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Cihaza Çarpan Değeri Girilmesi
Cihazınızın ekranında değerleri mm cinsinden ve doğru olarak görebilmeniz
için cihaza çarpan değerini girmeniz gerekmektedir.
Çarpan değeri 25 mikronluk bir sensör için çarpan (ConSt) değeri 0.025 girilir.
5 mikronluk bir sensör içinse 0.005 değeri girilmelidir. Böylece sensör 100
mm hareket ettiğinde, ekranda 100 değeri gösterilir.

Cihaza Röle Set Değeri Girilmesi
Cihazdaki röle çıkışları kullanılıyorsa, istenilen değerlerde bu rölelerin çekmesi
sağlanabilir. Bu işlem için cihaza set değerleri girilmesi gerekmektedir.
Örneğin ilk röle 12.6 değerinde çekmesi isteniyorsa Set-1 değeri 12.6, ikinci
röle 50 değerinde çekmesi isteniyorsa Set-2 değeri 50 yapılmalıdır. Cihazda
varsa 3 ve 4. röleler için de aynı şekilde set değerleri ayarlanmalıdır.
Cihaza set değeri şu aşamalar ile girilebilir;

Cihaza çarpan değeri girilmesi için şu işlemler yapılmalıdır;
1. Adım:

2. Adım:



RST

T

PRG butonuna basarken yukarı ok butonuna da
basılarak programlama menüsüne girilir. Ekrana SEt 1
gelir.

Ekrana ConSt yazısı gelene kadar yukarı ok butonuna basınız.
Şimdi (yani ekranda ConSt yazarken) PRG butonuna basınız.



3. Adım:

. Mevcut çarpan değeri görüntülenecektir.

4. Adım:

. için aşağı-yukarı butonlarını kullanınız.

5. Adım:



PRG butonuna basarken yukarı ok butonuna da
basılarak programlama menüsüne girilir. Ekrana SEt
1 gelir. Yukarı ok butonuna basılırsa SEt 2, SEt3 ve
SEt4 gelir.

2. Adım:

.

Ekranda SEt 1 yazısı görüntülenirken PRG butonuna basılır.
Mevcut SEt 1 değeri görüntülenir.

3. Adım:

.

Tekrar PRG butonuna basılır. En sağdaki hane yanıp sönmeye
başlar. Yanıp sönen hane aşağı-yukarı ok butonları ile
değiştirilebilir.

İstediğiniz değere geldiğinde sol ok butonu ile bir sonraki
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9. Adım:

RST

Haneleri değiştirmek için aşağı-yukarı ok butonları,
bir sonraki haneye geçmek içinse sol ok butonunu
kullanınız. Tüm haneleri aynı şekilde ayarlayınız.

Değer ayarlandıktan sonra PRG butonuna basınız. Nokta yanıp
sönmeye başlayacaktır.

.
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RST

4. Adım:

.

T

.haneye geçiniz.

T

7. Adım:

10. Adım:

RST

En son hane yanıp sönmeye başlayacaktır. Değeri değiştirmek

6. Adım:

8. Adım:

1. Adım:

Aşağı-yukarı butonları ile noktanın yerini ayarlayınız. İstediğiniz
çarpan değerini ekranda gördüğünüzde PRG butonuna basarak
kaydediniz.

PRG butonuna basıldığında artık nokta ve haneler sabit duruyordur
ve çarpan değeri kaydedilmiştir.

5. Adım:

7. Adım:

.
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.

6. Adım:

RST

RST

Yanıp sönen hane, aşağı-yukarı ok butonlarıyla istenen
değere ayarlanır. Bir sonraki haneye geçmek için sol ok
butonu kullanılır.
Haneleri değiştirmek için aşağı-yukarı ok butonları,
bir sonraki haneye geçmek içinse sol ok butonunu
kullanınız. Tüm haneleri aynı şekilde ayarlayınız.

Tüm haneler ayarlandıktan sonra kaydetmek için PRG
butonuna basınız. Artık hiçbir hane yanıp sönmeyecektir.

RST butonuna iki kere basarak programdan çıkılır. Röle set değeri artık
cihaza kaydedilmiştir. Diğer röle set değerlerini de aynı şekilde SEt 2, SEt
3 ve SEt 4 menüleri altında ayarlayabilirsiniz.

RST butonuna iki kere basarak programdan çıkılır. Artık çarpan değeri cihaz
hafızasında kayıtlıdır.

DİĞER FONKSİYON AYARLAMALARI VE AYRINTILAR İÇİN LÜTFEN KULLANMA KILAVUZUNDAN FAYDALANINIZ.

