Lathund till PCx/PCxop

81300051C

Information om systemet
Det finns två behörighetsnivåer
Tillåts ändra på driftparametrar
-Driftbehörighet:
-Systembehörighet: Tillgång till hela systemet
Om man inte har kod kan man endast titta på värden
Fabriksinställning och vid leverans är koderna:
Driftkod:
1
Systemkod: 2
Nedan följer hur man matar in behörighet, kvitterar
ett larm samt sätta en stopp/start nivå för en pump

Drift/system - Tryck på
behörighet
PROG
AVBRYT

PROG

Tryck in KODEN för drift/systembehörighet.

AVBRYT

för att avslut inmatningen. Nu skall det stå " Välj funktion" och dess behörighet.

Tryck
<ENTER>

Kvittera larm Operatörspanel har två larmdioder, A - och B -larm. Vid okvitterat larm blinkar någon av dioderna
9

Tryck på

9

Markören blinkar på STATUS , tryck

<ENTER>

Markören blinkar på Okvitterade Larm och b ekräfta med
Bläddra med

.
.

<ENTER>

till det larm som skall kvitteras och tryck på

och

+/-

för att kvittera .

FUNKTION

För att återgå till huvudmeny eller backa, tryck

PROG
AVBRYT

Detta kan behöva upprepas flera gånger.

Om dioden lyser med fast sken är larmet kvitterat men fortfarande aktivt och när larmet går ifrån
släcks dioden automatiskt.

Programmera Tryck på
Start/Stopp
för pump

PROG

Lägg in DRIFTBEHÖRIGHET . Tryck

AVBRYT

8

Tryck på knappen

Flytta markören med

<ENTER>

. Nu skall det stå " Välj funktion".

eller

tills markören blinkar på

8

"PumpInställningar" tryck på

<ENTER>

för att bekräfta. Välj nu "Styrning", tryck

Markören blinkar därefter på alternativet " Normal drift", tryck
bekräfta med

<ENTER>

.

Tryck därefter

<ENTER>

<ENTER>

<ENTER>

för att bekräfta.

för att bekräfta.
Välj pump 1-16

tills markören blinkar på önskad parameter

Skriv in det nya värdet med siffertangenterna - bekräfta med

<ENTER>

.

Generellt gäller att man med Vita knappar (pilar eller siffror) väljer då valmöjlighet ges, därefter
bekräftas valet med ENTER dessutom klättrar man ner i menyträdet med ENTER.
För att återgå till huvudmeny/ backa, tryck PROG/AVBRYT. Detta kan behöva upprepas flera gånger.

