Przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Przez cały czas przechowuj ją w łatwo dostępnym miejscu

Opis przyłącza alarmów
Przekaźnik normalnie
zamknięty

NC
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Instrukcja obsługi miernika
ciśnienia DMV5000

•
•

Zewnętrzne urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane, jeśli awaria tego
urządzenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, sprzętu lub zranienia personelu.
Podłączanie przewodów musi zostać w pełni ukończone przed załączeniem zasilania. Pozwoli to uniknąć porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia tego urządzenia lub sprzętu.
Urządzenie musi być używane zgodnie ze specyfikacjami, aby uniknąć pożaru lub uszkodzenia tego urządzenia i sprzętu.
Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w miejscach narażonych na działanie łatwopalnych i wybuchowych gazów.
Nie należy dotykać przewodów wysokiego napięcia takich jak zasilania. Grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia.

!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

UWAGA!

UWAGA!

Urządzenie jest zaprojektowane do montażu w zamkniętej szafie sterowania. Wszystkie
połączenia wysokiego napięcia, takich jak terminale zasilania muszą być poprowadzone
wewnątrz szafy sterowania. Pozwoli to uniknąć porażenia prądem personelu.
Aby uniknąć uszkodzenia tego urządzenia lub innego wyposażenia należy stosować się do
zaleceń opisanych w tej instrukcji obsługi.
Wszystkie podłączenia przewodów muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w danym kraju normami oraz przepisami.
Nie należy d opuścić aby metalowe elementy lub fragmenty pinów dostały się do obudowy
tego urządzenia. Gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub innej awarii.
Należy mocno dokręcić każdą śrubę zaciskową z określonym momentem. W przeciwnym
wypadku może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
Nie należy umieszczać żadnych przeszkód wokół tego urządzenia, aby nie utrudniać
promieniowania ciepła. Nie należy także zasłaniać otworów wentylacyjnych.
Nie należy podłączać przewodów do nieużywanych zacisków.
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze należy wyłączać zasilanie.
Wszelkie plamy należy usuwać wyłącznie przy użyciu miękkiej, suchej ścierki. Aby uniknąć
deformacji obudowy lub odbarwień, nie należy używać lotnych rozpuszczalników, takich
jak rozcieńczalnik.
Nie należy trzeć, ani uderzać wyświetlacza tego urządzenia żadnymi twardymi przedmiotami.
Nie wolno ingerować w budowę urządzenia.
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4.3.1. Ustawienia jednostki ciśnienia

Podłączenia elektryczne czujnika do miernika ciśnienia
Kolor

Pin na wtyczce
czujnika

(Czarny kabel*)

A

Kolor

(Szary**/Czerwony kabel**)

Funkcje

standard

opcjonalnie

Nr podłączenia na
listwie

NIEBIESKI

ZÓŁTY

SYGNAŁ +

13

B

ZIELONY

BIAŁY

SYGNAŁ -

14

C

CZERWONY

BRĄZOWY

ZASILANIE +

15

D

ŻÓŁTY

ZIELONY

ZASILANIE -

16

E

CZARNY

RÓŻOWY

-

X

F

BRĄZOWY

SZARY

KALIBRACJA

17

* kabel koloru czarnego - gotowy z wtyczką.
** kabel koloru szarego/czerwonego bez wtyczki - do samodzielnego montażu.

3. Gabaryty

1. Panel wyświetlacza

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ wybrać jednostkę fizyczną, zatwierdzić przyciskiem SEL. Ustawiona jednostka fizyczna zostanie podświetlona, a użytkownik zostanie przeniesiony do ustawienia
miejsca dziesiętnego.

4.3.2. Ustawienia miejsca dziesiętnego
Używając strzałek GÓRA / DÓŁ ustawić miejsce dziesiętne, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia zakresu
czujnika ciśnienia.

4.3.3. Ustawienia zakresu czujnika ciśnienia
Używając strzałek GÓRA / DÓŁ ustawić miejsce dziesiętne, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia zakresu
czujnika ciśnienia.

4.3.4. Ustawienia rozdzielczości wyświetlanej wartości

Bagsik Sp. z o.o.

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ ustawić rozdzielczość wyświetlanej wartości ciśnienia, zatwierdzić
przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia wartości pierwszego alarmu.

1.1. Wyświetlacz
Wyświetlacz DMV5000 posiada po lewej stronie 2 wskaźniki alarmów oraz wskaźnik kalibracji, a po
prawej stronie wskaźnik wykorzystanej jednostki fizycznej. Funkcje wskaźników opisano poniżej:
1.
AL1 odpowiada za alarm nr 1
2.
AL2 odpowiada za alarm nr 2
3.
CAL odpowiada za kalibrację, podczas kalibrowania wskaźnik miga na zielono, a gdy kalibracja dobiega końca wskaźnik gaśnie
4.
Wskaźnik jednostki odpowiada za pokazanie wykorzystanej jednostki fizycznej. Nastawiona jednostka fizyczna jest podświetlona.

1.2. Przyciski
Wyświetlacz DMV5000 zawiera 4 przyciski: nawigacji, zmiany, zwiększania oraz zmniejszania.
Przycisk funkcyjny - pozwala dostać się do programowalnego menu, używany do
zatwierdzania wartości
Strzałka LEWO - przycisk zmiany - pozwala zmieniać pozycję w szeregu liczb
Strzałka DÓŁ - przycisk zmniejszania wartości
Strzałka Góra - przycisk zwiększania wartości
+
Wyzerowanie - pozwala ustawić zero poprzez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie
przez 5 sek.
+
Przywrócenie - pozwala wyzerować błąd wartości oraz ustawić zero poprzez naciśnięcie przycisku i przytrzymanie przez 5 sek.
+
Kalibracja (rozdział 5)

4.3.5. Ustawienia wartości Alarmu #1

4. Ustawienia parametrów

Używając strzałek LEWO / GÓRA / DÓŁ ustawić wartość alarmu #1, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia
sposobu działania alarmu #1.

4.1. Trzy tryby wyświetlacza
Wyświetlacz DMV5000 ma 3 tryby pracy: tryb pomiarowy, tryb szybkiego ustawienia oraz tryb
ustawiania parametrów. Po włączeniu wyświetlacza działa on w trybie pomiaru.

4.3.6. Ustawienia sposobu działania Alarmu #1

4.2. Operowanie w trybie szybkiego ustawiania

Podczas trybu pomiaru wcisnąć SEL aby dostać się do trybu szybkiego ustawiania. Ten tryb
pozwala ustawić wartości 1 i 2 alarmu. Okno PV wyświetla typ alarmu, natomiast okno SV
ustawioną wartość. Używając klawiszy kierunkowych można ustawić wartości alarmów.
Gdy alarmy są ustawione należy przytrzymać SEL przez 5 sek., aby powrócić do trybu pomiaru.

2. Podłączenie

4.3. Operowanie w trybie ustawiania parametrów

Tryb 0001: gdy wartość mierzonego ciśnienia jest poniżej wartości alarmu #1, zapala się
wskaźnik AL1. Styki 7 i 8 zostają zwarte podczas gdy styki 8 i 9 się rozwierają.
W momencie gdy wartość mierzonego ciśnienia jest powyżej wartości alarmu #1,
gaśnie wskaźnik AL1, natomiast styki 7 i 8 się rozwierają podczas gdy styki 8 i 9 się
zwierają.
Tryb 0002: gdy wartość mierzonego ciśnienia jest poniżej wartości alarmu #1, gaśnie wskaźnik
AL1. Styki 7 i 8 zostają rozwarte podczas gdy styki 8 i 9 się zwierają.
W momencie gdy wartość mierzonego ciśnienia jest powyżej wartości alarmu #1,
zapala się wskaźnik AL1, natomiast styki 7 i 8 się zwierają podczas gdy styki 8 i 9 się
rozwierają.
Używając strzałek GÓRA / DÓŁ ustawić sposób działania alarmu #1, zatwierdzić przyciskiem SEL,
aby przejść do ustawień histerezy alarmu #1.

4.3.7. Ustawienia histerezy Alarmu #1
Używając strzałek LEWO / GÓRA / DÓŁ ustawić histerezę alarmu #1, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia
wartości działania drugiego alarmu.
W trybie pomiaru wciskamy SEL, aby dostać się do trybu szybkiego ustawiania, a następnie
wciskamy SEL i trzymając go przez ponad 5 sek. można dostać się do trybu ustawiania parametrów.

4.3.8. Ustawienia wartości Alarmu #2

4.3.14. Ustawienia blokady klawiatury

DMV5000 i do źródła zasilania oraz że poprawnie został zdefiniowany zakres pomiarowy.
Gdy powyższe warunki są spełnione można uruchomić kalibrację - wcisnąć i przytrzymać przycisk
SEL oraz strzałkę GÓRA. W trakcie kalibracji należy cały czas trzymać wciśnięty klawisz SEL.

Używając strzałek LEWO / GÓRA / DÓŁ ustawić wartość alarmu #2, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia
sposobu działania alarmu #2.
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4.3.9. Ustawienia sposobu działania Alarmu #2

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ aktywuj bądź dezaktywuj blokadę klawiatury, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawień blokady klawiatury.
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UNIT
Tryb 0001: gdy wartość mierzonego ciśnienia jest poniżej wartości alarmu #2, zapala się
wskaźnik AL2. Styki 10 i 11 zostają zwarte podczas gdy styki 11 i 12 się rozwierają.
W momencie gdy wartość mierzonego ciśnienia jest powyżej wartości alarmu #2,
gaśnie wskaźnik AL2, natomiast styki 10 i 11 się rozwierają podczas gdy styki 11 i 12
się zwierają.

DOT

Tryb 0002: gdy wartość mierzonego ciśnienia jest poniżej wartości alarmu #2, gaśnie wskaźnik
AL2. Styki 10 i 11 zostają rozwarte podczas gdy styki 11 i 12 się zwierają.
W momencie gdy wartość mierzonego ciśnienia jest powyżej wartości alarmu
#2, zapala się wskaźnik AL2, natomiast styki 10 i 11 się zwierają podczas gdy styki
11 i 12 się rozwierają.

RN

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ ustawić sposób działania alarmu #1, zatwierdzić przyciskiem SEL,
aby przejść do ustawień histerezy alarmu #2.

4.3.10. Ustawienia histerezy Alarmu #2
Używając strzałek LEWO / GÓRA / DÓŁ ustawić histerezę alarmu #2, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawienia
trybu kalibracji.

4.3.11. Ustawienia trybu kalibracji

DU

AL1

SEL1

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ wybierz tryb kalibracji (zaleca się użycie trybu automatycznego
0000), zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawień sygnału wyjściowego.

4.3.12. Ustawienia sygnału wyjściowego

SEL2

DLY2

Używając strzałek GÓRA / DÓŁ wybierz sygnał wyjściowy tożsamy z sygnałem wykorzystywanego czujnika ciśnienia, zatwierdzić przyciskiem SEL.

4.3.13. Ustawienia adresu komunikacji (Opcja)

Używając strzałek LEWO / GÓRA / DÓŁ ustaw adres komunikacji internetowej. Jest możliwość
ustawienia adresu od 0001 ~ 0255, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby przejść do ustawień szybkości transmisji.
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Wskaźnik CAL zacznie migać a w oknie PV wyświetli się ZE_0, natomiast w oknie SV będą się
wyświetlać wartości pomiędzy 2000 a 6000 - wartość kodowa punktu zero czujnika ciśnienia.
Po 5 sek. w oknie PV pojawi się FU_1 lub FU_2, a w oknie SV będą wyświetlać się wartości
pomiędzy 16000 a 25000 (10-cio tysięczna pozycja znajduje się w oknie PV na końcu) - wartość kodowa punktu 80% zakresu czujnika ciśnienia. W trakcie kalibracji należy cały czas trzymać
wciśnięty klawisz SEL.
Po kolejnych 5 sek. w oknie PV pojawi się wartość 0000. Kalibracja dobiega końca, wyświetlacz
zapamiętuje wartości kalibracyjne czujnika ciśnienia, a wskaźnik CAL zostaje wygaszony. W trakcie kalibracji należy cały czas trzymać wciśnięty klawisz SEL.
Jeśli wyświetlacz nie pokazuje 80% zakresu czujnika, lub błąd jest zbyt duży, należy przeprowadzić ponownie proces automatycznej kalibracji. Przed tym upewnij się, że czujnik jest poprawnie podłączony oraz sprawdź ustawioną wartość zakresu czujnika RN.
Jeśli wyświetlacz pokazuje poprawną wartość, należy zwolnić przycisk SEL. Wyświetlacz pozostaje w trybie szybkiego ustawiania, aby przejść do trybu pomiarowego należy wcisnąć przycisk SEL
dwukrotnie. W ten sposób kalibracja została zakończona pomyślnie.

5.2. Ręczna kalibracja wyświetlacza ciśnienia
Ręczna kalibracja wyświetlacza DMV5000 jest przeznaczona dla czujników bez sygnału kalibracyjnego oraz w przypadkach, gdy błąd wartości jest tak duży, że uniemożliwia automatyczną kalibrację. Przed uruchomieniem manualnej kalibracji upewnij się, że parametr E_SC jest ustawiony
na 0001 oraz że parametr LCK jest ustawiony na 0000.
Dodatkowo należy upewnić się, że czujnik ciśnienia pracuje w temperaturze pokojowej oraz że
ciśnienie robocze wynosi 0.
Następnie należy sprawdzić czy czujnik ciśnienia został poprawnie podpięty do wyświetlacza
DMV5000 i do źródła zasilania oraz że poprawnie został zdefiniowany zakres pomiarowy.
Gdy powyższe warunki są spełnione można rozpocząć kalibrację:
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0001: klawiatura zablokowana

0000

kg/cm 2
SV

5.1. Automatyczna kalibracja wyświetlacza ciśnienia
Przed uruchomieniem automatycznej kalibracji upewnij się, że parametr E_SC jest ustawiony na
0000 oraz parametr LCK jest ustawiony na 0000.
Dodatkowo należy upewnić się, że czujnik ciśnienia pracuje w temperaturze pokojowej oraz że
ciśnienie robocze wynosi 0.
Następnie należy sprawdzić czy czujnik ciśnienia został poprawnie podpięty do wyświetlacza
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5. Operacja kalibracji wyświetlacza
Używając strzałek GÓRA / DÓŁ wybierz szybkość transmisji, zatwierdzić przyciskiem SEL, aby
przejść do ustawień blokady klawiatury.
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4.3.14. Ustawienia szybkości transmisji (Opcja)

2.

SEL

Domyślnie

Ustawienia
kalibracji

OUT

1.

Wykrywanie punktu zero

4.4. Tabela ustawień systemowych

Tylko przy automatycznej kalibracji (rozdział 5.1.)
W przypadku gdy z czasem wystąpi zjawisko dryftu temperaturowego lub przesunięcie w czasie
co powoduje zakłamanie wartości zmierzonej należy przytrzymać przycisk SEL i wcisnąć strzałkę
LEWO aby wyzerować wartość dryftu. Jeśli to nie pomoże przytrzymać przycisk SEL i strzałkę DÓŁ
przez ponad 5 sek. aby przywrócić zero.

7. Serwis i gwarancja

SV

SEL

6.2. Operacja wyzerowania

SEL

SEL

Wcisnąć i przytrzymać przycisk SEL oraz strzałkę GÓRA. W trakcie kalibracji należy cały czas trzymać wciśnięty klawisz SEL.
Wskaźnik CAL zacznie migać a w oknie PV wyświetli się oo_0, natomiast w oknie SV pojawi się
wartość pomiędzy 2000 a 5000 - wartość kodowa punktu zero czujnika ciśnienia. Aby zatwierdzić
kodowy punkt zero czujnika ciśnienia należy wcisnąć strzałkę GÓRA.
Po zatwierdzeniu kodowego punktu zero w oknie PV pojawi się FS_0, następnie wartość przejdzie ze standardowego źródła ciśnienia do pełnego zakresu czujnika. W oknie PV wyświetli się
FS_1 lub FS_2, natomiast w oknie SV będzie wyświetlać się wartość pomiędzy 1600 a 32000
(10-cio tysięczna pozycja znajduje się w oknie PV na końcu) - wartość kodowa pełnego zakresu
czujnika ciśnienia. Gdy wartość osiągnie względną stabilność należy zatwierdzić ją wciskając
strzałkę GÓRA. Wskaźnik CAL zgaśnie, w oknie PV będzie się wyświetlać wartość ze standardowego źródła. Zwolnij przycisk SEL, aby wartość ciśnienia wróciła do zera. Wyświetlacz pozostaje w trybie szybkiego ustawiania, aby przejść do trybu pomiarowego należy wcisnąć przycisk
SEL dwukrotnie. W ten sposób kalibracja została zakończona pomyślnie. Jeśli błąd wyświetlanej
wartości jest zbyt duży należy przeprowadzić ponownie proces manualnej kalibracji. Przed tym
upewnij się, że czujnik jest poprawnie podłączony oraz ustawioną wartość zakresu czujnika RN.

6. Tryb pomiarowy
6.1. Tryb pomiarowy
W oknie PV wyświetla się aktualna zmierzona wartość ciśnienia, po prawej zapalony jest wskaźnik
z ustawioną jednostką ciśnienia. W oknie SV wyświetla się zdefiniowana wartość pierwszego alarmu. W normalnym trybie pracy wskaźniki AL1, AL2 i CAL są wygaszone. W momencie
gdy ciśnienie będzie wyższe lub niższe zapali się kontrolka AL1 lub AL2 (zależnie od ustawień
alarmów). Gdy ciśnienie powróci do normalnej wartości wskaźniki AL1 i AL2 zgasną.

Otworzyć paczkę i sprawdzić czy produkt nie został uszkodzony w trakcie transportu. Jeśli
tak, wtedy należy skontaktować się z firmą Bagsik Sp. z o.o.
Produkt jest wyświetlaczem ciśnienia. Niewłaściwe stosowanie urządzenia lub wszelkie
uszkodzenia mechaniczne, które wynikły z nieodpowiedniego stosowania nie podlegają
gwarancji.
Gwarancji również nie podlegają:
•
Nie stosowanie się do instrukcji oraz nieumiejętny montaż.
•
Stosowanie własnych przeróbek i napraw.
•
Jeśli produkt posiada poważne uszkodzenia spowodowane mechanicznie, gwarancja również nie będzie uwzględniona
Jeśli podczas użytkowania natrafią Państwo na problem z wyświetlaczem prosi się o kontakt z firmą Bagsik Sp. z o.o. w celu ustalenia usterki. Wszelkie ingerencje w urządzenie
mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.

Notatki

