(4 do 20mA)

± 5V

± 50V

Rys. 3.1 Specyfikacja ustawienia z³¹cza
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3.1.2 Ustawianie typu wej�cia (przedni panel)

Typ wej�cia ka¿dego kana³u mo¿e zostaæ ustawiony z przedniego panelu  Kiedy ustawienie
typu wej�cia zostanie zmienione z jednego typu wej�cia na inny typ na przyk³ad z termoele-
mentu na czujnik rezystancyjny lub z wej�cia ± 50mV na wej�cie 500mV, wtedy nale¿y ustawiæ
typ wej�cia z panela przedniego, a nastêpnie kalibrowaæ wej�cie kana³u, który zosta³ zmienio-
ny.  Kiedy zmiana wej�cia odbywa siê miêdzy tymi samymi typami na przyk³ad z termoelemen-
tu K na termoelement T lub z Pt100 na JPt100, wtedy kalibracja wej�cia nie jest wymagana.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce kalibracji wej�cia zamieszczone  zosta³y w punkcie 3.3
�Kalibracja warto�ci mierzonej"  lub w rozdziale  �Tryb kalibracji".

r Kiedy ustawienie typu wej�cia zostanie zakoñczone konieczne jest
resetowanie rejestratoraej lub ponowne w³¹czenie zasilania (jednostka
g³ówna mo¿e byæ resetowana przez naci�niêcie przycisku resetowania
znajduj¹cego siê na przednim panelu).

OSTRZE¯ENIE

Zamieszczona poni¿ej tabela przedstawia listê typów wej�cia i ich wy�wietlacze.

Tabela 3.1 Typ wej�cia i wy�wietlacz

Nr Wy�wietlacz Klasyfikacja typu wej�cia

1 Termoelement K

2 Termoelement E

3 Termoelement J

4 Termoelement T

5 Termoelement R

6 Termoelement S

7 Termoelement B

8 Termoelement N

9 Termoelement W

Nr Wy�wietlacz Klasyfikacja typu wej�cia

10 Termoelement L

11 Termoelement U

12 Termoelement Pn

13 Pt100

14 JPt100

15 50mV

16 500mV

Nr Wy�wietlacz  Klasyfikacja typu wej�cia

17 5V

18 50V

19 50mV skalowanie ON

20 500mV skalowanie ON

21 5V skalowanie ON

22 50V skalowanie ON
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¢

(1) Dla termoelementu i czujnika rezystancyjnego

r Ustawianie typu wej�cia i jednostki temperatury (°C lub °F).

<Przyk³ad>
Ustawianie kana³u 1 na °C dla termoelementu K (Ustawianie zakresu opisane zosta³o w czê�ci 3.2)

(2) Bez skalowania wej�cia napiêcia

<Przyk³ad>
Ch1 nastawiony jest na zakres ± 500mV.

(3) Z w³¹czonym (ON) skalowaniem wej�cia napiêcia

Kiedy skalowanie jest w³¹czone (ON) dla wej�cia napiêcia, wtedy mo¿liwe jest ustawienie
zakresu pomiarowego, pozycji przecinka dziesiêtnego i warto�ci przemys³owej.

<Przyk³ad>
Kana³ 1 nastawiony jest na zakres ± 5V, skalowanie w³¹czone (ON) i zakres pomiarowy 0 do 1V
(pozycja przecinka dziesiêtnego zosta³a okre�lona wcze�niej przez zakres wej�cia i ustalona
w tym miejscu).
Warto�æ przemys³owa po skalowaniu: 0.0 do 100.0 ...  Wy�wietlana do pierwszego miejsca
po przecinku.

Wy�wietlanie �Jednostki", ekran ustawiania jednostki (°C/°F)

Nr kana³u
Ustawienie typu wej�cia

Ustawienie jednostki (0 = °C, 1 = °F)

ENTRY ENTRY

Nr kana³u

ENTRY

Typ ustawionego wej�cia

Pozycja przecinka dziesiêtnego jest ustawiana w �1".

Nr kana³u Ustawienie typu wej�cia

Min. ustawienie zakresu po-
miarowego (-5.500 do 5.500)

Max. ustawienie zakresu pomiaro-
wego (-5.500 do 5.500)   min. < max.

Max. ustawienie warto�ci przemys³owej (-32767 do 32767)
min. < max.

Min. ustawienie warto�ci prze-
mys³owej (-32767 do 32767)

ENTRY

ENTRY

ENTRY

ENTRY

ENTRY

Ustawienie pozycji przecinka dziesiêtnego (0 do 4)

ENTRY
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3.2 Ustawianie zakresu zapisu

r Ustawiæ zakres zapisu dla ka¿dego kana³u.
r Dla ka¿dego zakresu ustawienia nale¿y korzystaæ z  Tabeli 3.2 �Zakres ustawienia zakresu zapisu".

<Przyk³ad>
Zakres zapisu kana³u 1 nastawiony jest na 0.0 do 100.0.

Tabela 3.2 Zakres ustawienia zakresu zapisu

Wy�wietlacz °C °F

Termoelement B 370.0 - 1790.0°C 698.0 - 3254.0°F

R -30.0 - 1790.0°C -22.0 - 3254.0°F

S -30.0 - 1790.0°C -22.0 - 3254.0°F

K -230.0 - 1400.0°C -382.0 - 2552.0°F

E -230.0 - 830.0°C -382.0 - 1526.0°F

J -230.0 - 1130.0°C -382.0 - 2066.0°F

T -230.0 - 430.0°C -382.0 - 806.0°F

N -30 - 1330.0°C -22.0 - 2426.0°F

W -30 - 1790.0°C 22.0 - 3254.0°F

L -230.0 - 930.0°C -382.0 - 1706.0°F

U -230.0 - 430.0°C -382.0 - 806.0°F

PN -30 - 1330.0°C -22.0 - 2426.0°F

Czujnik Pt100 -230.0 - 630.0°C -382.0 - 1166.0°F

rezystancyjny JPt100 -230.0 - 630.0°C -382.0 - 1166.0°F

Napiêcie DC ±50MV -55.00 - 55.00mV

±500MV -550.0 - 550.0mV

±5V -5.500 - 5.500V

±50V -55.00 - 55.00V

Skalowanie Warto�æ przemys³owa-32767 do 32767 (znak dziesiêtny

w³¹czone (ON) opcjonalny)

Kiedy ustawianie zakresu zapisu zostanie zakoñczone, konieczne jest re-
setowanie rejestratora lub ponowne w³¹czenie zasilania (jednostka g³ów-
na mo¿e byæ resetowana przez naci�niêcie prze³¹cznika resetowania znaj-
duj¹cego siê na przedniej klawiaturze).OSTRZE¯ENIE

Min. ustawienie zakresu zapisu Max. ustawienie zakresu zapisu

Ustawienie numeru kana³u

ENTRYENTRY

ENTRY
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<Ustawianie zakresu zapisu>
Kiedy zostanie zmieniony tylko zakres zapisu bez zmiany typu wej�cia (na przyk³ad z termo-
elementu na czujnik rezystancyjny lub z ±50mV na ±500mV), warto�æ mierzona nie musi byæ
kalibrowana.

<Przyk³ad ... Kiedy kalibracja warto�ci mierzonej nie jest wymagana>
r Wej�cie zosta³o zmienione z termoelementu K na termoelement T w grupie  termoelementu

i zakres wej�cia  (zakres zapisu) zosta³ zmieniony z �0 do 200°C" na �0 do 300°C".... Nie jest
wymagana kalibracja wej�cia.

r Wej�cie zosta³o zmienione z JPt100 na Pt100 w tej samej grupie czujnika rezystancyjnego
i zakres wej�cia (zakres zapisu) zosta³ zmieniony z �0 do 300°C" na �0 do 500°C".... Nie jest
wymagana kalibracja wej�cia.

r Przy wej�ciu ±5V zakres wej�cia zosta³ zmieniony z �0 do 5V" na �1 do 5V".... Nie jest
wymagana kalibracja wej�cia.

r Wej�cie zosta³o zmienione z ±5V na  ±5V ze skalowaniem w³¹czonym (ON) i zakres wej�cia
zosta³ zmieniony z 0 do 5V na 1 do 5V. Tak¿e w przypadku kiedy warto�æ przemys³owa
po skalowaniu zosta³a zmieniona na 0.0 do 100.0%....  Nie jest wymagana kalibracja wej�cia.

r (Kiedy zakres zapisu zosta³ zmieniony konieczne jest resetowanie rejestratora lub ponowne
w³¹czenie zasilania.)

3.3 Kalibracja warto�ci mierzonej

Kiedy ustawienie typu wej�cia zosta³o zmienione konieczna jest kalibracja warto�ci mierzonej.

<Ustawienie z³¹cza dla typu wej�cia →  Ustawienie wej�cia z przedniej klawiatury → Kalibra-
cja warto�ci mierzonej → ... Kalibracja mo¿e zostaæ przeprowadzona normalnie nawet
po wykonaniu wy¿ej wymienionych czynno�ci, ale lepiej jest przeprowadzaæ ustawianie za-
kresu zapisu z wyprzedzeniem (metoda ustawiania tak¿e zosta³a opisana w instrukcji obs³ugi).

-Procedura-
� Nacisn¹æ klawisz RECORD w celu zatrzymania operacji zapisywania.
� Naciskaæ klawisz DISPLAY przez 3 sekundy aby wy�wietliæ tryb ustawiania (ekran �Key

lock" (blokada klawiatury).
� Naciskaj¹c klawisz UP naciskaæ  klawisz SELECT przez 3 sekundy. Wy�wietlacz znajdzie siê

w trybie regulacji.

r Wy�wietlanie regulacji drukowania/zapisu

r Nacisn¹æ klawisz SELECT dwa razy aby wy�wietliæ panel ustawienia
�PV shift" (przesuniêcie PV)

r Wy�wietlanie przesuniêcia PV

SELEKT
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� Naciskaj¹c klawisz UP naciskaæ klawisz SELECT przez 3 sekundy. Wy�wietlacz przejdzie
do trybu kalibracji.

� Nacisn¹æ klawisz UP i wybraæ kana³ do kalibracji. Ch1 do Ch6 = wej�cie napiêcia DC,
wej�cie czujnika rezystancyjnego, wej�cie termoelementu

r Wy�wietlanie kalibracji zera/rozpiêto�æ warto�ci mierzonej
(wy�wietlacz ADJUST)

Uwaga  Aby zawiesiæ kalibracjê zero/rozpiêto�æ warto�ci mierzonej
nie wolno naciskaæ klawisza ENTRY ale nale¿y naciskaæ klawisz
SELECT przez 3 sekundy (wybrany zostanie tryb normalny).

Ustawienie punktu rozpiêto�ci wej�cia

Nr kana³u Ustawienie punktu zerowego wej�cia

� Po wyborze kana³u do kalibracji nacisn¹æ klawisz ENTRY.
� Zastosowaæ wej�cie 0%.    *1

*1Sygna³ wej�ciowy dla kalibracji punktu 0%   przedstawiono poni¿ej.
Wej�cie napiêcia: 0mV lub 0V
Wej�cie termoelementu: 0V
Czujnik rezystancyjny (Pt lub JPt): 100 Ω

� Po zastosowaniu wej�cia 0% nacisn¹æ klawisz ENTRY. Automatycznie uruchomiona
zostanie kalibracja zera.

Ch7, Ch8 = U¿ywane do testowania przez wytwórcê. Nie wolno nigdy
u¿ywaæ tych kana³ów.

OSTRZE¯ENIE

� Zastosowaæ wej�cie 100%.    *2
*2Sygna³ wej�ciowy dla kalibracji punktu 100% przedstawiono poni¿ej.

±50mV: 50mV
±500mV: 500mV
±5V: 5V
±50V: 50V

Wej�cie termoelementu: 50mV (nie jest wymagana kompensacja temperatury
pokojowej)

Czujnik rezystancyjny (Pt lub JPt): 324.26 Ω

Migocze

Migocze

r "1" zmieni siê na �0". �0" bêdzie migotaæ.

r Koniec kalibracji punktu zerowego. �0" przestanie migotaæ i �2"
zacznie migotaæ. Wy�wietlacz zostanie ustawiony w trybie standby
kalibracji.
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� Po zastosowaniu wej�cia 100% nacisn¹æ klawisz ENTRY. Automatycznie uruchomiona
zostanie kalibracja rozpiêto�ci.

r "2" zmieni siê na �0". �0" migocze.

Migocze

r Koniec kalibracji rozpiêto�ci. Wy�wietlony zostanie ekran pocz¹tkowy.
Aby ustawiæ inne kana³y nale¿y nacisn¹æ klawisz UP. Nastawiaæ kana³y
i przeprowadziæ ustawienie w ten sam sposób.

Uwaga Je¿eli zostanie wybrany numer kana³u,  kalibracja nie mo¿e zostaæ zawieszona przy
pomocy klawisza SELECT do czasu a¿ kalibracja zostanie zakoñczona.
Aby zawiesiæ kalibracjê nale¿y ponownie w³¹czyæ zasilanie lub nacisn¹æ klawisz resetowania.

� Naciskaæ klawisz SELECT przez 3 sekundy. Wybrany zostanie tryb wy�wietlacza i kalibracja
zakoñczy siê.

11

3.4 Ustawianie jednostki przemys³owej

r Dla ustawienia symbolu (znaku) jednostki, nale¿y wykonaæ ustawianie jednego znaku przy
pomocy 2 kodów (kod nr 1 i nr 2).

r Symbol jednostki ka¿dego kana³u powinien sk³adaæ siê maksymalnie z 7 znaków.
r Ustawianie pozycji (cyfr) znaku symbolu jednostki przedstawiono poni¿ej.

<Przyk³ad>

Pozycja 3 ustawienia pozycji znaku jednostki.
Pozycja 2 ustawienia pozycji znaki jednostki.
Pozycja 1 ustawienia pozycji znaku jednostki.
Pozycja 0 ustawienia pozycji znaku jednostki.

% C O 2
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Uwaga: W powy¿szej tabeli SP (kod 20) oznacza �odstêp", który jest ustawiany jako pusta
kolumna bez znaku. Nie wolno u¿ywaæ wolnych kolumn w tej tabeli.

Tabela 3.4 Kod ustawiania symbolu (znaku) jednostki

Kod nr 1

Kod nr 2

r Metoda ustawiania symbolu jednostki
Wy�wietliæ ekran ustawiania jednostki przemys³owej �Trybu ustawiania parametru
systemowego".

Ekran ustawiania jednostki przemys³owej

Wy�wietlona liczba 56 jest numerem kodu,
który jest aktualnie nastawiony. Numer kodu
nie zawsze jest liczb¹ 56 (wy�wietlany jest
numer kodu, który jest nastawiany)
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r Kiedy ustawianie jednostki przemys³owej zostanie zakoñczone konieczne jest
resetowanie rejestratora lub ponowne w³¹czenie zasilania. (Jednostka g³ówna mo¿e
byæ resetowana przez naci�niêcie prze³¹cznika resetowania znajduj¹cego siê na
panelu przednim.)

<Przyk³ad>
Ustawianie %CO

2

0 i 2 nale¿y ustawiaæ w ten sam sposób

OSTRZE¯ENIE

3.5 Wy³¹czanie funkcji drukowania numeru kana³u

Przez nastawienie tej funkcji numer kana³u nie mo¿e byæ drukowany na linii zapisu.

r Kiedy ustawianie wy³¹czenia funkcji drukowania numeru kana³u zostanie
zakoñczone konieczne jest resetowanie rejestratora lub ponowne w³¹-
czenie zasilania. (Jednostka g³ówna mo¿e byæ resetowana przez naci-
�niêcie prze³¹cznika resetowania znajduj¹cego siê na panelu przednim.)

Ustawienie drukowania numeru kana³u (0: Nie drukowany 1: Drukowany)

OSTRZE¯ENIE

ENTRY

Ustawianie numeru kana³u (w przypadku typu 1-ci¹g³ego migocze
cyfra 1, a punkt ustawienia nie osi¹ga warto�ci wiêkszej ni¿ 1)

Ustawianie pozycji znaku jednostki (nastawiona na 0)

Ustawianie pozycji znaku jednostki (nastawiona na 0)

Ustawianie kodu nr 1

Ustawianie kodu nr 2

Ustawianie %

Ustawianie C

Ustawianie kodu nr 1

Ustawianie kodu nr 2

ENTRY

ENTRY ENTRY

ENTRY ENTRY
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3.6 Wy³¹czanie funkcji kompensacji spoiny odniesienia (RCJ)

Kiedy wyj�ciem jest termoelement, funkcja kompensacji spoiny odniesienia mo¿e zostaæ wy-
³¹czona przez nastawienie tej funkcji.

3.7 Ustawianie odstêpów czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla wydruku
okresowego i wydruku skali

Normalny odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami nastawiany jest automatycznie przez
szybko�æ podawania papieru. Mo¿e tak¿e zostaæ nastawiony na inne warto�ci.
r Metoda ustawiania opcjonalnego odstêpu drukowania
� Ustawiæ odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla wydruku okresowego na �1".

(0: Ustawiony przez szybko�æ podawania papieru   1: Ustawiony wed³ug wyboru)
� Kiedy odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami jest nastawiony na �1" tryb roboczy

powraca do �Trybu normalnego" z �Trybu ustawiania parametru systemowego".
� Tryb roboczy zosta³ przestawiony z �Trybu normalnego" na �Tryb ustawiania".
� Kiedy wy�wietlony zostanie ekran ustawiania za³/wy³ wydruku okresowego �Trybu

ustawiania" nale¿y nacisn¹æ klawisz ENTRY i wy�wietlony zostanie ekran �Ustawianie
odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami".
(W normalnych warunkach ten ekran nie jest wy�wietlany. Mo¿na go wy�wietliæ przez
ustawienie �Ustawienia odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami" w �Trybie ustawiania
parametru systemowego" na �1".)

r Odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami mo¿e zostaæ ustawiony na warto�æ od 0 do 255
(jednostka czasu: minuta).

0: Odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami wynosi 12 godzin
1 do 255 (jednostka czasu: minuta): Odstêp czasu wynosi dwukrotno�æ nastawionej warto�ci

ENTRY

Funkcja kompensacji spoiny odniesienia  (0: Wy³¹czona
1: W³¹czona)

r Kiedy ustawianie wy³¹czenia funkcji kompensacji spoiny odniesienia
(RCJ) zostanie zakoñczone konieczne jest resetowanie rejestratora lub
ponowne w³¹czenie zasilanie. (Jednostka g³ówna mo¿e byæ resetowana
przez naci�niêcie prze³¹cznika resetowania znajduj¹cego siê na przed-
niej klawiaturze.)

OSTRZE¯ENIE

<Przyk³ad>
Kiedy odstêp czasu miêdzy kolejnymi wydrukami nastawiony jest na 10, wtedy wynosi 20 minut.
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3.8 Ustawianie funkcji wej�cia zewnêtrznego (DI)

Oprócz funkcji normalnej dla �Wyboru szybko�ci podawania papieru" mo¿liwe jest ustawie-
nie  funkcji dla �Wydruku pomiaru" przez wej�cie zewnêtrzne (DI).
(Kiedy jest u¿ywana ta funkcja nie mo¿na wybraæ szybko�ci podawania papieru)
r Metoda ustawiania funkcji DI (przydzielanie)

r Kiedy ustawianie odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla
wydruku okresowego i wydruku skali zostanie zakoñczone, konieczne
jest resetowanie rejestratora lub ponowne w³¹czenie zasilania. (Jednostka
g³ówna mo¿e byæ resetowana przez naci�niêcie prze³¹cznika resetowania
znajduj¹cego siê na panelu przednim.)

OSTRZE¯ENIE

Ustawienie PA Ustawienie Pb
Funkcja standardowa (wybór szybko�ci 0 0
podawania papieru)
Wydruk pomiaru 1 0
U¿ywane przez wytwórcê. Nie wolno u¿ywaæ. 0 1

1 1

<Przyk³ad>
Ustawienie odstêpu czasu miêdzy kolejnymi wydrukami dla wydruku okresowego na 20 minut.
Ustawiæ na �1" przez  �Ustawienie odstêpu czasu miedzy kolejnymi wydrukami dla wydruku
okresowego" w �Trybie ustawiania parametru systemowego".

ENTRY

ENTRY ENTRY

Ustawienie odstêpu drukowania (0~255)

Ustawiæ na �1" (0: Ustawianie przez szybko�æ podawania papieru 1:  Ustawianie wed³ug wyboru)

Wy�wietlanie ekranu �Za³/wy³ wydruku okresowego" w �Trybie ustawiania"

Ustawiæ na �0"

Ustawiæ na �1"

ENTRY

ENTRY
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r Kiedy ustawianie funkcji wej�cia zewnêtrznego (DI) zostanie zakoñczone,
konieczne jest resetowanie rejestratora lub ponowne w³¹czenie zasilania.
(Jednostka g³ówna mo¿e byæ resetowana przez naci�niêcie prze³¹cznika
resetowania znajduj¹cego siê na panelu przednim.)OSTRZE¯ENIE

3.9 Wy³¹czenie funkcji wydruku alarmu

Mo¿liwe jest ustawienie wydruku generowania/zwalniania alarmu w celu unikniêcia przepalenia
wyj�cia.

ENTRY

Ustawienie wydruku alarmu (0: Nie drukowany 1: Drukowany)

r Kiedy ustawianie wy³¹czania funkcji wydruku alarmu zostanie zakoñ-
czone, konieczne jest resetowanie rejestratora lub ponowne w³¹czenie
zasilania. (Jednostka g³ówna mo¿e byæ resetowana przez naci�niêcie
prze³¹cznika resetowania znajduj¹cego siê na panelu przednim.)

OSTRZE¯ENIE
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Krok 1

ZA£¥CZNIK 3 Wymiana osprzêtu

r Jak wykonaæ prze³¹czenie z 100V na 200V

r Obudowa dla typu 1- i 2-ci¹g³ego

OSTRZE¯ENIE

r Konieczne jest wy³¹czenie zasilania  przed rozpoczêciem pracy.

(2) Rezystor bocznika

Wyj¹æ modu³ kompensacji spoiny odniesienia
(modu³ RCJ) [(1) na rysunku] dla termoelementu
i rezystor bocznika wej�cia 4 do 20 mA [(2) na
rysunku] je¿eli wystêpuje.
Je¿eli wystêpuje urz¹dzenie alarmowe i regulacji
zewnêtrznej [(3) na rysunku] wymontowaæ urz¹-
dzenie po odkrêceniu trzech �rub ustalaj¹cych
[(4) na rysunku].
(Je¿eli jest pod³¹czone zasilanie [(5) na rysunku]
i okablowanie terminala wej�ciowego [(6) na ry-
sunku] nale¿y usun¹æ te przewody.)

(1) Modu³ RCJ

r Obudowa dla typu 6-punktowego

Wymontowaæ terminal wej�ciowy [(7) na rysun-
ku] po odkrêceniu trzech �rub ustalaj¹cych [(8)
na rysunku].

Je¿eli wystêpuje urz¹dzenie alarmowe i regulacji
zewnêtrznej [(3) na rysunku], wymontowaæ urz¹-
dzenie po odkrêceniu trzech �rub ustalaj¹cych
[(4) na rysunku].

(Je¿eli pod³¹czone jest zasilania [(5) na rysunku]
nale¿y usun¹æ te przewody.)
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Odkrêciæ jedn¹ �rubê zabezpieczaj¹c¹ [(9) na rysun-
ku], która mocuje jednostkê g³ówn¹ do obudowy.

Krok 2

Krok 3

G³owica zapisuj¹ca

Podajnik papieru

Otworzyæ przednie drzwiczki. Popchn¹æ w dó³ d�wi-
gniê do wyci¹gania  podajnika papieru, poci¹gn¹æ
i wyj¹æ podajnik papieru.

Wyj¹æ g³owicê zapisuj¹c¹ z jednostki g³ównej.

Krok 4
Jednostka g³ówna

Pokrywa prze³¹cznika

Poci¹gn¹æ i wyj¹æ jednostkê g³ówn¹ z obudowy.

Teraz wyj¹æ nakrêtkê [(10) na rysunku], która zamo-
cowana jest na jednostce g³ównej i zachowaæ j¹.

Wymontowaæ pokrywê prze³¹cznika [(11) na rysun-
ku] znajduj¹c¹ siê w dolnej partii przedniej czê�ci jed-
nostki g³ównej.
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Je¿eli wystêpuje p³yta interfejsu [(12) na rysunku]
wymontowaæ j¹ w kolejno�ci opisanej poni¿ej.
(1) Roz³¹czyæ ³¹cznik p³ytki obwodu drukowanego

znajduj¹cej siê w prawej górnej czê�ci p³yty
interfejsu.

(Roz³¹czyæ ³¹cznik przez rozszerzenie punktu
jednostki g³ównej pokazanego po lewej stronie.)

(2) Wyj¹æ p³ytê interfejsu ze z³¹cza 1 (przez wyci¹-
gniêcie do góry).

Krok 5

£¹cznik

P³yta
interfejsu

Z³¹cze 1

Wyj¹æ do góry

P³yta interfejsu

Krok 7

Krok 6

£¹cznik

£¹cznik £¹cznik

Odwróciæ jednostkê g³ówn¹ tak aby p³ytka obwodu
drukowanego znajduj¹ca siê na dole by³a skierowa-
na do góry.

Nastêpnie roz³¹czyæ ³¹czniki znajduj¹ce siê w czte-
rech miejscach p³ytki obwodu drukowanego.

(Roz³¹czyæ ³¹czniki przez rozszerzenie czê�ci znajdu-
j¹cej siê przy ka¿dym ³¹czniku.)

Odwróciæ jednostkê g³ówn¹ do pozycji poprzedniej
przytrzymuj¹c rêk¹ p³ytkê obwodu drukowanego tak
aby nie spad³a.

Przesun¹æ jednostkê g³ówn¹ tak aby p³ytka obwodu
drukowanego znajdowa³a siê z przodu aby ³atwo
mo¿na by³o wykonywaæ czynno�ci zwi¹zane z wy-
mian¹ p³yty g³ównej.

£¹cznik
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Zmieniæ po³¹czenie przewodu po³¹czeniowego przy pomocy lutownicy.

System 100V [100, 115, 120V AC]: Zwarcie miêdzy A i B ... Zwieraæ u¿ywaj¹c przewodu
po³¹czeniowego.

System 200V [200, 220, 240V AC]: Otworzyæ miêdzy A i B ... Bez przewodu po³¹czeniowego.

Jako przewód zwieraj¹cy nale¿y u¿ywaæ przewód ³¹czony poprzecznie - polietylenowy 0.5 mm.

Krok 8

System 100V: Zwarcie miedzy A i B System 200V: Styki rozwarte A i B

Nale¿y powróciæ do stanu normalnego wykonuj¹c
opisane powy¿ej czynno�ci w odwrotnej kolejno�ci.

Krok 9


