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

1. GİRİŞ
NIPRESS DD-200 paslanmaz çelikten fark basınç transmiterleri (opsiyonel olarak HASTELLOY® 2 telli sistemde C-276) sensör ve iki basınç portu 
kullanılabilir. Diferansiyel basınç vericisi, iki basınç portu arasındaki farkı ölçer ve bunu orantılı bir voltaj ve akım çıkışına dönüştürür. Fark basınç 
transmiterlerinin ana uygulama alanı proses endüstrisidir ve fazlasıyla kapalı, basınçlı tanklarda kullanılabilir.
Verici, HART üzerinden iletişim kurabilir® ve LCD ekran modülündeki üç minyatür tuş veya metal kapağın altında bulunan manyetik anahtarlar veya bir 
HART ile parametrelenebilir® iletişimci. Ex veya SIL versiyonları da mevcuttur.

2. SİPARİŞ KODU (TÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN DEĞİL!)

NIPRESS DDG – 2 – *

ölçüm
yöntem

Menzil(1) / Maks. statik basınç 
(bar)kod Proses bağlantısı

¼" NPT(2)

kod kod Kesinlik kod Çıkış / Ör kod

Diferansiyel NS G 0 – 0.01

0 – 0.06

/ 160
160

2 %0.1
%0.075

4 4 – 20 mA + HART®

4 – 20 mA + HART® / Ör.(3)

4
/ 7

NS
7 8

B0 – 0.4
0 – 2.5
0 – 20

/ 160
160
160

4 – 20 mA + HART® / Eski gün(3)

/ H 4 – 20 mA + HART®

/ Ex ia SIL2(3)
E/ m

4 – 20 mA + HART®

/ Ex d SIL2(3)
F

* Ex sürümleri, etiketteki tip tanımından hemen sonra "Ex" olarak işaretlenmiştir.

(1) Sipariş vermeden önce görüşüldüğü takdirde isteğe bağlı olarak özelleştirilmiş ölçüm aralıkları mevcuttur
(2) Dahili dişli proses bağlantısı
(3) Özel istek üzerine Ex veya SIL versiyonları mevcuttur
Not:
- Ex sertifikalı üniteler sipariş ederken, sipariş kodu 'Ex' etiketi ile bitmelidir.
- Standart dışı sensör tiplerinde conta ve gövde siparişte belirtilmelidir.
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER
Tip
Ölçüm aralığı
Aşırı yük kapasitesi
Kesinlik

DDG–2-4–- DDG–2-7–-
0 – 20 bar (0 – 290 psig)

Sipariş koduna göre
±0.1% ±0.075%

- 40 °C … +100 °C (-40 °F… +212 °F)
(+125 °C [+257 °F] kısa süreli, 30 dakikaya kadar)
Ekransız: -40 °C … +85 °C (-40 °F… +185 °F)

Göstergeli: -20 °C … +65 °C (-4 °F … +149 °F)
Paslanmaz çelik 1.4435 (316L), isteğe bağlı: Hastelloy® C-276 (2.4819)s

FKM, isteğe bağlı: EPDM
Paslanmaz çelik 1.4401 (316)

Alüminyum döküm
4 – 20 mA (2 telli) + HART®

12 – 28 V DC

Orta sıcaklık (silikon yağ dolgulu)

Ortam sıcaklığı(1)

sensör
Islanan parçaların malzemeleri Sensör contası

Proses bağlantısı
Konut
Çıkış sinyali
Güç kaynağı (UArz)(1)

rmaksimum = (UArz – UTedarik min.)/0.02 A [Ω]Yük direnci HART sırasında yükleme® iletişim: Rdk > 250 Ω
Sipariş koduna göre

Sıkıştırma odasındaki terminal kelepçeleri
IP67

Sınıf III (SELV)

Proses bağlantısı
Elektriksel bağlantı
Giriş koruması
Elektrik koruması

Yığın ~3,5 kg (~7,7 lb)

(1) Ex sertifikalı cihazlar hakkında bilgi için Ex sertifikalı modeller için özel veriler tablosuna bakın.

EX SERTİFİKALI MODELLER İÇİN ÖZEL 
VERİLERATEX onayı, Ex ia

Tip DDG–2--–8 Ör, DDG–2--–E Ör
Eski işaretleme

Eski referans belgesi
Güç kaynağı

II 1/2G Ex ia IIB T4 Ga/Gb,
ddg2848a0600p_03

12 – 28 V DC
imaks = 28 V DC, benimaks = 98 mA, Pimaks = 680 mW, Cben = ihmal edilebilir, Lben = ihmal edilebilir

II 1D Ex ia IIIC T85 °C Da

sen
Kendinden güvenlik verileri Güç kaynağı bağlantıları ve metal gövde arasındaki maksimum iç kapasite 27 nF'dir.

Bölge 0:
Bölge 1, 2:

İzin verilen ortam sıcaklığı, 
atmosferik basınç

- 20 °C ... +60 °C, 0,8 bar ≤ pATM ≤ 1,1 bar
- 40 °C … +70 °C
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ATEX onayı, Ex d
Tip
Eski işaretleme

DDG–2--–B Örn, DDG–2--–F Ör
II 2G Ex db IIC T5 Gb

ddg2848a0600p_03
13 – 28 V DC

- 20 °C … +70 °C
Ex d sertifikalı metal M20x1.5 kablo rakoru

Eski referans belgesi
Güç kaynağı
İzin verilen ortam sıcaklığı
Kablo girişi

3.1 BOYUTLAR

Ekranlı alüminyum gövde

3.2 AKSESUARLAR
- Kullanıcı ve Programlama Kılavuzu
- Garanti belgesi
- AB Uygunluk Beyanı
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3.3 GÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

-
-
-
-

Cihazı açmadan önce, kurulumun hiçbir kusur görünmeden tamamlandığından emin olun. 

Cihaz sadece teknik özelliklerde belirtilen sınırlamalar dahilinde kullanılabilir.

Cihazın elektrik bağlantısı, IP20 giriş koruması her zaman sağlanacak şekilde yapılmalıdır!
Ex ia sertifikalı vericiler, yalnızca teknik verilere ve cihazın patlamaya karşı koruma işaretine uygun, sertifikalı ve onaylanmış galvanik olarak izole edilmiş, kendinden 
güvenli Ex ia IIC devrelerinde çalıştırılabilir.

- Dikkat! Cihazlar kısmen statik şarj özellikli plastik bileşenler içerebilir. Elektrostatik yüklerin varlığı, kıvılcım oluşumu ve tutuşma riskine neden 
olabilir ve bu nedenle elektrostatik yüklenmeler tamamen önlenmelidir!
-
-
-

Plastik yüzeylerde sürtünmeyi önleyin! 

Cihazı kuru temizlemeyin!

Örneğin, ıslak bir silgi kullanın!

-
-
-
-

Ex d aleve dayanıklı korumalı cihazlar için özel olarak Ex d IIC kablo girişi kullanın!

Ex d modelleri için, kapak bir emniyet kilitleme vidası ile kapatıldıktan sonra kapak açılmaya karşı emniyete alınmalıdır!

1/2 Ex işaretleme cihazı ile sensör membranı ayrıca Ex bölgeleri arasında bir bölme görevi görür, bu nedenle mekanik hasara karşı korunmalıdır.
Döküm alüminyum alaşımlı kasanın alüminyum içeriği sınırı aşıyor, bu da cihazın Ex ortamındaki darbe veya sürtünme etkilerinden kaynaklanan olası kıvılcım 
veya tutuşma kaynaklarına karşı korunmasını gerektirir.

- Cihazın metal gövdesi EP (eş potansiyel) ağına bağlanmalıdır!

4. KURULUM
Çalışma sırasında aletin kesintisiz değiştirilmesini sağlamak için kapama armatürü kullanılması tavsiye edilir. Daha düşük basınçlar için basit bir küresel vana uygun 
olacaktır, ancak daha yüksek basınçlar için (6 barın üzerinde) üç yollu bir blöf iğneli vana önerilir.
Cihaz, içeride veya dışarıda kurulabilir. Kurulum, programlama ve ekranın okunması için yeterli alan olacak şekilde montaj konumunu seçin. Dış mekanda kullanırken cihazı 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın! Bunu yaparsanız, doğrudan güneş radyasyonu, cihazın izin verilen çalışma sıcaklığının aşılmasına neden olabilir. Bu, cihazın patlama 
tehlikesi olan herhangi bir alanda kullanılması durumunda özellikle kaçınılmalıdır!
Sıçrayan ve yoğuşan suyun tahliye edilebilmesi için çalışma konumunu seçin. Sızdırmazlık yüzeylerinde sabit sıvıdan kaçınılmalıdır! Cihazda kablo çıkışı varsa, giden 
kablo aşağı doğru yönlendirilmelidir.

Kurulum pozisyonu: ayrı ayrı belirtilir.
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4.1 KURULUM TALİMATI
Ölçülen ortam - tipine ve özelliklerine bağlı olarak tesisatçı için tehlikeli olabilir. Bu nedenle uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanılması 
tavsiye edilir.
Gürültü bastırma amacıyla, diferansiyel verici muhafazası topraklanmıştır. İşlemin topraklaması doğruysa cihazın başka bir topraklamasına gerek yoktur, 
aksi takdirde cihaz topraklanmalıdır.
Cihazı sadece basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumda kurun!

Yüksek basınç "H" girişine, düşük basınç "L" girişine bağlanmalıdır.
Cihazı patlama riski olan yerlere kurmayın. Cihazı normal çalışma koşulları altında patlayıcı bir alanda açmayın veya yapılandırmayın! Bu nedenle 
gösterge ve çalıştırma modülünün mekanik tesisat ile aynı anda konumlandırılması tavsiye edilir.
Önemli bir özelliği NIPRESS DD-200 Aile, bireysel fonksiyonların üç minyatür yardımıyla veya metal kapağın altında bulunan manyetik anahtarlarla 
ayarlanabildiğini gösteriyor. Sonrası, cihazın bölmeleri açmadan manyetik anahtarlarla yapılandırılabilmesi avantajına sahiptir.Konfigürasyondan 
hemen sonra, metal kapak tekrar yerine oturtulmalı ve elle tekrar sıkılmalıdır!
Nemin cihaza girmemesine dikkat edin! Contalar ve sızdırmazlık yüzeyleri kirlenmemelidir, çünkü (uygulamanın tipine ve konumuna bağlı olarak) kirlenmeler, daha düşük 
koruma derecesine neden olabilir ve sonuçta cihazın arızalanmasına veya cihazın onarılamaz bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
Ekranı konumlandırma:
Olağandışı montaj konumlarında bile kolay okunabilirliği garanti etmek için ekran ve çalıştırma modülü döndürülebilir. Sınırlayıcı modül üzerinde bulunur ve parçanın 315 ° 
döndürülmesine izin verir.
Sıkma torkları:
½" NPT: kb. 70 Nm.
Belirtilen sıkma torkları aşılmamalıdır!

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 bağlantı klemenslerine elektriksel olarak bağlanabilmesi için kapağın 
çıkarılması gerekmektedir.
Elektrik bağlantısı için blendajlı ve bükülü çok damarlı bir kablo kullanın. Cihazı 
bağlantı terminalleriyle elektriksel olarak bağlayın, ardından kapağı elle yerine 
takın ve muhafazanın tekrar sıkıca kapatıldığından emin olun.
Aleve dayanıklı gövdeli cihazlar için M20x1.5 kablo rakoru HSK-M-Ex-d / Metr. reçete 
edilir; hangi zaten önceden monte edilmiştir.

Ex d kablo rakorunun teknik verileri:
-
-
-

Kablo rakorlu cihazlarda kullanılan kablonun dış çapının izin verilen sıkma 
aralığında olduğundan emin olun! Kabloları bağladıktan sonra, sızdırmazlık uygun 
olana kadar salmastra vidasını sıkıca sıkın!

Kabloların bükülme yarıçapları aşağıdakilere uygun olmalıdır: 
Havalandırma borusu olmayan kablo:

- statik kurulum: 8 kat kablo çapı,
- dinamik uygulama: 12 kat kablo çapı.

kablo çapı: Ø10 – Ø 14 mm; 
daire genişliği: 24 mm;
sürekli çalışma sıcaklığı: -60 °C … +105 °C 
(-76 °F … +221 °F);
sertifika: x II 2G Ex db IIC Gb.

Havalandırma tüplü kablo:
- statik kurulum: 10 kat kablo çapı,
- dinamik uygulama: 20 kat kablo çapı.

-
DD-200 cihaz ailesi, döküm alüminyum muhafaza ile sipariş 
edilebilir. Kablolama penceresiz taraftan bağlanabilirken, ünite bir 
pencerenin olduğu diğer taraftan ekran ve butonlar kullanılarak 
parametrelenebilir.

Bağlantı şeması PIN konfigürasyonu

Tel kesiti maks. 2,5 mm2

Güç kaynağı +

Güç kaynağı -

COM

COM/TEST-

TEST+

sentedarik+

senarz-

Bağlantı noktalarını test edin (1)

kalkan GND
(1)TEST+ ve COM/TEST noktaları arasına bir ampermetre bağlanarak, çıkış 
sinyali (mA) besleme gerilimi kesilmeden kontrol edilebilir.
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5.1 HART® İLETİŞİM
Cihaz, anahtarlar, manyetik anahtarlar veya bir HART kullanılarak yapılandırılabilir.® uyumlu cihaz. 
İşlemin kusursuz olmasını sağlamak için aşağıdaki gereksinimler dikkate alınmalıdır:Ölçüm cihazı ile 
besleme arasındaki maksimum kablo uzunluğu:neredemaksimum [m] cinsinden maksimum kablo 
uzunluğu, Rv [Ω] cinsinden yük direnci ile birlikte kablo direnci ve Cv [pF/m] cinsinden kablo kapasitesi.

Direnç (R):
burada U Güç Kaynağıdır [V DC]. Direnç en az 240 Ω olmalıdır.

5.2 DÜZENLEME ÖRNEKLERİ 4 – 20 
mA, 2 telli basınç transmiteri

2 kablolu, Ex ia basınç vericisi 6. PROGRAMLAMA
Ölçülen değerler gösterilir ve bireysel parametrelerin konfigürasyonu bir 
menüdeki ekran tarafından gerçekleştirilebilir. Bireysel işlevler, üç minyatür buton 
veya metal kapağın altında bulunan manyetik anahtarlar ile ayarlanabilir.Cihazın 
manyetik anahtarlar kullanılarak yapılandırılması, kapağın çıkarılmasını 
gerektirmediğinden özellikle avantajlıdır. Bunun için sokete uyan uygun bir 
çubuk mıknatıs veya daha güçlü bir manyetik tornavida kullanın. Gerekirse, bir ucu 
tornavida, diğeri çubuk mıknatıs olarak tasarlanmış özel bir tornavida mevcuttur. 
Ayrıca, ekranda mevcut basınç girişini belirtilen basınç aralığının yüzdesi olarak 
gösteren bir çubuk grafik gösterilir. Menü sistemi, istediğiniz ayar öğesine kadar 
hem ileri hem de geri kaydırmanıza olanak tanıyan, ayrıca özelleştirilebilen kapalı 
bir sistemdir. Tüm ayarlar kalıcı olarak bir Flash EPROM'da saklanır ve cihazın 
besleme voltajıyla bağlantısı kesildikten sonra bile geri alınabilir.
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6.1 MENÜSİSTEMİN YAPISI
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6.2 MENÜSİSTEMİN AÇIKLAMASI
Parametreler, üç minyatür anahtar veya metal kapağın altında bulunan manyetik 
anahtarlar kullanılarak ayarlanabilir.
Bu tuşların işlevleri aşağıdaki gibidir:
▲ düğmesi: menü sisteminde ilerleyin veya görüntülenen değeri artırın
▼ düğmesi: menü sisteminde geri gidin veya görüntülenen değeri 
azaltın
OK düğmesi: seçilen menü öğelerini onaylamak ve değerleri ayarlamak için kullanılır. 

Yapılandırmanın yürütülmesi:

1. ▲- veya ▼- tuşlarını kullanarak istediğiniz menü öğesini seçin.
2. Seçili menü öğesini etkinleştirmek için OK tuşuna basın.

3. İstediğiniz değeri ayarlayın veya düğmesini kullanarak sunulan ayarlardan birini seçin.

▲ - veya ▼ tuşları.

4. Ayarlanan değeri/seçilen ayarı kaydetmek/onaylamak ve menüden çıkmak için OK 

düğmesine basın.

Değeri ayarla:

Bir parametre, bir değer sağlanarak yapılandırılırsa, değer, rakamlarla yapılandırılır. Bu, OK 
düğmesine basılarak bir menü öğesi (örn. "2.3.1 OFFSET") yapılandırıldıktan sonra ayarlanacak 
değerin ilk hanesinin yanıp sönmeye başlayacağı anlamına gelir. ▼- veya ▲-düğmesini 
kullanarak istediğiniz rakama kadar yukarı veya aşağı hareket edin ve OK-tuşuna basarak seçimi 
onaylayın. Bundan sonra, bir sonraki rakam yanıp sönmeye başlayacaktır. Aynı şekilde 
yapılandırın. "2.3.1 OFFSET" ve "2.3.2 FINALVAL" menü öğelerinde, ondalık nokta yanıp sönmeye 
başlar ve konumunu kullanarak konumunu değiştirmek de mümkündür.
▼ - veya ▲- tuşları.

Son olarak, rakamlarla ayarlanan toplam değer - varsa - OK tuşuna basılarak 
saklanabilir. Değer aralık dışındaysa, bir hata mesajı (örn. Hata 03) görüntülenecek 
ve ayar değeri saklanmayacaktır.
Negatif bir değer ayarlamayı düşünüyorsanız, ilk hane,
▼ - düğmesi.

Menü listesi

1 EKRAN
Açıklama
Ekran parametresi

1.1 Pmaksimum Maksimum basınç göstergesi (yüksek basınç)
Ölçüm sırasında oluşan maksimum basınç ekranda gösterilir.

1.2 Pdk Minimum basınç göstergesi (düşük basınç)
Ölçüm sırasında oluşan minimum basınç ekranda gösterilir.

1,3 tonmaksimum Maksimum sıcaklık göstergesi (yüksek sıcaklık)
Ölçüm sırasında oluşan maksimum sıcaklık ekranda gösterilir.

1,4 Tdk Minimum sıcaklık göstergesi (düşük sıcaklık)
Ölçüm sırasında oluşan minimum sıcaklık ekranda gösterilir.

1.5 TEMİZ 1.1-1.4 değerlerini silin (Pmaksimum, Pdk, Tmaksimum, Tdk)

1.6 BİLGİ Ekranın konfigürasyonu 
Basamak başına uygulanabilir 
değerler:"1": 1. satır: ölçülen 
basınç; "2": 1. satır: Çıkış sinyali;
"3": 1. satır: ölçülen sıcaklık; "4": 
1. satır: ölçülen basınç; "5": 1. 
satır: ölçülen basınç; "6": 1. satır: 
ölçülen basınç;

2. set basınç ünitesi 
2. satır: mA
2. satır: °C
2. satır: mA cinsinden basınç birimi / çıkış sinyali arasındaki değişim 
2. satır: °C cinsinden basınç birimi / sıcaklık arasındaki değişiklik
2. satır: Basınç birimi / mA cinsinden çıkış sinyali / °C cinsinden sıcaklık arasında geçiş

1.7 DÖNÜŞ Menüye dön 1 EKRAN
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Menü listesi

2 KALİB
Açıklama
Ölçüm aralığı, ekran ve çıkış sinyali konfigürasyonu

2.1 SIFIR Ekranı sıfırlama
OK düğmesi ile yardımcı menü öğesi seçildiğinde ekranda “ONAYLA” mesajı görünür. OK düğmesini en az 2 saniye basılı tutarak 
sıfırlama yapılır ve “ONAYLA” mesajı ekrandan kaybolur.

2.2 KAL REF Analog çıkışı basınç referansıyla ayarlar
2.2.1 OFSET Çıkış sinyali için başlangıç   değerini ayarlar

Referans basıncı uygulandıktan ve kabul edildikten sonra OK düğmesi ile yardımcı menü öğesinin seçilmesi, ekranda "ONAYLA" mesajının 
görüntülenmesine neden olur. OK düğmesini en az 2 saniye basılı tutarak, uygulanan basınç çıkış sinyali (4 mA) için başlangıç   değeri olarak 
belirlenir ve ekrandan "ONAYLA" mesajı kaybolur. Görüntülenen değer değişmeden kalır.

2.2.2 NİHAİ Çıkış sinyali için bitiş değerini ayarlar
Referans basıncı uygulandıktan ve kabul edildikten sonra OK düğmesi ile yardımcı menü öğesinin seçilmesi, ekranda "ONAYLA" mesajının 
görüntülenmesine neden olur. OK düğmesini en az 2 saniye basılı tutarak, uygulanan basınç çıkış sinyali (20 mA) için son değer olarak 
belirlenir ve ekrandan "ONAYLA" mesajı kaybolur. Görüntülenen değer değişmeden kalır.

2.2.3 DÖNÜŞ 2.2 CAL REF menüsüne dönün.
2.3 AYARLA Ölçüm aralığını ve sıfır noktasını ayarlar
2.3.1 OFSET Ölçüm aralığının başlangıç   değerini ayarlar

▲ ve ▼ düğmeleri, ölçüm aralığı için bir başlangıç   değeri tanımlamanıza olanak tanır. İzin verilen giriş aralığı, orijinal ölçüm aralığının %0 – 90'ı 
arasındadır (azaltma maks. 1:10). Girilen değere ulaşıldığında 4 mA çıkış verilir.

2.3.2 NİHAİ Ölçüm aralığının bitiş değerini ayarlar
▲ ve ▼ düğmeleri, ölçüm aralığı için bir bitiş değeri tanımlamanıza olanak tanır. İzin verilen giriş aralığı, orijinal ölçüm aralığının %10 – 100'ü 
arasındadır (azami 1:10'u azaltın). Terminal değerine ulaşıldığında çıkış tam olarak 20 mA olacaktır.

2.3.3 Z-CORR Ekran ve çıkış sinyalinin sıfır noktası düzeltmesi
OK tuşu ile yardımcı menü maddesi seçildiğinde ekranda "ONAYLA" mesajı belirir. OK düğmesini en az 2 saniye basılı tutarak, 
uygulanan basınç çıkış sinyali (4 mA) için başlangıç   değeri olarak ayarlanır ve ekran sıfırlanır. "ONAYLA" mesajı ekrandan 
kaybolur.

2.3.4 DÖNÜŞ 2.3 AYARLA menüsüne dön
2.4 KIRMIZI Menü 2'ye dön KALİB
2.4.1 OFSET Sıfır noktası ayarla OK tuşu ile yardımcı menü maddesi seçildiğinde ekranda "ONAYLA" mesajı belirir. OK düğmesini en az 2 

saniye basılı tutarak, uygulanan basınç değeri çıkış sinyali (4 mA) için başlangıç   değeri olarak belirlenir. "ONAYLA" mesajı 
ekrandan kaybolur.

2.4.2 NİHAİ Bitiş değerini ayarla OK tuşu ile yardımcı menü maddesi seçildiğinde ekranda "ONAYLA" mesajı belirir. OK düğmesini en az 2 
saniye basılı tutarak, uygulanan basınç değeri çıkış sinyali (20 mA) için bitiş değeri olarak belirlenir. "ONAYLA" mesajı ekrandan 
kaybolur.

2.4.3 KAYDET Ayarları kaydet OK tuşu ile yardımcı menü maddesi seçildiğinde ekranda "ONAYLA" mesajı belirir. OK düğmesini en az 2 saniye basılı 
tutarak uygulanan değerler kaydedilir ve "ONAYLA" mesajı ekrandan kaybolur. Kaydetmek için her iki fonksiyon da (2.4.1 ve 2.4.2) 
gerçekleştirilmelidir.
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Menü listesi Açıklama
2.4.4 DÖNÜŞ “2.4 TRIM” menüsüne dönün.

2.5 DÖNÜŞ “2 KALİB” menüsüne dön
3 SİNYAL Sinyal parametreleri

3.1 İŞLEV Fonksiyon seçimi
"LINEAR" (doğrusal fonksiyon)

“2 Kare”

“2SQR3POW”

“2SQR5POW”

%2'yi kes

3.2 YOĞUNLUK Yoğunluk girişi
Tanımlanabilir aralık: 100 ― 9999 kg/m3

Dönüştürme yalnızca [mFH], [cmFH] ve [mmFH] birimleri için geçerlidir.
3.3 NEM Sönümleme konfigürasyonu

Tanımlanabilir aralık: 0 ― 100 s

3.4 SİMÜLAT Çıkış sinyalinin simülasyonu
Tanımlanabilir aralık: herhangi biri, örneğin: 3,7 ― 22 mA.

3.5 DÖNÜŞ Menüye dön 3 SİNYAL
4 AYAR Temel ayarlar

4.1 EKRAN Ekran ünitesinin konfigürasyonu
4.1.1 BİRİM P Basınç Birimleri için birimin konfigürasyonu:

bar, mbar, g/cm², kg/cm², Pa, kPa, Torr, atm, mH2O, ftH2O, MPa, mFH*, cmFH*, mmFH*, mmH2O, mmHg, psi Basınçla ilgili tüm parametrelerin dönüştürülmesi 
gerçekleştirilir otomatik olarak. *Yoğunluk girişi gereklidir. (bkz. 3.2)

4.1.2 BİRİM T Sıcaklık için ünitenin konfigürasyonu
Birimler: °C ve °F

4.1.3 DÖNÜŞ 4.1 EKRAN menüsüne dön
4.2 HART Kimliği HART-ID (yalnızca HART ile ayarlanacak® çoklu bırakma modundaki cihazlar)

İstediğiniz kimlik numarasını ayarlayın. ("0" ile "15" arasında) ve OK düğmesi ile ayarı onaylayın. Bu değerin konfigürasyonu yalnızca cihazı çoklu bırakma 
modunda çalıştırmak istiyorsanız gereklidir (çoklu bağlantı, HART® uyumlu cihazlar). Kimlik numarası ise "0" olarak ayarlanırsa, çoklu bırakma modu devre dışı 
bırakılır ve ölçüm dönüştürücüsü analog modda çalışır.

4.3 KULLANICI-L Kullanıcının güvenlik seviyesinin konfigürasyonu

Güvenlik nedenleriyle, güvenlik seviyesini yapılandırmadan önce parolanın girilmesi gerekir. Bunu şuradan onaylayın:Tamam buton. Varsayılan parola fabrikada "0000" olarak 
ayarlanmıştır.
Güvenlik seviyeleri:

"0": tüm menü sistemi etkinleştirildi
"1": aşağıdaki menü öğeleri etkinleştirilir: 1 EKRAN, 3 SİNYAL, 4.3 KULLANICI-L "2": 
aşağıdaki menü öğeleri etkinleştirilir: 1 EKRAN, 4.3 KULLANICI-L
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Menü listesi Açıklama
4.4 ŞİFRE Parolanın yapılandırılması

Güvenlik nedenleriyle, yapılandırmayı başlatmak için önceki parolanın girilmesi gerekir. Değeri OK tuşu ile onaylayın. (Şifre 
fabrikada "0000" olarak ayarlanmıştır.) Ardından yeni şifreyi ayarlayın ve ile onaylayın.Tamam anahtar.
Parolanızı unuttuysanız, üretici NIVELCO tarafından sağlanan ana parolayı talep edebilirsiniz.

4.5 DİL Almanca için DE'yi veya İngilizce için EN'yi seçin
4.6 DÖNÜŞ Menüye dön 4 AYARLAR

5 HİZMET Hizmet
5.1 FABRİKA Fabrika ayarlarına sıfırla
5.2 HATA AKIM Arıza akımının tanımı

Tanımlanabilir değerler: 21,6 mA veya 3,8 mA; seçilen arıza akımı değeri elektronik aksamın arızasını gösterir.
5.3 TİP Cihaz türünü görüntüler
5.4 SER-NO Ayarlanan seri numarasını görüntüler

5.5 VERS Program sürümünü görüntüler (ürün yazılımı)

5.6 DÖNÜŞ Menüye dön 5 SERVİS
6 DÖNÜŞ EKRAN MODU'na dön

HATA MESAJLARI
GEÇEN PARAMETRE ÇOK KÜÇÜK

GEÇEN PARAMETRE ÇOK BÜYÜK
DÖNGÜ AKIMI AKTİF DEĞİL

UYGULANAN SÜREÇ ÇOK   DÜŞÜK

UYGULANAN SÜREÇ ÇOK   YÜKSEK

ALT ARALIK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

ALT ARALIK DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK

ÜST ARALIK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

ÜST ARALIK DEĞERİ ÇOK DÜŞÜK

AÇIKLIK ÇOK KÜÇÜK

CİHAZ ARIZASI

Girilen parametre değeri çok küçük.

Girilen parametre değeri çok büyük.

Döngü akımı aktif değil (HART ID > 0, cihaz Multidrop modunda çalışıyor).

Uygulanan proses basıncı çok düşük.

Uygulanan proses basıncı çok yüksek.

Alt aralık değeri (OFFSET) çok yüksek.

Alt aralık değeri (OFFSET) çok düşük.

Üst aralık değeri (FINALVAL) çok yüksek.

Üst aralık değeri (FINALVAL) çok düşük.

Açıklık çok küçük.

Dahili arıza (HW) lütfen cihazı onarım için NIVELCO'ya gönderin!
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7. SORUN GİDERME

Arıza Olası nedenler Arıza tespiti / çözümü

Yanlış bağlantı. Bağlantıları kontrol edin!

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

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!

Enerji 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 sinyalinin hafif kayması:
Sensörün diyaframı kireçlenmiş veya 
kabuklu.

Tüm kirlerin tamamen temizlendiğinden emin olmak için dikkatlice temizlenmesi önerilir.

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

Sensörün diyaframını kontrol edin, hasarlıysa cihazı üreticiye geri gönderin!
Çıkış sinyalinin büyük kayması:

Ölçülen değer (ekran ve Yüksek basınç/basınç zirveleri. Basınç portunun yeniden kalibrasyonu veya değiştirilmesi için cihaz üreticiye iade 
edilmelidir.analog çıkış) nominal 

değerden sapıyor: Diyaframın mekanik hasarı.

4 mA'da sabit çıkış sinyali: Yanlış kimlik numarası. “ID” menü öğesi altındaki ön ayar değerinin “0000” olduğundan emin olun!
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8. BAKIM VE ONARIM
Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Onarım yalnızca NIVELCO'nun tesislerinde yapılmalıdır.
Cihazın bağlantısını keserken, her zaman basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumda yapılmalıdır! Cihazın bağlantısını kesmeden önce ortamı boşaltın.
Gerekirse diyaframı agresif olmayan temizleme solüsyonu, yumuşak boya fırçası veya süngerle dikkatlice temizleyin. Yanlış temizlik diyaframın onarılamaz hasar görmesine 
neden olabilir. Bu nedenle diyaframı temizlemek için asla keskin nesneler veya basınçlı hava kullanmayın.
Cihazınızı tamire göndermeden önce dikkatli bir şekilde temizlenmeli, ortamdan ıslanan zararlı maddeler içerebilecek kısımları nötralize/dekontamine edin. Resmi 
formumuz (İade Edilen Ekipman Taşıma Formu) ana sayfamızdan indirildikten sonra eklenmelidir www.nivelco.com. Cihazı bir dekontaminasyon beyanı ile 
göndermelisiniz. Beyannamede, dekontaminasyon işleminin tamamlandığını, cihazın temiz ve zararlı maddelerden arınmış olduğunu ve üzerinde tehlikeli madde 
bulunmadığını beyan etmeniz gerekmektedir.
9. SAKLAMA KOŞULLARI
Depolama sıcaklığı:

Ekransız:
Ekranlı:

- 40 °C ... +85 °C (-40 °F … +185 °F)
- 20 °C … +65 °C (-22 °F … +149 °F)
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NIVELCO teknik verileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar!
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