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

1. GİRİŞ
Yıkama sensörlü NIPRESS DK−500, DK−600 ve DK−700 basınç anahtarları, akıllı bir basınç anahtarı ve 4 haneli LED ekranın başarılı 
bir kombinasyonudur. Bu, anahtarlama çıkışları aracılığıyla basıncın izlenmesi ve kontrol edilmesi için çeşitli endüstriyel 
sektörlerde çok sayıda uygulamaya uygun olmasını sağlar. Dönebilen bir ekran ve PNP kontak çıkışları ile birlikte gelir. Ex 
versiyonu da mevcuttur.
DK-500 serisi Paslanmaz Çelik sensörlü bir elektronik basınç anahtarıdır. Tesis ve makine mühendisliği, ısıtma ve iklimlendirme ve 
çevre mühendisliği (su – kanalizasyon – geri dönüşüm) alanlarındaki uygulamalar için mükemmeldir.
DK-600 serisi seramik sensörlü elektronik basınç anahtarıdır. Viskoz, macunsu veya çok kirli ortamlarda kullanıma 
uygundur. Sağlam, dönebilen Paslanmaz Çelik gövde, zorlu koşullarda ve zorlu çalışma ortamlarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.
DK-700 serisi, kaynaklı Paslanmaz Çelik sensörlü bir elektronik basınç anahtarıdır. Bu basınç anahtarı proses endüstrisi, 
özellikle gıda endüstrisi ve eczacılık için geliştirilmiştir.

2. TEKNİK VERİLER
GGENEL VERİLER
Tip DK--5---- DK--6-2-- DK--7----/DL--7----

− 1…0; 0…600 bar
(−14.5…0; 0…8700 psig) Sipariş kodu başına

− 1…0; 0…40 bar
(−14.5…0; 0…580 psig) Sipariş kodu başına

Ölçüm aralığı

Aşırı yük toleransı Sipariş kodu başına

p ≥ 0,4 bar (5,8 psig): %0,25;
%0.5

p ≥ 0,4 bar (5,8 psig):
%0.25; %0.5

Kesinlik %0.5

− 40°C…+125°C (−40°F…+257°F) silikon yağı
− 10°C…+125°C (+14°F…+257°F) gıda sınıfı yağ

Orta sıcaklık − 40°C…+125°C (−40°F…+257°F)

Ortam sıcaklığı − 40°C…+85°C (−40°F…+185°F)
sensör Paslanmaz çelik 1.4435 (316L) SeramikAl2Ö3 %96 Paslanmaz Çelik 1.4435 (316L)

FKM; seçenek: kaynaklı versiyon

contasız (maks. 40 bar
[580 psig])

FKM
(seçenek: EPDM, maks. 160

çubuk [2320 psig]), NBR

FKM < 200°C (392 °F), 
FFKM > 200°C (392 °F)

Fok

Paslanmaz çelik 1.4404 (316L)
(seçenek: PVDF yalnızca ½" BSP 

ile, maks. 60 bar [870 psig])

İşlem
bağlantı

Paslanmaz çelik 1.4435 (316 L)
(maks. 60 bar [870 psig])

Paslanmaz çelik 1.4404 (316L)

Konut Paslanmaz çelik 1.4404 (316L) Paslanmaz çelik 1.4301 (304) Paslanmaz çelik 1.4404 (316L);
Çıktı 1 veya 2 bağımsız PNP kontağı, (opsiyonel analog çıkış: 4...20 mA / 0–10 V)
Anahtarlama çıkışı Kısa devreye dayanıklı PNP çıkışı (max.: 125 mA), 0...100 s arasında ayarlanabilen gecikme süresi 2.1 AAKSESUARLAR

-
-
-

Analog çıkış olmadan: 13–36 V DC; 3 
kablolu akım çıkışı: 24 V DC ± %10;

2 kablolu akım çıkışı: 13–36 V DC 3 
kablolu voltaj çıkışı: 24 V DC ± %10

Kullanıcı ve programlama kılavuzu 
Garanti kartı
AB uygunluk beyanı

Güç kaynağı (UArz)(1)

yük direnci
analog çıkış

2-telli akım çıkışı: Rmaksimum=[(UArz-UTedarik min.)/ 0,02 A], [Ω]
3-telli akım çıkışı: Rmaksimum= 500 Ω; 3-telli voltaj çıkışı: Rdk = 10 kΩ

4 haneli (7 mm [0,28 inç]), kırmızı LED ekran;
Doğruluk: %0,1 ±1 basamak;

Gösterge aralığı: -1999…+9999;
Sönümleme: 0,3–30 sn (ayarlanabilir)

Görüntülemek

Proses bağlantısı Sipariş kodu başına

Elektriksel bağlantı M12x1 (5 pimli, metal)
Giriş koruması IP67
Elektrik koruması Sınıf III (SELV)
Ağırlık ~0,4 kg (~0,88 lb) ~0.5 kg (~1.1 lb)

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

SİÇİN ÖZEL VERİLER EX SERTİFİKALI MODELLER (SADECE 4…20 mA / 2-TEL)
Tip DK--5---- DK--6-2-- DK--7---- / DL--7----
Eski işaretleme (Askıda olması)

Eski güç kaynağı 15–28 V DC
Yalnızca Ex ia sertifikalı güç kaynağı modülü ile kullanın! senimaks = 28 V 

DC, benimaks = 93 mA, Pimaks = 660 mW, Cben ≈ 0 nF, Lben ≈ 0 mH
Kendinden güvenlik verileri

Maks. anahtarlama akımı(2) 70 mA
Çevre için izin verilen sıcaklıklar − 25°C…+70°C (-13°F…+158°F)

(2) Gerçek anahtarlama akımı, güç kaynağı ünitesine bağlıdır

2.2 SİPARİŞ KODLARI
2.1 DK-500 SİPARİŞ KODU (NTÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN!)

NIPRESS D K – 5 - *

mGÜÇLENDİRME

YÖNTEM

röfke (1) /
ÖVERBASINÇ [bar]CODE PROCESS BAĞLANTISI CODE CODE ADOĞRULUK CODE ÖUTPUT / CSERTİFİKALAR CODE

Değiştirmek K ¼” BSP
½” BSP
¼” NPT
½” NPT

A
C
G
H

- 1 – 0 / 5

0 – 0.1 / 0.5
0 – 0.16 / 1
0 – 0.25 / 1
0 – 0.4 / 2

0
1
r
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
NS
E
F
G
H
J
K

%0.25 (2)

% 0,5
1
2

1 PNP anahtarlama çıkışı

2 PNP anahtarlama çıkışı

7
9

4…20 mA 2 kablolu + 1 PNP 
anahtarlama çıkışı / Ex ia G (3)

F

0 – 0.6 / 5
0 – 1 / 5
0 – 1,6 / 10
0 – 2.5 / 10
0 – 4 / 20
0 – 6 / 40
0 – 10 / 40
0 – 16 / 80
0 – 25 / 80
0 – 40 / 105
0 – 60 / 210
0 – 100 / 210 * Ex sürümleri, etiketteki tip tanımından hemen sonra "Ex" olarak işaretlenmiştir.

(1) Özel ölçüm aralığı mevcuttur; önceden müzakereye tabidir.

(2) p ≥ 0,4
(3) Ex versiyonları özel istek üzerine mevcuttur. .

0 – 160 / 600
0 – 250 / 1000
0 – 400 / 1000
0 – 600 / 1000
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2.2 DK-600 SİPARİŞ KODU (NTÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN!)

NIPRESS D K – 6 2 – *

mGÜÇLENDİRME

YÖNTEM

röfke (1) /
ÖVERBASINÇ [bar]CODE PROCESS BAĞLANTISI CODE CODE ACCUR ACY CÖ

2
DE ÖUTPUT / CSERTİFİKALAR CODE

Değiştirmek K ¼” BSP
½” BSP

A
C

- 1 – 0 / 4

0 – 0.4 / 1
0
3

% 0,5 1 PNP anahtarlama çıkışı

2 PNP anahtarlama çıkışı
4…20 mA 2 kablolu + 1 PNP anahtarlama çıkışı / Ex ia G (2)

7
9

¼” NPT G 0 – 0.6 / 2 4 F
½” NPT H 0 – 1 / 2

0 – 1,6 / 4
5
6

0 – 2.5 / 4 7
0 – 4 / 10 8
0 – 6 / 10 9
0 – 10 / 20 A
0 – 16 / 40 B
0 – 25 / 40 C
0 – 40 / 100 NS
0 – 60 / 100 E
0 – 100 / 200 F
0 – 160 / 400 G * Ex sürümleri, etiketteki tip tanımından hemen sonra "Ex" olarak işaretlenmiştir.

(1) Önceden anlaşmaya bağlı olarak özel ölçüm aralıkları mevcuttur.

(2) Ex versiyonları özel istek üzerine mevcuttur.

0 – 250 / 400 H
0 – 400 / 600 J
0 – 600 / 800 K

2.3 DK-700 SİPARİŞ KODU (NTÜM KOMBİNASYONLAR MÜMKÜN!)

NIPRESS NS – 7 – *

mGÜÇLENDİRME 

YÖNTEMİ / TEMPERATURE

röfke (6) / ÖVERBASINÇCODE PROCESS BAĞLANTISI CODE CODE ADOĞRULUK CODE Ö
[bar]

- 1 – 0 / 5

0 – 0.1 / 0.5
0 – 0.16 / 1
0 – 0.25 / 1
0 – 0.4 / 2

UTPUT / CSERTİFİKALAR CODE

Anahtarı / +125°C'ye 

(+257°F) kadar

½” BSP (2)

¾" BSP
1" BSP
¾" Üçlü Kelepçe

1" Üçlü Kelepçe

C
NS
E
T
L

0
1
r
2
3

%0.25 (7)

% 0,5
1
2

1 PNP anahtarlama çıkışı

2 PNP anahtarlama çıkışı

7
9

K

Anahtarı / +300°C'ye 

(+572°F) kadar (1)

4…20 mA 2 kablolu + 1 PNP anahtarlama çıkışı / 
Ex ia G (8)

L F

1½" Üçlü Kelepçe m 0 – 0.6 / 5 4
2" Üçlü Kelepçe n 0 – 1 / 5 5 * Ex sürümleri, etiketteki tip tanımından hemen sonra "Ex" olarak işaretlenmiştir.

DN25 Boru kaplini (3) Ö 0 – 1,6 / 10 6 (1) Vakumda +150°C'ye (+302°F) kadar
(2) p ≥ 1 bar (14,5 psig)
(3) DIN 11851 (0,25–40 bar [3.6–580 psig])
(4) DIN 11851 (0,25–40 bar [3.6–580 psig])
(5) DIN 11851 (0,25–25 bar [3.6–362.6 psig])
(6) Önceden anlaşmaya bağlı olarak özel ölçüm aralıkları mevcuttur.
(7) p ≥ 0,4 bar (5,8 psig)
(8) Ex versiyonları özel istek üzerine mevcuttur.

DN40 Boru kaplini (4) P 0 – 2.5 / 10 7
DN50 Boru kaplini (5) r 0 – 4 / 20 8
ÇEŞİT® DN40/50 V 0 – 6 / 40 9

0 – 10 / 40 A
0 – 16 / 80 B
0 – 25 / 80 C
0 – 40 / 105 NS

2.3 DÖLÇÜLER

DKC-5----
DKC-6----

DKA-5----
DKA-6----

DKG-5----
DKG-6----

DKH-5----
DKH-6----

D---7---- D---7----
TriCLAMBA HYJENİK BAĞLANTILAR (PIPE KAPLİN)

Nominal basınç p > 400 bar (5800 psig) ise, cihazların uzunluğu Ex olmayan 
versiyonda 19 mm (0,75 inç) ve IS versiyonunda 39 mm (1,5 inç) artar.

Boy ¾” 1” 1 ½” 2” Boy DN 25 DN40 DN 50
DC-7---- DC-7----

bir [mm] 14 23 32 45 bir [mm] 23 32 45

B [mm]

P [çubuk]

25

≥ 4 / ≤ 8

50.5

≥ 0,25 / ≤ 16

50.5

≤ 16

64

≤ 16

B [mm] 44 56 68,5

C [mm] 10 10 11

P [çubuk] ≥ 0,25 / ≤ 40 ≥ 0,25 / ≤ 40 ≥ 0,25 / ≤ 25
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3.3 GÜVENLİ KULLANIM ÖZEL ŞARTLARI

-
5. KABLOLAMA

Cihazı açmadan önce kurulumun görünür kusurlar olmadan tamamlandığından emin 
olun.

Elektrik bağlantısı için blendajlı ve bükülü çok damarlı bir kablo kullanın.
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. 
Havalandırma tüplü kablo:
- statik kurulum: 10 kat kablo çapı,
- dinamik uygulama: 20 kat kablo çapı.

- Cihaz sadece teknik özelliklerde belirtilen sınırlamalar dahilinde 
kullanılabilir.

- Ex ia sertifikalı vericiler, yalnızca teknik verilere ve cihazın patlamaya karşı koruma 
işaretine uygun, sertifikalı ve kendinden güvenli onaylı Ex ia IIC devrelerinde 
çalıştırılabilir.

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

4. KURULUM
Çalışma sırasında aletin güvenli bir şekilde değiştirilmesini sağlamak için kapatma armatürünün 
kullanılması tavsiye edilir. Daha düşük basınçlar için basit bir küresel vana uygun olacaktır ve 
daha yüksek basınçlar için (6 bar [87 psig] üzeri) üç yollu bir blöf iğneli vana önerilebilir.
Sensör diyaframına çok dikkatli davranın; çünkü bu kısım çok kolay zarar görebilir. Diyaframın 
hasar görmesini önlemek için montaja başlamadan hemen önce ambalajı ve koruyucu kapağı 
çıkarın. Koruyucu kapağı saklayın! Ünitenin kurulumu hemen yapılmazsa, koruyucu kapak 
mümkün olan en kısa sürede tekrar yerine takılmalıdır!
Ekran ve işletim modülü bir dönüş sınırlayıcı ile donatılmıştır. Ekranı döndürme 
sınırlarının ötesinde döndürmeyin.
Cihazı kurarken basınç portunda yüksek mekanik baskılardan kaçının! Bu, karakteristik eğrinin 
kaymasına veya hasara neden olacaktır.
Cihaz içeride veya dışarıda kurulabilir. Montaj, programlama ve ekranın okunması için 
yeterli alan olacak şekilde montaj konumunu seçin. Dış mekanda kullanırken cihazı 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın! 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. Cihazda kablo çıkışı varsa, giden 
kablo aşağı doğru yönlendirilmelidir. Kablonun yukarı doğru yönlendirilmesi gerekiyorsa, 
bu başlangıçta aşağı doğru bir eğride yapılmalıdır.

5.1 KABLOLAMA

WITH 2-TEL VERİCİ WITH 3-TEL VERİCİ

M12x1 (5-pin, metal) pin konfigürasyonu
Elektriksel bağlantı M12x1 (5 pimli)

Güç kaynağı + 1
Güç kaynağı - 3
3 telli: sinyal + 2

Anahtarlama çıkışı 1 4
Anahtarlama çıkışı 2 (opsiyonel) 5

kalkan muhafaza / basınç portu

5.2 DÜZENLEME ÖRNEKLERİ
4.1 KURULUM TALİMATI BASINÇ ANAHTARI 3 TELLİ BASINÇ ŞALTERİ KABLOSU
Cihazı sadece basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumda kurun!
Ortam tehlikeli olabilir; bu nedenle kurulum işlemi için uygun koruyucu giysi, 
eldiven ve gözlük gereklidir.
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.

(1-2 ANAHTARLAMA ÇIKIŞI) VERİCİ ÇIKIŞI

Montaj konumu: Diyafram aşağı doğru yönlendirildiğinde basınç anahtarı dikey 
konumda kalibre edilmiştir. Farklı bir şekilde monte edilirse, ölçülen değerlerde çıktıda 
küçük bir sapma görünebilir.
Oksijen uygulamaları için (yalnızca DK-600) FKM Vi 567 O-halkalarına sahip vericiler önerilir: izin 
verilen maksimum değerler: 25 bar / 150°C (362,6 psig / 302°F) (BAM onayı), 25 barın üzerinde 
(362,6 psig) ) basınç transmiterleri contasız kullanılabilir.

6. PROGRAMLAMA
6.1 KONFİGÜRASYON

Siparişe göre cihaz max. 2 PNP kontağı.
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).

Sıkma torkları:
¼ ” BSP: maks. 5Nm; ½ 
” BSP: maks. 10 Nm; ¼ " 
NPT: maks. 30 Nm;

¾ ” BSP: maks. 15 Nm; 
1” BSP: maks. 20 Nm; ½ 
" NPT: maks. 70 Nm.

Belirtilen sıkma torkları aşılmamalıdır!
Boru anahtarı kullanmayın, çünkü kullanılması cihaza zarar verebilir!BSP 
proses bağlantısı için kurulum adımları (DIN 3852): Teflon bant gibi ek 
sızdırmazlık malzemeleri kullanmayın!
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 yalnızca

PNP anahtarlarının sayısından bağımsız olarak menü yapısı 
tüm cihaz türleri için aynıdır. Sadece farklılık gösterirler

menü öğelerinin sayısı. 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.

elle sıkılır! Altıgen vidalı cihazlar, açık ağızlı anahtar (tork anahtarı) ile 
sıkılmalıdır!
NPT proses bağlantısı için kurulum adımları:
Uygun conta kullanın (örn. PTFE şeridi)! Cihazı elle doğru dişe vidalayın ve 
bir anahtarla sıkın!
Hijyenik bağlantılar için kurulum adımları (sadece DK-700, DL-700)
O-ring'in hasarsız, yüzeyinin kusursuz ve temiz olup olmadığını ve belirtilen oluğa oturup 
oturmadığını kontrol edin. Cihazı elle doğru dişe vidalayın! Süt ürünleri borusu 
bağlantısını karşı tarafta ortalayın! Kupa somununu montaja vidalayın
Bölüm! Bir kanca anahtarıyla sıkın!
"TRICLAMP ve VARIVENT" bağlantıları için kurulum adımları (sadece DK-700, DL-700)
Ortama ve basınç girişine karşılık gelen uygun bir conta kullanın! Contayı ilgili montaj 
parçasına yerleştirin! TRICLAMP veya VARIVENT bağlantısını contalı bağlantı parçasında 
ortalayın! Ardından cihazı, tedarikçinin talimatlarına göre uygun bir sabitleme elemanıyla 
(örneğin yarım halka veya geri çekilebilir halka kelepçe) takın.

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

menü sisteminde geriye doğru hareket eder veya görüntülenen değeri azaltır.Buton “
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.

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 maddesi 4'ü kullanın.
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6.3 ANALOG ÇIKIŞIN YAPILANDIRILMASI (ÖRNEK) 
(4…20 MA / 3-TEL AYARLANABİLİR)

3-TEL SİSTEMİ

Analog çıkış menülerde yapılandırılabilir ZP (sıfır noktası) ve EP (bitiş noktası). Aşağıdaki örnek, 
bunların nasıl kullanılacağını gösterir:
Bu örnekte, cihazın 0–400 bar (0–5800 psi) ölçüm aralığı vardır. 
Çıkış analog sinyali:
0 bar (0 psi) = 4,00 mA
ZP'de değer 0'dan 20'ye ve EP değeri 400'den 300'e değiştirilirse, çıkış sinyali aşağıdaki 
gibi değişir:
20 bar (290 psi) = 4,00 mA 160 bar (2320 psi) = 12,00 mA
ZP ve EP değerleri, nominal basınç aralığının 1:5'ine kadar ayarlanabilir.

200 bar (2900 psi) = 12,00 mA 400 bar (5800 psi) = 20 mA.

300 bar (4350 psi) = 20 mA.

6.4 HİSTEREZİS VE KARŞILAŞTIRMA MODU

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

histerezis modu
ters çevrilmiş

Karşılaştırma modu Karşılaştırma modu ters histerezis modu

6.5 MENÜ SİSTEMİNİN YAPISI
2-TEL SİSTEMİ

6.6 MENÜ SİSTEMİNİN AÇIKLAMASI 
Menü 1 – Erişim koruması

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 2 – Ondalık nokta konumunu ayarla

Ondalık noktanın konumunu ayarlayın!

Menü 2a – Ölçüm aralığı başlangıcı göstergesi (sıfır noktası) (sadece 4…
20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir)

Siparişte tanımlanan değer, giriş seçeneği yok.

Menü 2b – Ölçüm aralığı sonu göstergesi (bitiş noktası) (sadece 4…20 
mA / 3 kablolu ayarlanabilir)

Siparişte tanımlanan değer, giriş seçeneği yok.

Menü 3 ve Menü 4 – Sıfır noktası / bitiş noktası ayarla

& Cihaz teslimattan önce doğru şekilde konfigüre edilmiştir, bu nedenle 2 
telli bir cihazın daha sonra ayarlanması, yalnızca farklı bir görüntülenen değer isteniyorsa 
(örn. % 0 – 100) gereklidir. 4…20 mA / 3 telli ayarlanabilir: bu menünün farklı bir anlamı 
vardır. 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). (4…20 
mA / 3 kablolu ayarlanabilir)".

Menü 5 – Sönümlemeyi ayarla

Bu özellik, hızla değişen basınçtan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırır.
değerler. 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 6 – Aşırı değer mesajı
“Açık” veya “Kapalı” olarak ayarlayın.

Menü 7, Menü 9 – Anahtarlama çıkışı için açma noktası ayarlayın 
(anahtarlama çıkışları S1, S2)

İlgili çıkış için bir açma değeri ayarlayın. (S1, S2 çıkışıS1on, S2on)!
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Menü 8, Menü 10 – Anahtarlama çıkışı için kapatma noktası 
ayarlayın (S1, S2 çıkışları S1on, S2on).

ÖZEL MENÜLER:
Özel menüye erişmek için, menü öğesini etkinleştirmek için “ ” 

veya “ düğmeleriyle “PAof” öğesini seçin. Ekranda “1” görünür.
” düğmesine basın, ardından her ikisine de basın

İlgili çıkış için bir kapatma değeri ayarlayın. (S1, S2 çıkışıS1oF, S2oF)!

Menü 11, Menü 12 – – Histerezis veya karşılaştırma modunu seçin 
(S1, S2 çıkış modunu seçin)

Özel Menü 1 – Tam ölçekli telafi
Tam ölçek için belirtilen değer varsa, tam ölçek telafisi gereklidir

uygulamadaki gerçek tam ölçekli değerden farklıdır; kompanzasyon ancak uygun bir 
referans kaynağı ile, ölçülen değerin sapması tanımlanan sınırlar içindeyse mümkündür.

“ ” 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.

Analog çıkış sinyalinin (analog çıkışlı cihazlarda) bu değişiklikten 
etkilenmediğini lütfen unutmayın.

&
modu (CP 1 – CP 2)! Histerezis ve karşılaştırma modundan bir açıklama 
bulabilirsiniz.6.4.

Histerezis modunu seçin (HY 1 – HY 2) veya karşılaştırın

Menü 13, Menü 15 – Açma gecikmesini ayarlayın

İlgili çıkış için açma gecikmesi değerini ayarlayın.
(Çıkış S1, S2, d1on, d2on); (0-100 sn).

Menü 14, Menü 16 – Kapanma gecikmesini ayarlayın

İlgili çıkış için kapanma gecikme değerini ayarlayın.
(Çıkışlar S1, S2, d1oF, d2oF); (0-100 sn) Özel Menü 2 – Ofset kompanzasyonu / konum düzeltme (4…20 

mA / 3-telli ayarlanabilir için mevcut değildir)
Menü 17 ve Menü 18 – Maksimum / minimum basınç göstergesi

"0247"yi ayarlayın; menü açıklaması, "P0SI" menüsü (menü 36) ile aynıdır.& Yüksek basıncı (HiPr) veya düşük basıncı (LoPr) görüntüler
ölçüm işlemi sırasındaki değer (güç kesildiğinde değerler kaybolur). Değerleri 
silmek için 1 saniye içinde iki tuşa tekrar aynı anda basın.

3 telli cihazlar).

Özel Menü 3 – Varsayılan ayarları yükle (4…20 mA / 3 
kablolu ayarlanabilir için mevcut değildir)

Menü 19 – Ölçülen değer güncellemesi (ekran)

Ekran yenileme döngüsü uzunluğunu ayarlar. (0.0–10 sn)
"0729"u ayarlayın. Menü öğesi açıklaması, "Gerçek", "Menü 37" ile aynıdır.

3 telli cihazlar.

Menü 20, Menü 21 – Kontak çıkışlarını simüle edin 

(sadece 4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir) Özel Menü 4 – Şifre belirle

Anahtar çıkışlarının durumu simüle edilebilir. Seçin, etkinleştirin veya
yukarı ve aşağı düğmelerini devre dışı bırakın (tES1, tES2'den S1, S2 çıkışları).

“0835” girin; iki tuşa birlikte basarak ayarı uygulayın; ekran olacak
“SEtP” deyin; 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.Menü 22 – Analog çıkışı simüle edin (sadece 

4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir)

Analog çıkış sinyalinin değeri simüle edilebilir. Şunlardan birini seçin:
aşağıdaki ayarlar: “oi 4” (4 mA veya 2 V), “oi12” (12 mA veya 6 V) ve ”oi20” (20 mA veya 10 V)

7. SORUN GİDERME
Arıza Olası nedenler Arıza tespiti / çözümü

Hatalı bağlantı. Bağlantıyı kontrol edin.
Menü 23 – Hata sinyali tanımı (sadece 
4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir) Kırık tel. Tüm kabloları bir kablo test cihazı ile kontrol edin.

Çıkış sinyali yok:
İstenen hata sinyalini ayarlayın (bir hata varsa bu gönderilir).

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.

Arızalı ölçüm
cihaz (sinyal girişi).

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

Menü 24 – Ofset kompanzasyonu / konum düzeltme (sadece 
4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir)

Yük direnci çok yüksek. Yük direncinin değerini kontrol edin!
Analog çıkış
sinyal çok düşük: Dönüştürücü / vericideki güç kaynağını ve gücü / 

akımı kontrol edin!POSI menüsüne girin; ofset ≠ ortam basıncı ise
montaj konumuna bağlı basınç altındaki cihaz (basınç referansı, basınç 
ölçüm aralığının sıfır noktasına karşılık gelmelidir); iki düğmeye aynı anda 
basın; Ekranda "oF I" görünecektir; iki düğmeye aynı anda basın; "Pro2" 
görüntülenecektir; iki düğmeye aynı anda basın; ekran şimdi "o" 
gösterecektir; referans değeri artık butonlarla girilebilir.

Referans değeri, örneğin ölçüm aralığının %5'idir (−0,2 bar [2,9 psig]):
− 1–15 bar (−14,5−217,5 psig); düğmeleri kullanarak %5'i girin, ardından iki düğmeye aynı 
anda basın; ekran "oF5" gösterecektir. Buna göre sisteme doğru ve kararlı basınç 
eklenmelidir (−0,2 bar [2,9 psig]).

Ekranda görüntülenen ölçüm değeri kötü bir değerse, çalışma sırası 
tekrarlanmalıdır.
Kurulum konumu kalibrasyon konumundan farklıysa bir konum düzeltmesi gerekir (bu, 

sinyalde biraz sapmaya neden olabileceğinden, görüntülenen değer yanlış olacaktır). Analog 
çıkış sinyalinin (analog çıkış sinyalleri olan cihazlar için) hiçbir etkisi olmayacaktır; ofseti hareket 
ettirirseniz, tüm ölçek taşınacaktır.

Güç kaynağı arızası.

Sensörün diyaframı 
ciddi şekilde
kirlenmiş.

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 

cihazı dikkatli bir şekilde temizlemeniz önerilir.

Sensörün diyaframı 
hasarlı (aşırı basınç 
veya
mekanik olarak).

Sensörün diyaframını kontrol edin, 
hasarlıysa cihazı üreticiye geri gönderin.Büyük ofset

çıkış sinyali:

8. BAKIM VE ONARIM
Cihaz düzenli bakım gerektirmez. Gerekirse biriken olası kirler 
temizlenmelidir. Garanti koşulları garanti kartına dahildir.Menü 25 – Varsayılan ayarları yükle (sadece 

4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir)
Cihazı sadece basınçsız ve bağlantısı kesilmiş durumdayken sökün! Cihazı sökmeden 
önce ortamı boşaltın.Bu seçenek, tüm ayarlar için fabrika varsayılan değerini geri yükler. sıfırlamak için

fabrika varsayılanları, 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.

Gerekirse diyaframı agresif olmayan bir temizleme solüsyonu, yumuşak bir fırça veya süngerle 
dikkatlice temizleyin. Yanlış temizlik diyaframda onarılamaz hasara neden olabilir.

Menü 26 – Yük konfigürasyonu (sadece 
4…20 mA / 3-telli ayarlanabilir)

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 indirin
www.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.

Cihazda saklanan konfigürasyonu yükleyin (Menü 32). (1'den 5'e kadar seçim yapın).

Menü 27 – Konfigürasyonu saklayın (sadece 

4…20 mA / 3 kablolu ayarlanabilir)

Cihaz yapılandırma ayarlarını kaydeder. 1 ile 5 arasında bir sayı seçin.
9. SAKLAMA KOŞULLARI
Depolama sıcaklığı: −40°C...+100°C (−40°F...+212°F)
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