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Bir NIVELCO cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 
Ürünümüzden memnun kalacağınıza eminiz!

1. GİRİŞ
NIPRESS DD-400 seri fark basınç transmiterleri 3 telli bir sistemde çalışır, basıncı ölçer ve bunu voltaj veya akım çıkışına dönüştürür. Paslanmaz çelik 
sensörler, döndürülebilir LCD ekran, 3 kablolu 4…20 mA akım çıkışı ve bir veya iki PNP anahtarlama çıkışı ile donatılmış NIPRESS DD-400 ailesi. Vericiler, 0–
70 bar (0–1015 psi) basınç aralığında gazlar ve sıvılar arasındaki basınç farkının ölçümü için uygundur.

2. SİPARİŞ KODU (TÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN DEĞİL!)

NIPRESS DD - 4 5 –

ölçüm
yöntem

Aralık / Maks. statik basınç 
[bar](2)

kod Proses bağlantısı kod kod Kesinlik kod Çıkış / Ör kod

Diferansiyel NS ¼" BSP A 0 – 0.1 … 1 ayarlanabilir / 7 F %2 5 4…20 mA 3 telli 2
½" BSP
¼" NPT(1)

½" NPT(1)

C 0 – 0.2
0 – 0.35
0 – 0.7
0 – 2
0 – 3.5
0 – 7

…
…
…
…
…
…

2 ayarlanabilir / 20

3,5 ayarlanabilir / 20

7 ayarlanabilir / 70

20 ayarlanabilir / 70

35 ayarlanabilir / 70

70 ayarlanabilir / 70

G
G Ö
H K

m
n
P

(1) Dişli iç proses bağlantısı
(2) Özel ölçüm aralığı mevcuttur; önceden müzakereye tabidir.
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip
Ölçüm aralığı
Aşırı yük toleransı
Kesinlik
Orta sıcaklık
Ortam sıcaklığı

DD-–4-5–-
0–70 bar (0–1015 psi) (sipariş koduna göre)

Sipariş kodu başına

%2
- 40°C…+125°C (-40°F…+257°F)
- 25°C…+85°C (-13°F…+185°F)

sensör Paslanmaz çelik 1.4435 (316L) (2 adet)
Islanan parçaların malzemeleri Sensör contası FKM

Proses bağlantısı Paslanmaz çelik 1.4404 (316L)
Konut
Çıktı

PA 6.6, Polikarbonat
4…20 mA (3 telli), 1 veya 2 PNP anahtarlama çıkışı

Kısa devre korumalı PNP çıkışı (max.: 125 mA)
0...100 mp arasında ayarlanabilir anahtarlama gecikmesi

Anahtarlama çıkışı

Güç kaynağı (UArz)
Yük direnci

24V DC ±%10
500 Ω

4 haneli (7 mm), kırmızı LED ekran; 
Gösterge aralığı:-1999…+9999;

Doğruluk: %0,1 ±1 basamak; 
Sönümleme: 0,3–30 sn (ayarlanabilir)

Görüntülemek

Proses bağlantısı
Elektriksel bağlantı
Giriş koruması
Elektrik koruması
Ağırlık

Sipariş kodu başına

M12x1 (5 pimli, metal)

IP65 (M12x1)
Sınıf III (SELV)

~ 0,35 kg (0,77 lb)
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3.1 BOYUTLAR
DDC–4-5–2

½" NPT ¼" NPT ½" BSP ¼" BSP

3.2 AKSESUARLAR
- Kullanıcı ve programlama kılavuzu
- Garanti belgesi
- AB uygunluk beyanı
- Montaj braketi
- İki vida

3.3 GÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

- Cihazı açmadan önce kurulumun görünür kusurlar olmadan tamamlandığından emin olun.

- Cihaz sadece teknik özelliklerde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanılabilir.
- Kabul edilebilir ölçüm ortamı, diyafram malzemesiyle kullanılabilen sıvılar ve gazlardır: sensör; paslanmaz çelik 1.4435 (316L),

süreç bağlantısı; paslanmaz çelik 1.4404 (316L).
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4. KURULUM
Montaj braketi ile verici düz yüzeylere veya duvarlara monte edilebilir. Montaj braketi, vericinin plastik muhafazasına vidalanmıştır. Kör kapakları çıkarın ve vidaları 
kullanın. Çalışma sırasında değiştirilecek olan cihaz için sızdırmazlık armatürünün kullanılması gerekmektedir. Daha düşük basınçlar için basit bir küresel vana 
uygundur; daha yüksek basınçlar (6 barın üzerinde) üç yollu bir blöf vanası gerektirir. Cihazın basınç portları işaretlenmiştir. Yüksek basıncın “P+” girişine, düşük 
basıncın ise “P-” giriş basınç portuna bağlı olduğundan emin olun!
4.1 KURULUM TALİMATI
Cihazı sadece basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumda kurun!
Ortam tehlikeli olabilir; bu nedenle kurulum işlemi için uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük gereklidir.
Diyaframın hasar görmesini önlemek için montaja başlamadan hemen önce ambalajı ve koruyucu kapağı çıkarın. Koruyucu kapağı saklayın! Ünitenin hemen 
kurulmaması durumunda, koruyucu kapak mümkün olan en kısa sürede tekrar takılmalıdır! Çok kolay hasar görebileceğinden, korumasız diyaframlara çok dikkatli 
davranın.
Tork sadece alet gövdesindeki (tork anahtarı) altıgen vidaya iletilmelidir. Cihazı kurarken, basınç portuna güçlü mekanik baskı uygulamaktan kaçının! 
Karakteristik eğrinin kaymasına veya cihaza zarar vermesine neden olur.
Verici muhafazası, elektronik gürültüyü bastırmak için topraklanmıştır. Cihazın topraklaması doğru ise başka bir topraklamaya gerek yoktur, aksi takdirde cihaz 
topraklanmalıdır.

Ekranı konumlandırma:
Ekran ve işletim modülü, olağandışı montaj konumlarında bile kolay okunabilmesi için döndürülebilir. Modülün dönüşü sınırlıdır. Ekranı döndürme sınırlarının 
ötesinde döndürmeyin.
Sıkma torkları:
¼" BSP: maks. 20 Nm; ½" BSP: maks. 50 Nm; ¼" 
NPT maks. 30 Nm; ½" NPT maks. 70 Nm;
Belirtilen sıkma torkları aşılmamalıdır!
BSP proses bağlantısı için kurulum adımları (DIN 3852):
Teflon bant gibi ek sızdırmazlık malzemeleri kullanmayınız! O-ring'in sağlam, yüzeyinin düz ve temiz olup olmadığını kontrol edin ve 
belirtilen oluğa tam olarak oturtun. Cihazı elle doğru dişe vidalayın! Cihazınız altıgen başlı vida yerine tırtıklı bir halka ile sabitlenecekse, basınç 
transmiteri sadece elle sıkılmalıdır! Altıgen vidalı cihazlar, uygun bir açık uçlu anahtar (tork anahtarı) kullanılarak sıkılmalıdır!
Teflon bant gibi ek sızdırmazlık malzemeleri kullanmayınız! O-ring'in hasarsız, yüzeyinin kusursuz ve temiz olup olmadığını ve belirtilen oluğa oturup 
oturmadığını kontrol edin. Cihazı elle doğru dişe vidalayın! Cihazınız altıgen vida yerine tırtıklı bir halka ile sabitlenmişse, basınç vericisi sadece elle 
sıkılmalıdır! Altıgen vida bağlantılı cihazlar, açık uçlu bir anahtar (tork anahtarı) kullanılarak sıkılmalıdır!
NPT proses bağlantısı için kurulum adımları:

Uygun conta kullanın (örn. PTFE şeridi)! Cihazı elle doğru dişe vidalayın ve bir anahtarla sıkın!
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5. KABLOLAMA

Cihazın kablolaması pin-out tablosuna ve bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. 
Elektrik bağlantısı için blendajlı ve bükülü çok damarlı bir kablo kullanın.

M12x1 (5-pin, metal) pin konfigürasyonu

Elektriksel bağlantı
Bağlantı şeması

M12x1 (5 pimli)

Güç kaynağı + 1

3

2

4

5

Güç kaynağı -

3 telli: sinyal +

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama çıkışı 2 (opsiyonel)

kalkan basınç portu -

5.1 DÜZENLEME ÖRNEKLERİ

3 kablolu fark basınç vericisi
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6. PROGRAMLAMA

6.1 KONFİGÜRASYON

PNP anahtarlarının sayısından bağımsız olarak menü yapısı tüm cihaz türleri için aynıdır. Yalnızca menü öğelerinin 
sayısında farklılık gösterirler. Tabloyu (6.5) ve menü listesini (6.6) takip ederek tüm olası menü öğelerinde size 
rehberlik ederler.

4 haneli 7 segmentli ekran ölçülen değeri gösterir ve menü öğeleri hakkında bilgi sağlar. Ekranın 
altındaki iki düğme menüde gezinmek ve parametreleri ayarlamak içindir.
Düğme "

Düğme "

”: menü sisteminde ileri doğru hareket eder veya görüntülenen değeri artırır.”: menü 

sisteminde geriye doğru hareket eder veya görüntülenen değeri azaltır.

İki düğmeye aynı anda basmak: her iki düğmeye aynı anda basılması, görüntüleme modu ve 
yapılandırma modu arasında geçiş yapar ve menü öğelerini ve değerlerini onaylar.
Değerleri ayarlarken, yukarı veya aşağı tuşunu 5 saniyeden fazla basılı tutarak sayma hızı 
arttırılabilir.
Menü navigasyonu, bireysel kurulum menüleri arasında istenen öğeye hem ileri hem de geri kaydırma 
yapan bir sarmal sistemdir.
Değişiklikler ancak iki düğmeye birlikte bastıktan ve menü öğesinden çıktıktan sonra etkili olur.
Tüm ayarlar kalıcı olarak bir EEPROM'da saklanır, böylece besleme gerilimi kesildikten sonra bile ayarlar 
unutulmayacaktır.

Çıkışların durumu 2 LED ile gösterilir. İlgili 
noktaya ulaşıldığında ve kontak aktif 
olduğunda LED'ler yanacaktır. Anahtarlama 
noktası 1'e ulaşıldığında ve anahtar çıkışı 1 
aktifse yeşil LED 1 yanar. Anahtarlama 
noktası 2'ye ulaşıldığında sarı LED 2 yanar ve 
anahtar çıkışı 2 aktiftir (opsiyonel).

6.2 ŞİFRE
Cihazın menü sistemi şifre ile korunabilir, bu nedenle ayarları sadece yetkili kişiler değiştirebilir. Parola erişimi ("PAon") etkinleştirilirse, tüm menü 
sistemi kilitlenir. Daha fazla bilgi için bkz. "6.6 Menü Sisteminin Açıklaması." Şifrenin girilmesi tüm menüyü tekrar erişilebilir kılacaktır ve şifre özel menü 
öğesi 4'ten değiştirilebilir. Şifrenin kaybolması veya unutulması durumunda cihazın fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleyin. Bunun için özel menü 
öğesi 2'yi kullanın.
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6.3 ANALOG ÇIKTININ YAPILANDIRILMASI (ÖRNEK)

Analog çıkış menülerde yapılandırılabilir ZP (sıfır noktası) ve EP (bitiş noktası). Aşağıdaki örnek, bunların nasıl kullanılacağını gösterir:

Bu örnekte cihazın 0–6 bar (0–87 psi) ölçüm aralığı vardır ve P1'e bağlıdır. Benzer sinyal 4…20 mA / 3 kabloludur ve 26 “SiAn” menüsünde “P1” 
üzerinde konfigüre edilmiştir.
Çıkış analog sinyali: 0 
bar (0 psi) = 4.00 mA
ZP'de değer 0'dan 1'e ve EP değeri 6'dan 5'e değiştirilirse, çıkış sinyali şu şekilde değişir: 1 bar 
(14,5 psi) = 4,00 mA 3 bar (43,5 psi) = 12,00 mA 5 bar (72,51) = 20 mA.
ZP ve EP değerleri, nominal basınç aralığının 1:10'una kadar ayarlanabilir.

3 bar (43,5 psi) = 12,00 mA 6 bar (87 psi) = 20 mA.

6.4 HİSTEREZİS VE KARŞILAŞTIRMA MODLARI

Aşağıdaki şemalar, anahtar çıkışlarının çalışmasını göstermektedir.
İlgili modları tersine çevirmek için açma ve kapatma noktalarının değerlerini değiştirmelisiniz.

Karşılaştırma modu ters Karşılaştırma modu Histerezis modu ters çevrildi histerezis modu
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6.5 MENÜ SİSTEMİNİN YAPISI
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6.6 MENÜ SİSTEMİNİN AÇIKLAMASI

Menü 1 – Erişim koruması Menü 9 – Anahtarlama çıkışı S1 için açma noktası ayarlayın

S1 çıkışı için bir açma değeri ayarlayın. (S1on)PAon - şifre aktif - devre dışı bırakmak için: şifreyi girin. PAof 
- parola etkin değil - etkinleştirmek için: parolayı girin.

Varsayılan parola “0005”tir; parolanın değiştirilmesi “Özel menü 4”te 
açıklanmıştır.

Menü 10 – Anahtarlama çıkışı S1 için kapatma noktası ayarlayın

S1 çıkışı için bir kapatma değeri ayarlayın. (S1of)

Menü 2 – Ölçüm aralığının başlangıç   göstergesi (sıfır noktası)
Siparişte tanımlanan değer, giriş seçeneği yok.

Menü 11 – Çıkış seçici S2'yi değiştir
"P1", "P2" (anahtarlama noktası, statik basınca tepki verir.

uygun giriş) veya “DIFF” (P1 ve P2 arasındaki basınç farkı)
Menü 3 – Ölçüm aralığı sonu göstergesi (bitiş noktası)

Siparişte tanımlanan değer, giriş seçeneği yok. Menü 12 – S2 çıkışını değiştirmek için açma noktası ayarlayın

S2 çıkışı için bir açma değeri ayarlayın. (S2on).Menü 4 ve Menü 5 – Sıfır noktası / bitiş noktası ayarla

& Sıfır noktasının konfigürasyonu analog çıkışı 
etkilerken, ekran değeri değişmeden kalır (sıfır ve uç nokta, 
üretim etiketine göre nominal basınç aralığı sınırları içinde 
yapılandırılabilir); daha fazla bilgi için bkz. "6.3 Analog çıkışı 
yapılandırma (örnek)".

Menü 13 – Anahtarlama çıkışı S2 için kapatma noktası ayarlayın

S2 çıkışı için bir kapatma değeri ayarlayın. (S2of)

Menü 14 – Histerezis seçin veya S1 çıkışının modunu karşılaştırın

& Histerezis modunu (HY 1) veya karşılaştırma modunu seçin
(CP 1) kontak 1. Histerezis ve karşılaştırma modundan bir açıklama 
bulabilirsiniz. Bölüm 6.4'tedir.

Menü 6 – Sönümlemeyi ayarla

Bu özellik, hızlı değişimden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
basınç değerleri. Zamanı ayarlayarak (0,3 – 30 sn), mevcut çıkış sinyali 
geciktirilebilir. Girilen değer ne kadar yüksek olursa, mevcut basınç çıkış sinyalinin 
değerine ulaşmak o kadar uzun sürer.

Menü 15 – Histerezis seçin veya S2 çıkışının modunu karşılaştırın

& Histerezis modunu (HY 2) veya karşılaştırma modunu seçin
(CP 2) kontak 1. için 6.4 bölümünde histerezis ve karşılaştırma modundan bir 
açıklama bulabilirsiniz.Menü 7 – Aşırı değer mesajı

“Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlayın.

Menü 16 – S1 çıkışı için açma gecikmesini ayarlayın

S1 çıkışı için açma gecikme değerini ayarlayın. (0 – 100 sn).Menü 8 – Çıkış seçici S1'i değiştir
"P1", "P2" (anahtarlama noktası, statik basınca tepki verir.

uygun giriş) veya “DIFF” (P1 ve P2 arasındaki basınç farkı)
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Menü 17 – S1 çıkışı için kapanma gecikmesini ayarlayın Menü 26 – Analog çıkış için sinyal seçimi
S1 çıkışı için kapanma gecikme değerini ayarlayın. (0 – 100 sn).

Menü 18 – S2 çıkışı için açma gecikmesini ayarlayın

Analog çıkışa istenilen giriş sinyalinin atanması; “P1” ise veya
“P2” seçilir, analog çıkış uygun giriş üzerindeki statik basıncı takip 
eder. “DIFA”, “DIFB” ve “DIFC” ayarı ile analog çıkış, P1 ve P2'den 
hesaplanan fark basıncını takip eder. "DIFB" ile analog sinyal, ek 
olarak yaklaşık %50 FSO yukarı kaydırılır; “DIFC” ile diferansiyel 
sinyalin karekökü görüntülenir.

S2 çıkışı için açma gecikme değerini ayarlayın. (0 – 100 sn).

Menü 19 – S2 çıkışı için kapanma gecikmesini ayarlayın

S2 çıkışı için kapanma gecikme değerini ayarlayın. (0 – 100 sn).

Menü 27 – Hata sinyali tanımı
İstenen hata sinyalini ayarlayın (bir hata varsa bu gönderilir).

Menü 20 ve Menü 21 – Maksimum / minimum basınç göstergesi

& Yüksek basıncı (HiPr) veya düşük basıncı görüntüler
(LoPr) değeri ölçüm işlemi sırasında (güç kesildiğinde değerler 
kaybolur). Değerleri silmek için 1 saniye içinde iki tuşa tekrar aynı 
anda basın.

İzin verilen seçenekler: “0FF” (hata sinyali yok), “C 0” (0 mA veya 0 V), “C L0” (3,5 mA 
veya 1,75 V) ve “C HI” (23 mA veya 11,5 V). Hata mesajı yalnızca Menü 6 “HILo” 
“açık” olarak ayarlandığında görünür.

Menü 22 – Ölçülen değer güncelleme (ekran)
Ekran yenileme döngüsü uzunluğunu ayarlar (0.0–10 sn).

Menü 28 – Ofset telafisi / konum düzeltme
Bir konum düzeltmesi veya ofset karşılaştırması yapılabilir

ölçüm değeri sapması belirli sınırlar içinde kaldığı sürece, yalnızca 
uygun bir referans kaynağı ile; her iki düğmeye basarak "P0SI" menü 
noktasını onaylayın. Ofset ortam basıncından saparsa, P1'deki ölçüm 
başlangıç   değerine karşılık gelen basınç referansını bağlamak gerekir. 
P2 açık kalmalı! Daha sonra her iki tuşa tekrar basılırsa, diferansiyel 
basınç transmiteri tarafından topikal olarak harcanan sinyal bir ofset 
olarak kaydedilecektir. Sensör sinyali ofset olmasına rağmen ekran, 
ayarlanan sıfır noktası değerini gösterir.
Mevcut bir analog çıkışla, bunun değişiklikten etkilenmediğini 
unutmayın. Ayrıca, dengeleme tam ölçeği de değiştirir.

Menü 23 – S1 kontak çıkışını simüle edin

Anahtar çıkışı S1'in durumu simüle edilebilir. Etkinleştir'i seçin veya
yukarı ve aşağı düğmeleriyle devre dışı bırakın (çıkış S1, tES1).

Menü 24 – S2 kontak çıkışını simüle et

Anahtar çıkışı S2'nin durumu simüle edilebilir. Etkinleştir'i seçin veya
yukarı ve aşağı düğmeleriyle devre dışı bırakın (çıkış S2, tES2).

Menü 25 – Analog çıkışı simüle et
Analog çıkış sinyalinin değeri simüle edilebilir. Birini seç

"oi 4" (4 mA veya 2 V), "oi12" (12 mA veya 6 V) ve "oi20" (20 mA 
veya 10 V)
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Menü 29 – Varsayılan ayarları yükle ÖZEL MENÜLER:
Özel menüye erişmek için “ ” veya “ ” düğmesiyle “PAof” öğesini seçin, ardından menü 

öğesini etkinleştirmek için her iki düğmeye de basın. Ekranda “1” görünür.
Bu seçenek, tüm ayarlar için fabrika varsayılan değerini geri yükler. NS

fabrika varsayılanlarına sıfırlayın, bu seçeneği seçtikten sonra iki düğmeye aynı anda 
basın. Şu ana kadar yaptığınız tüm değişikliklerin kaybolacağını ve bu nedenle parolanın 
da “0005” olarak değiştirileceğini unutmayın. Özel menü 1 – Tam ölçekli telafi

Tam ölçekli telafi, tam için belirtilen değerin olması durumunda gereklidir.
ölçek, uygulamadaki gerçek tam ölçek değerinden farklıdır; kompanzasyon 
ancak uygun bir referans kaynağı ile, ölçülen değerin sapması tanımlanan 
sınırlar içindeyse mümkündür.

Menü 30 – Ekran modu
İstenilen giriş sinyalinin görüntü değerine atanması (“P1”, “P2”

veya “FARK”)

“ ” ve “ ” tuşlarıyla “0238”i ayarlayın; her iki düğmeyle de onaylayın; Ekranda 
“FS S” görünecektir. Şimdi, ölçüm aralığının son değerine karşılık gelen 
basınç referansını P1'e bağlamak gerekir. P2 açık kalmalı! Basınç 
anahtarından yayılan sinyali tam ölçek olarak kaydetmek için her iki tuşa 
tekrar basın; Tüm aralık algılama sinyali kaydırılmış olmasına rağmen, ekran 
ayarlanan bitiş noktasını gösterecektir.

Menü 31 – Yapılandırmayı yükle

Cihazda saklanan konfigürasyonu yükleyin (Menü 32). (İçinden seçmek
1 ila 5).

Menü 32 – Yapılandırmayı kaydet

Cihaz yapılandırma ayarlarını kaydeder. arasında bir sayı seçin Analog çıkış sinyalinin (analog çıkışlı cihazlarda) bu değişiklikten 
etkilenmediğini lütfen unutmayın.1 ve 5.

Özel menü 2 – Şifre belirle
“0835” girin; iki tuşa birlikte basarak ayarı uygulayın; NS

ekran “SEtP” diyecektir; şimdi “ ” - veya “ ” -tuşlarını kullanarak şifreyi 
ayarlayın. Aşağıdaki kod numaraları dışında 0'dan 9999'a kadar herhangi bir 
sayı girilebilir: 0238, 0247, 0729 ve 0835. Yeni kod numarasını girdikten sonra 
iki düğmeye birlikte basarak kaydedin.
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7. SORUN GİDERME

Arıza Olası nedenler Arıza tespiti / çözümü

Hatalı bağlantı. Bağlantıları kontrol edin!

Kırık tel. Bir kablo test cihazı kullanarak tüm kabloları kontrol edin!
Çıkış sinyali yok:

Arızalı ölçüm cihazı (sinyal 
girişi).

Amper ölçeri (ve sigortasını) ve sinyal işleme ünitesinin analog girişini kontrol 
edin!

Yük direnci çok yüksek. Yük direncinin değerini kontrol edin!

Analog çıkış sinyali çok düşük: Besleme voltajı çok düşük. Dönüştürücü / vericideki güç kaynağını ve gücü / akımı kontrol edin!

Güç kaynağı arızası. Güç kaynağını ve cihazda uygulanan besleme voltajını kontrol edin.

Sensörün diyaframı ciddi 
şekilde kirlenmiştir.

Agresif olmayan temizleme solüsyonları, yumuşak fırça veya sünger ile temizlik.

Çıkış sinyali biraz ofset:
Sensörün diyaframı 
kireçlenmiş veya kabuklu. Tüm kirlerin tamamen temizlendiğinden emin olmak için dikkatlice temizlenmesi önerilir.

Sensörün diyaframı hasarlı (aşırı 
basınç veya mekanik darbe 
nedeniyle).

Çıkış sinyalinde büyük 
ofset:

Sensörün diyaframını kontrol edin, hasarlıysa cihazı üreticiye geri 
gönderin!

Hasarlı elektrik bağlantısı Bağlantıyı kontrol edin

Yanlış çıkış sinyali: Basınç aralıklarının ters 
polaritesi “P+” girişine daha yüksek basıncın bağlı olduğundan emin olun.
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8. BAKIM VE ONARIM
Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Gerekirse biriken olası kirler temizlenmelidir. Garanti koşulları garanti kartına dahildir.

Cihazı sadece basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumdayken sökün! Cihazı sökmeden önce ortamı boşaltın.
Gerekirse diyaframı agresif olmayan bir temizleme solüsyonu, yumuşak bir fırça veya süngerle dikkatlice temizleyin. Yanlış temizlik diyaframda onarılamaz hasara neden 
olabilir.
Bu nedenle diyaframı temizlemek için asla keskin nesneler veya basınçlı hava kullanmayın. Cihaz tamire gönderilmeden önce dikkatlice temizlenmeli, 
ortamla temas eden ve zararlı madde içerebilecek kısımları dekontamine edilmelidir. Resmi formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma Formu) 
eklenmelidir. Web sitemizden indirinwww.nivelco.com. Cihaz bir dekontaminasyon beyanı ile gönderilmelidir. Lütfen beyanda dekontaminasyon 
işleminin tamamlandığını, cihazın temiz ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu ve üzerinde tehlikeli madde bulunmadığını belirtin.

9. SAKLAMA KOŞULLARI
Depolama sıcaklığı: - 40°C…+85°C (-40°F…+185°F)
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NIVELCO teknik verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar!
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