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Satron VCT valikkorakenne

käyttäjän viritystiedoksi 
valittu yksikkö (%Cs)

ensimmäisen mA-piirin 
arvo

S anturipään lämpötila      
E elektroniikan lämpötila

aktiivisen reseptin nimi

I/O konfi gurointi 
asetukset

informaatio

järjestelmän konfi gurointi-
asetukset

virtalähdön (mA-piirin) 
asetukset

käytössä olevan reseptin 
valinta

vesiarvon ottaminen 
lähettimen muistiin

näytepisteen ottaminen
lähettimen muistiin

CALIBRATE kalibrointi 
näytepisteillä (1/2 piste)

CALIBRATION HISTORY
lähettimen kalibrointi-

historia

näytehistoria (10kpl)
laboratorioarvojen syöttö

aktiivisen reseptin 
asetukset

lähettimen viritys teh-
dasyksikössä (FU)

lähettimen mA-lähdön 
testaus (4, 20 vapaa mA)

kertyneet virheet ja niiden 
nollaus

digitaali- tulojen ja lähtö-
jen testaus

virtaviestin (mA) 
kalibrointi

anturipään lämpötila-an-
turin kalibrointi

tiedonkeruuasetukset

jännite- ja I/O-kommu-
nikoinnin diagnostiikka

(ei käytössä)

virityksen vahvistuskor-
jaus (valitussa yksikössä)

virityksen tasokorjaus 
(valitussa yksikössä)

vesiarvo

tallennetut näytepisteet 
(1...9)

kalibrointiin (1/2-piste) 
soveltuvien näytteiden 

luettelo (tallenetut näytteet  
joille on syötetty labora-

torioarvo

pvm/aikaleimattu luettelo 
tehdyistä kalibroinneista

resepti valitaan vaihtoeh-
doista RECIPE (1...4)

mittausalueen alaraja 
(4mA)

mittausalueen yläraja 
(20mA)

lähdön päivitystaajuus 
(1...50Hz)

lähdön vaimennuksen 
aikavakio (0...60s)

hälytysvirta (3.7mA tai 
22.5mA)

positiotunnus (vapaamuo-
toinen teksti)

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

näytön asetukset (taustav-
alo ja lukusuunta)

multidrop- ja bust-toimin-
nan asetukset

salasana (0...999) operoin-
nin esto

tehdasasetuksien palautus

näytön kielen valinta

lämpötilayksikön valinta
(Celcius, Farenheit)

näytön yksikön valinta 
(%Cs, mg/L...)

valmistajan nimi 
(SATRON)

tuotteen tyyppikoodi

lähettimen kokoonpanon-
umero

elektroniikan ja ohjelmis-
ton versiotunnus

lähettimen sarjanumero

käyttötuntilaskuri

asetusvalikko tuloille/
lähdöille (I/O 1...3)

toiminnon valinta
(tulo, lähtö, 2mA-lähtö)

digitaalisen tulon/lähdön 
toiminto asetukset

digitaalisen lähdön off /on 
suunnanvaihdon viive

lähde digitaalisen ulostu-
lon suunnanvaihtoon

digitaalisen lähdön on/off  
suunnanvaihdon viive

digitaalisen lähdön jatku-
van ON-tilan rajoitin

toisen mA-lähdön lähde 
(PV, ST, ET...)

toisen virtalähdön alaraja 
(4mA)

2 mA-lähdön vaimennuk-
sen aikavakio (0...60s)

interpolointimenetelmän 
valinta (lineaarinen, spline

monipistevirityksen virity-
spisteiden lukumäärä

reseptin nimeäminen

ENTER:
Liikutaan syvemmälle valikossa tai hyväksytään komento, paramet-
rien 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.LED-valolähteen voimak-

kuuden asetus  (1...100%)

uusi näyte valikko lähettimen konfi gurointi 
asetukset

mittausarvot

lähettimen diagnostiikkalähettimen kalibrointia-
setukset

toisen virtalähdön yläraja 
(20mA)



Aseta desimaalin paikka    

[  ] [  ] näppäimen 
avulla ja paina ENTER

ENTER:
Liikutaan syvemmälle valikossa tai hyväksytään komento, paramet-
rien 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.

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

Perusasetukset 

valitse CONFIGURA-
TION ja paina enter

Paina “ESC” siirtyäksesi 
valikkoon

2-piste kalibrointi vesi- ja 
näytepisteen avulla

paina [  ] ja valitse 
MAOUTPUT ja paina 

ENTER-näppäintä

valitse LRV (mA-lähdön 
alaraja 4mA) ja paina 

ENTER-näppäintä

syötä näytölle arvo   [  ] 

[ 

y

 ] 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    

[  ] [  ] näppäimen 
avulla ja paina ENTER

syötä näytölle arvo   [  ] 

[ 

y

 ] näppäimien avulla, 
joka vastaa 20mA ja paina 
ENTER-näppäintä, kunnes 
yläerotin saavuttaa ruudun 

oikean reunan
paina ENTER-näppäintä 

ja talletta mA-lähdön 
ylärajan arvo

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

ja paina ENTER-näppäintäjjjj

Aseta mA-lähdön aikava-

kio [  ] [  ]-näppäimen 
avulla ja paina ENTER

paina ENTER-näppäintä 
ja talleta mA-lähdön 

vaimennuksen aikavakion 
arvo

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse ALARMTYP ja 

paina ENTER-näppäintä

Aseta hälytysvirta   [  ] 

[  ]-näppäimen avulla 
(3.7 tai 22.5mA) ja paina 

ENTER-näppäintä
paina ENTER-näppäintä 

ja talletta hälytysvirta

paina ESC-näppäintä pal-
ataksesi mittausnäyttöön

Näytepisteen 
tallennus 

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

aloita näytepisteen 
tallennus painamalla 
ENTER-näppäintä

näyttö vilkuttaa SAM-
PLING tekstiä, kunnes 
painetaan uudestaan 
ENTER-näppäintä ja 

näytepisteen tallennus 
lopetetaan

näytepisteen aikaleima, 
keskimääräinen ja minimi 

ja maksimi sakeusarvo 
näytteenottovaiheen ajalta 
näytetään ruudulla, tallen-
nus ENTERillä seuraavaan 
vapaaseen muistipaikkaan

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse SAMPLES ja paina 

ENTER-näppäintä

Laboratoriotu-
loksien syöttö 

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

valitse [  ] [  ] näppäi-
men avulla se näytepiste, 

jolle laboratoriotulos 
halutaan syöttää ja paina 

ENTER-näppäintä
Aseta desimaalin paikka    

[  ] [  ] näppäimen 
avulla ja paina ENTER

anna näytölle labora-

toriotulos   [  ] [  ] 
-näppäimien avulla ja 

paina ENTER-näppäintä, 
kunnes yläerotin saavuttaa 

ruudun oikean reunan

paina ESC-näppäintä pal-
ataksesi mittausnäyttöön

Käyttöönottok-
alibrointi 

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATE ja 

paina ENTER-näppäintä

paina [  ]-näppäintä 
ja valitse SAMPLEH2O 

kalibroinnin ensim-
mäiseksi pisteeksi ja paina 

ENTER-näppäintä

paina [  ] näppäintä ja 
valitse kalibroinnin toinen 
piste (SAMPL 01...09) ja 
paina ENTER-näppäintä. 
Ruutu näyttää näytepist-

eden pohjalta lasketut 
viritysarvot (OFFSET, 

GAIN). Arvot talletetaan 
ENTER-näppäimellä ja 

hylätään ESC-näppäimellä 
paluu päänäyttöön ESCillä

1-piste            
kalibrointi 

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATE ja 

paina ENTER-näppäintä

paina [  ]-näppäintä 
ja valitse se näytepiste 

(SAMPL 01...09), jota hal-
utaan käyttää kalibrointiin 

ja paina ENTER-näp-

paina ESC-näppäintä 
(1-piste kalibrointi, ei 
toista näytettä). Ruutu 

näyttää näytepisteen poh-
jalta lasketut viritysarvot 
(OFFSET, GAIN). Arvot 
talletetaan ENTER-näp-

päimellä ja hylätään 
ESC-näppäimellä paluu 

päänäyttöön ESCillä

2-piste kalibrointi kah-
dennäytepisteen avulla

2-Piste           
kalibrointi 

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATE ja 

paina ENTER-näppäintä

valitse [  ][  ]-näp-
päimien avulla kalibroin-

nin ensimmäinen piste 
(SAMPL 01...09) ja paina 

ENTER-näppäintä

valitse [  ][  ] 
-näppäimien avulla 

kalibroinnin toinen piste 
(SAMPL 01...09) ja paina 
ENTER-näppäintä Ruutu 

näyttää näytepisteden 
pohjalta lasketut 

viritysarvot (OFFSET, 
GAIN). Arvot talletetaan 
ENTER-näppäimellä ja 

hylätään ESC-näppäimellä 
paluu päänäyttöön 
ESC-näppäimellä

valitse RECIPE ja paina 
ENTER-näppäintä

Tasokorjaus 
(OFFSET)

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

valitse OFFSET ja paina 
ENTER-näppäintä

Aseta desimaalin paikka    

[  ] [  ] näppäimen 
avulla ja paina ENTER

syötä näytölle  tasokor-

jausarvo   [  ] [  ] 
-näppäimien avulla ja 

paina ENTER-näppäintä, 
kunnes yläerotin saavuttaa 

ruudun oikean reunan

paina ENTER-näppäintä 
ja talletta tasokorjausarvo

paina ESC-näppäintä pal-
ataksesi mittausnäyttöön

valitse RECIPE ja paina 
ENTER-näppäintä

Herkkyyskor-
jaus (GAIN)

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

paina [  ]-näppäintä ja 
valitse CALIBRATION ja 
paina ENTER-näppäintä

Aseta desimaalin paikka    

[  ] [  ]-näppäimen 
avulla ja paina ENTER

syötä näytölle  herkkyys-

korjausarvo[  ] [ 

yyy

 ] 
-näppäimien avulla ja 

paina ENTER-näppäintä, 
kunnes yläerotin saavuttaa 

ruudun oikean reunan

paina ENTER-näppäintä 
ja talletta herkkyyskor-

jausarvo

paina ESC-näppäintä pal-
ataksesi mittausnäyttöön

paina [  ]-näppäintä 
ja valitse GAIN ja paina 

ENTER-näppäintä

paina ESC-näppäintä 
siirtyäksesi valikkoon

Aika ja 
päivämäärä 

asetukset 

valitse CONFIGURA-
TION ja paina enter

paina [  ] ja valitse 
SYSTCONF ja paina 
ENTER-näppäintä

paina [  ] ja valitse 
SETCLOCK ja paina 
ENTER-näppäintä

anna näytölle  päivämäärä 

[  ] [ 

y

 ] -näppäimien 
avulla (pp.kk.vvvv), 

paina ENTER-näppäintä 
siirtyäksesi pp->kk->vvvv 
ja paina ENTER-näppäintä

anna näytölle kellonaika 

[  ] [ 

yy

 ] -näppäimien 
avulla (hh.mm.ss), 

paina ENTER-näppäintä 
siirtyäksesi hh->mm->ss 

ja paina ENTER-näppäintäjjj

paina ESC-näppäintä pal-
ataksesi mittausnäyttöön


