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1   ASENNUS

1.1  Asennuspaikan valinta
Asennussuositukset: kuva 1-1
- lähetin tulee pääsääntöisesti asentaa turbulenssi-  
 virtaukseen.

- suositeltavin asennuspaikka 

- vaihtoehtoinen asennuspaikka

Kuva 1-1  Suositeltava asennuspaikka

Minimi 2 x D

Minimi 1 x D

Minimi 1 x D

Minimi 2 x D

Minimi 1 x D
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Yhteen asennuskulma 15°
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Kuva 1-2a  Asennus prosessiyhteeseen

SATRON VC  optinen sakeuslähetin BCs220AV
15.10.2014

1. Varmista, että asennusventtiilin sisällä ei ole kovettunutta prosessiainetta, joka 
voisi vaurioittaa lähetintä asennusvaiheen aikana.

2. Kierrä lähetin asennusventtiiliin.

3. Aseta asennustyökalu lähettimen päälle, niin että työkalussa olevat hahlot C1 ja 
C2 menevät lähettimessä oleviin uriin kuvan mukaisesti.

4. Avaa asennusventtiili täysin auki ja kierrä kammen avulla lähetin kiinni asennus-
venttiiliin. Tue työkalua sen selkäosasta samalla kun kierrät kampea.

C1 C2

1.2  Lähettimen asennus1.2  Lähetti
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Kuva 1-2b  Asennus prosessiyhteeseen

SATRON VC  optinen sakeuslähetin BCs220AV
15.10.2014

5. Kierrä kammesta kunnes lähetin on asennussyvyydessä.

6. Kierrä lukitusmutteri E kiinni asennusventtiilissä olevaan yhteeseen.

7. Poista työkalu ja kiristä lukitusmutteri E 36 mm:n avaimella 40 Nm:n momenttiin.

8. Lähettimen irroittaminen prosessista tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

E

E
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Vakiopituus 15 m

Mitat Satron VCF

Mitat Satron VCT

Satron VC L-koteloinnilla
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Kuva 1-11   Johdotus 
Kotelo M12-liittimellä, koodi HT    Kuva 1-10  Syöttöjännite ja kuormitettavuus

Kuva 1-13 Johdotus 
PLUG-liitinkotelo, koodi HS
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1.4  Sähkökytkennät

Analysaattorin syöttöjännite ja kuormitettavuus kuvan 
1-10 mukaisesti.

Signaalikaapeliksi suosittelemme kierrettyä parikaapelia.

Signaalikaapelia ei saa viedä lähelle korkeajännitteisiä 
kaapeleita, suuria sähkömoottoreita tai taajuusmuuttajia.

Kaapelin vaippa maadoitetaan jännitteen syöttöpäästä tai 
käytettävän säätöjärjestelmän valmistajan suosituksien 
mukaisesti.

Asennon valinta 3 x 90°

1. Irrota ruuvi
2. Väännä auki

Kuva 1-9  PLUG-liittimen kytkentärasian irrotus

Kiristä ruuvi

Kuva 1-12  Johdotus
PLUG- ja M12 kotelot, testiliitintila, koodit HT ja HS

R max = Syöttöjännite -5 V

                       I max

I max = 20,5 mA

I max = 22,5 mA (kun valittuna on ylempi 

hälytysraja)

Minimi kuorma käytettäessä HART®-

kommunikointia on 250 Ω

SATRON VC  optinen sakeuslähetin BCs220AV
15.10.2014



7

Kuva 1-14 Johdotus 
Erilliselektroniikan kotelo, koodi L

BCs220AV
15.10.2014SATRON VC  optinen sakeuslähetin
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2.2 Käyttöönotto lähettimen omilla näppäimillä

Näytön valikoiden käytöstä oma erillinen osuutensa tässä 
käyttöohjeessa. Katso kappale 4.
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2   KÄYTTÖÖNOTTO
2.1 Käyttöönotto VoAdvisor-konfi gurointiohjelmiston avulla

Mikäli halutaan käyttöön kaikki älykkään analysaattorin toiminnot, niin suosittelemme käyttöönotossa käytettäväksi 
Satronin VoAdvisor-ohjelmaa.  Ohjelman ja HART-modeemin voit tilata Satron Instruments Oy:ltä.   

Kuva 2-1  VoAdvisor - ohjelma

Kuva 2-2 Näytöllinen VC lähetin

Näytöllinen kotelo, koodi N 
Käyttöliittymän toiminnot  :

Esc =  Noustaan takaisinpäin kohti päävalikon alkua.
 =  Askelletaan valikoissa samaa tasoa ylöspäin tai kasvatetaan asetettavaa  
   parametriä.
 =   Askelletaan valikoissa samaa tasoa alaspäin tai pienennetään asetettavaa  
   parametriä.
Enter =   Liikutaan syvemmälle valikoissa tai hyväksytään komento, parametrien  
   asetus.

SATRON VC  optinen sakeuslähetin BCs220AV
15.10.2014



2.3    Käyttöönotto erillisnäyttöyksikön avulla

Satron VC sakeuslähetin voidaan varustaa erilliselektroniikalla (L-kotelointi), näyttöyksikkö voi maksimissaan olla 15 
m etäisyydellä anturiyksiköstä. Näyttöyksikössä on liitinrima, johon voidaan liittää 3 binäärituloa, 3 relelähtöä ja kaksi 
mA-lähtöä. Kaikki liitännät voivat olla samanaikaisesti käytössä. 
Näyttö- ja anturiyksikön välistä signaalikaapelia ei saa asentaa lähelle korkeajännitteisiä kaapeleita, suuria 
sähkömoottoreita tai taajuusmuuttajia.
 

 Kuva 2-3   L-koteloinnin elektroniikkaliitännät

Kuva 2 - 4 VC anturielementin testaus- ja päivitysliitännät
Kotelon sisällä olevat DIP-kytkin ja USB-portti ovat ainoastaan analysaattorin 
ohjelmapäivityksiä varten.
Käytä USB-porttia ainoastaan analysaattorin ohjelman päivityksiin!
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3.  VALIKOIDEN KÄYTTÖOHJE

VC-lähettimen kotelointioptiossa N käyttöliittymänä 
toimii näyttö ja näppäimistö.  Tältä voidaan mm. asettaa 
prosessimuuttujat halutulla yksiköllä näytölle ja suorittaa 
lähettimen konfi gurointi. Lisäksi käyttöliittymän kautta 
voidaan suorittaa diagnostiikkarutiinit, sekä laiteinfor-
maation selailu.

NÄYTTÖ:
Näyttönä on kahdeksan merkin taustavalollinen LCD-
näyttö, jossa voidaan esittää tietoja sekä kirjaimin että 
numeroin.

NÄPPÄIMET:
Valikoissa liikutaan YLÖS/ALAS -nuolinäppäimillä ja ENTER-  ja 
ESC -näppäimillä.

ENTER  [         ]:
Liikutaan syvemmälle valikossa tai hyväksytään komento, para-
metrien asetus.

YLÖS [         ]:
Nuoliylös-näppäimellä askelletaan valikoissa samaa tasoa 
ylöspäin tai kasvatetaan asetettavaa parametriä .

ALAS [         ]:
Nuolialas-näppäimellä askelletaan valikoissa samaa tasoa alas 
tai pienennetään asetettavaa parametriä.

ESC [          ]:
Noustaan takaisinpäin kohti päävalikon alkua tai perutaan 
toimenpide.

3.1  PERUSNÄYTTÖ
Lähettimen käynnistyessä näyttöön tulevat MITTAUSARVOT. 

Valikossa liikutaan YLÖS/ALAS –näppäimillä, valikossa 
ei ole käyttäjän aseteltavissa olevia muuttujia.

ALAS-näppäimen painalluksella saadaan seuraavat parametrit 
järjestyksessä (mikäli ne on konfi guroinnissa asetettu
käyttöön).
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käyttäjän viritystiedoksi valittu yksikkö (% Cs)

ensimmäisen mA-piirin arvo

anturipään lämpötila

elektroniikan lämpötila

aktiivisen reseptin nimi

BCs220AV
15.10.2014SATRON VC  optinen sakeuslähetin

Ylävalikossa on kuusi alivalikkoa: Confi guration, New 
Sample, Calibration, Diagnostics ja Advanced -valikot.  
Näihin alavalikoihin päästään painamalla ESC-näppäintä 
3 sekunnin ajan.  

3.1  KONFIGUROINTI
Lähettimen konfi gurointiasetukset.

RCP SEL
Käytössä olevan reseptin valinta.

 RECIPE 1 

 Resepti valitaan vaihtoehdoista RECIPE (1 ... 4).

 Perus tehdasviritys on tallennettu reseptiin 1.
 Suorittaessasi uuden kalibroinnin on suositeltavaa 

käyttää uutta reseptiä. 

 

MAOUTPUT
Virtalähdön (mA-piirin) asetukset.

 LRV 

 Mittausalueen alaraja (4 mA)

 URV

 Mittausalueen yläraja (20 mA)

 DAMPING:  (Vaimennus)
Aikavakio, sekunteina, ulostulon vaimennus. Aikajänne 
on 0.000 sekunnista 60 sekuntiin. Aseta haluttu arvo 
YLÖS/ALAS nuolilla ja hyväksy asetettu arvo painamalla 
ENTER tai paina ESC jos haluat arvon pysyvän muut-
tumattomana.

 AVERAGE: (Keskiarvo) 
Aikavakio Hz lähdön keskiarvoksi, alue on 1...50 
Hz. Aset telu tapah tuu YLÖS/ALAS -näppäi millä ja 
hyväksyn tä ENTER tai paluu muuttamatta ESC.

ALARMTYP: (Hälytysvirta)

Hälytysvirta (3,7 mA tai 22,5 mA).

SYSTEM CONFIGURATION 
(Järjestelmän konfi gurointi)
Konfi guroidaan parametrit joilla on vaikutusta järjest-

elmään, kuten kieli ja päiväys.

 TAG: (Positiotunnus)
Positiotunnus, joksi voidaan antaa vapaamuo toista 
teks tiä merkki kerrallaan. Valitaan ENTER-näppäi-
mellä, jonka jälkeen kursori on vasemmassa lai-
dassa. Merkin valinta tapahtuu ENTER-näppäimel-
lä (oi kealle) ja ESC-näppäimellä (vasemmalle), ja 
mer kistöä selataan merkki kerrallaan YLÖS/ALAS-
näppäimillä kunnes haluttu merkki löytyy. Kun 
kursori on siirretty oikeaan laitaan, voidaan valita 
siirtyminen takaisin    SYSTCONF -valikkoon, 
joko tallentamalla annettu positiotunnus ENTER-
näppäimellä  tai poistumalla muutta matta tunniste-
koodia. Varmistuksesta pääsee takaisin editointiin 
ESC-näp päimellä. Yläpilkku kertoo missä kohdas-
sa kursori on, pisteen kohdalla kursori kuitenkin 
häviää. Käytettävissä on kirjainten ja numeroiden 
lisäksi runsaasti erikoismerkkejä.   
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MANUFACTURER: 
 Valmistajan nimi. (SATRON) ei voi muuttaa.

DEVICE TYPE: 
Tuotteen tyyppikoodi.  Ei voi muuttaa. 

VERSION: 
Lähettimen elekroniikan ja ohjelmiston versionu-
merot.  Valitaan painamalla ENTER.  Poistutaan 
painamalla ESC.  UP/DOWN-näppäimillä voi valita 
joko CPU HW, CPU SW, CPU FW, ADC HW-ADC 
SW tai MAN REV revisionumero tai CPU ID-nume-
ro tästä alivalikosta.

ASSEMBLY NUMBER:
Lähettimen kokoonpanonumero.   Valitaan paina-
malla ENTER,  Poistutaan painamalla ESC.

SERIAL NUMBER:
Sarjanumero. Ei voi muuttaa.

OPERATION TIME:
Käyttötuntilaskurin arvo tallennetaan 1 tunnin 
välein. Kun laskurin arvo on <100 tuntia, arvo tal-
lennetaan 1 min. välein.
Käyttötuntilaskurin arvo esitetään seuraavasti:
HH: MM: SS, kun laskurin arvo  <100 tuntia
HHHH: MM, kun laskurin arvo  <100000 tuntia
HHHHHHHH, kun laskurin arvo ≥ 100000 tuntia

I/O CONFIGURATION
(I/O-konfi gurointi)
Parametrien määritys I/O-toiminnoilla varustetuille VC-
lähettimelle (kotelotyypit N ja L).
Satron Instruments suosittelee VoAdvisor -ohjelmiston 
käyttöä näiden asetusten muuttamiseen!

Asetusvalikko tuloille/lähdöille, I/O 1...3 (kotelotyyppi 
N) tai tuloille PIN 1...3, lähdöille DOUT 1...3 ja IO2 
(kotelotyyppi L)

TYPE:  
Valitse toiminto (kotelotyyppi N) 
Kun “NONE” on valittuna I/O on pois päältä. Käyt-
tääksesi digitaalista tuloa valitse DIN1. Käyttääksesi 
digitaalista lähtöä, valitse DOUT1. Käyttääksesi toisen 
konfi guroitavan virtalähdön ulkoista syöttöä valitse 
IO2 EXT (vain I/O 2). Käyttääksesi toista konfi guroita-
vaa virtalähtöä valitse IO2 (vain I/O 3)

FUNCTION:
Digitaalisen tulon / lähdön toimintoasetukset
 

HI LIMIT digitaalinen lähtö siirtyy tilaan [ON] kun 
valitun suureen (SOURCE) arvo ylittää 
arvon HI LIMIT.

LO LIMIT  digitaalinen lähtö siirtyy tilaan [ON] kun 
valitun suureen (SOURCE) arvo alittaa 
arvon LO LIMIT.

 

 SETCLOCK: 

 Aika ja pvm(pp.kk.vvvv -hh.mm.ss) asetukset

 

 HART:
 Tässä valikossa tehdään Multidrop-toiminnan ase-

tukset. Multidrop-toiminnassa kaikkien multidrop-
väylään asetettujen lähettimien lähtöviesti asettuu 
4 mA:iin. Osoit teel la 0 on käy tössä 4...20 mA:n 
vir tasil muk ka, jolloin lähetin toimii normaalisti 4...20 
mA signaalilla.

 DISPLAY:     (Näyttö)
 BACKLGHT: Valitaan taustavalon voimakkuus 

valitsemalla OFF, LOW, MEDIUM tai HIGH.
 ANGLE: valitaan näytön lukusuunta
 NORMAL: Lähetin asennettuna vaaka-asentoon 

prosessiliitynnän osoittaessa oikealle.
 ROTATED: Kääntää tekstin 180o NORMAL-asen-

toon verrattuna.
 

PASSWORD:    (Salasana)
Lähettimeen asetetaan salasana 0…999 tästä 
valikosta. Jos salasana on valittu, mitään para-
metrejä tai ase tuksia  ei voida tehdä lähettimelle, 
ellei oikeaa tunnuslukua ole syö tetty tässä valikos-
sa. Tunnus luku ei ole käytössä, kun PASSWORD 
on 000 (oletusarvo). PASSWORD kirjoitetaan 
kuten TAG. Asettamal la PASSWORD 1…999 tulee 
tunnusluku voimaan. Jos salasana unohtuu, ota 
yhteys Satron Instruments Oy:n

FACTORY:   (Tehdas)
Palauttaa tehdasasetukset. Tässä valikossa varoi-
tusteksti kertoo konfi guroinnin häviämisestä tämän 
toiminnon jälkeen. Tehdasasetusten palautuksen 
jälkeen laite käynnistää itsensä automaattisesti 
uudelleen.
Toimenpiteen peruuttamiseksi on painettava ESC.

LANGUAGE:   (Kieli)
Valitaan näytön kieli.  Valittavissa on englanti 
(ENGLISH) ja ranska (FRANCAIS).

T  UNIT:   (Lämpötilayksikkö)
Valitaan lämpötilayksikkö.  Valittavissa on Celsius 
(°C) ja Fahrenheit (°F).

PV  UNIT:   (Näytön yksikkö)
Valitaan yksikkö, joka halutaan olevan näytöllä 
prosessiarvona. (mg/l,  % CS ...)

LED  CURR:   
(Valolähteen voimakkuuden asetus)
Valitaan virtamäärä, jota LED käyttää (%)

INFO
Laiteinformaatio-valikon valinta tapahtuu valikon ylätasolta 
ENTER näppäimellä. Selaus tapahtuu painamalla YLÖS/
ALAS nuolinäppäimin, ESC näppäimellä pala taan takaisin 

ylätasolle. Tässä valikossa ei voida muuttaa tietoja.

BCs220AV
15.10.2014SATRON VC  optinen sakeuslähetin
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MANUFACTURER:  SETCLOCK:
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ERROR AL digitaalinen lähtö siirtyy tilaan [ON] kun 
laite on vikatilassa.

WARNG AL digitaalinen lähtö siirtyy tilaan [ON] kun 
laite on varoitustilassa.

ERWNG AL digitaalinen lähtö siirtyy tilaan [ON] kun 
laite on virhe- tai varoitustilassa.

HOLD  kun digitaalinen tulo on päällä [ON] 
niin laitteen kaikki analogiset ja 
digitaaliset lähdöt pysyvät muuttumat-
tomina kunnes tulo on poissa [OFF]. 

NONE  ei toimintoa.
OFT ACKN digitaalisen tulon tila [ON] kuittaa over-

feed timerin.
RECIPE+1 digitaalisen tulon tila [ON]
RECIPE+2 kasvattaa aktiivisen reseptin numeroa 

yhdellä(RECIPE+1) tai kahdella 
(RECIPE+2) jos reseptiksi on valittu 
I/O SEL.

TRB ZERO digitaalisen tulon tila [ON] nollaa 
sameuden tehdasarvon.

DATA LOG digitaalisen tulon tilan ollessa [ON] da-
tan talletus lokiin on sallittu jos para-
metrin DATA LOG arvoksi on valittu 
DIG I/O. 

FLSH ON digitaalisen tulon tila [ON] asettaa 
huuhtelun tilaan [ON].

FLSH OFF digitaalisen tulon tila [ON] asettaa 
huuhtelun tilaan [OFF].

FLSH OVT digitaalinen lähtö toimii huuhtelun 
ohjauksena.

SOURCE: 
Valitse lähde, jossa digitaalinen ulostulo vaihtaa suun-
taansa.

PV on käyttäjän valitsema prosessiarvo. (arvo joka 
on “U”:n takana näytössä).
MA on ensimmäinen lähtöviesti (mA).
ST on anturin lämpötila 5 mm:n optisen linssin 
takana.
RANGE-% näyttää 0 to 100 % arvon korreloiden 
viestiä 4…20mA.

ON DELAY: 
On delay viivettä voidaan käyttää digitaalisen lähdön 
määrityksissä OFF-asennosta ON-asentoon. Aika void-
aan määrittää sekunneissa alueella 0…300s. Oletusar-
voisesti viive ei ole käytössä.

OF DELAY: 
Off delay viivettä voidaan käyttää digitaalisen lähdön 
määrityksissä ON-asennosta OFF-asentoon. Aika void-
aan määrittää sekunneissa alueella 0…300s. Oletusar-
voisesti viive ei ole käytössä.

OF TIMER: 
Ajastin rajoittaa aikaa, jonka digitaalinen lähtö voi olla 
jatkuvasti  ON-tilassa.
Aika voidaan valita sekunneissa alueella 1…60000s. 
Oletusarvoisesti viive ei ole käytössä
HUOM! Ajastin ei toimi. mikäli digitaalinen lähtö on 

ohitettu HOLD toiminnolla, tai kun käytetään I/O TEST-

toimintoa DIAGNOST-valikossa.

IO2 SOURCE: 

Toisen virtalähdön lähde (PV,ST, ET, ...).

IO2  LRV: 

Toisen virtalähdön alaraja (4 mA).

IO2  URV: 

Toisen virtalähdön yläraja (20 mA).

IO2  DAMPING: 

Toisen virtalähdön vaimennuksen aikavakio (0 ... 60 s).

3.2  UUSI NÄYTE
Uusi näyte valikko

START: 

Näytepisteen ottaminen lähettimen muistiin.

SAMPLE  H
2
O: 

Vesiarvon ottaminen lähettimen muistiin.

3.3  KALIBROINTI
Lähettimen kalibrointiasetukset

RECIPE: 

Aktiivisen reseptin asetukset.

OFFSET:

Käyttäjän valitsemiin yksiköihin tehtävä offset-kor-

jaus (oletusarvo 0.0)

GAIN:

Käyttäjän valitsemiin yksiköihin tehtävä vahvistus-

korjaus (oletusarvo 1.0)

USER.PNTS:  

Pisteparitaulukko jossa mittauksen tehdasyksiköt 

muutetaan käyttäjän valitsemiksi yksiköiksi.

 POINT.CNT kalibroitavien pisteiden luku  

 määrä 1 ... 16.

Pisteparin tuloarvo annetaan joko näppäimistöltä 

lukuarvona (EDIT) tai tallentamalla reaaliaikainen 

mittaus (SAMPLE).

Pisteparin lähtöarvo (käyttäjän valitsema yksikkö) 

annetaan lukuarvona näppäimistöltä.

Katso kappale viritysesimerkki tästä käyttöohjeesta 

saadaksesi lisätietoa täydellisestä uudelleen kali-

broinnista.

USER MODE:  

Valitse interpolointi tapa pisteiden välillä.

INTERPL valitse lineaarinen interpolointi.

SPLINE valitse spline-käyrän mukainen inter-  

 polointi.

TEXT:

Käyttäjän valitsema nimi reseptille
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SAMPLES: 
Näytehistoria (10 kpl). Laboratorioarvojen syöttö.

SAMPLE  01:
Tallennettu näyte 1.

SAMPLE  09:
Tallennettu näyte 9.

SAMPLE  H
2
O: 

Vesiarvo.

CALIBRATE: 
Kalibrointi näytepisteillä (1/2-piste).

SAMPLE  01:

SAMPLE  09:

SAMPLE  H
2
O: 

Kalibrointiin (1/2-piste) soveltuvien näytteiden 
luettelo (tallennetut näytteet joille on syötetty labo-
ratorioarvo).

CALIBRATION HISTORY: 
Lähettimen kalibrointihistoria.

pvm / aikaleimattu luettelo tehdyistä kalibroin-
neista.

3.4  DIAGNOSTIIKKA
(Tässä alavalikossa voidaan tutkia lähettimen sisäisiä 
vikoja, ohjata lähetin antamaan kiinteää virtaa ja kali-
broida lähetin.)

STATUS:
Tässä kohdassa näytetään ja nollataan kertyneet 
virheet yksi kerrallaan ja nollataaan ne. Ellei virheitä ole, 
näytetään teksti OK.  Mahdolliset virheilmoitukset: hälytys 
merkitsee vakavaa virhettä, joka aiheuttaa virhetilan 
myös virtaviestiin ja näytön vilkkumisen.
Taulukko 1, virhesanan sisältö, sivulla 18.

LOOPTEST: 
Lähetin ohjataan antamaan kiinteää virtaviestiä. Ensim-
mäinen  ENTER siirtää lähettimen pois normaa litilasta, 
seuraava  ENTER siirtää lähettimen antaman ulos tulon 4 
mA:iin ja seuraava  ENTER  20 mA:iin. Seuraava  EN-
TER  painallus antaa oletusarvona 12 mA, jota voidaan 
muuttaa halutuksi painamalla nuolinäppäimiä YLÖS/
ALAS. Viimeinen ENTER siirtää lähettimen takaisin nor-
maalitilaan. Testauksen tarkoituksena on referenssimitta-
rin avulla testata lähettimen virtalähdön tarkkuus.

13

TRB TRIM:
Lähettimen viritys tehdasyksiköissä (FU).
 

TRB ZERO   mittauksen nollaus
  Mittauksen viritys kahdella pisteellä
LRW.TRIM   alemman pisteen viritys
UPR.TRIM   ylemmän pisteen viritys
REMOVE   virityksen poisto

SENSOR TEMPERATURE TRIM: 
Tässä kohdassa voidaan kalibroida lämpötila-anturi, 
joka mittaa optisen mittapään lämpötilaa. Suurin sallittu 
korjaus on 10oC.

LOOP CALIBRATION: 
Kalibroidaan lähettimen antama virtaviesti. Ensim mäinen  
ENTER siirtää lähettimen pois normaaliti lasta, seuraava  
ENTER ohjaa lähetti men ulostu lon omasta mielestään 4 
mA:han, arvo pitää asettaa vastaamaan referenssimit-
tarin lukemaa painamalla YLÖS/ALAS -nuolinäppäimiä. 
Seuraava  ENTER painallus ohjaa lähettimen ulostu-
lon 20 mA, joka pitää taasen asettaa referenssi mittarin 
lukeman mukaiseksi. Hyväksytään uusi lukeman  ENTER 
-näppäimellä. Huom! Kalibroinnin onnistumiseksi on 
käytettävä riittävän tarkkaa referenssi-mittaria.

I/O TEST:
Digitaalisten tulojen ja lähtöjen sekä toisen virtalähdön 
testaus. Tulojen tila näytetään näytöllä ja lähtöjen tilaa voi 
muuttaa.

HARDWARE:
VOLTAGES  laitteen jännitediagnostiikka
I/O COMM  laitteen I/O-kommunikoinnin diag 

   nostiikka (vain kotelomalli L)

LOG:
ADD TXT   tekstin (8 merkkiä) lisäys tapahtu- 
   malokiin
DATA LOG  datalokin tilan valinta:
CYCLIC   jatkuva (oletusarvo)
DIC I/O   valitaan digitaalituloilla
OFF    pois käytöstä

13
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1515

Aseta desimaalin paikka    [  ] [  ] näppäi-
men avulla ja paina ENTER

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Valitse CONFIGURATION ja paina EN-
TER

Paina [  ] ja valitse MAOUTPUT ja paina 
ENTER-näppäintä

Valitse LRV (mA-lähdön alaraja 4mA) ja 
paina ENTER-näppäintä

Syötä näytölle arvo   [  ] [  ] näppäimien 
avulla, joka vastaa 4mA ja paina ENTER-
näppäintä, kunnes yläerotin saavuttaa 
ruudun oikean reunan

Paina ENTER-näppäintä ja talletta mA-
lähdön alarajan arvo

Paina [  ] ja valitse URV (mA-lähdön 
yläraja 20mA) ja paina ENTER

Aseta desimaalin paikka    [  ] [  ] näppäi-
men avulla ja paina ENTER

Syötä näytölle arvo   [  ] [  ] näppäimien 
avulla, joka vastaa 20mA ja paina EN-
TER-näppäintä, kunnes yläerotin saavut-
taa ruudun oikean reunan

Paina ENTER-näppäintä ja talletta mA-
lähdön ylärajan arvo

Paina [  ] ja valitse DAMPING (mA-
lähdön vaimennukset aikavakio) ja paina 
ENTER-näppäintä

Paina ENTER-näppäintä ja talletta häly-
tysvirta

Paina ESC-näppäintä palataksesi mit-
tausnäyttöön

Aseta mA-lähdön aikavakio [  ] [  ]-näp-
päimen avulla ja paina ENTER

Paina ENTER-näppäintä ja talleta mA-
lähdön vaimennuksen aikavakion arvo

Paina [  ]-näppäintä ja valitse ALARM-
TYP ja paina ENTER-näppäintä

Aseta hälytysvirta   [  ] [  ]-näppäimen 
avulla (3.7 tai 22.5mA) ja paina ENTER-
näppäintä

15

Paina [  ]-näppäintä ja valitse NEW 
SAMPLE ja paina ENTER-näppäintä

Aloita näytepisteen tallennus painamalla 
ENTER-näppäintä

Näyttö vilkuttaa SAMPLING tekstiä, 
kunnes painetaan uudestaan ENTER-
näppäintä ja näytepisteen tallennus 

Näytepisteen aikaleima, keskimääräinen 
ja minimi ja maksimi sakeusarvo näyttee-
nottovaiheen ajalta näytetään ruudulla, 
tallennus ENTERillä seuraavaan vapaas-
een muistipaikkaan

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse SAMPLES 
ja paina ENTER-näppäintä

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

Valitse [  ] [  ] näppäimen avulla se 
näytepiste, jolle laboratoriotulos halutaan 
syöttää ja paina ENTER-näppäintä

Aseta desimaalin paikka    [  ] [  ] näp-
päimen avulla ja paina ENTER

Anna näytölle laboratoriotulos [  ] [  ]
-näppäimien avulla ja paina ENTER-
näppäintä, kunnes yläerotin saavuttaa 
ruudun oikean reunan.

Paina ESC-näppäintä palataksesi mit-
tausnäyttöön
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2-piste kalibrointi vesi- ja näytepisteen avulla

Paina [  ]-näppäintä ja valitse SAMPLE-
H

2
O kalibroinnin ensimmäiseksi pisteeksi 

ja paina ENTER-näppäintä

Paina [  ] näppäintä ja valitse kalibro-
innin toinen piste (SAMPL 01...09) ja 
paina ENTER-näppäintä. Ruutu näyttää 
näytepisteden pohjalta lasketut viritysar-
vot (OFFSET, GAIN). Arvot talletetaan 
ENTER-näppäimellä ja hylätään ESC-
näppäimellä paluu päänäyttöön ESCillä

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALI-
BRATE ja paina ENTER-näppäintä

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALI-
BRATE ja paina ENTER-näppäintä

Paina [  ]-näppäintä ja valitse se näyt-
episte (SAMPL 01...09), jota halutaan 
käyttää kalibrointiin ja paina ENTER-
näppäintä.

Paina ESC-näppäintä (1-piste kalibro-
inti, ei toista näytettä). Ruutu näyttää 
näytepisteen pohjalta lasketut viritysar-
vot (OFFSET, GAIN). Arvot talletetaan 
ENTER-näppäimellä ja hylätään ESC-
näppäimellä paluu päänäyttöön ESCillä

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

2-piste kalibrointi kahden näytepisteen avulla

Paina [  ]-näppäintä ja valitse näp-
päimien avulla kalibroinnin ensimmäinen 
piste (SAMPL 01...09) ja paina ENTER-
näppäintä

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALI-
BRATE ja paina ENTER-näppäintä

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

Valitse [  ][  ] -näppäimien avulla kali-
broinnin toinen piste (SAMPL 01...09) ja 
paina ENTER-näppäintä Ruutu näyttää 
näytepisteden pohjalta lasketut viritysar-
vot (OFFSET, GAIN). Arvot talletetaan 
ENTER-näppäimellä ja hylätään ESC-
näppäimellä paluu päänäyttöön ESC-
näppäimellä
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Valitse RECIPE ja paina ENTER-näp-
päintä

Valitse OFFSET ja paina ENTER-näp-
päintä

Aseta desimaalin paikka    [  ] [  ] näp-
päimien avulla ja paina ENTER

Syötä näytölle  tasokorjausarvo   [  ] [ SySySySySySySySySy
 ] -näppäimien avulla ja paina ENTER-

näppäintä, kunnes yläerotin saavuttaa 
ruudun oikean reunan

Paina ENTER-näppäintä ja talletta taso-
korjausarvo

Paina ESC-näppäintä palataksesi mit-
tausnäyttöön

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

Valitse RECIPE ja paina ENTER-näp-
päintä

Aseta desimaalin paikka    [  ] [  ] näp-
päimien avulla ja paina ENTER

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CALIBRA-
TION ja paina ENTER-näppäintä

Paina [  ]-näppäintä ja valitse GAIN ja 
paina ENTER-näppäintä

Syötä näytölle  herkkyyskorjausarvo   [  
] [ 
Syötötötöt

 ] -näppäimien avulla ja paina EN-
TER-näppäintä, kunnes yläerotin saavut-
taa ruudun oikean reunan

Paina ENTER-näppäintä ja talletta herk-
kyyskorjausarvo

Paina ESC-näppäintä palataksesi mit-
tausnäyttöön

Anna näytölle  päivämäärä [  ] [  ] 
-näppäimien avulla (pp.kk.vvvv), paina 
ENTER-näppäintä siirtyäksesi pp->kk-
>vvvv ja paina ENTER-näppäintä.

Anna näytölle kellonaika [  ] [  ] -näp-
päimien avulla (hh.mm.ss), paina EN-
TER-näppäintä siirtyäksesi hh->mm->ss 
ja paina ENTER-näppäintä.

Paina ESC-näppäintä siirtyäksesi valik-
koon.

Paina [  ]-näppäintä ja valitse CONFIG-
URATION ja paina ENTER-näppäintä.

Paina [  ]-näppäintä ja valitse SYST-
CONF ja paina ENTER-näppäintä.

Paina [  ]-näppäintä ja valitse SET-
CLOCK ja paina ENTER-näppäintä.

Paina ESC-näppäintä palataksesi mit-
tausnäyttöön.
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Taulukko 1. 
Virhesanan 1 sisältö
(EW1=0…15) 

Bit Error message Description

0     TU  ER     Turbidity error

1     ST  ER      Sensor temperature (ST) error

2     ET  ER      Electronics temperature (ET) error

3     RANGE ER      Percentage of output under -10% or over 110% error

4     OUTSA WA     Output current saturated

5     ADCR ER      ADC converter runtime error

6   

7   

8     ADCS  ER      ADC converter startup error

9     EEPRR ER      EEPROM checksum error

10     EEPRW ER      EEPROM write error

11     EECAL ER      EEPROM calibration error

12     HART  ER      HART communication error

13     INTRN ER      Internal system error

14     OFTMR WA     Overfeed timer warning

15   

An example how to decipher the error word:

"EW1=0018" means 0018 (hex) = 0000 0000 0001 1000 (bin). This means that error word bits 3 and 4 

are raised, (Error messages: RANGE ER and OUTSA WA).


