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1 Uyarı işaretleri
1.1

İkaz işaretleri
Tehlike
Bu sembol talimatlar göz ardı edildiğinde veya doğru şekilde takip
edilmediğinde kişi için tehlikeli olabilecek durumları belirtir.
Uyarı
Bu sembol talimatlar göz ardı edildiğinde veya doğru şekilde takip
edilmediğinde ekipman veya veri için hasarla sonuçlanabileceği durumlarda
kullanılır.

1.2

Not işaretleri
Not
Bu sembol bir bildiriye dikkatinizi çekmek için kullanılır.

➩
abc1

Referans
Bu sembol başka bölümlerde daha fazla bilgi olduğunu işaret etmektedir.
Dip not
Dipnotlar metin içerisindeki belirli noktaları ifade eden işaretlemelerdir.
Dipnotlar iki parçadan oluşur:
Metindeki işaretçi ve dipnot metninin kendisi
Metindeki işaretçiler sırasıyla numaralandırılmış üst simgeler halinde
düzenlenir.

✱

Eylem
Bu sembol gerçekleşecek eylemin açıklandığını göstermektedir.
Bireysel adımlar bu yıldız ile işaretlenmiştir.
Örnek:
✱ Yıldız vidaları çıkartın.
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2 Genel
2.1

Önsöz
Lütfen enstrümanı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun. Kılavuzu
tüm kullanıcıların her zaman ulaşabilecekleri bir yerde muhafaza edin.
Lütfen gerekli yerlerde bu kılavuzu geliştirmemize yardımcı olun.
Önerileriniz bizim için değerlidir.
Telefon 0216 455 8652
Faks: 0216 455 8135

Gerekli tüm ayarlar bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Fakat,
başlangıçta herhangi bir güçlük ile karşılaşırsanız lütfen enstrüman
üzerinde izin verilmeyen işlemleri gerçekleştirmeyin. Enstrüman
garantisini tehlikeye sokabilirsiniz.
Bu tür durumlarda lütfen en yakın ofise başvurun.

Uyarı
Ölçüm hücresinde oluşabilecek ani bir arıza yetersiz veya aşırı
oksijen eklemesine neden olabilir. Bu durum canlılar için zararlı
olabilir (örneğin göletlerdeki balıklar veya atık su işleme
tesislerindeki mikroorganizmalar).
Bu tür durumlar için uygun tedbirler alınmalıdır.
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2 Genel
2.2

Oksijen ölçüm sisteminin düzeni

Temel model, Tip 202610/80...
Terminal kutusu
(Temel model)
JUMO dTRANS O2 01 iki
telli transmitter için 24 V
DC besleme
Oksijen için 2-telli
bağlantı sinyali çıkışı (4
— 20 mA)

PLC
Görselleştirme
veya benzeri

Ölçüm noktasındaki sıcaklık
opsiyonel (Pt1000)

Çözünmüş oksijen (DO)
için iki telli transmitter

- İki telli transmitter JUMO dTRANS O2 01
- 8 m ek kablo
- Kalibrasyon için butonlu terminal kutusu/ çalıştırma ünitesi
Temel model bir PLC veya bir kayıt enstrümanına doğrudan bağlantı için
tasarlanmıştır. Kalibrasyon fonksiyonu lokal olarak başlatılabilir. Transmitterin
konfigürasyonu için opsiyonel kurulum programı kullanılabilir. İki telli transmitter
için besleme ayrı bir güç kaynağı (opsiyonel) ile sağlanır, örneğin JUMO TN22, bakınız Veri Sayfası 95.6024.
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2 Genel
Temel model, Tip 202610/80...
Terminal kutusu
(Temel model)
Gösterge / kontrolör
JUMO dTRANS Az01

Standart çıkışlar
2 röle + 1 lojik çıkış
opsiyonel*:

Oksijen için 2-telli bağlantı
sinyali çıkışı (4 — 20 mA)

- analog çıkış
0(4) — 20 mA veya 0 — 10 V
elektrikse olarak yalıtımlı
- ek röleler (örneğin, alarm)

Ölçüm noktasındaki
sıcaklık

- arayüzler
(Modbus / Jbus, RS422 /
RS485)

dTRANS Az
01'den 24 V
DC besleme

- arayüzler Profibus-DP
- olası kombinasyonlar için
bakınız, Veri Sayfası 20.2550

Çözünmüş oksijen (DO)
için iki telli transmitter 1

JUMO d TRANS Az 01 (Veri Sayfası 20.2550), kenar boyutu 96 x 48mm ile
temel model için uygun bir gösterge/kontrolördür. Bu enstrüman bir PLC veya
kayıt enstrümanına doğrudan bağlantının gerekli olmadığı yerlerde tavsiye
edilmektedir. JUMO dTRANS Az 01 ayrıca iki telli transmitter için gerekli 18 V
DC beslemeyi sağlamaktadır. Ayrıntılar için bakınız Veri Sayfası 20.2550.
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2 Genel
Standart model, Tip 202610/81...
Sıcaklık için iki telli
transmitter ve JUMO
dTRANS O2 01 iki teli
transmitteri için iki yedek
24 V DC besleme

Çalıştırma ünitesi
(Standard model)

Oksijen için 2-telli bağlantı
sinyali çıkışı (4 — 20 mA)
- PLC

SERVICE
SERVICE
PGM

PGM

EXIT

EXIT

CAL

CAL

2 telli bağlantı
Sıcaklık için sinyal
çıkışı 2
(4 — 20 mA)

- Görselleştirme
- veya benzeri

Çözünmüş oksijen (DO)
için iki telli transmitter

Temel model gibidir ancak bir ekran ve ilave çalıştırma tuşlarına sahip
çalıştırma ünitesine (terminal kutusu yerine) sahiptir. İki telli transmitter ve
çalıştırma ünitesi ayrı bir güç kaynağı (opsiyonel) ile beslenir, örneğin JUMO
TN-22, bakınız Veri Sayfası 95.6024. Sıcaklık için opsiyonel iki telli transmitter
ilave güç kaynağına (örneğin JUMO TN-22) ger eksinim duy ar. E nstrüman
membranlı tuş takımından veya operatör tarafından çalıştırılır. Enstrüman
çalıştırma ünitesi ile konfigüre edilir.
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2 Genel
Tam (maksimum) model, Tip 202610/82...
Çalıştırma ünitesi
(Maksimum model)
Besleme
110 — 240 V AC veya
20—30 V AC/DC
Oksijen için sinyal çıkışı
(4 — 20 mA)
SERVICE
SERVIC
E

PGM
PGM

EXIT
EXIT

CAL
CAL

2 röle çıkışı

- PLC
- Görselleştirme
- veya benzeri

Sıcaklık için sinyal çıkışı 2
(4 — 20 mA)

Çözünmüş oksijen (DO)
için iki telli transmitter

Standart modelde olduğu gibidir. Çalıştırma ünitesi oksijen ve sıcaklık için iki
telli transmitterleri kendi güç kaynağıyla besler. Çıkış sinyali her durumda 4 20 mA standart sinyaldir. Ayrıca bu modelde alarm oluşturma ve limit gözetimi
için iki ayrı programlanabilir röle bulunur. Ekran arka aydınlatmalıdır.
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3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01
3.1

Uygulama

Genel

Enstrüman sudaki çözünmüş oksijenin sürekli ölçümü için uygundur.

Genel uygulama
alanları

- Aktifleştirme havuzlarında O2 içeriği ölçümü. Ölçüm sinyali gözetim için ve bir
kontrol parametresi olarak kullanılır.
- Atık su işleme tesislerinin çıkış kısmındaki O2 içeriğinin kontrolü
- Balıklı göletleri ve çiftliklerinde O2 içeriğinin ölçümü ve kontrolü (tatlı ve tuzlu su).
- Şehir suyu gözetimi, örneğin ırmaklar, göller, rezervuarlar vb.
- İçme suyunda O2 zenginleştirilmesi

3.2

Yapı

of the dTRANS O2
01'nin yapısı

(2)
(1)

(3)

(4)

Oksijen transmitteri şunlardan oluşur:
- transmitter elektronikleri (1) ile gövde ve bağlantı kablosu (2).
- sensör modülü (3) ve koruyucu kutu (4)
(opsiyonel olarak ek koruyucu film ile beraber)
Ölçüm
hücresinin
fonksiyonu

Çözünmüş oksijen için ölçüm hücresi alkalik elektrolit ile membran kaplamalı
galvanik hücredir.
Ölçüm hücresi şunlardan oluşur:
- değerlendirme birimi için iki bağlantı kontağına sahip hücre gövdesi
- gümüş katot
- kurşun anot
- elektrolit
- Oksijen geçirgen (gözeneksiz) Teflon membran. Hücre ve örnek akışkan
arasındaki sınır yüzeyini oluşturur.
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3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01
Oksijenin, membranın elektrokimyasal tepkimesi sonucu yayılmasıyla katot
ince bir elektrolit filmi vasıtasıyla membran ile doğrudan kontak kurar.

3.3

Fonksiyon

Transmitterin
fonksiyonu

Transmitter 2 telli esasa göre çalışır. Örneğin, çıkış transmitter tarafından
çekilen akımın oransal kiplenimdir (4 - 20 mA).
Çıkış sinyali ölçülecek ortamdan elektrikse olarak yalıtılır.

Ölçüm
hücresinin
fonksiyonu

Hücre har ici bi r güç kaynağına gereksinim duymaz. Çünkü oksijen indirgeme
için gereken yaklaşık 850 mV minimum gerilim kısmı tepkimeler (1) ve (2)
vasıtasıyla dahili olarak oluşturulur.
(katodik tepkime)
(1) O2 + 2H2O + 4e- ⇔ 4OH- E° (O2) = +401mV
(anodik
(2) 2Pb + 4OH- ⇔ 2PbO + 2H2O + 4e- E° (Pb) = -576mV
tepkime)
E° = 977mV
Toplam O2 + 2Pb -> 2PbO
Eğer çalışan direnç ile katot ve anot arasında bir elektrik bağlantısı sağlanırsa
akım indirgenmiş oksijene ve örnek akışkanda çözünmüş oksijene doğru
orantılı şekilde akacak.
Hücrede sıfır akımı yoktur. Bu, oksijen olmadığında gerilim olmayacağı ve
ölçüm akımı olmayacağı anlamına gelir.

3.4

Etki

ölçüm sinyalinde Ölçüm sinyali aşağıdaki faktörlerden etkilenir:
- membranın oksijen geçirgenliği
- suda oksijenin doygunluk çözünürlüğü
- tuzluluk (tuz içeriği) oranı ve
- suyun buhar basıncı
Bu faktörler sıcaklığa bağlıdır.
Membranın oksijen geçirgenliği özel olarak tasarlanır. Bu malzemeye,
membranın kalınlığına ve deformasyonuna bağlıdır.
Diğer faktörler fiziksel olayları açıklar. EN 25 814'de listelenmiştir.
Yukarıda bahsedilen faktörler ve bunları sıcaklıkla ilişkisi mikroişlemci kontrollü
değerlendirme elektronikleri tarafından dikkate alınır ve kompanze edilir.
Ölçüm ortamındaki basınç dalgalanmaları çıkış sinyalini olumsuz
etkileyecektir.
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3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01
Atmosferik
basıncın etkisi

Günümüzün kalibrasyon yöntemleriyle (duygun buharlı havada ölçüm
sinyalinin okunması), atmosferin basınç dikkate alınmalıdır. Çünkü yukarıdaki
tablolar 1013 mbar normal atmosferik basıncı işaret eder.
Ölçüm aygıtı yüklendiği zaman:
- rakım girilir. Atmosferin basıncın havaya bağlı dalgalanmaların ölçüm
değişkeninde az miktarda etkisi olduğundan bunlar otomatik olarak hesaba
katılmaz.
- veya mevcut atmosferik basınç ölçülür transmitterde ve girilir.
dTRANS O2 01 her iki giriş seçeneğini de sunmaktadır. Girişler kurulum
programıyla veya çalıştırma ünitesi üzerinde yapılır.

Tuzluluk

Tuzluluk suda çözünmüş tuz içeriğini gösterir (% ağırlık olarak)
İletkenlik ve tuzluluk arasındaki ilişki aşağıdaki adresi verilen
internet sayfasında açıklanır:
http://îoc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/
SeaWaterEquationOfState/Sea%20Water%20Equation%20of%2
0State%20Calculator.htm
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4 Enstrüman tanımlaması
4.1

Tabela
M.K. JUCHHEIM GmbH&Co

M.K. JUCHHEIM GmbH&Co

JUMO dTRANS O2 01
Typ: 202610/80-500-2000-08-28
F - Nr.:12345678 00 0 0051 0004
DC 19...31V

JUMO dTRANS O2 01 (Bedieneinheit)
Typ: 202610/80-500-2000-08-28
F - Nr.:12345678 00 0 0051 0004
DC 19...31V

Fulda Germany
www.jumo.net

Fulda Germany
www.jumo.net

transmitterde

4.2

terminal kutusunda / çalıştırma ünitesinde

Tip ataması
202610
80
81
82
X

006

X
XX

405
500

XXX

2000

XXX

08

X
X

23
25
28

XX
XX
XX
XX

1
2
3
4

XX

(1) Temel tip
Çözünmüş oksijen (DO) için iki telli transmitter
(2) Temel tipe ekler
Temel model 1
Standart model 1
Maksimum model 1
(3) Çıkış (ilave sıcaklık çıkışı)
4 — 20 mA (dahili besleme)
4 — 20 mA (harici besleme)
Direnç çıkışı Pt1000
(4) Oksijen aralığı
0 — 2 ... 0 — 50 mg/litre (programlanabilir)
(5) Kablo uzunluğu (transmitter)
8m
(6) Besleme
110 — 240 V AC +10/-15% 48 — 63 Hz
20 — 53 V AC/DC 48 — 63 Hz
19 — 31 V DC , +-0% (2-telli transmitter)
(7) Dil
Almanca (standart)
Türkçe
Fransızca
İspanyolca

X = kombinasyon mümkündür
(1)
202610 /

(2)

(4)
- 2000 -

(5)
08 -

(6)

Sipariş kodu
Sipariş örneği

202610 /

81 - 500 - 2000 -

08 -

28 -

1

14

(3)
-

(7)
1

Özel model: Kabul edilebilir düzeyde birikinti oluşumu bekleniyorsa oksijen
transmitterinin koruyucu kutusu koruyucu membran ile birlikte sağlanabilir.
Ancak bu membran sensör cevabını geciktirecektir.

5 Enstrüman açıklaması
5.1

İki telli transmitter için teknik bilgi

Besleme

19 — 31 V DC; nominal 24 V DC; 8 VA

İzin verilen
ortam
sıcaklığı

-5 ... 50°C

Bağlantı
kablosu
uzunluğu

8m

Elektrik
bağlantısı

Vida terminalleri

Yıldırım
koruması

Kaba ve ince koruma

Elektromanyetik
uyumluluk
(EMC)

EN 61 326'a göre

Ölçüm aralığı

0 — 2 to 0 — 50 mg/litre (programlanabilir)
standart ayar: 0 — 20 mg/litre => 4 — 20 mA

Ölçüm
birimleri

mg/litre veya % doygunluk
standart ayar: mg/litre

Doğruluk

±1% aralık sonu (20 mg/litre)

Sıcaklık
kompanzasyonu

0 ... +50°C

Atmosferik
basınç
kompanzasyonu

atmosferik basıncın girilmesiyle:
500 — 1500 hPa (mbar)

Tuzluluk
(tuz içeriği
kompanzasyonu)

0—40 g/kg
standart ayar: 0 g/kg

Çıkış sinyali

çözünmüş oksijen için:
4 — 20 mA, aralıkta serbestçe ölçeklenebilir
standart ayar: 4 — 20 mA => 0 — 20 mg/litre

rakım girişi ile:
0—3000 m
standart ayar: 300 m rakım veya 976 hPa

sıcaklık için:
direnç değeri olarak Pt1000 (at 0°C'de 1000 Ω, DIN 45921, Sınıf B uyarınca)
sabit ayar: 0 – 20 mA ya göre 0 ... 50°C
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5 Enstrüman açıklaması
Yük

Tip 80
(temel model)
çözünmüş oksijen
≤ UB – 11 V
0.02 A

Tip 81
(standart model)
çözünmüş oksijen /
sıcaklık
≤ UB – 17 V
0.02 A

Cevap süresi

oksijen ölçümü (25°C'de): t90 < 180 sn
sıcaklık:
t90 < 300 sn

Akış hızı

minimum 5 cm/sn

Güvenli basınç

20°C de maksimum 6 bar

Koruma

EN 60 529'a göre IP68

Gövde
materyali

gövde:

Ağırlık

yaklaşık 700 g

5.2

Tip 82
(maksimum model)
çözünmüş oksijen /
sıcaklık
≤ 350 Ohm

paslanmaz çelik 1.4305

sensör başlığı ve koruyucu kutu: PVC

Terminal kurusu / çalıştırma ünitesi için teknik bilgi

Besleme

terminal kutusunda / çalıştırma ünitesindeki tabelaya bakınız

Grafik ekran

görünür alan: 56 x 21 mm
arka plan aydınlatması (maksimum modelde)

İzin verilen
ortam
sıcaklığı

temel model:
standart ve maksimum model:

Elektrik
bağlantısı

takılabilir vida terminalleri

Yıldırım
koruması

kaba ve ince koruma

Elektromanyetik
uyumluluk
(EMC)

EN 61 326'ya göre

Koruma

EN 60 529'a göre IP65

-10 ... +70°C
-10 ... +50°C

panel montajı için: EN 60 529 a göre IP65
Gövde
materyali

Macrolon® (polikarbonat, PC)

Ağırlık

yaklaşık 500 g
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6 Montaj
6.1

İki telli transmitter

Montaj
biçimleri

Transmitter tip 202610 bir G1 A (1" boru) dişine (1) (mavi başlığın alt tarafında)
sahiptir ve uygun daldırma veya akış yuvalarında vidalanabilir.

(1)

(2)

Çalışma
pozisyonu

Tercihen membran (2) aşağı bakacak şekilde dikey pozisyonda.
Alternatif transmitter pozisyonlarına elverişsiz akış koşulları altında izin verilir
fakat yatay pozisyonda değil. Membranın yukarı yönde yerleşimine izin
verilmez!

Ölçüm
noktası

Yuvanın yeri daha sonraki bir zamanda kalibrasyon için kolayca erişilebilecek
bir yer olmalıdır. Destek sütunlarının ve yuvaların güvenli şekilde
sabitlendiğinden ve titreşimin bulunmadığından emin olunmalıdır. Teknelere
daldırılarak çalıştırma için seçilecek yer tipik iletkenlik veya konsantrasyonun
örneği olmalıdır.

Ön montaj

Batırılmış şekilde çalıştırma için güvenlik nedenlerinden dolayı modüllerin
dayanıklı bir yüzeyde tekneden biraz uzaklıkta ön montajı önerilir. Daha sonra
istenilen yerde son montaj gerçekleştirilebilir.

Transmitterin
vidalanması ve
vidalarının
çıkartılması

Bağlantı kablosu serbest şekilde dönebilir olmalıdır!
Kablo bükülmemelidir!
Kabloda güçlü gerilimlere izin vermeyin. Özellikle kabloyu çekmeyin.
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6 Montaj
6.2

Akış armatürleri

Uygulama

Akış armatürleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerleştirmek için
kullanılır. Armatürler akışkanı taşıyan boru hattında veya aşma borusunda
doğrudan monte edilir. Armatürün özel yapısı sensörler içerisinde doğru akışı
sağlar ve böylece ölçüm hatalarından kaçınılmış olur.
Boru yerleşimini planlarken takip eden noktalar dikkate alınmalıdır:
– Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli şekilde bakımını ve
temizliğini sağlamak için armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.
- Aşma borusu ölçümleri önerilmiştir. Kapatma vanaları sağlanmıştır ve
böylece transmitter çıkartılabilir.
- Sistemlerin sıcaklık veya basınç gerilimlerine maruz kaldığı yerlerde
armatür ve transmitter gereksinimleri karşılamalıdır.
Armatür ve transmitterin materyallerinin uyumluluğu (örneğin kimyasal
uyumluluk) sistem tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

Akış
armatürü,
köşeli yuva

Materyal:
PVC
İzin verilen sıcaklık: +5 ... +50°C
Güvenli basınç:
1 bar'a
kadar
Bağlantı:
çözücü kaynağı
soketleri
Proses bağlantısı:
T-parçası DN50, 45°
Satış No.
20/00398137
Sensör montajı
PVC
Union somun 2" boru
PVC

Çözünmüş oksijen (DO) için iki
telli transmitter

T-parçası DN50, 45°
PVC
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Akış yönü

6 Montaj
Akış
armatürü,
hortum
bağlantısı

Materyal:
PP
İzin verilen sıcaklık:
Güvenli basınç:
kadar
Bağlantı:
hortum için.)
Satış No.

gövde PVC
boru klipsi
+5 ... +50°C
1 bar
'a
G1/4 (1/4" boru) (8 x 6 mm çapında
20/00398142

1" boru

Sensör montajı
PVC

Union somun 2"
PVC

Akış gövdesi
PVC

Boru klipsi

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter

Akış yönü

1/4" boru bağlantısı (hortum çapı
8x 6mm için)
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6.3

Daldırma armatürleri

Uygulama

Daldırma armatürleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerleştirmek için
kullanılır. Armatürler verilen boru klipslerini kullanarak geçitlerde veya açık
konteynırlarda monte edilmiştir. Çeşitli daldırma uzunlukları ile farklı daldırma
derinlikleri kolaylaştırılmıştır.
Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate alınmalıdır:
- Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli şekilde bakımını ve
temizliğini sağlamak için armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda olmalıdır.
- Armatür ve transmitterin materyallerinin uyumluluğu (örneğin kimyasal
uyumluluk) sistem tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

Daldırma
armatürü

Materyal:
İzin verilen sıcaklık:
Güvenli basınç:
Kablo bileziği:
Koruma:

Daldırma tüpü PVC
boru klipsi PP
+5 ... +50°C
1 bar'a kadar
Pg11
IP65 EN 60 529

Daldırma uzunluğu:
Satış No.

500 mm
20/00398131

Daldırma uzunluğu:
Satış No.

1500 mm
20/00398135

Sonraki sayfadaki diyagrama bakınız.
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Kablo bileziği
Pg11, polikarbonat

Terminal başlığı
PVC

EL= daldırma uzunluğu

Koruyucu tüp
PVC

Boru klipsi
PP

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter
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6.4

Süspansiyon armatürleri

Uygulama

Süspansiyon armatürleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerleştirmek için
kullanılır. Armatürler öncelikle açık kaplarda ölçüm için kullanılmaktadır.
Armatür kabın yan tarafından uzakta kelepçe ile zincirden asılarak
konumlandırılmıştır. Çeşitli daldırma uzunlukları ile farklı daldırma derinlikleri
kolaylaştırılmıştır.
Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate alınmalıdır:
- Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli şekilde bakımını ve
temizliğini sağlamak için armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda olmalıdır.
- Armatür (ve bununla birlikte transmitter) sarkaç tipi hareketlerin sonucunda
kabın yan tarafına vurmamalıdır.
- Armatür ve transmitterin materyallerinin uyumluluğu (örneğin kimyasal
uyumluluk) sistem tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

Süspansiyon
armatürü

Materyal:
İzin verilen sıcaklık:
Güvenli basınç:
Kablo bileziği:
Koruma:

Daldırma tüpü PVC
paslanmaz çelik kelepçe
+5 ... +50°C
1 bar'a kadar
Pg11
IP65 EN 60 529

Daldırma uzunluğu:
Satış No.

150 mm
20/00398148

Daldırma uzunluğu:
Satış No.

500 mm
20/00398143

Daldırma uzunluğu:
Satış No.

1500 mm
20/00398144

Sonraki sayfadaki diyagramlara bakınız.
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Paslanmaz çelik kelepçe

Kablo bileziği
Pg11, polikarbonat

Terminal başlığı
PVC

EL= daldırma uzunluğu

Koruyucu tüp
PVC

Çözünmüş oksijen (DO) için
iki telli transmitter
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60

Kelepçe

140

1" boru

40

Terminal başlığı
PVC

150

ø 80

6.5

Çözünmüş oksijen
(DO) için iki telli
transmitter

Akış armatürleri

Uygulama

Akış armatürleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterinin monte edildiği yerde
daldırma armatürünü monte etmek için kullanılır. Armatürler öncelikle açık
teknelerde ölçüm için kullanılmaktadır. Armatürünün çeşitli daldırma tüpü
uzunlukları ile farklı daldırma derinlikleri kolaylaştırılır.
Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate alınmalıdır:
- Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli şekilde bakımını ve
temizliğini sağlamak için armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda
olmalıdır.
- Su dalgalanmaların derinliğinde armatürün (ve bununla birlikte transmitterin)
su seviyesi düşük olduğu zaman nehir yatağının veya kanalın tabanına
çarpmaması sağlanmalıdır.
- Armatür ve transmitterin materyallerinin uyumluluğu (örneğin kimyasal
uyumluluk) sistem tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.
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Akış armatürü

Materyal:
İzin verilen sıcaklık:
Armatür montajı:
Satış No.

PVC
+5 ... +50°C
40 mm
20/00397483

Uygun
daldırma
armatürü

Daldırma uzunluğu:
Satış No.
Daldırma uzunluğu:
Satış No.

500 mm
20/00398131
1500 mm
20/00398135

Armatür (hareketli)

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitterli
daldırma armatürü

330

Akış

ca. 850
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6.6

Taban, kol ve zincirli destek sütunu ve
koruyucu tente

Uygulama

Bu aksesuar kabın yan tarafında montaj için tasarlanmıştır. dTRANS O2 01
oksijen tr ansmitteri süspansiyon armatürlerinde monte edilebilir. Farklı
daldırma derinlikleri ve kabın kenarından olan mesafeler kol ve zincir ile
kolaylaştırılmıştır.
Kouyucu tente terminal kutusunun ve çalıştırma ünitesini hava koşullarına karşı
korumaktadır.
Boru montaj takımını kullanarak terminal kutusu veya çalıştırma ünitesi bir
boruya (30 - 50 mm çapında) eklenebilir.
Tasarım aşamasında takip eden noktalar dikkate alınmalıdır:
- Transmitterin veya armatürün kendisinin düzenli şekilde bakımını ve
temizliğini sağlamak için armatür hazır şekilde ulaşılabilir konumda olmalıdır.
- Armatür (ve bununla birlikte transmitter) sarkaç tipi hareketlerin sonucunda
kabın yan tarafına vurmamalıdır.
- Çalıştırma ünitesi doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Armatür ve transmitterin materyallerinin uyumluluğu (örneğin kimyasal
uyumluluk) sistem tasarımcısı tarafından kontrol edilmelidir.

Satış No.

Sütun
paslanmaz çelik
Taban
alüminyum döküm
Kol
paslanmaz çelik
Zincir
paslanmaz çelik
Universal bağlantı noktası alüminyum döküm
20/00398163

Boru montaj
takımı

Materyal:
Satış No.

paslanmaz çelik
20/00398162

Koruyucu
tente

Materyal:
Satış No.

paslanmaz çelik
20/00398161

Süspansiyon
armatürü

Materyal:
Satış No.

önceki bölüme bakınız.
20/00398143
veya
20/00398144

Taban, kol ve
zincir ile destek
dikmesi

Materyal:

Sonraki sayfadaki diyagrama bakınız.
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Terminal kutusu
veya çalıştırma ünitesi

Koruyucu tente
Boru montaj takımı

Kenetleme
kaldıracı ile
universal
bağlantı noktası
(ayarlanabilir)
yaklaşık 1500

approx. 1700

Zincir

Kol
(ayarlanabilir)

Destek sütunu
Çözünmüş oksijen
için iki telli transmitter
için süspansiyon
armatürü

Taban

Destek sütunu veya
dikey boru hattı
Koruyucu tente

Çalıştırma
ünitesi

Boru montaj takımı

Boru montaj takımı
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6.7

Terminal kutusu / çalıştırma ünitesi

Montaj alanı

✱ Daha sonradan kalibrasyon için alanın hazır şekilde erişilebilir olduğundan
emin olun.
✱ Sabitleme elemanı sabitlenmeli ve titreşimden uzak tutulmalıdır.
✱ Direkt güneş ışığından koruyun.

Delme
şablonu

Sabitleme braketleri olmadan duvar montajı için işaretlemeler yapmak
amacıyla bu işletme talimatlarının son sayfasında bir delme şablonu
eklenmiştir.

Duvar braketleri

(teslimatta dahil edilmiştir)
✱ Terminal kutusu / çalıştırma ünitesindeki dört sabitleme braketini vidalayın.
Sabitleme braketleri 90° adımlarla döndürülebilir.
✱ Braketleri sabitleyerek terminal kutusunu / çalıştırma ünitesini duvar veya
plakaya monte edin (vidalar, dübeller vb. kullanın).
65
50

19

20

149

77

134

SERVICE

PGM

EXIT

CAL

56

120

Koruyucu
tente

(opsiyon)
Duvar montajı:
Koruyucu tente terminal kutusu / çalıştırma ünitesi ve duvar arasında monte
edilir.
Boru montajı:
Koruyucu tente terminal kutusu / çalıştırma ünitesi ve boru montaj takımı
arasında monte edilir.
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94

140
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Boru montajı

(opsiyon)
Boru montaj takımını terminal kutusu / çalıştırma ünitesi (ve gerekirse koruyucu
tente) 30 - 50 mm çapındaki borularda monte edilebilir.

Panel montajı

Panel montajı için sadece gövdenin üst kısmı monte edilir.

(1)

(4)

(3)

(2)
(5)

✱ Dört vidayı (2) çıkartın ve kapağı (3) açın.
✱ Tornavida ile yayı (1) kaldırın ve yan taraftan itin.
✱ Kapağı (3) bir tarafa eğin ve yaydan dışarı bastırın (1).
✱ Panel kesikliğini ve delme deliklerini delme şablonuna uygun şekilde
hazırlayın.
✱ Kapağı (3) panele takın ve verilen vidaları (2), burçları (4) ve somunları (5)
kullanarak sabitleyin.
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7 Kurulum
Elektrik bağlantısı sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

❏ Kablo seçimi, enstrümanın montajı ve elektrik bağlantısı VDE 0100 "1000
V altındaki Nominal Gerilimler ile Güç Devrelerinin Montajı ile ilgili
Düzenlemeler” veya uygun yerel düzenlemelerin gereksinimleri ile uyumlu
olmak zorundadır.
❏ Elektrik bağlantısı sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
❏ Enstrümanda çalışırken hareketli parçalar ile temas edileceği zaman
enstrümanın elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
❏ Elektromanyetik uyumluluk EN 61 326'ya uygun olmalıdır.
❏ Giriş, çıkış ve besleme kablolarını ayrı ayrı ve birbirlerine paralel
olmayacak şekilde yerleştirin.
❏ Sensor ve arayüz kabloları bükümlü kondüktörler ile korunmuş kablolar
olmalıdır. Kabloları, akım taşıyan bileşenlere veya kablolara yakın olacak
şekilde yerleştirmeyin. Bir uçtaki topraklama korumasını enstrümanın TE
terminaline bağlayın.
❏ Enstrümandaki TE terminali topraklanmış olmalıdır. Topraklama kablosu
güç kaynağı kabloları ile aynı iletken ara kesitine sahip olmalıdır.
Topraklama kabloları kaynağın topraklama tarafına bağlı olan bir ortak
topraklama noktası için yıldız konfigürasyonu biçiminde yerleştirilmelidir.
Topraklama bağlantılarında düğüm oluşmasına izin vermeyin. Örneğin
bunların bir enstrümandan bir başka enstrümana bağlayın.
❏ Enstrüman patlama tehlikesi olan alanlarda kullanım için uygun değildir.
❏ Hatalı montajın dışında enstrümandaki olası yanlış ayarlamalar sıradaki
prosesin çalışma şeklini etkileyebilir veya hasara neden olabilir.
❏ Metal destek sütunları ve armatürler için lütfen ulusal topraklama
düzenlemelerine dikkat edin!

30

7 Kurulum
7.1

Genel

Terminal
kutusu /
çalıştırma
ünitesinin
açılması

➩ "Panel montaj”, sayfa 29.

(1)

(2)

Tekli iletkenleri bağlamak için terminal kutusu / çalıştırma
ünitesindeki takılabilir vida terminallerini (1) çıkartın.
Bağlantı kablolarını Pg bileziklerinden (2) geçirin.

7.2

Temel model (terminal kutusu)

Bağlantı
diyagramı

(1)

O2 iletimi için 8 kutuplu
bağlantı kablosu

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
TE

(9)

+ (10)
DC 24 V

O2 e-l

(11)

-

(12)
(13)
(14)

Pt1000
(15)
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7 Kurulum
İki telli
transmitterin
terminal
ataması

Terminal
kutusunun
terminal
ataması

Renk

Terminal kutusundaki terminal

Pembe
Yeşil
Sarı
Beyaz

1
2
3
4

RXD
GND
TXD
b Pt1000

K.rengi
Kırmızı
Mavi
Ekran
Gri

5
6
7
8
11

a Pt1000
+e / -I
-e / -I

Bağlantı
Besleme
19 — 31 V DC

Giriş
(çözünmüş oksijen için iki telli
transmitterden)

Çıkış (çözünmüş oksijen)
4 — 20 mA, 2-telli
Beslemede 4 ... 20 mA orantılı akım
Çıkış (ölçüm noktası sıcaklığı)
Pt1000
Direnç sinyali
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Sinyal

Kalibrasyon başlangıcı

Vida terminalleri
10 L+
12 L1
2
3
4
5
6
7
8
11
10 L+
12 L14+
15-

7 Kurulum
Bağlantı
Dış alan

1...8

10 / 12

Kontrol odası

14 / 15

Setup

+

Besleme gerilimi

-

24 V DC

Terminal kutusu

– PLC
– PC
– Gösterge
– Kontrolör
+
+

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitter

+

Giriş

4 — 20 mA
(çözünmüş oksijen)

Besleme
24 V DC
(opsiyonel)
Ölçüm noktası
sıcaklığı için giriş
4 — 20 mA
(opsiyonel)
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7.3

Standart model (çalıştırma ünitesi)

Bağlantı
diyagramı

(1)

O2 iletimi için 8 kutuplu
bağlantı kablosu

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
TE

(9)

+ (10)
O2 e-l
(11)

-

(12)
(13)

+ (14)
Temp. E-l

İki telli
transmitterin
terminal
ataması

Renk
Pembe

(15)

Çalıştırma ünitesindeki terminal
1
2
3
4
5

GND
TXD
b Pt1000
a Pt1000

Kırmızı

6

+e / -I

Mavi

7

-e / -I

Ekran

8
açık, terminale bağlamayın

Bağlantı
Besleme
19 — 31 V DC
Çözünmüş oksijen için transmitter
Besleme (opsiyonel)
19 — 31 V DC
Ölçüm noktası sıcaklığı için transmitter
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Sinyal
RXD

Yeşil
Sarı
Beyaz
K.rengi

Gri

Çalıştırma
ünitesinin
terminal
ataması

-

NC (Normalde Kapalı)
Vida terminalleri
10 L+
12 L-

14 L+
15 L-

7 Kurulum
Bağlantı
Giriş
(çözünmüş oksijen için iki telli
transmitterden)

Vida terminalleri
1
2
3
4
5
6
7
8
10 L+

Çıkış (çözünmüş oksijen)
4 — 20 mA, 2-telli

12 L-

Beslemede 4 ... 20 mA orantılı akım
Çıkış (ölçüm noktası sıcaklığı)
Beslemede 4 ... 20 mA orantılı akım

14+
15-

Bağlantı
Dış alan

1...8

10 / 12

Kontrol odası

14 / 15

+

Besleme

-

gerilimi
24 V DC

Setup

Çalıştırma ünitesi
– PLC
– PC
– Gösterge
– Kontrolör

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitter

Giriş

+

4 — 20 mA
(çözünmüş oksijen)

+

Besleme gerilimi

+

24 V DC
(opsiyonel)

Ölçüm noktası
sıcaklığı için giriş
4 — 20 mA
(opsiyonel)
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7 Kurulum
7.4

Maksimum versiyon (PSU'lu çalıştırma ünitesi)

Bağlantı
diyagramı

(1)

Besleme

O2 iletimi için 8 kutuplu
bağlantı kablosu

(2)

N

NC

16

ortak

17

(5)

açık

18

(6)

NC

19

ortak

20

açık

21

(3)

Kontak 1

(4)

Kontak 2

(7)
(8)

TE

L1

(9)

-

(10)

O2 e-l

+ (11)
(12)

+ (13)
Sck. e-l

-

(14)
(15)

İki telli
transmitterin
terminal
ataması

Renk
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Sinyal

Pembe
Yeşil
Sarı
Beyaz

1
2
3
4

RXD
GND
TXD
b Pt1000

K.rengi
Kırmızı

5
6

a Pt1000
+e / -I

Mavi

7

Ekran

8

Gri
Çalıştırma
ünitesinin
terminal
ataması

Çalıştırma ünitesindeki terminal

açık, terminale bağlamayın

Bağlantı
Besleme
110 — 240 V AC, +10%/-15%,
48 — 63 Hz
20 — 53 V AC/DC 48 — 63 Hz

-e / -I
NC (Normalde Kapalı)

Vida terminalleri
L1
N

7 Kurulum
Bağlantı

Vida terminalleri
1
2
3
4
5
6
7
8
10 L-

Giriş
(çözünmüş oksijen için iki telli
transmitterden)

Çıkış (çözünmüş oksijen)
4 — 20 mA, 2-telli
Akım çevrimi bir kayıt enstrümanı veya
terminaller 10 ve 11 arasındaki bir jumper
ile her zaman kapalı tutulmalıdır.

11 L+

Çıkış (ölçüm noktası sıcaklığı)
4 — 20 mA, 2-telli

13 L+
14 L-

Bağlantı
Dış alan

Kontrol odası

– PLC
– PC
– Gösterge
– Kontrolör
1...8

10 / 11

14 / 13

Setup

Çalıştırma ünitesi
L1 / N

+

4 — 20 mA

+

Çözünmüş oksijen için
iki telli transmitter

Çözünmüş

oksijen için
giriş
Ölçüm noktası
sıcaklığı için
giriş
4 — 20 mA
(opsiyonel)

Besleme
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8 Kurulum Programı
8.1

Fonksiyon

Yapılandırılabilir
parametreler

Kurulum programı (opsiyon olarak mevcut) enstrümanın belirli ihtiyaçları
kolaylıkla karşılayabilmesi için kullanılabilir.
- Ölçüm biriminin ayarlanması (mg/litre veya %).
- Ortalama atmosferik basıncın veya rakımın hesaplanması
- Tuzluluk (tuz içeriği) oranının ayarlanması
- Aralık limitlerinin ayarlanması
- Çıkışların aralık dışı sinyallere vereceği cevapların ayarlanması
- Ölçüm noktasının açıklaması (19 karakterli etiket numarası).
-

Limit karşılaştırıcıların fonksiyonlarının ayarlanması (lk).
Dijital filtrenin ayarlanması
Sensör modülünün eğiminin ayarlanması veya kontrol edilmesi
vb.
Transmitterle veri transferi işlemi sadece transmitter elektrik
kaynağına bağlı olduğu zaman yapılabilir. Bakınız, Bölüm 7
"Kurulum", sayfa 30.

Bağlantı

Kurulum arayüzü ve analog çıkış elektriksel olarak yalıtımlıdır. PC
arayüz kablosunu bağlarken transmitterin veya PC nin
beslemesinin elektriksel olarak topraklanmamasını sağlamak
zorunludur (örneğin bir batarya beslemeli notebook tercih edilir).
Eğer güç kaynağı (besleme izolatörü) kullanılamıyorsa, 2 telli
transmitter güç kaynağı olarak 9 V blok batarya kullanarak
yapılandırılabilir.

24 V DC

Oksijen için 2-telli
bağlantı sinyali çıkışı
(4 — 20 mA)

Eklenti adaptörü
(kurulum setinde
dahil edilir)

Çözünmüş oksijen için iki telli
transmitter
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Arayüz kablosu
(95/00301315)

İki telli transmitter
JUMO dTRANS O2
01 için besleme
- PLC
- Görselleştirme
- veya benzeri

9 Devreye sokma
9.1

Başlangıç
Transmitter sorunsuz çalışma için fabrikada test edilir ve çalışmaya
hazır şekilde teslim edilir.
Membrana (3) dokunulmamalı veya kirletilmemelidir!
Normal çalışma sırasında sensör modülünün anotu üzerinde grimsi
tordular oluşabilir. Bu tortu ölçüm hücresinin düzgün çalışmasını
etkilemez.
Ölçüm ortamındaki basınç dalgalanmaları çıkış sinyalini olumsuz
etkileyecektir.

Kalibrasyon için
hazırlama

✱ Koruyucu kutu (1) ile halkayı (2) transmitterden (5) çıkartın.
✱ Sensör modülünü (3) paketinden çıkartın ve transmittere (5) takın. Contaya
(4) dikkat edin!
✱ Koruyucu kutu (1) ile halkayı (2) transmitter (5) üzerinde vidalayın.

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
✱ Güç verin,
➩ Bölüm 7 “Kurulum”, sayfa 30.
✱ Sensör modülünün çalışması için bekleyin (yaklaşık 2 saat).
Eğer ölçüm düşük oksijen konsantrasyonlu bir alanda gerçekleştirilirse
hücrenin elektrolitindeki fazladan oksijen ilk önce kullanılacağından çalışma
zamanı biraz uzayabilir.
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9 Devreye sokma
Oksijen hücreleri kalibrasyondan önce çalıştırılmalıdır. Bu durum
hücrenin transmittere bağlanması ve su buyarı ile doymuş havada
değişiklik okuması duruncaya kadar sürekli olarak çalışacağı
anlamına gelir.
Not: Doygun buharlı hava su yüzeyinin birkaç santimetre
yukarısındadır. Oksijen hücresi su yüzeyine mümkün olduğunca
yakın olmalı ancak ıslanmamalıdır!
Kalibrasyon sadece ölçüm yeterince stabil olduğu zaman anlamlı
olur. Eğer tamamen çalışmayan bir oksijen hücresi kalibre edilirse
ölçümlerin sonraki hesaplamaları için yanlış bir eğim kullanılacaktır.
Bunun oluşmasını önlemek için transmitter kalibrasyon sırasında
oksijen hücresinin sinyal stabilitesini izler. Eğer kalibrasyon
sırasında sinyal sapması çok büyükse veya sensörün eğimi 150%
den büyük olarak hesaplanırsa bir hata mesajı oluşacak ve
kalibrasyon iptal edilecektir.
Eskime, yıpranma ve saklama koşullarına bağlı olarak oksijen
hücreleri kendi orijinal paketlerinde farklı çalışma zamanlarına
ihtiyaç duyabilir. Bu bir arıza değildir.
Oksijen hücresi çalışırken elektrolitin katoduna ulaşan oksijen
katottaki indirgeme tarafından kullanılacaktır. Daha sonra örnek
ortamın sensör katoduna ulaşan oksijen okunacaktır. Çalışma
sırasında oksijen hücresi aşırı oksijen konsantrasyonunu ölçecektir.
Elverişsiz koşullar altında çalışma süresi birkaç saat olabilir.
Eğer kalibrasyon tamamlandıktan sonra enstrüman sensör eğimini
150% den fazla olarak hesaplıyorsa kalibrasyon başarısız olarak
kabul edilecek ve sonuç elenecektir.
Çalışma zamanı sabit bir ölçüm görününceye kadar uzatılmalıdır.
Sıcaklık

101.325 kPA hava basıncı ile
sudaki oksijen içeriği

0°C
0°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C
35°C
40°C

14.62 mg/l
12.77 mg/l
11.29 mg/l
10.08 mg/l
9.09 mg/l
8.26 mg/l
7.56 mg/l
6.94 mg/l
6.41 mg/l

✱ Enstrümanı kalibre edin,
➩ Bölüm 10 “Kalibrasyon”, sayfa 40
✱ Yüksek doğrulukta ölçümler için 24 saat sonra kalibrasyonu tekrarlayın.
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10 Kalibrasyon
10.1 Genel
Ne zaman
kalibrasyon
yapılmalı?

- devreye sokma sırasında

Uygulamaya
özel
kalibrasyon
çevrimleri

- içme suyu:

- sensör modülü değiştirildiğinde
- besleme gerilimi olmadan uzun süre çalışmama sonrasında
1 ... 6 ay

- su kaynaklarının gözetimi
(ırmaklar veya göller):
1 ... 4 ay
- kentsel atıklar:
- endüstriyel atıklar:

2 hafta ... 3 ay
1 hafta ... 2 ay

Birçok durumda transmitter başlığını temizlemek yeterli olacaktır.
➩ "Temizlik”, sayfa 56.
Ölçüm ortamındaki basınç dalgalanmaları çıkış sinyalini olumsuz
etkileyecektir.

10.2 Kalibrasyon
Genel

Transmitter kalibrasyon sırasında sensör modülünün özel karakteristikleri ile
uyumludur.
Bu transmitterin ölçüm sistemi sıfır noktası kalibrasyonunu gerektirmediğinde
dolayı kalibrasyon tek noktalı kalibrasyon olarak gerçekleşir.
Kalibrasyon genellikle iki şekilde gerçekleştirilebilir:
- doygun buharlı havada örneğin su yüzeyine yakın yerde. Sensör kuru
tutulmalıdır!
- doygun havalı suda. Bunun için su hava ile doyuncaya kadar
havalandırılmalıdır.

Hava kalibrasyonu Doygun havalı su oluşturmak zor olduğu için endüstriyel ölçümlerde hava
kalibrasyonunun daha basit bir yöntemidir.
Ön koşullar

- Transmitter, terminal kutusu / çalıştırma ünitesi ve gösterge bağlanmalı ve
beslenmelidir.
➩ Bölüm 7 “Kurulum”, sayfa 30.
- Sensör modülü (membran ve/veya opsiyonel koruyucu film) dışarıda temiz
ve kurudur.
- Transmitter havadadır ve mümkün olduğunca su yüzeyine yakındır.
Sensör, kalibrasyon sırasında kuru tutulmalıdır!
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10 Kalibrasyon
Kalibrasyon
Membran zarar görmemelidir!
Ölçüm sinyali kalibrasyon sırasında değişebilir! Transmitter
tarafından çalıştırılan kontrol aygıtları ve PLC'ler istenmeyen
şekilde davranabilir! Çıkış sinyali servis akımı olarak tanımlanan
değere (normalde 18 mA) ayarlanacaktır.
✱ Transmitteri örnek akışkandan çıkartın.
✱ Nemli bez veya sünger ile transmitterin dış kısmını temizleyin ve daha
sonra kurutun (özellikle membranı). Aynı şekilde sensör modülü ve
koruyucu membran arasındaki kir veya birikintileri temizleyin.
✱ Transmitteri su yüzeyinin biraz üzerinde yerleştirin ve transmitter sıcaklık
kompanzasyon zamanının (yaklaşık 20 dk) geçmesi için bekleyin.
Doğrudan güneş ışığından koruyun.
✱ Transmitterin basınçlı sistemlerden çıkartılmasından sonra çıkış
sinyalinin stabil olması için bekleyin.
✱ Çıkış sinyali stabil olduktan sonra CAL tuşuna basarak kalibrasyonu başlatın.
Tuşa basılı tutun (2 saniyeden uzun). Çıkış sinyali servis akımı olarak
tanımlanan değere (normalde 18 mA) ayarlanacaktır. Kalibrasyon prosedürü
otomatik olarak gerçekleşir. Yaklaşık 15 dakika sürer ve otomatik olarak
sonlanır.
Çözünmüş oksijen için transmitter kalibrasyon prosedürü sırasında
doygunluk ölçümüne (%) değişir.
LC ekran (standart veya maksimum modellerde kalibrasyonu
gösterir.
Eğer aynı anda kurulum programı aktif ise ölçüm ekranı mg/l den %
e değişecektir. Kalibrasyonun sonunda 100% gösterilmesi
gerekmeyecektir çünkü eğim için eski değer kalibrasyon sırasında
aktiftir.
Ekransız model
için başarılı
kalibrasyon

Ekranlı model
için başarılı
kalibrasyon

Kalibrasyon başarıyla tamamlandığı zaman çözünmüş oksijen için iki telli
transmitter ölçüm moduna geçer (mg/l). 20°C su sıcaklığında yaklaşık 9 mg/l
oksijen içeriği görüntülenecektir. Ölçüm aralığı için çıkış sinyali (4 — 20 mA ya
uygun olarak 0 — 20 mg/l) yaklaşık 11.2 mA olacaktır.

✱

PGM

EXIT

Tüm
enstrüman
modelleri için

tuşuna basarak yeni belirlenen sensör eğimini kabul edin ve
kalibrasyonu tamamlayın.

tuşuna basıldığında kalibrasyon iptal edilir ve sensör eğimi için
orijinal değer korunur.

Çözünmüş oksijen için iki telli transmitter ölçüm için örnek akışkana
daldırılabilir.
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10 Kalibrasyon
Ekranlı
modeller için

✱
(SERVICE) tuşuna basın - servis modu terk edilir ve çıkış görünen
değeri takip eder.

Kalibrasyon
başarısız

Eğer CAL tuşuna bastıktan sonra 15 dakika içerisinde stabil değer oluşmuyorsa
çözünmüş oksijen için iki telli transmitter servis modunda kalacaktır. Çıkış
akımı servis akımında tanımlanan değerde kalacaktır (fabrika ayarı 18 mA.
Temel model:

SERVICE

✱ CAL tuşuna basın (yaklaşık 1 saniye). Eski kalibrasyon verisi geri
yüklenecek ve çözünmüş oksijen için iki telli transmitter tekrar ölçüm
moduna geçecektir (eski kalibrasyon verisiyle).
Standart ve maksimum modeller:
LC ekran hata sinyali verir.
✱

tuşuna basılı tutun. Eski kalibrasyon verisi geri yüklenecek ve
çözünmüş oksijen için iki telli transmitter tekrar ölçüm moduna geçecektir.

✱

tuşuna basarak kalibrasyonu yeniden başlatın. Tuşa basılı tutun (2
saniyeden uzun). Çıkış sinyali servis akımı olarak tanımlanan değere
(normalde 18 mA) ayarlanacaktır.

EXIT

CAL

✱ Başarısız kalibrasyon tekrar edildikten sonra sensör modülünün
değiştirilmesi gerekecektir.
➩ Bölüm 12.2 “Sensör modülünün değiştirilmesi”, sayfa 57.

Kalibrasyonu
iptal edin
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Sadece standart ve maksimum modellerde mümkündür.
✱ EXIT tuşuna basın.

11 Çalışma şekli
11.1 Fonksiyon
Temel
modelin ön
görünümü

(1)

(1) CAL tuşu, kalibrasyonu başlatmak için

Standart /
maksimum
modelin ön
görünümü

(5)

(4)
(3)
(2)

(6)
(1)
(7)

(1) PGM tuşu
Girişleri onaylayın /
parametrelerde geçiş yapın.
(2) EXIT tuşu
kaydetmeden girişi iptal edin;
kalibrasyonu iptal edin
(3) AŞAĞI tuşu
Değeri azaltın / seçimi
değiştirin.
(4) YUKARI tuşu
değeri arttırın / seçimi
değiştirin.

(5) LC ekran
(6) SERVICE tuşu
Servis fonksiyonunu çağırın.
(7) CAL tuşu
kalibrasyonu başlatın
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11.2 Ölçüm modunda ekran
(2)

(1)

K1 K2
(7)
(6)

(3)

(4)

ALARM SETUP SERVICE

Measurement 10.25
18.5°C

(5)

mg/l

(1) Konfigüre edilmiş K1 ve K2 kontaklarının durumlarının görünümü
Eğer karakterler görünebiliyorsa ilgili kontak aktifleşmiş demektir.
(2) Geçerli alarm durumlarını gösterir (örneğin kalibrasyon alarmı, aralık
dışı ölçüm).
(3) Kurulum kablosunun bağlandığını gösteren sinyaller.
Eğer DATA görünürse sadece transmitter ve PC iletişim kuruyordur.
Transmitter ve çalıştırma ünitesi arasında iletişim yoktur.
(4)
(5)
(6)
(7)
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SETUP veya DATA durumunda ölçümler LC ekranda güncellenmez.
Enstrüman servis modundadır. çözünmüş oksijen için akım çıkışı daha
önceden ayarlanan değere ulaşmış ve sabit tutulmuş.
Ölçüm ve birim burada gösterilir.
Bu alanda ortamın ölçülen sıcaklığı ve birim gösterilir.
Transmitterin geçerli çalışma durumu (ölçüm veya kalibrasyon)
burada gösterilir.

11 Çalışma şekli
11.3 Çalışma esası
Seviyelerle
çalışma
Ölçüm modu

PGM
> 2 sn

Konfigürasyon
seviyesi

PGM

EXIT

veya zaman
aşımı yaklaşık
25 sn)
EXIT

Parametre
seviyesi

Zaman aşımı
(yaklaşık 25 sn)

11.4 Konfigürasyon seviyesi
Çalışma
şekli

(2)

(3)
O2 INPUT
TEMPERATURE INPUT

(1)

(4)

ANALOG OUTPUT
RELAY 1

(1) Seçilebilir diğer parametreler
(2)

PGM tuşuyla ayarları seçilebilen
ve daha sonra değiştirilebilen
konfigürasyon parametresi.

(3) Yukarı ok; yukarıda gösterilen
ek parametrelerden birisini
seçmek için yukarı tuşu
kullanıldığında görünür.
(4) Aşağı ok; aşağıda gösterilen
ek parametrelerden birisini
seçmek için aşağı tuşu
kullanıldığında görünür.
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11 Çalışma şekli
Konfigürasyon
seviyesindeki
ayarlar

Ölçüm modu
PGM
> 2 sn

EXIT

O2 GİRİŞİ
SICAKLIK GİRİŞİ
ANALOG ÇIKIŞ

EXIT

EXIT

EXIT

RÖLE 1
RÖLE 2

EXIT

EXIT

SERVİS
EXIT

ÇALIŞMA
* veya zaman aşımı (yaklaşık 25 sn)

46

*
*
*
*

➩ Sayfa 48

➩ Sayfa 49

➩ Sayfa 50

➩ Sayfa 51

*

➩ Sayfa 52

*

➩ Sayfa 52

*

➩ Sayfa 52

11 Çalışma şekli
11.5 Parametre seviyesi
Çalışma şekli
(1)
(2)
(3)

O2 INPUT
UNIT
mg/l

(1) Konfigürasyon seviyesinde seçilmiş parametre
(2) Parametre seviyesinde değiştirilebilen parametre.
PGM tuşuna basarak sonraki parametreye geçin.
(3) YUKARI veya AŞAĞI tuşlarını kullanarak farklı ayarlar arasında seçin
veya değerleri değiştirin. PGM tuşuna basarak onaylayın.
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O2 GİRİŞİ
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
O2 GİRİŞİ
PGM

O2 BİRİMİ
PGM

BASINÇ KOMP.

PGM

ATMOSFERİK BAS.
RAKIM

PGM

TUZLULUK

PGM

KORUYUCU MEMBRAN

PGM

EXIT

Seçim /
değer
aralığı

Standart

mg/l veya %

mg/l

ATMOSFERİK
BASINÇ veya
RAKIM

ATMOSFERİ
K BASINÇ

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

500 — 1500 hPa
veya
0 — 3000 m

976 hPa
veya
300 m

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

0 — 100%

0

HAYIR veya EVET HAYIR

O2 OFFSET
EXIT
PGM

-5.0 — 5.0

0.0

0.0 — 100.0

3.0

50.0 — 200.0

100.0

veya
zaman
aşımı

FİLTRE ZAMANI
EXIT
PGM

EĞİM O2 [%]

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
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SICAKLIK
GİRİŞİ
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
SICAKLIK GİRİŞİ

Seçim / değer
aralığı

Standart

°C veya °F

°C

-5.0 ... 5.0 °C

0.0

0.0 — 100.0

1.0

OTOMATİK
veya
SABİT

OTOM
ATİK

-10.0 ... 60.0°C

18.0

PGM
EXIT

SICAKLIK BİRİMİ

PGM

SICAKLIK OFFSET

PGM

FİLTRE ZAMANI [SN]

PGM

SICAKLIK KOMP.

PGM

MANÜEL SICAKLIK

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
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ANALOG ÇIKIŞ
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
ANALOG ÇIKIŞ

Seçim/Değe
r aralığı

Standart

-199.9 — 199.9

0.0 mg/l

-199.9 — 199.9

20.0 mg/l

PGM

ÖLÇEKLEME 4 mA

PGM

ÖLÇEKLEME 20 mA

PGM

ARALIK ÜSTÜNDE

EXIT

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı

Sıcaklık çıkışı
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Modele göre:
direnç sinyali Pt1000 veya
sabit ayar: 0 – 20 mA ya göre 4 ... 50°C

3.6 veya 22.0 mA 22.0

11 Çalışma şekli
RÖLE 1 veya
RÖLE 2
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
RÖLE 1 veya RÖLE 2

Seçim / değer Standart
aralığı

PGM

LİMİT DEĞERİ

PGM

HİSTEREZİS

PGM

ÇEKME GECİKMESİ

PGM

ÇIKARMA GECİKMESİ

PGM

FONKSİYON K1 (K2)

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

0.01 — 99.9

0.01

0.0...9999 sn

0.0

0.0...9999 sn

0.0

YOK
x > w O2
x < w O2
x > w SCK.
x < w SCK.

YOK

AKTİF veya
AKTİF DEĞİL

AKTİF

AÇIK veya
KAPALI

AÇIK

veya
zaman
aşımı
EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı
PGM

K1 (K2) ARALIK ÜSTÜ

-199.9 — 199.9 0.0

EXIT

veya
zaman
aşımı
PGM

KONTAK TİPİ K1 (K2)

EXIT

veya
zaman
aşımı
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SERVİS
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
SERVİS
PGM

ANALOG ÇIKIŞ [mA]

PGM

K1, SERVİS İLE

PGM

K2, SERVİS İLE

Standart

3.6 — 21.0

18.0

AKTİF veya
AKTİF DEĞİL

AKTİF

AKTİF veya
AKTİF DEĞİL

AKTİF

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı
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Seçim / değer
aralığı

11 Çalışma şekli
ÇALIŞMA
parametre
seviyesindeki
ayarlar

Konfigürasyon seviyesi
ÇALIŞMA

Seçim / değer
aralığı

Standart

0 — 999.9

0

AKTİF veya
AKTİF DEĞİL

AKTİF DEĞİL

HER ZAMAN

Temel ve standart
modellerde:
HER ZAMAN
KAPALI

PGM

KOD
PGM

KOD FONKSİYONU

PGM

LCD AYDINLATMASI

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

EXIT

veya
zaman
aşımı

AÇIK
HER ZAMAN
KAPALI
ÇALIŞMADA

Maksimum
modelde:
ÇALIŞMADA
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11.6 Özel fonksiyonlar
Zaman aşımı

Eğer 25 saniye boyunca hiçbir tuşa basılmazsa transmitter ölçüm moduna geri
döner.
İstisna:
“SERVICE fonksiyonu” ve “Kalibrasyon” prosedürleri sırasında
zaman aşımı fonksiyonu aktif değildir.

SERVİS

Bu fonksiyon transmitteri veya sensörü incelerken ya da temizlerken bağlı
sistemlerdeki bilinmeyen tepkileri önlemek için kullanılır.
Aktivasyon, SERVICE tuşuna basarak (2 saniyeden daha uzun).
Programlamaya bağlı olarak sinyal çıkışı sabit bir değere ayarlanır.
(fabrika ayarı: 18 mA)
➩ "SERVİS parametre seviyesindeki ayarlar", sayfa 52.
Etkisizleştirme, SERVICE tuşuna tekrar basın.

KALİBRASYON

tuşuna bastığınızda (2 saniyeden daha uzun) kalibrasyon prosedürü
başlayacaktır.
CAL

Çıkış sinyali servis akımı olarak tanımlanan değere (normalde 18 mA)
ayarlanacaktır.
Kalibrasyon prosedürü otomatik olarak gerçekleşir. Yaklaşık 15 dakika sürer ve
otomatik olarak sonlanır. ➩ “Kalibrasyon”, sayfa 40

11.7 KOD
Yasaklama

Transmitter KOD fonksiyonunu aktifleştirerek izinsiz çalışmalara karşı korunur.
➩ sayfa 52.
Aktif KOD fonksiyonu ile KOD fonksiyonunun etkisizleştirilmesinden farklı hiçbir
eylem gerçekleştirilemez.

Aktif KOD
fonksiyonu
ile ekran
örneği

O2 INPUT
CODE

UNIT
mg/l
(1) KOD fonksiyonunun aktif olduğunu gösterir.
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11 Çalışma şekli
Hareket noktası ölçüm modudur.
KOD
fonksiyonunun
aktifleştirilmesi

✱

tuşuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigürasyonu başlatın.

PGM

✱ AŞAĞI tuşuna tekrarlı olarak basarak ÇALIŞMA konfigürasyonuna gelin.
✱

tuşuna basarak ÇALIŞMA konfigürasyonunu seçin.

PGM

✱ PGM tuşuna tekrarlayarak basın ve KOD fonksiyonu parametresini seçin.
✱ YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak AKTİF veya AKTİF DEĞİL arasında
seçin.
✱

tuşuna basın (AKTİF seçimini onaylayın). KOD fonksiyonu
şimdi aktiftir.
PGM

✱ EXIT tuşuna tekrarlı olarak basın ve ölçüm moduna geri dönün.
Hareket noktası ölçüm modudur.
✱
KOD kilit açmagirişlerin
etkinleştirilmesi

PGM

tuşuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigürasyonu çağırın.

✱ AŞAĞI tuşuna tekrarlı olarak basarak ÇALIŞTIRMA konfigürasyonuna gelin.
✱ PGM tuşuna basarak ÇALIŞMA konfigürasyonunu seçin.
✱

PGM

tuşuna basarak KOD parametresine gelin.

✱ YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basarak değeri (300) seçin.
✱

PGM

tuşuna basarak 300 değerini onaylayın.

Tam çalışma mümkündür.
✱ EXIT tuşuna tekrarlı olarak basın ve ölçüm moduna geri dönün.
✱ (geçici) kısa süreli.
Hareket noktası ölçüm modudur.
KOD kilitleme girişlerin
yasaklanması

Yanlış kod girildiğinde (tüm 0 ve 300 haricindeki tüm değerler) veya besleme
kapatılıp açıldığında transmitter kilitlenir.
Yukarıda açıklanan prosedürü takip edin: "KOD kilit açma - girişlerin
etkinleştirilmesi"

KOD
fonksiyonunun
kapatılması

Hareket noktası ölçüm modudur.
✱ PGM tuşuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigürasyonu başlatın.
✱ AŞAĞI tuşuna tekrarlı olarak basarak ÇALIŞMA konfigürasyonuna gelin.
✱ PGM tuşuna basarak ÇALIŞMA konfigürasyonunu seçin.
✱

PGM

tuşuna tekrarlayarak basın ve KOD fonksiyonu parametresini seçin.

✱ YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basarak AKTİF veya AKTİF DEĞİL arasında
seçin.
✱

PGM

tuşuna basın (AKTİF DEĞİL seçimini onaylayın).

KOD fonksiyonu şimdi aktif değildir.
✱

EXIT

tuşuna tekrarlı olarak basın ve ölçüm moduna geri dönün.



12 Bakım
12.1 Çözünmüş oksijen için iki telli transmitter
Keskin veya sivri uçlu nes nelerle emmbrana v eya (opsiyonel)
koruyucu filme dokunmayın! Membrana veya (opsiyonel) koruyucu
filme zarar vermeyin!
Ölçüm sinyali bakım sırasında değişebilir! Transmitter tarafından
çalıştırılan kontrol aygıtları ve PLC'ler istenmeyen şekilde
davranabilir!
Genel

Bakım işini kolaylaştırmak amacıyla elektrolit ve/veya membranın değiştirilmesi
tahmin edilemez. Hizmet sürelerinin sonunda (genellikle elektrolit tükendikten
sonra) hepsi birden değiştirilir.
Ölçüm işlemi sırasında aşağıda açıklanan bakım işi düzenli aralıklarla
gerçekleştirilmelidir.
Bir kayıt defteri veya ajandada bakım planının girilmesi tavsiye edilir.
Aralıklar birikinti veya kirlilik derecesine göre verilir.

Temizlik
Membran üzerindeki kirler ölçüm hatalarına neden olabilir.
Normal çalışma sırasında sensör modülünün anotu üzerinde
grimsi tordular oluşabilir. Bu tortu ölçüm hücresinin düzgün
çalışmasını etkilemez.
✱ Uygun fırça kullanarak içme suyuyla transmitter gövdesini temizleyin.
Fırçayı membran veya koruyucu filme sürmeyin!
✱ Membranı veya opsiyonel koruyucu filmi yumuşak sünger ve suyla
temizleyin.
✱ Tuz birikintilerini çıkartın (gerekirse).
Transmitteri içme suyuna veya 1-5% hidroklorik asit çözeltisine daldırın
(en fazla 10 dakikaya kadar). Daha sonra içme suyuyla durulayın.
✱ Membranı temizleyin ve kurutun.
Ölçüm
fonksiyonunun
test edilmesi

✱ 45 dakika kadar bekleyin - enstrüman 20°C de yaklaşık 9.09 mg/litre
göstermeli veya yaklaşık 100% duygunluk konsantrasyonunu göstermelidir.
Ek sıcaklık değerleri EN 25 814'den alınabilir.

Yeniden kalibrasyon
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➩ Bölüm 10 “Kalibrasyon”, sayfa 40

12 Bakım
12.2 Sensör modülünün değiştirilmesi
Sensör modülünün teorik olarak maksimum ömrü doygun hava ve
20°C'de 5 yıldır.
Normal çalışma sırasında sensör modülünün anotu üzerinde grimsi
tordular oluşabilir. Bu tortu ölçüm hücresinin düzgün çalışmasını
etkilemez.
Sensör modülü değiştirildikten sonra çözünmüş oksijen için ik i telli
transmitter yeniden kalibre edilmelidir.
➩ Bölüm 10 “Kalibrasyon”, sayfa 40
Sensör modülü takıldıktan sonra kalibrasyona başlamadan önce 30
dakika bekleyin.
Sebep: Elektrolitteki aşırı oksijen katotta azaltılmalıdır. Sıcaklık
kompanze edilmelidir.
Ne zaman
değiştirilmeli?

- membran zarar gördüğünde
- tekrarlanan kalibrasyon doğru kalibrasyon sonuçlarını oluşturamadığında.

Değiştirme

(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(1) Koruyucu kutu (gerektiğinde opsiyonel koruyucu film ile)
(2)
(3)
(4)
(5)
Çıkarma

Union somun
Sensör modülü
Conta
Transmitter

✱ Koruyucu kutunun (1) vidalarını sökün ve çıkartın.
✱ Union somunu (2) sökün.
✱ Sensör modülünü (3) transmitterden (5) çıkartın, düz tutun.
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12 Bakım
Kurulum
✱ Sensör modülünü (3) transmittere (5) takın, düz tutun.
Contanın (4) doğru şekilde yerleştiğinde emin olun.
✱ Union somunu (2) sıkıştırın.
✱ Koruyucu kutunun (1) vidalarını sıkın.
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13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
Arıza / bozukluk

Olası sebep

Okuma yok
Sensör tepkisi yok

Besleme sağlanmamış Besleme gerilimini
kontrol edin.
➩ "Kurulum”, sayfa
30.
Elektrik
bağlantısını
kontrol edin.
➩ "Kurulum”, sayfa 30.

Düzeltme

Akış yok

Akışı kontrol edin.

Membran
kirlenmiş

Membranı temizleyin.
➩ "Temizlik”, sayfa
56.

Sensör hasarlı

Sensörü değiştirin.
➩ “Sensör modülünün
değiştirilmesi”, sayfa 57.

Tedbirler

➩ Bölüm 5.1 “İki telli
transmitterin teknik
bilgisi”, sayfa 15.

Yeniden ayarlayın.
➩ “Kalibrasyon”, sayfa
40
Hücre membranını
temizleyin
➩ "Temizlik”, sayfa 56
ve / veya:
Çıkış sinyali stabil olana
kadar bekleyin ve tekrar
kalibre edin.
➩ “Kalibrasyon”, sayfa
40.

Görünen değer çok
yüksek.

Sensör hasarlı

Sensörü değiştirin.
➩ “Sensör modülünün
değiştirilmesi”, sayfa
57.
Yeniden ayarlayın.
➩ “Kalibrasyon”, sayfa
40.
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13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
Arıza / bozukluk

Olası sebep

Görünen değer çok
düşük

Görünen değer
değişiyor.

Düzeltme

Tedbirler

Hücre membranını
temizleyin
➩ "Temizlik”, sayfa 56
ve / veya:
Çıkış sinyali stabil
olana kadar bekleyin
ve tekrar kalibre edin.
➩ “Kalibrasyon”, sayfa
40.
Akış yok

Akışı kontrol edin.

Sensör hasarlı

Sensörü değiştirin.
➩ “Sensör modülünün
değiştirilmesi”, sayfa
57.

➩ Bölüm 5.1 “İki telli
transmitterin teknik
bilgisi”, sayfa 15.

Yeniden ayarlayın.
➩ “Kalibrasyon”, sayfa
40.
Ölçüm ve kontrol
kablolarını besleme
kablosundan ayırın.

Ölçüm kablosunda
gürültü müdahalesi

Cevap süresi çok
uzun

Alanı kontrol edin
Kurulum programıyla
filtre zamanını (zaman
sabiti) O2 azaltın.
Koruyucu
membranı çıkartın.
➩ “Sensör modülünün
değiştirilmesi”, sayfa
57.
Not:
Koruyucu membran
sensör modülünü
mekanik hasara karşı
korur.
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13 Arıza ve bozuklukların giderilmesi
Arıza / bozukluk

Olası sebep

Düzeltme

Düşük oksijen
konsantrasyonlu
alanlarda ölçüm
yaparken:
görünen değer çok
yüksek,
beklenen ölçüm
değerine ulaşılmadı,
okunan değer
kalibrasyondan sonra
beklenmedik şekilde
düşüyor.

Çalışma zamanı çok
kısa.
Hücredeki elektrolit
çalışma aşaması
sırasında katotta
kullanılan aşırı
oksijeni içeriyor.

Çalışma zamanını
Yeterli uzunlukta
uzatın ve tekrar kalibre çalışma süresi seçin.
edin.
Sadece görünen değer
sabit olduğunda kalibre
edin.

Tedbirler
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14 Ek
14.1 Konfigürasyon öncesinde
Eğer enstrüman parametrelerinin bir sayısının enstrümanda değiştirilmesi
gerekiyorsa o halde bunların aşağıdaki tabloda not edilmesi ve daha sonra
verilen sırada bu parametrelerin düzenlenmesi önerilmektedir.
Aşağıdaki liste değiştirilebilir parametrelerin maksimum sayısını
göstermektedir.
Tip ve konfigürasyona bağlı olarak enstrümanınız listelenen
parametrelerden bazılarını göstermeyebilir.
Ayrı seviyelerin kilidini kaldırmak için kodlar,
➩ "KOD", sayfa 54.
Parametre
O2 GİRİŞİ
O2 BİRİMİ
BASINÇ KOMP.
RAKIM
ATMOS. BASINÇ
TUZLULUK
KORUYUCU MEMBRAN
O2 OFFSET
FİLTRE ZAMANI
EĞİM O2
SICAKLIK GİRİŞİ
SICAKLIK BİRİMİ
SICAKLIK OFFSET
FİLTRE ZAMANI
SICAKLIK KOMP.
MANÜEL SICAKLIK
ANALOG ÇIKIŞ
ÖLÇEKLEME 4 mA
ÖLÇEKLEME 20 mA
ARALIK ÜSTÜNDE
RÖLE 1 veya 2
LİMİT DEĞERİ
HİSTEREZİS
ÇEKME GECİKMESİ
ÇIKARMA GECİKMESİ

Seçim / değer aralığı

mg/l veya %
RAKIM veya
ATMOS. BASINÇ
0 — 3000 m
500 — 1500 hPa
0 — 100%
EVET veya HAYIR
-5.0 — 5.0
0.0 — 100.0
50.0 — 200.0%
°C veya °F
-5.0 — 5.0
0.0 ... 100.0 sn
OTOMATİK
SABİT
-10.0 ... 60.0°C

Fabrika
ayarı

Yeni
ayar

Sayfa

mg/l
RAKIM
300
976
0
HAYIR
0.0
3.0
100.0
°C
0.0
1.0

48

49

OTOMATİK
18.0

-199.9 — 199.9
-199.9 — 199.9
3.6 veya 22.0 mA

0.0
20.0
22.0

-199.9 — 199.9
0.01 — 99.9
0.0 — 999.9
0.0 — 999.9

0.0
0.01
0.0
0.0

49

51

62

14 Ek
Parametre

Seçim / değer aralığı

FONKSİYON K1
veya
FONKSİYON K2

YOK
x > w O2
x < w O2
x > w SCK.
x < w SCK.

K1 veya K2
ARALIK ÜSTÜNDE
KONTAK TİPİ K1 veya K2
SERVİS
ANALOG ÇIKIŞ
K1, SERVİS İLE
K2, SERVİS İLE
ÇALIŞMA
KOD

0 — 999.9

KOD FONKSİYONU

AKTİF veya AKTİF DEĞİL

3.6 — 21.0
AKTİF veya AKTİF DEĞİL
AKTİF veya AKTİF DEĞİL

18.0
AKTİF
AKTİF

ÇALIŞMADA

Sayfa

51
AKTİF
AÇIK

HER ZAMAN KAPALI

Yeni
ayar

YOK

AKTİF veya AKTİF DEĞİL
AÇIK veya KAPALI

HER ZAMAN AÇIK
LCD AYDINLATMASI

Fabrika
ayarı

52

0
AKTİF DEĞ.L
Temel ve std.
modeller:
HER ZAMAN
KAPALI

53

Maksimum
model
ÇALIŞMADA
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✂

15 Delme diyagramı

Not:
1. Şablonu uygun yüzeye sabitleyin.
2. Delikleri açın (Ø 4.5 mm ve Ø 10 mm çapında).
3. Delme testeresi veya benzeri bir aleti kullanarak
işaretlenen çizgi boyunca şablonu delin.
4. Çapakları giderin.

121.6

120.5

100.5

108.6
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