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Instrukcja Bezpieczeństwa
 

 

 
Poniższe wskazówki pozwalają uniknąć
wskazuje poziom zagrożenia poprzez oznaczenie “Uwaga”, “Ostrze
zalecenia ważne dla bezpieczeństwa i musz
międzynarodowe (ISO/IEC), Japońskie Standardy Przemysł
 
*1)  ISO 4414: Napędy i sterowania pneumatyczne. Ogólne zasady i wymagania bezpiecze

 ISO 4413: Napędy i sterowania hydrauliczne. Ogólne zasady i wymagania bezpiecze
 IEC 60204-1: Bezpieczeństwo maszyn. Elektryczne wyposa
 ISO 10218-1992: Roboty do pracy w 

 

Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 
Uwaga 

 
Ostrzeżenie 

 
Zagrożenie 

1. Osoba dobierająca wyposażenie lub decyduj
odpowiedzialna za kompatybilność
Osoba dobierająca wyposażenie lub ustalaj
produktu z resztą wyposażenia, biorą
która określiła kompatybilność wyposa
bezpieczeństwo i wydajność pracy. Osoba odpowiedzialna powinna tak
techniczne produktu z najnowszego katalogu i podczas konfiguracji wzi
potencjalne awarie.  

2. Jedynie personel z odpowiednim przeszkoleniem powinien obsługiwa
wyposażenie.  
Produkt może okazać się niebezpieczny, je
konserwacja sprzętu z zamontowanym produktem musz
przeszkolonego i doświadczonego operatora.

3. Nie można przeprowadzić przeglą
operacji nie zostanie potwierdzone.
Przegląd i konserwacja maszyn lub wyposa
zabezpieczeniu przemieszczanych elementów.
Przed odłączeniem produktu należy przeczyta
danego produktu. Należy wyłączyć zasilanie oraz post
zaleceniami. 
Przed ponownym włączeniem masz
zabezpieczające przed nieprawidłowym działaniem i awari

4. Jeśli produkt będzie używany w którymkolwiek z ni
uprzednio skontaktować się z SMC i przedsi
1) Warunki i środowisko pracy niezgodne ze specyfikacj
w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
2) Instalacja w urządzeniach związanych z energi
nawigacją powietrzną, statkami, pojazdami militarnymi, systemami bezpiecze
hamulców w prasach, zastosowaniami medycznymi, spalaniem, urz
wyposażeniem będącym w bezpośrednim kontakcie z pro
zastosowania nieodpowiadające standardowej specyfikacji w katalogu produktów.
3) Zastosowania, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, ich mienie lub zwierz
4) Zastosowanie w systemach blokują
podwójnego blokowania przez zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia. Wymagaj
okresowych sprawdzeń w celu potwierdzenia wła

ństwa 
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ąć niebezpiecznych sytuacji i/lub zniszczenia wyposaż
enia poprzez oznaczenie “Uwaga”, “Ostrzeżenie” lub “Niebezpiecze

stwa i muszą być przestrzegane. Ponadto należy mieć na uwadze standardy 
skie Standardy Przemysłowe (JIS)*1). 

dy i sterowania pneumatyczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeń
dy i sterowania hydrauliczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa

stwo maszyn. Elektryczne wyposażenie maszyn. (Część I: Wymagania ogólne)
1992: Roboty do pracy w środowisku przemysłowym. Wymagania bezpieczeń

stwa i Higieny Pracy

Błąd operatora może prowadzić do urazów lub zniszczenia 
wyposażenia. 

Błąd operatora może prowadzić do poważnych urazów lub 

W skrajnych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo
poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. 

Ostrzeżenie 
enie lub decydująca o jego danych technicznych jest 

odpowiedzialna za kompatybilność tego produktu. 
enie lub ustalająca jego dane techniczne decyduje o kompatybilno

enia, biorąc pod uwagę warunki pracy oraz inne niezbędne analizy. Osoba, 
 wyposażenia z produktem będzie również odpowiedzialna za 

 pracy. Osoba odpowiedzialna powinna także zweryfikować
techniczne produktu z najnowszego katalogu i podczas konfiguracji wziąć pod uwagę wszelkie 

iednim przeszkoleniem powinien obsługiwać maszynę i jej 

 niebezpieczny, jeśli jest nieodpowiednio używany. Montaż, działanie i 
tu z zamontowanym produktem muszą być przeprowadzane przez odpowiednio 

wiadczonego operatora. 
 przeglądu ani odłączyć produktu zanim bezpieczeństwo takiej 

operacji nie zostanie potwierdzone. 
d i konserwacja maszyn lub wyposażenia powinny być przeprowadzone dopiero po 

u przemieszczanych elementów. 
ży przeczytać i zrozumieć wszelkie środki ostrożności dotycz
ć zasilanie oraz postępować zgodnie z wyżej wymienionymi 

czeniem maszyny należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności 
ce przed nieprawidłowym działaniem i awarią. 

ywany w którymkolwiek z niżej wymienionych warunków nale
 z SMC i przedsięwziąć specjalne środki ostrożności: 

rodowisko pracy niezgodne ze specyfikacją lub zastosowanie produktu na zewn
średnie działanie promieni słonecznych. 
ązanych z energią jądrową, systemami kolejowymi, kosmicznymi, 

, statkami, pojazdami militarnymi, systemami bezpieczeństwa, układami sprz
hamulców w prasach, zastosowaniami medycznymi, spalaniem, urządzeniami rekreacyjnymi, 

średnim kontakcie z produktami spożywczymi i napojami oraz inne 
ce standardowej specyfikacji w katalogu produktów. 

ć negatywny wpływ na ludzi, ich mienie lub zwierzęta. 
Zastosowanie w systemach blokujących, które, dla zabezpieczenia przed awarią, wymagaj

podwójnego blokowania przez zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia. Wymagają
 w celu potwierdzenia właściwego działania. 

 

 niebezpiecznych sytuacji i/lub zniszczenia wyposażenia. Instrukcja 
enie” lub “Niebezpieczeństwo”. Są to 

 na uwadze standardy 

dy i sterowania pneumatyczne. Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa 
ństwa 
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 do urazów lub zniszczenia 

urazów lub śmierci. 
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e zweryfikować dane 

ę wszelkie 

ę i jej 
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ywczymi i napojami oraz inne 
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podwójnego blokowania przez zastosowanie mechanicznego zabezpieczenia. Wymagają także 



 

 

 

Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemy
Opisany poniżej produkt jest przewidziany do zastosowania w standardowych aplikacjach i w 
nieagresywnym środowisku w przemyś
branżach prosimy uprzednio skonsultowa
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub w
SMC. 

 

Ograniczona gwarancja i odpowiedzialno
Produkt podlega regulacjom “Ograniczona gwarancja i odpowiedzialno
Prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie poni

 
Ograniczona gwarancja i odpowiedzialno

1. Okres gwarancji obejmuje 1 rok u
produktu.

*2)
 Ponadto, produkt mo

zużywające się. Wszelkie pytania nale
 
2. W przypadku jakiejkolwiek usterki lub uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, b

odpowiedzialnością SMC, zobowi
Taka ograniczona gwarancja odnosi si
do jakichkolwiek uszkodzeń wynikaj

 
3. Przed użyciem produktów SMC nale

odpowiedzialności zawarte w katalogu dla konkretnego produktu. 
 

*2) Przyssawki są wyłączone z rocznej gwarancji. 
Przyssawki są częściami zużywaj
dostarczeniu produktu. 
Ponadto, nawet podczas rocznego okresu gwarancyjnego gwarancja nie obejmuje zu
przyssawki z powodu degradacji gumy.

 

Wymagania zgodności 

1. Stosowanie produktów SMC do produkcji sprz
jakiejkolwiek innej broni jest surowo zabronione.

2. Podczas eksportu należy przestrzega
wymiany towarów i usług w handlu zagranicznym).
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Uwaga 
Produkt jest przeznaczony do zastosowania w przemyśle wytwórczym. 

ej produkt jest przewidziany do zastosowania w standardowych aplikacjach i w 
rzemyśle wytwórczym. Jeśli rozważa się zastosowanie produktu w innych 

ach prosimy uprzednio skonsultować z SMC warunki pracy i dane techniczne. 
stwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości proszę skontaktować się z najbliż

Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność / Wymagania zgodno
Produkt podlega regulacjom “Ograniczona gwarancja i odpowiedzialność” i “Wymagania zgodno
Prosimy o przeczytanie i zaakceptowanie poniższych warunków. 

odpowiedzialność 

Okres gwarancji obejmuje 1 rok użytkowania urządzenia lub 1,5 roku po dostarczeniu 
Ponadto, produkt może mieć określoną trwałość, liczbę cykli, przebieg lub cz

. Wszelkie pytania należy zgłosić w najbliższym oddziale SMC.  

W przypadku jakiejkolwiek usterki lub uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, będą
 SMC, zobowiązujemy się zapewnić części zamienne lub wymieni

Taka ograniczona gwarancja odnosi się do produktu SMC jako niezależnego urzą
 wynikających z awarii maszyny lub systemu. 

yciem produktów SMC należy dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki gwarancji i 
ci zawarte w katalogu dla konkretnego produktu.  

czone z rocznej gwarancji.  
ciami zużywającymi się i dlatego gwarancja obejmuje okres roku po 

Ponadto, nawet podczas rocznego okresu gwarancyjnego gwarancja nie obejmuje zu
du degradacji gumy. 

Stosowanie produktów SMC do produkcji sprzętu do produkcji broni masowego rażenia lub 
jakiejkolwiek innej broni jest surowo zabronione. 

y przestrzegać przepisów Ministerstwa Gospodarki i Handlu (prawo kontroli 
wymiany towarów i usług w handlu zagranicznym). 

ej produkt jest przewidziany do zastosowania w standardowych aplikacjach i w 
 zastosowanie produktu w innych 

 z najbliższym oddziałem 

 / Wymagania zgodności 
” i “Wymagania zgodności”. 

dzenia lub 1,5 roku po dostarczeniu 
 cykli, przebieg lub części 

ędących 
ci zamienne lub wymienić produkt. 

ego urządzenia a nie 

 warunki gwarancji i 

 i dlatego gwarancja obejmuje okres roku po 

Ponadto, nawet podczas rocznego okresu gwarancyjnego gwarancja nie obejmuje zużycia 

enia lub 

Handlu (prawo kontroli 



 

 

Operator 

1. Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla osób dysponuj
pneumatycznych i są przygotowane do monta
mogą wykonywać montaż, obsługę i konserwacj

2. Przed przystąpieniem do montażu, eksploatacji lub konserwacji produktu dokładnie przeczyta
zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

 

■ Instrukcja bezpieczeństwa 

� Nie rozmontowywać, modyfikować
Działania te mogą spowodować uszkodzenie.

 

� Urządzenie jest przeznaczone do uż
Może dojść do pożaru, wadliwego działania, uszkodzenia produktu lub systemu.

� Nie używać produktu niezgodnie z jego specyfikacj
płynów. 
Może dojść do pożaru, wadliwego działania lub uszkodzenia produktu. Zweryf
użyciem. 

� Nie używać w otoczeniu łatwopalnych lub wybuchowych gazów.
Może to spowodować pożar lub wybuch.
Produkt nie został zaprojektowany jako odporny na wybuch.

� Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym wyst
W przeciwnym wypadku może to spowodowa

� Jeżeli produkt używany jest w obwodzie z blokad
•Należy zapewnić podwójną blokad
•Regularnie sprawdzaj urządzenia by zapewni

W przeciwnym wypadku może dojść

� Podczas konserwacji należy przestrzega
•Odłączyć źródło zasilania 
•Przed rozpoczęciem czynności konserwacyjnych nale
resztkowe ciśnienie i sprawdzić, czy powietrze jest uwolnione.

W przeciwnym przypadku może dojść

� Należy zweryfikować funkcjonowanie systemu przed poddaniem go ocenie przydatno
ssania.  Szybki wzrost podciśnienia podczas ssania mo
ponownie w odpowiednim czasie, powoduj
ssania. 
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Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla osób dysponujących wiedzą na temat urz
 przygotowane do montażu, obsługi i konserwacji takiego sprzętu. Tylko te osoby 

ę i konserwację. 
żu, eksploatacji lub konserwacji produktu dokładnie przeczyta

 obsługi. 

 
Ostrzeżenie 

, modyfikować (w tym wymieniać płytki drukowanej) lub naprawiać
ć uszkodzenie. 

dzenie jest przeznaczone do używania z eżektorem sterującym oszczędzaniem energii
aru, wadliwego działania, uszkodzenia produktu lub systemu. 

 produktu niezgodnie z jego specyfikacją. Nie używać do łatwopalnych lub szkodliwych 

wadliwego działania lub uszkodzenia produktu. Zweryfikuj specyfikacje przed 

 w otoczeniu łatwopalnych lub wybuchowych gazów. 
ar lub wybuch. 

Produkt nie został zaprojektowany jako odporny na wybuch. 

enia w miejscu, w którym występuje problem elektryczności statycznej.
e to spowodować nieprawidłowe działanie lub usterkę systemu.

ywany jest w obwodzie z blokadą bezpieczeństwa. 
 blokadę bezpieczeństwa, na przykład mechaniczną 
dzenia by zapewnić mu prawidłowe działanie. 
e dojść do nieprawidłowego działania, powodującego wypadek.

y przestrzegać następujących instrukcji. 

ści konserwacyjnych należy zatrzymać dopływ powietrza, upu
ć, czy powietrze jest uwolnione. 

e dojść do uszkodzenia ciała. 

funkcjonowanie systemu przed poddaniem go ocenie przydatno
nienia podczas ssania może spowodować, że eżektor nie uruchomi si

ponownie w odpowiednim czasie, powodując obrażenia lub uszkodzenie układu spowodowane awa

 na temat urządzeń 
ętu. Tylko te osoby 

u, eksploatacji lub konserwacji produktu dokładnie przeczytać i 

 płytki drukowanej) lub naprawiać. 

dzaniem energii 

 do łatwopalnych lub szkodliwych 

ikuj specyfikacje przed 

ci statycznej. 
ę systemu. 

cego wypadek. 

 dopływ powietrza, upuścić 

funkcjonowanie systemu przed poddaniem go ocenie przydatności podczas 
ektor nie uruchomi się 

enia lub uszkodzenie układu spowodowane awarią 



 

 

 

 
■ Uwagi 

Podczas projektowania, doboru i obsługi produktu nale

• Należy przestrzegać następujących instrukcji dot
okablowanie, środowisko, regulacja, obsługa, 

∗Specyfikacja produktu 

•Należy używać napięcia ze specyfikacji.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

•Nie przekraczać dozwolonego maksymalnego obci
W przeciwnym razie może to spowodowa

•Należy zapobiegać powstawaniu pr
działania. 
Prąd upływu może powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

•Dane wejściowe przekaźnika ciśnienia nie zostaj
odcięte. (Pojemność zapisu: 1,000,000 razy)

•Szczegóły dotyczące jakości spręż
1.6.2: 2001. 
Zła jakość powietrza może prowadz
W przypadku zastosowania spręż
osuszacz lub dren przed filtrem i regularnie przeprowadza
przeprowadzany regularnie, a kondensat przejdzie w stan pary 
awarię sprzętu pneumatycznego.
filtra z opcją drenażu automatycznego.

•Odpowiednimi płynami są powietrze, gazy oboj
Nie należy używać płynu zawierają
organiczne, sole i gazy korozyjne. W przeciwnym wypadku mo
lub nieprawidłowego działania. 
Przed użyciem należy zapoznać si

•Należy używać określonego natęż
W przeciwnym razie może to powodowa

•Należy zarezerwować miejsce na cele konserwacji.
wystarczającą przestrzeń do konserwacji.

� Nie dotykać przyłączy i wtyków gdy podł
W przeciwnym razie może dojść do pora
urządzenia. 

� Należy przeprowadzić próbne uruchomienie.
W przeciwnym wypadku może dojść
spowodowanego awarią ssania w zale
Należy próbnie uruchomić system przed

� Po zakończeniu konserwacji należy przeprowadzi
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie lub nast
występuje wyciek z części innych niż
Odłączyć źródło zasilania napięcia i płynu. W przypadku wycieku, nie dostarcza
W przypadku niespodziewanej awarii bezpiecze
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Podczas projektowania, doboru i obsługi produktu należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

cych instrukcji dotyczących projektowania i doboru (instalac
rodowisko, regulacja, obsługa, konserwacja itp.). 

cia ze specyfikacji. 
ść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 

 dozwolonego maksymalnego obciążenia układu. 
e to spowodować uszkodzenie lub skrócić żywotność przekaź

 powstawaniu prądu wstecznego na etapie uruchomienia w celu sprawdzenia 

ć nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu. 
nika ciśnienia nie zostają usunięte nawet gdy zasilanie zostanie 

 zapisu: 1,000,000 razy) 
ci sprężonego powietrza można znaleźć w normie ISO 8573

prowadzić do awarii. 
W przypadku zastosowania sprężonego powietrza zawierającego kondensat należy zainstalowa
osuszacz lub dren przed filtrem i regularnie przeprowadzać drenaż. Jeśli drenaż nie jest 
przeprowadzany regularnie, a kondensat przejdzie w stan pary wtórnej, może to spowodowa

tu pneumatycznego. Jeśli regularny drenaż jest trudny, rekomendowane jest u
u automatycznego. 

 powietrze, gazy obojętne i gazy niepalne. 
rającego chemikalia, oleje syntetyczne, w tym rozpuszczalniki 

organiczne, sole i gazy korozyjne. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu 

ć się ze szczegółami specyfikacji. 
lonego natężenia przepływu i ciśnienia roboczego. 

powodować uszkodzenie przekaźnika ciśnienia lub nieprawidłowy pomiar.
 miejsce na cele konserwacji. Podczas projektowania systemu nale

 do konserwacji. 

Uwaga 
czy i wtyków gdy podłączone jest źródło zasilania. 

ść do porażenia prądem, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia 

 próbne uruchomienie. 
e dojść do uszkodzenia ciała lub nieprawidłowego działania układu 

 ssania w zależności od warunków ssania i ustawień przekaźnika ci
 system przed użyciem. 

ży przeprowadzić kontrolę funkcjonowania i test szczelno
dzenie nie działa poprawnie lub nastąpi wyciek płynu, należy przerwać jego działanie. Je

ci innych niż rurociąg, produkt może być uszkodzony. 
ęcia i płynu. W przypadku wycieku, nie dostarczać płynu.

W przypadku niespodziewanej awarii bezpieczeństwo nie jest zapewnione. 
 

szymi instrukcjami. 

(instalacja, 

 przekaźnika ciśnienia. 
du wstecznego na etapie uruchomienia w celu sprawdzenia 

te nawet gdy zasilanie zostanie 

 w normie ISO 8573-1, od 1.1.2 do 

ży zainstalować 
 nie jest 

e to spowodować 
 jest trudny, rekomendowane jest użycie 

cego chemikalia, oleje syntetyczne, w tym rozpuszczalniki 
 do uszkodzenia produktu 

nienia lub nieprawidłowy pomiar. 
Podczas projektowania systemu należy zapewnić 

dem, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia 

 do uszkodzenia ciała lub nieprawidłowego działania układu 
źnika ciśnienia. 

 funkcjonowania i test szczelności. 
 jego działanie. Jeśli 

 płynu. 



 

 

• Obsługa produktów 

∗Instalacja 

•Do dokręcania należy używać okre
W przypadku przekroczenia momentu dokr
złamane. 
Jeśli moment dokręcający jest niewystarczaj
śruby mocujące odkręcić. (Patrz strona 17)

•Upewnij się, że terminal FG jest uziemiony podczas u
impulsowych. 

•Nie należy upuszczać, uderzać lub przyk
przekaźnika ciśnieniowego. 
W przeciwnym wypadku może dojść
nieprawidłowe działanie. 

•Nie należy ciągnąć przewodu zasilaj
przewód. (Siła rozciągająca to maksymalnie 20 N)
Należy trzymać korpus podczas transportu, aby unikn
które może prowadzić do awarii i nieprawidłowego działania.

•Przed podłączeniem orurowania 
W przeciwnym wypadku może to spowodowa

•Nie należy wkładać metalowych przewodów lub innych ciał obcych do portu pomiarowego 
przekaźnika. 
Może to doprowadzić do jego uszkodze

•Nie montować przekaźnika w miejscu, w którym b
Produkt może ulec zniszczeniu, jeś
lub oparcia. 

•Jeśli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzania obcych ciał do płynu, zainstaluj i podł
dokładny do wlotu w celu uniknięcia awarii i nieprawidłowego działania.

∗Okablowanie 

•Nie należy ciągnąć przewodów zasilaj
W szczególności nie wolno podnosi
trzymając za kable zasilające. W przeciwnym wypadku mo
wewnętrznych, powodując nieprawidłowe działanie lub rozł

•Należy unikać wielokrotnego zginania lub rozci
ciężkich przedmiotów. 
Powtarzające się naprężenia zginaj
przewodu lub złamanie. Jeśli przewód mo
korpusu produktu. 
Zalecany promień zgięcia przewodu prowadz
lub 33-krotność średnicy zewnętrznej materiału izolacyjnego, w zale
jest większa. 
Należy zastąpić zniszczony przewód now

•Powinno się zwrócić uwagę na poprawne okablowanie.
Nieprawidłowe okablowanie może doprowadzi

•Nie wolno podłączać przewodów gdy napi
W przeciwnym wypadku może dojść
nieprawidłowe działanie. 

•Nie należy prowadzić przewodów razem z kablami wysokiego napi
W przeciwnym razie może dojść do awarii
przewodów zasilających i przepięć
przewodów zasilających lub wysokiego napi
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ć określonego momentu. 
W przypadku przekroczenia momentu dokręcającego śruby mocujące i wsporniki mog

cy jest niewystarczający, produkt może się przemieszczać, a 
. (Patrz strona 17) 

e terminal FG jest uziemiony podczas używania dostępnych na rynku zasilaczy 

ć lub przykładać dużych przeciążeń (przekraczających 100 m/s2) do 

e dojść do uszkodzenia elementów wewnętrznych, powoduj

 przewodu zasilającego z dużą siłą, nie wolno podnosić przedmiotu ci
ca to maksymalnie 20 N) 

korpus podczas transportu, aby uniknąć uszkodzenia przekaźnika ciś
 do awarii i nieprawidłowego działania. 

 do produktu wyeliminuj w nim wszelkie pyły. 
e to spowodować nieprawidłowe działanie lub usterkę. 

 metalowych przewodów lub innych ciał obcych do portu pomiarowego 

 do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 
nika w miejscu, w którym będzie można się o niego opierać. 

e ulec zniszczeniu, jeśli zostanie poddany działaniu nadmiernej siły podczas nadepni

stwo wprowadzania obcych ciał do płynu, zainstaluj i podł
wlotu w celu uniknięcia awarii i nieprawidłowego działania. 

 przewodów zasilających. 
ci nie wolno podnosić przekaźnika ciśnieniowego wyposażonego w złą

ce. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elementów 
c nieprawidłowe działanie lub rozłączenie. 

 wielokrotnego zginania lub rozciągania przewodu zasilającego lub umieszczania na nim 

enia zginające lub rozciągające mogą powodować zniszczenie osłony 
li przewód może się przemieszczać, należy zamocować go w pobli

cia przewodu prowadzącego wynosi 6-krotność zewnętrznej średnicy osłony, 
ętrznej materiału izolacyjnego, w zależności od tego, która z warto

 zniszczony przewód nowym. 
 na poprawne okablowanie. 

Nieprawidłowe okablowanie może doprowadzić do zniszczenia przekaźnika. 
 przewodów gdy napięcie jest włączone. 

e dojść do uszkodzenia elementów wewnętrznych, powoduj

 przewodów razem z kablami wysokiego napięcia. 
ść do awarii urządzenia z powodu zakłóceń, napięcia udarowego z 

cych i przepięć. Należy prowadzić przewody pneumatyczne oddzielnie od 
cych lub wysokiego napięcia. 

ce i wsporniki mogą zostać 

ć, a 

pnych na rynku zasilaczy 

cych 100 m/s2) do 

trznych, powodując 

 przedmiotu ciągnąc za 

nika ciśnienia, 

 
 metalowych przewodów lub innych ciał obcych do portu pomiarowego 

li zostanie poddany działaniu nadmiernej siły podczas nadepnięcia 

stwo wprowadzania obcych ciał do płynu, zainstaluj i podłącz filtr lub filtr 

złącza i przewody  
 do uszkodzenia elementów 

umieszczania na nim 

 zniszczenie osłony 
ć go w pobliżu 

trznej średnicy osłony, 
ci od tego, która z wartości 

powodując 

cia udarowego z 
oddzielnie od 



 

 

•Należy kontrolować odpowiednią izolacj
Nieprawidłowa izolacja (zakłócenia z innego obwodu, słaba izolacja mi
doprowadzić do nadmiernego wzrostu napi

•Należy zapobiegać powstawaniu pr
w celu sprawdzenia działania. 
W zależności od używanego obwodu, izolacja mo
umożliwia przepływ prądu upływu. Mo

•Należy używać możliwie krótkich przewodów, aby zapobiec skutkom 
i przepięć. 
Nie należy używać kabli dłuższych ni
Powinno się poprowadzić przewód DC(

 
∗Otoczenie 

•Nie należy używać produktu w środowisku nara
wody morskiej, wody lub pary. 
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłoweg

•Nie należy używać produktu w miejscach, w których mo
Jeśli produkt będzie używany w ś
jak rozpuszczalniki, ciecze chłodzą
niekorzystny wpływ na jego działanie
przewodów zasilających). 

•Nie należy używać produktu w miejscach powstawania przepi
W przypadku, gdy w pobliżu przełą
powodować duże przepięcia (podno
itp.), może to spowodować pogorszenie działania lub awari
ciśnieniowego. Należy unikać źródeł generuj

•Nie należy używać obciążeń generuj
W przypadku bezpośredniego po
należy użyć przekaźnika ciśnienia z wbudowanym elementem redukuj

•Produkt jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest odporny na uderzenia p
ostrożności przed skutkami uderze
Ten produkt jest oznaczony znakiem CE, mo
ulegnie zmianie w wyniku nadmiernych zakłóce

•Należy instalować produkt wyłącznie w miejscach, które nie s
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

•Należy zapobiegać dostawaniu się
W celu uniknięcia awarii lub nieprawidłowego działania, nale
dostały się do przekaźnika ciśnienia.

•Nie używaj produktu w otoczeniu nara
Znaczne wahania temperatury jej zmiany mog

•Nie należy wystawiać produktu na ekspozycj
Jeśli miejsce zainstalowania produktu wystawione jest na działanie 
zasłonić. W przeciwnym razie moż

•Należy utrzymywać temperatury płynu i otoczenia w okre
Temperatura płynu i otoczenia powinna wynosi
spowoduje uszkodzenie lub niewła
powietrzu. 
Konieczne są środki ochrony przed zamarzaniem. Do e
rekomendowane jest użycie osuszacza powietrza. Nale
jeżeli mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.

•Należy unikać pracy produktu w w
promieniowanie cieplne. 
W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego działania.
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 odpowiednią izolację przewodów. 
Nieprawidłowa izolacja (zakłócenia z innego obwodu, słaba izolacja między zaciskami itp.) mo

wzrostu napięcia lub natężenia powodując uszkodzenie.
 powstawaniu prądu wstecznego na etapie uruchomienia 

ywanego obwodu, izolacja może nie być utrzymywana podczas pracy, co 
du upływu. Może to powodować wadliwe działanie i uszkodzenie urz

liwie krótkich przewodów, aby zapobiec skutkom zakłóceń elektromagnetycznych  

szych niż 10 m. 
przewód DC(-) (niebieski) możliwie blisko zasilania. 

środowisku narażonym na działanie gazów korozyjnych, chemikaliów, 

ść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 
 produktu w miejscach, w których może zostać ochlapany olejem lub chemikaliami.

w środowisku zawierającym oleje lub substancje chemiczne, takie 
jak rozpuszczalniki, ciecze chłodzące lub czyszczące, nawet przez krótki czas, może 
niekorzystny wpływ na jego działanie (uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub utwardzenie 

w miejscach powstawania przepięć. 
u przełącznika ciśnieniowego znajduje się urządzenie, które mo

cia (podnośnik ze zwojnicą, piec indukcyjny o wysokiej częstotliw
 pogorszenie działania lub awarię obwodu wewnętrznego przeł
ć źródeł generujących przepięcia i krzyżowania przewodów.
 generujących napięcie przepięciowe. 

redniego podłączenia źródła przepięć, takiego jak  przekaźnik lub solenoid, 
nienia z wbudowanym elementem redukującym oddziaływanie przepi

Produkt jest oznaczony znakiem CE, ale nie jest odporny na uderzenia pioruna. Należ
ci przed skutkami uderzeń piorunów w układzie. 

Ten produkt jest oznaczony znakiem CE, może się jednak zdarzyć, że założona jakość
ulegnie zmianie w wyniku nadmiernych zakłóceń. 

znie w miejscach, które nie są narażone na wibracje lub uderzenia.
ść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 

 dostawaniu się do przekaźnika ciał obcych, takich jak resztki przewodów.
rii lub nieprawidłowego działania, należy podjąć środki, aby żadne ciała obecnie 

śnienia. 
ywaj produktu w otoczeniu narażonym na wahania temperatury. 

ahania temperatury jej zmiany mogą mieć wpływ na produkt. 
 produktu na ekspozycję światła dziennego. 

li miejsce zainstalowania produktu wystawione jest na działanie światła dziennego, nale
. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.

 temperatury płynu i otoczenia w określonym zakresie. 
Temperatura płynu i otoczenia powinna wynosić od 5 do 50oC. Praca w niskich temperaturach 
spowoduje uszkodzenie lub niewłaściwe działanie spowodowane zamarzaniem wilgoci w cieczy lub 

rodki ochrony przed zamarzaniem. Do eliminacji zanieczyszczeń i wody 
ycie osuszacza powietrza. Należy unikać nagłych zmian temperatury, nawet 

 w dopuszczalnym zakresie. 
 pracy produktu w wysokich temperaturach lub środowisku narażonym na 

ść do nieprawidłowego działania. 

dzy zaciskami itp.) może 
c uszkodzenie. 

 utrzymywana podczas pracy, co 
 wadliwe działanie i uszkodzenie urządzenia. 

 elektromagnetycznych   

onym na działanie gazów korozyjnych, chemikaliów, 

 ochlapany olejem lub chemikaliami. 
cym oleje lub substancje chemiczne, takie 

że mieć to 
(uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub utwardzenie 

dzenie, które może 
ęstotliwości, silnik 

trznego przełącznika 
owania przewodów. 

nik lub solenoid, 
cym oddziaływanie przepięć. 
ioruna. Należy podjąć środki 

ona jakość produktu 

one na wibracje lub uderzenia. 

nika ciał obcych, takich jak resztki przewodów. 
żadne ciała obecnie 

wiatła dziennego, należy go 
 do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania. 

 od 5 do 50oC. Praca w niskich temperaturach 
ciwe działanie spowodowane zamarzaniem wilgoci w cieczy lub 

 i wody 
 nagłych zmian temperatury, nawet 

onym na 



 

 

∗Regulacja i użytkowanie 

•Należy włączać zasilanie po podłą
W przeciwnym razie może to spowodowa
uszkodzenie przekaźnika ciśnienia.

•Należy unikać zwarć. 
Mimo, że podczas zwarcia wyświetlany jest bł
skutkując uszkodzeniem przekaź

•Nie należy przyciskać przycisków u
Może to uszkodzić  przyciski. 

•Jeśli przekaźnik będzie używany do bardzo małych ci
Tuż po włączeniu, odchylenie warto

•Należy wprowadzać ustawienia odpowiednie dla warunków pracy.
Nieodpowiednie ustawienia mogą
Szczegółowe informacje o każdym z ustawie
instrukcji. 

•Przekaźnik jest wyłączony przez 1 sekund
Przez 4 sekundy po włączeniu zasilania pomiar jest wył

 
∗Konserwacja 

•Należy odłączyć źródło zasilania, powietrza, upu
powietrza przed procesem konserwacji.
Istnieje niebezpieczeństwo niespodziewanej awarii.

•Należy regularne wykonywać czynno
Istnieje niebezpieczeństwo niespodziewanej awarii.

•Należy regularnie wykonywać drena
Jeśli kondensat przejdzie w stan pa

•Do czyszczenia przekaźnika nie nale
rozcieńczalniki.  
Mogą one zniszczyć korpus przeka
Do usuwania zanieczyszczeń nale
zanieczyszczeń należy użyć ściereczki nas
dokładnie wyciśniętej, a następnie wytrze
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 zasilanie po podłączeniu obciążenia do układu. 
spowodować nadmierny wzrost natężenia prądu powoduj

nienia. 

świetlany jest błąd, generuje to nadmierny wzrost natęż
przekaźnika ciśnienia. 

 przycisków używając ostro zakończonych przedmiotów. 

ywany do bardzo małych ciśnień, należy rozgrzać go przez 10 do 15 minut.
czeniu, odchylenie wartości wyświetlanej może wynosić 1%. 

 ustawienia odpowiednie dla warunków pracy. 
Nieodpowiednie ustawienia mogą spowodować  nieprawidłowe działanie. 

żdym z ustawień znajdują się na stronach od 21 do 45 niniejszej 

czony przez 1 sekundę po włączeniu zasilania. 
czeniu zasilania pomiar jest wyłączony. 

ródło zasilania, powietrza, upuścić ciśnienie resztkowe i  zweryfikowa
sem konserwacji. 
stwo niespodziewanej awarii. 

 czynności konserwacyjne i inspekcje. 
stwo niespodziewanej awarii. 

ć drenaż. 
li kondensat przejdzie w stan pary wtórnej, może to spowodować awarię sprzętu pneumatycznego.

nika nie należy używać rozpuszczalników takich jak benzen lub 

 korpus przekaźnika i usunąć oznaczenia. 
ń należy używać miękkiej ściereczki. W przypadku ciężkich 
ściereczki nasączonej rozcieńczonym neutralnym detergentem i 
ępnie wytrzeć korpus suchą ściereczką. 

du powodujący 

d, generuje to nadmierny wzrost natężenia prądu 

 go przez 10 do 15 minut. 

 na stronach od 21 do 45 niniejszej 

A 

nienie resztkowe i  zweryfikować uwolnienie 

ętu pneumatycznego. 
 rozpuszczalników takich jak benzen lub 

ężkich 
czonym neutralnym detergentem i 



  Oznaczenia modelu i jak zamawia
 

 

 

� Symbol zamówieniowy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Zintegrowany kabel do elektrozaworu/przeka
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Oznaczenia modelu i jak zamawiać 

Zintegrowany kabel do elektrozaworu/przekaźnika ciśnienia. 

 

A 



  Zarys elementów produktu
 

 

 
Wyjście (OUT1) LED (zielony): Dioda LED jest zapalona kiedy wyj

aktywne.  

Wyjście (OUT2) LED (czerwony): Dioda LED jest zapalona kiedy zawór steruj

 

Wyświetlacz LED: Wskazuje aktualny stan ci

  przycisk (W GÓRĘ): Pozwala na wybór trybu i zwi
Należy użyć przycisku aby zmieni

  przycisk (W DÓŁ): Pozwala na wybór trybu i zmniejszenie zadanej warto
Należy użyć przycisku aby zmieni

  przycisk (USTAW): Należy użyć przycisku do przeł

-10- 

Zarys elementów produktu 

cie (OUT1) LED (zielony): Dioda LED jest zapalona kiedy wyjście z przekaźnika (OUT1) jest 

(czerwony): Dioda LED jest zapalona kiedy zawór sterujący jest podł

wietlacz LED: Wskazuje aktualny stan ciśnienia, tryb ustawień i kod błędu. 

): Pozwala na wybór trybu i zwiększenie zadanej wartości włączania/wył
 przycisku aby zmienić tryb wyświetlania górnej wartości podci

przycisk (W DÓŁ): Pozwala na wybór trybu i zmniejszenie zadanej wartości włączania/wył
 przycisku aby zmienić tryb wyświetlania dolnej wartości podci

żyć przycisku do przełączenia w inny tryb i ustawienia warto

 

 

nika (OUT1) jest 

cy jest podłączony. 

ączania/wyłączania. 
ci podciśnienia.  

czania/wyłączania. 
ci podciśnienia. 

czenia w inny tryb i ustawienia wartości. 



 

 

� Definicje i terminologia                                                                                                                  

 
L.p. Termin 

A Automatyczna kontrola 
oszczędzania energii

B Błąd wskazania 

C 

Ciśnienie próbne 

Czas reakcji 

D 

Dokładność 

Dokładne ustawienia wyświetlanej 
wartości 

Dokładność wskazania

Drgania samowzbudne

F 

Format cyfr (ustawienia najmniejszej 
jednostki) 

F.S. (Full span/full scale)
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Znaczenie 

Automatyczna kontrola 
dzania energii 

Wskazuje, że podciśnienie podczas adsorbcji 
monitorowane, a włączanie i wyłączanie eżektora jest 
kontrolowane. 

Wskazuje rozbieżność między wyświetlanym a rzeczywistym 
ciśnieniem. 

 Limit ciśnienia, który po przekroczeniu może skutkowa
elektrycznym i/lub mechanicznym uszkodzeniem produktu.

Czas mierzony od momentu, w którym ciśnienie na przeka
osiągnie wartość zadaną, do rozpoczęcia pracy wyj
wyłącz. 

W ogólności, im krótszy czas reakcji, tym większa wydajno

Patrz „Dokładność wskazania” 

świetlanej 

Wskazywane ciśnienie może być ustawiane z dokładno
(±5% wyświetlanej wartości). 

Używane w przypadku, kiedy wartość ciśnienia jest znana lub do 
zniwelowania różnicy między wartością wskazywan
urządzenie pomiarowe mierzące to samo ciśnienie co 
przekaźnik. 

 wskazania 

Określa z jaką dokładnością zakres ciśnienia mo
podzielony na części. 

(Przykład: Jeśli produkt o zakresie od 0 do 1MPa  mo
wskazywać ciśnienie z dokładnością do 0.001 MPa, to 
dokładność wskazania wynosi 1/1000.) 

Drgania samowzbudne 

Problem pojawiający się gdy sygnał wyjściowy z przeka
przechodzi w sposób powtarzalny, z dużą częstotliwo
„wyłączony” do „włączony”. 

Wartość ciśnienia oscyluje wokół wartości zadanej.  Jest to efekt 
pulsacji. 

Format cyfr (ustawienia najmniejszej 

Pokazuje z jaką dokładnością będzie wyświetlane lub 
regulowane ciśnienie na  przekaźniku.  

Gdy 1 znak=1kPa, ciśnienie będzie całkowitą wielokrotno
1kPa, np. 1, 2, 3, ...., 99, 100. 

F.S. (Full span/full scale) 
Skrót oznaczający pełny zakres; oznacza maksymalny zakres 
wahań wartości znamionowej ciśnienia przekaź

                                                                                                                  A 

 jest 
żektora jest 

wietlanym a rzeczywistym 

że skutkować 
mechanicznym uszkodzeniem produktu. 

nienie na przekaźniku 
cia pracy wyjścia włącz-

ększa wydajność 

 ustawiane z dokładnością ±5% 

nienia jest znana lub do 
 wskazywaną przez 

śnienie co 

nienia może zostać 

li produkt o zakresie od 0 do 1MPa  może 
 do 0.001 MPa, to 

ciowy z przekaźnika 
 częstotliwością z trybu 

ci zadanej.  Jest to efekt 

wietlane lub 

ą wielokrotnością 

cy pełny zakres; oznacza maksymalny zakres 
nienia przekaźnika.  



 

 

                                                                                                

L.p. Termin 

F 

Funkcja blokady klawiszy

Funkcja wyboru jednostek

Funkcja zapobiegania drganiom 
samowzbudnym 

H Histereza 

K 

Konfiguracja ręczna

Konfiguracja sygnałów wyjściowych

M 

Maksymalna (Minimalna) 
impedancja obciążenia

Maksymalne stosowane napi

Najmniejsza jednostka

N 

Napięcie resztkowe

Normalny sygnał wyjściowy

NPN (wyjście tranzystorowe)
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Znaczenie 

Funkcja blokady klawiszy Funkcja zapobiegająca wprowadzaniu zmian do ustawie
przekaźnika ciśnieniowego (wyłącza działanie przycisków).

Funkcja wyboru jednostek 

Funkcja służąca do zmiany jednostek, w których wy
jest wartość ciśnienia. 

Zmiana jednostek jest możliwa tylko dla produktów 
posiadających tę funkcję. Produkt z funkcją wyboru jednostek 
jest niedostępny w Japonii. W Japonii ciśnienie opisywane jest 
wyłącznie jednostkami SI. 

zapobiegania drganiom Funkcja opóźniająca czas reakcji sygnału wyjś
przekaźnika w celu zapobiegania drganiom. 

Różnica między wartościami ciśnienia, w których przeka
wyłączany i włączany. 

czna 

Ręczna konfiguracja ciśnienia bez używania ustawie
automatycznych. 

Służy do wprowadzenia ustawień różnych od ustawie
automatycznych. 

Konfiguracja sygnałów wyjściowych 
Zasady działania wyjścia przekaźnika. „Lista trybów sygnałów 
wyjściowych” strona 25 

Maksymalna (Minimalna) 
ążenia 

Maksymalne (minimalne) obciążenie (wartość oporu lub 
impedancji), które może być podłączone do na wyj

Maksymalne stosowane napięcie Maksymalna wartość możliwego napięcia na wyj
tranzystora NPN. 

Najmniejsza jednostka Patrz „Format cyfr” 

cie resztkowe 
Różnica między idealnym napięciem włączenia i rzeczywistym 
napięciem kiedy wyjście z przekaźnika jest włą
obciążenia chwilowego. Idealną sytuacją jest gdy wynosi „0”.

ściowy 

Jeden z rodzajów sygnałów wyjściowych przeka
histerezy sygnał wyjściowy z przekaźnika jest wł
ciśnienie jest równe lub wyższe niż wskazana warto

„Lista trybów sygnałów wyjściowych” strona 25

cie tranzystorowe) Przekaźnik używający tranzystora NPN jako wyj

                                                                  A 

ca wprowadzaniu zmian do ustawień 
cza działanie przycisków). 

których wyświetlana 

liwa tylko dla produktów 
ą wyboru jednostek 

nienie opisywane jest 

ca czas reakcji sygnału wyjściowego 

nienia, w których przekaźnik jest 

ywania ustawień 

nych od ustawień 

nika. „Lista trybów sygnałów 

ść oporu lub 
czone do na wyjściu. 

cia na wyjściu z 

czenia i rzeczywistym 
nika jest włączone. Zależy od 

 jest gdy wynosi „0”. 

ciowych przekaźnika W trybie 
nika jest włączany gdy 

 wskazana wartość. 

ciowych” strona 25 

cy tranzystora NPN jako wyjście. 



 

 

L.p. Termin 

O 
Odwrócone wyjście(OUT1)

P 

PNP(wyjście tranzystorowe)

Powtarzalność 

R Rezystancja izolacji

S Sygnał dyrektywy adsorbcji

T 

Tryb histerezy 

Tryb oszczędzania energii

Tryb pomiaru 

Tryb wyboru funkcji

Tryb wyświetlania dolnej warto

Tryb wyświetlania górnej  warto
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Znaczenie 

cie(OUT1) 

Jeden z rodzajów sygnałów wyjściowych przeka
histerezy sygnał wyjściowy z przekaźnika jest wł
ciśnienie jest równe lub niższe niż wskazana warto

(„Lista trybów sygnałów wyjściowych” strona 25)

cie tranzystorowe) Przekaźnik używający tranzystora PNP jako wyj

Powtarzalność wyświetlanej wartości dla ciśnienia i 
wyłączenia i wyłączenia, gdy ciśnienie zmienia si
temperaturze 25oC. 

Rezystancja izolacji 
Rezystancja izolacji produktu. Rezystancja pomi
elektrycznym a obudową. 

Sygnał dyrektywy adsorbcji 
Wyzwala sygnał powodujący powstanie podciś

(Konieczne jest użycie przekaźnika ciśnienia) 

Lista trybów sygnałów wyjściowych strona 25.

dzania energii 
Warunki, w których wskazanie jest wyłączone a aktualne zu
zredukowane. 

Warunki, w których ciśnienie jest  rejestrowane i wy
przekaźnik jest włączony. 

Tryb wyboru funkcji 

Tryb, w którym dokonuje się ustawień funkcji. Jest to oddzielne 
menu od menu ustawień ciśnienia. 

Jeśli jakiekolwiek ustawienia funkcji muszą być
domyślnych ustawień fabrycznych, mogą zostać
pomocą kodu „F__”. 

 

Możliwe jest dokonywanie ustawień dotyczących: koloru 
wyświetlania, tryb pracy, typ sygnału wyjściowego, czas reakcji, 
sposób wyświetlania, dokładności wyświetlanej warto
ustawień automatycznych, użycia trybu oszczę
użycia numeru PIN. 

wietlania dolnej wartości Wskazuje dolną wartość podciśnienia osiągnię
odczytu. 

wartości Wskazuje górną wartość podciśnienia osiągnię
odczytu. 

        A 

ciowych przekaźnika W trybie 
nika jest włączany gdy 

 wskazana wartość. 

ciowych” strona 25) 

cy tranzystora PNP jako wyjście. 

śnienia i punktu 
nienie zmienia się w 

Rezystancja izolacji produktu. Rezystancja pomiędzy obwodem 

podciśnienia. 

 

ciowych strona 25.  

czone a aktualne zużycie 

nienie jest  rejestrowane i wyświetlane, a 

 funkcji. Jest to oddzielne 

ą być zmienione z 
 zostać wybrane za 

ących: koloru 
ciowego, czas reakcji, 

wietlanej wartości, użycia 
ycia trybu oszczędzania energii i 

gniętą do momentu 

ągniętą do momentu 



 

 

L.p. Termin 

U 

Ustawienia automatyczne

Ustawienia ciśnienia

Ustawienia funkcji 

Ustawienia ręczne 

Ustawienia zakresu ciśnienia.

W 

Wskaźnikowa dioda LED

Wyjście przekaźnika

Wykrywanie błędów (Kod bł

Wyświetlacz 7-segmentowy

Wyświetlana jednostka

Z 

Zakres ciśnienia znamionowego

Zawór zasilający 

Znamionowe napięcie 
wytrzymywane 
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Znaczenie 

Ustawienia automatyczne 

Funkcja przekaźnika ciśnienia służąca do automatycznej 
regulacji ciśnienia, odbywającej się przez przytrzymanie i 
zwolnienie przedmiotu za pomocą adsorpcji.   

Funkcja ta jest stosowana w przypadkach, gdy podci
adsorpcja przedmiotu musi być potwierdzona przy u
przekaźnika. 

nienia Ustawienia ciśnienia służące do określenia kiedy przeka
wyłączany i włączany. 

 Patrz „Tryb wyboru funkcji” 

 Patrz „Dokładne ustawienia wyświetlanej wartoś

śnienia. Zakres ciśnienia przekaźnika, w którym mogą by
wartości wyjściowe. 

nikowa dioda LED Dioda LED zapalająca się kiedy wyjście z przeka
aktywne. 

nika 
Rodzaj wyjścia z urządzenia, który może posiada
stany - włączony lub wyłączony. Czasem nazywane „wyj
włączone-wyłączone” 

dów (Kod błędu) 
Dzięki funkcji autodiagnozy przekaźnika ciśnienia, mo
wykrywanie nieprawidłowości, która może spowodowa
uszkodzenie przekaźnika. 

segmentowy Rodzaj wyświetlacza, który do wyświetlenia znaków u
odseparowanych sekcji (tak zwanych segmentów)

wietlana jednostka Jednostka ciśnienia używana podczas wyświetlania.

nienia znamionowego 

Zakres ciśnienia, w którym przekaźnik ciśnieniowy spełnia 
założenia ze specyfikacji. Wartości spoza tego zakresu mog
być ustawiane (o ile mieszczą się w  zakresie ci
przekaźnika), ale nie mogą zapewnić spełnienia specyfik

 

Elektrozawór, który włącza i wyłącza eżektor. 

(Sygnał wyjściowy z przekaźnika ciśnienia trafia do zaworu 
zasilającego) 

ęcie 

Miara wytrzymałości produktu na napięcie przyło
obwodem a obudową. Produkt może ulec uszkodzeniu je
przyłożone zostanie napięcie powyżej wartości znamionowego 
napięcia wytrzymywanego.  

(Napięcie wytrzymywane nie jest napięciem zasilaj
produkt.) 

     A 

ca do automatycznej 
 przez przytrzymanie i 

 

Funkcja ta jest stosowana w przypadkach, gdy podciśnieniowa 
potwierdzona przy użyciu 

lenia kiedy przekaźnik jest 

wartości” 

ą być ustawione 

cie z przekaźnika jest 

e posiadać tylko dwa 
czony. Czasem nazywane „wyjście 

śnienia, możliwe jest 
spowodować 

wietlenia znaków używa 7 
odseparowanych sekcji (tak zwanych segmentów) 

świetlania. 

nieniowy spełnia 
ci spoza tego zakresu mogą 
 w  zakresie ciśnień pracy 

 spełnienia specyfikacji.  

ektor.  

nienia trafia do zaworu 

cie przyłożone pomiędzy 
e ulec uszkodzeniu jeżeli 

ści znamionowego 

zasilającym 



 

 

  Okablowanie 

■ Okablowanie 

○ Połączenie 

•Połączenia należy wykonywać tylko
•Użyj oddzielnych dróg okablowania przeka
wysokonapięciowych. W przeciwnym wypadku mo
zakłóceniami. 

•Upewnij się, że terminal FG jest uziemiony podczas u
impulsowych.  Gdy do urządzenia podł
przełączania wpłynął na specyfikację
takiego jak filtr sieciowy i rdzenia ferrytowego mi
pomocą zasilacza transformatorowego zamiast impulsowe

 
○ Sposób użycia złącza przekaźnika ci

 
•Podłączanie/Rozłączanie 

• Podczas montażu włóż wtyk prosto do gniazda trzymaj
zablokuje się w obudowie. 
• Podczas rozłączania, przyciśnij zatrzask do zwolnienia blo

 
 

Numer pina złącza (Kabel zasilania/wyj
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tylko przy wyłączonym zasilaniu. 
yj oddzielnych dróg okablowania przekaźnika ciśnienia i przewodów zasilających lub 

przeciwnym wypadku może dojść do złego funkcjonowania wywołanego 

e terminal FG jest uziemiony podczas używania dostępnych na rynku zasilaczy 
dzenia podłączone jest zasilanie impulsowe, zakłócenia wynika

ł na specyfikację. Można temu zapobiec używając filtra przeciwzakłóceniowego, 
takiego jak filtr sieciowy i rdzenia ferrytowego między zasilaczem impulsowym a urządzeniem lub za 

 zasilacza transformatorowego zamiast impulsowego.  

źnika ciśnienia 

 wtyk prosto do gniazda trzymając zatrzask i popchnij złącze, a

śnij zatrzask do zwolnienia blokady i pociągnij złącze.  

cza (Kabel zasilania/wyjść do przekaźnika ciśnieniowego i zaworu steruj

 

cych lub 
 do złego funkcjonowania wywołanego 

pnych na rynku zasilaczy 
czone jest zasilanie impulsowe, zakłócenia wynikające z 

c filtra przeciwzakłóceniowego, 
ądzeniem lub za 

ącze, aż zatrzask 

 

nieniowego i zaworu sterującego) 

 



 

 

 

■ Obwód wewnętrzny i przykład okablowania

•Wyjście typu NPN 

Dwa wyjścia tranzystorowe NPN, maksymalne stosowane napi
maksymalne obciążenie 80mA, napię

 
•Wyjście typu PNP 

Dwa wyjścia tranzystorowe PNP, maksymalne obci
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trzny i przykład okablowania 

cia tranzystorowe NPN, maksymalne stosowane napięcie 26.4VDC, 
enie 80mA, napięcie resztkowe 2V lub mniej 

cia tranzystorowe PNP, maksymalne obciążenie 80mA, napięcie resztkowe 2V lub mniej

 

cie resztkowe 2V lub mniej. 



  Montaż i instalacja 
 

 

■ Instalacja 

Włóż dołączony pierścień uszczelniaj
korpusie eżektora  za pomocą dwóch doł
do 0,10 Nm) Jeśli moment dokręcania zostanie przekroczony, mo
uszkodzone. 
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 uszczelniający w rowek przekaźnika ciśnieniowego i zamontuj przeka
 dwóch dołączonych śrub. (Wymagany moment dokręcania wynosi od 0,08 
ęcania zostanie przekroczony, mocowanie może zosta

 

nieniowego i zamontuj przekaźnik na 
ęcania wynosi od 0,08 

e zostać odkształcone i 



  Prosta regulacja 
 

 

■ Tryb pomiaru 

Warunki, w których ciśnienie jest  rejestrowane i wy
Jest to tryb podstawowy. Do zmian ustawie
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nienie jest  rejestrowane i wyświetlane, a przekaźnik jest włączony.
Jest to tryb podstawowy. Do zmian ustawień i funkcji powinno się wybrać inny tryb.                                             

 

czony. 
                                             A 



 

 

Poniżej przedstawiono procedurę sterowania oszcz
Jeśli poniższa operacja została zaakceptowana, prosz

Funkcja umożliwiająca łatwe ustawienie punktu wł
oraz działanie zaworu zasilającego. 

 
Działanie wyjścia OUT1 

Gdy ciśnienie przekroczy ustawioną warto
Gdy ciśnienie spadnie poniżej wartości (P_1) o warto
Domyślne ustawienia P_1: -70.0 kPa i H_1:10.0 kPa.

 
Działanie wyjścia OUT2 

Wyjście OUT2 załącza zawór zasilający generator podci
Gdy podciśnienie osiągnie wartość (P_1), zawór 
Po wyłączeniu zaworu zasilającego, warto
ustawioną wartość (P_2) zawór włączy si
Zawór zasilający będzie się włączał i wył
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 sterowania oszczędzaniem energii oraz wartości ustawione jako domy
sza operacja została zaakceptowana, proszę zachować domyślne ustawienia. 

wienie punktu włączenia i wyłączenia sygnału wyjściowego przeka

ą wartość (P_1), przekaźnik ciśnienia zostanie włączony.
i (P_1) o wartość histerezy (H_1), przekaźnik zostanie wył

70.0 kPa i H_1:10.0 kPa. 

ący generator podciśnienia. 
 (P_1), zawór zasilający wyłączy się. 

cego, wartość podciśnienia będzie malała. Kiedy spadnie poni
czy się ponownie. 

czał i wyłączał w sposób powtarzalny. Domyślne ustawienie H_2: 5.0 kPa.

 
ci ustawione jako domyślne. 

ciowego przekaźnika 

czony. 
nik zostanie wyłączony.  

dzie malała. Kiedy spadnie poniżej (P_1) o 

tawienie H_2: 5.0 kPa. 



 

 

 

<Jak zmienić ustawioną wartość> 

｢Tryb normalny wyjścia OUT1｣ 

1. Należy użyć przycisku by przej
 

2.  Wyświetlona zostanie nazwa warto

3. Zmiana wartości następuje po uż
Przycisk   służy do zwiększenia podci

 
•Jednorazowe użycie przycisku 
spowoduje dalszy wzrost wartoś

•Jednorazowe użycie przycisku 
spowoduje dalszy spadek warto

4. Aby zakończyć ustawienia warto
[H_1], po czym ekran nastawy wielko
zmniejszenia wartości [H_1]. 

 

5. Aby zakończyć ustawienia warto
zmiennej [H_2], po czym ekran nastawy wielko
Przycisk   służy do zwiększenia, a 

6. Aby zakończyć ustawienia należ
 

Gdy wybierzemy odwrócony typ wyjś
powyższych instrukcji.  
Szczegóły zmian dotyczących odwróconego wyj
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by przejść do trybu pomiaru. (Patrz strona 18) 

 
wietlona zostanie nazwa wartości “P_1", po czym ekran nastawy wielkości liczbowej. 

puje po użyciu przycisku   lub  . 
kszenia podciśnienia, a  do zmniejszenia. 

ycie przycisku   zwiększa wartość o jednostkę. Ciągłe naciśnięcie przycisku 
spowoduje dalszy wzrost wartości.  

ycie przycisku   zmniejsza wartość o jednostkę. Ciągłe naciśnięcie przycisku 
spowoduje dalszy spadek wartości. 

 ustawienia wartości „P_1” należy wcisnąć przycisk . Wyświetlona zostanie nazwa 
[H_1], po czym ekran nastawy wielkości liczbowej. Przycisk   służy do zwiększenia, a 

 ustawienia wartości „H_1” należy wcisnąć przycisk . Wyświetlona zostanie nazwa 
zmiennej [H_2], po czym ekran nastawy wielkości liczbowej. 

kszenia, a do zmniejszenia wartości [H_2]. 

 ustawienia należy wcisnąć przycisk . 

Gdy wybierzemy odwrócony typ wyjścia, parametry będą wyświetlane kolejno i mogą być

odwróconego wyjścia znajdują się w opisie ustawień poszczególnych funkcji.

 

A 

ci liczbowej.  

 

ęcie przycisku 

 
ęcie przycisku 

 
wietlona zostanie nazwa  

kszenia, a  do 

 

wietlona zostanie nazwa 

 

ą być zmieniane według 

 poszczególnych funkcji. 



 

 

 

 

｢Tryb odwrócony wyjścia OUT1)｣                                                                      
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                                                                      A 



 

 

  Ustawienia funkcji 

Tryb wyboru funkcji 

Aby wyświetlić [F 0] należy przytrzymać
numeru funkcji [F__ ]. 
Aby wrócić do trybu pomiaru należy przytrzyma

 

■ Domyślne ustawienia 
Poniżej przedstawione są domyślne ustawienia

•[F 0] Funkcja wyboru jednostek  

Pozycja ustawienia

Jednostki SI, Stała funkcja 
konwersji jednostek 

 

 

•[F 1] Ustawienia OUT1   Patrz strona 

Pozycja 

Tryby sygnałów 
wyjściowych Wybór trybu histerezy

Tryb odwrócony 
wyjścia 

Wybór typu wyjścia, normalne lub odwrócone

Ustawienia 
ciśnienia 

Ustawienia punktu wł

Histereza Ustawienia histerezy w celu zapobiegania drganiom 
samowzbudnym. 

•[F 2] Ustawienia OUT2   Patrz strona 
Ustawienia analogiczne do [F 1] OUT1.

Pozycja 

Włączanie sygnału 
zaworu zasilającego 

Ustawienia punktu wł

Wyłączanie sygnału 
zaworu zasilającego 

Ustawienia punktu wył
zasilającego

Ustawienia zakresu wartości, 
poza którym wprowadzanie 
danych do zaworu 
zasilającego jest niemożliwe 

Ustawienia zakresu, poza którym 
włączenia sygnału zaworu zasilaj
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przytrzymać przycisk  przez przynajmniej 2 sekundy. Możliwy jest wybór 

ży przytrzymać przycisk   przez przynajmniej 2 sekundy.

 
 

lne ustawienia 

  Patrz strona 24 

Domyślne 
ustawienia 

kPa 

Patrz strona 25 

Opis 
Domy
ustawienia

histerezy Tryb histerezy

ścia, normalne lub odwrócone 
Normalny sygnał 

wyj

Ustawienia punktu włączania lub wyłączania przekaźnika. -70 kPa(P_1)

Ustawienia histerezy w celu zapobiegania drganiom 10 

Patrz strona 27  
Ustawienia analogiczne do [F 1] OUT1. 

Opi
s 

Ustawienia punktu włączenia sygnału zaworu zasilającego 
 

5 kPa

Ustawienia punktu wyłączenia sygnału zaworu 
ącego 

 
0 kPa(H_3)

Ustawienia zakresu, poza którym wprowadzenie punktu 
czenia sygnału zaworu zasilającego jest niemożliwe. 1 kPa(H_4)

 

żliwy jest wybór 

przez przynajmniej 2 sekundy. 

 

A 

Domyślne 
ustawienia 

Tryb histerezy 

Normalny sygnał 
wyjściowy 

70 kPa(P_1) 

10 kPa(H_1) 

A 

Domyślne 
ustawienia 

5 kPa(H_2) 

0 kPa(H_3) 

1 kPa(H_4) 



 

 

Pozycja

[F 3] Czas reakcji 

[F 4] Ustawienia automatyczne

[F 6] Dokładne ustawienia wy

[F11] Sposób wyświetlania

[F80] Tryb oszczędzania energii

[F81] Kod bezpieczeństwa

[F90] Ustawienia wszystkich funkcji

[F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania

[F98] Sprawdzenie sygnału wyj

[F99] Wróć do ustawień
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Pozycja Strona Domyślne 
ustawienia 

29 2,5 ms 

4] Ustawienia automatyczne 30 Ręczne 

[F 6] Dokładne ustawienia wyświetlanej wartości 32 0% 

wietlania 33 1000 części

dzania energii 34 Wyłączony 

ństwa 35 Wyłączony 

[F90] Ustawienia wszystkich funkcji 36 Wyłączone 

[F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania 38 Wyłączone 

[F98] Sprawdzenie sygnału wyjściowego przekaźnika 39 Normalny 

 do ustawień domyślnych 41 Wyłączone 

A 

 

ęści 

 

 

 

 

 

 



 

 

■ [F 0] Funkcja wyboru jednostek
Ustawienia są możliwe tylko wtedy, kiedy produkt posiada funkcj
(Jeśli produkt nie posiada tej funkcji, nadal mo

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
wyboru funkcji. 

 

    Następnie proszę zatwierdzić wybór przyciskiem     
 
 

 

Wybór wyświetlanej jednostki
 
 

 

Wybór wyświetlanej jednostki odbywa si

   użyciu przycisku      lub     . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 
•Dostępne jednostki i najmniejsze częś

MPa kPa kgf/cm

0.001 0.1 0.001

Funkcja wyboru jednostek [F 0] została 
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jednostek 
liwe tylko wtedy, kiedy produkt posiada funkcję wyboru jednostek. 

li produkt nie posiada tej funkcji, nadal możliwy jest wybór między kPa/MPa.) 

 ustawienia dotyczące wyboru jednostek [F 0] należy użyć przycisku  

 wybór przyciskiem      .          Wyświetlone zostaną ustawienia jednostek. 

wietlanej jednostki 

wietlanej jednostki odbywa się przy 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .        Powrót do trybu  wyboru funkcji

pne jednostki i najmniejsze części podziału. 

Jednostka 

kgf/cm2 bar psi InHg 

0.001 0.001 0.02 0.1 

Funkcja wyboru jednostek [F 0] została 
skonfigurowana. 

 lub  w menu 

 ustawienia jednostek.  

wyboru funkcji. 

mmHg 

1 



 

 

■[F 1] Ustawienia wyjścia przekaź

Ustawienia trybu wyjścia OUT1.  
Dotyczą one opcji odwróconego wyjś

 
•Lista trybów sygnałów wyjściowych
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cia przekaźnikowego OUT1 

odwróconego wyjścia, wartości ciśnienia i histerezy. 

ciowych 



 

 

<Postępowanie> 
Aby wyświetlić ustawienia dotyczące OUT1 [F 1] nale

Następnie należy zatwierdzić wybór przyciskiem     
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 
Ustawienia odwróconego wyjścia

Użyj przycisku     lub     aby wybrać
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 

 

 

 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci

 

 
 

 

 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 
Sprawdzenie trybu wyjścia 

Schemat po prawej pokazuje jak nale
ustawioną wartość. Po sprawdzeniu mo
dalszych ustawień. 

Ustawienia OUT1 [F 1] zostały skonfigurowane. 

Ustawienia histerezy 

Użyj przycisku     lub      aby ustawić
wartość histerezy. 

 

 

 
Ustawienia ciśnienia 

Aby zakończyć ustawienia ciśnienia nale
wcisnąć przycisk      lub     . 
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ące OUT1 [F 1] należy użyć przycisku    lub    w menu wyboru funkcji.

zatwierdzić wybór przyciskiem     .    Sprawdzenie sygnału wyj

ybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku     .     Ustawienia odwróconego wyj

ścia 

yj przycisku     lub     aby wybrać typ odwrócony 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .    Ustawienia ciś

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .    Ustawienia histerezy.

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku  .        Powrót do trybu wyboru funkcji

Schemat po prawej pokazuje jak należy sprawdzić 
. Po sprawdzeniu można przejść do 

Ustawienia OUT1 [F 1] zostały skonfigurowane.  

aby ustawić 

śnienia należy 

 

w menu wyboru funkcji. 

Sprawdzenie sygnału wyjściowego. 

Ustawienia odwróconego wyjścia. 

Ustawienia ciśnienia 

Ustawienia histerezy. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 



 

 

■ [F 2] Ustawienia wyjścia przekaź

Ustawienia OUT2 dotyczą punktu włą

Działanie wyjścia OUT2 

Wyjście OUT2 załącza zawór zasilają
Gdy podciśnienie osiągnie zadaną warto
Gdy wartość podciśnienia spada i osi
ponownie zapewnić oczekiwaną warto
Po wyłączeniu zaworu zasilającego, warto
Gdy ponownie podciśnienie osiągnie zadany poziom 
oczekiwaną wartość. 
Zawór zasilający włącza się i wyłącza cyklicznie.
Zakres, w którym ustawienia H_2 są
zasilającego.  
Domyślne ustawienia P_1：-70.0 kPa, H_1:10.0 kPa, H_2:5.0 kPa, H_3:0.0 kPa, H_4:1.0 kPa
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cia przekaźnikowego OUT2 

 punktu włączenia i wyłączenia zaworu zasilającego i zakresu danych.

cza zawór zasilający generator podciśnienia. 
ą wartość (P_1‐H_3), zawór zasilający zostaje wyłączony.

nienia spada i osiąga punkt włączenia (P_1 + H_2) zawór zasilający wł
 wartość podciśnienia. 

cego, wartość podciśnienia będzie spadać. 
ągnie zadany poziom (P_1 + H_2) zawór włączy się aby zapewni

ącza cyklicznie. 
Zakres, w którym ustawienia H_2 są niedozwolone, opisany jest za pomocą zakresu H_4 zaworu 

70.0 kPa, H_1:10.0 kPa, H_2:5.0 kPa, H_3:0.0 kPa, H_4:1.0 kPa

cego i zakresu danych.                     A 

ączony. 
ący włącza się aby 

 aby zapewnić jego 

H_4 zaworu 

70.0 kPa, H_1:10.0 kPa, H_2:5.0 kPa, H_3:0.0 kPa, H_4:1.0 kPa 



 

 

<Postępowanie> 
Aby wyświetlić ustawienia dotyczą

 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 

∗1: Wybrany parametr zostanie zatwierdzony dopiero po przyci

∗2: Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem

 przez przynajmniej 2 sekundy. 

∗3: Punkt (H_2) zaworu zasilającego jest automatycznie korygowany przez ustawienia niedozwolonego zakresu 

zaworu. 

Ustawienia OUT2 [F 2] zostały skonfigurowane.

Proszę użyć przycisku       lub

Ustawienia punktu włączenia zaworu 
zasilającego 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci

Ustawienia punktu wyłączenia zaworu 
zasilającego 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci

Ustaw zakres, w którym wprowadzenie punktu wł
zasilającego jest zabronione
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 ustawienia dotyczące funkcji [F 2] należy użyć przycisku     lub     w menu wyboru funkcji.

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .    Ustawienia ciś

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku   .         Powrót do trybu wyboru funkcji

1: Wybrany parametr zostanie zatwierdzony dopiero po przyciśnięciu przycisku  . 

2: Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem  , możliwe jest przejście do trybu pomiaru przytrzymuj

cego jest automatycznie korygowany przez ustawienia niedozwolonego zakresu 

Ustawienia OUT2 [F 2] zostały skonfigurowane. 

lub by zmienić wartość. 

czenia zaworu 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .  Kolejny parametr.

czenia zaworu 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      . Kolejny parametr.

Ustaw zakres, w którym wprowadzenie punktu włączenia zaworu 
cego jest zabronione 

           A 
w menu wyboru funkcji. 

Ustawienia ciśnienia. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 

cie do trybu pomiaru przytrzymując przycisk 

cego jest automatycznie korygowany przez ustawienia niedozwolonego zakresu wartości (H_4) 

Kolejny parametr. 

Kolejny parametr. 



 

 

■ [F 3] Czas reakcji 

Ustawienia czasu odpowiedzi sygnału wyj
Można zapobiegać drganiom samowzbudnym reguluj

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
wyboru funkcji. 

 

Następnie należy zatwierdzi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

Funkcja [F 3] została skonfigurowana.

 
Ustawienia czasu reakcji. 

Ustawienia czasu reakcji odbywają
przy użyciu przycisku   lub     . 
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Ustawienia czasu odpowiedzi sygnału wyjściowego przekaźnika. 
 drganiom samowzbudnym regulując czas reakcji. 

 ustawienia dotyczące ustawień OUT1 [F 3] należy użyć przycisku  lub 

zatwierdzić wybór przyciskiem     .   Ustawienia czasu reakcji.

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku  .       Powrót do trybu wyboru funkcji

Funkcja [F 3] została skonfigurowana. 

czasu reakcji odbywają się 

lub  w menu 

Ustawienia czasu reakcji. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 



 

 

■ [F 4] Ustawienia automatyczne

Ta funkcja oblicza i automatycznie ustawia warto
 

<Postępowanie> 
Aby wyświetlić ustawienia dotyczą

 

Następnie proszę zatwierdzić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 

Aby ustawić ciśnienie należy użyć przycisku 

Ponowne naciśnięcie przycisku 
 

∗: Punkt włączenia/wyłączenia zaworu zasilaj

funkcji ustawień automatycznych. 

Funkcja ustawień automatycznych [F 4] została skonfigurowana.

 
Ustawienia automatyczne 

Należy użyć przycisku       lub       
aby dokonać ustawień automatycznych.
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[F 4] Ustawienia automatyczne 

automatycznie ustawia wartości ciśnienia na podstawie bieżącej operacji.

 ustawienia dotyczące funkcji [F 4] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

 zatwierdzić wybór przyciskiem      .      Ustawienia automatyczne.

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku     .      Powrót do trybu wyboru funkcji

żyć przycisku  w trybie pomiaru. (Patrz strona 31)  

 da możliwość zmiany ciśnienia w czasie, w którym wy

czenia zaworu zasilającego i zakres niedozwolonych wartości może zostać skorygowany przy u

ń automatycznych [F 4] została skonfigurowana. 

 
 automatycznych.  

cej operacji. 

w menu wyboru funkcji. 

Ustawienia automatyczne. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 

którym wyświetlacz miga. 

 skorygowany przy użyciu 



 

 

•Ustawienia automatyczne 

Gdy w trybie wyboru funkcji wybrane
bazując na mierzonym ciśnieniu. Kilkukrotne powtórzenie 
automatycznie optymalizuje wartość

 
1. Wybór ustawień automatycznych OUT1

Użycie przycisku   w trybie pomiaru spowoduje wy
 

2. Przygotowanie urządzenia 
Należy przygotować urządzenie, dla którego b

 
3. Ustawienia automatyczne OUT1 

Użycie przycisku    wyświetli “A1L". Rozpocznie si
Należy zmienić ciśnienie obsługują
Po wykryciu zmiany ciśnienia [A1H] zostanie
Należy powtórzyć tę procedurę w taki sam sposób przez kilka cykli.

 
4. Zakończenie ustawień 

Przyciśnięcie przycisku   pozwoli na ustawienie warto
odwróconego [n_1] i [H_1]) i zakoń

 
 

 

 

 

 

Aby wyczyścić ustawienia automatyczne nale
sekundę. 

Ustawienia automatyczne przeprowadzane s
poniższych zależności. 
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Gdy w trybie wyboru funkcji wybrane są ustawienia automatyczne, wartość może być obliczona i zapisana 
nieniu. Kilkukrotne powtórzenie strumienia ssania i zamknięcia

ść. 

 automatycznych OUT1 
w trybie pomiaru spowoduje wyświetlenie "AP1". 

dzenie, dla którego będą przeprowadzone ustawienia. OUT1.

wietli “A1L". Rozpocznie się pomiar ciśnienia. 
nienie obsługując oprzyrządowanie. 

nienia [A1H] zostanie ona wyświetlona automatycznie. 
ę w taki sam sposób przez kilka cykli. 

pozwoli na ustawienie wartości [P_1] i [H_1] (w przypadku wyj
odwróconego [n_1] i [H_1]) i zakończenie ustawień. Przekaźnik ciśnienia wróci do trybu pomiaru.

 ustawienia automatyczne należy przytrzymać   i    równocześnie, przynajmniej przez 1 

Ustawienia automatyczne przeprowadzane są według 

P_1 = A-(A-B)/4 
H_1 = |(A-B)/2| 

A = Maksymalna warto
B = Minimalna wartość

ć obliczona i zapisana 
ęcia zaworu 

OUT1. 

ci [P_1] i [H_1] (w przypadku wyjścia 
nienia wróci do trybu pomiaru. 

nie, przynajmniej przez 1 

A = Maksymalna wartość ciśnienia  
B = Minimalna wartość ciśnienia 



 

 

■ [F 6] Dokładne ustawienia wyświetla

Funkcja ta jest używana do dokładnych, r
korekcji w zakresie ±5% wskazania wy

 
<Postępowanie> 
Aby wyświetlić ustawienia dotyczące funkcji [F 6] nale

 
 

 Należy użyć przycisku     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci

 

[F 6] Dokładne ustawienia wy

Dokładne ustawienia wyświetlanej 
wartości 

Wyświetlana jest aktualna wartość
Zmiana wartości następuje po użyciu 
przycisku       lub     . 

Aby rozpocząć ustawienia wartości nale
przytrzymać przyciski       i       przez 
przynajmniej 1 sekundę, gdy wyświetlane jest 
[FSC].  
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[F 6] Dokładne ustawienia wyświetlanej wartości 

ywana do dokładnych, ręcznych ustawień wyświetlanego ciśnienia. Istnieje mo
5% wskazania wyświetlacza. 

ące funkcji [F 6] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

 przycisku     .    Dokładne ustawienia wyświetlanej wartości.

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku  .      Powrót do trybu wyboru funkcji

6] Dokładne ustawienia wyświetlanej wartości zostały zakończone. 

wietlanej 

ść ciśnienia. 
życiu 

Wybór zostanie zatwierdzony 
po przyciśnięciu przycisku    . 

ści należy 
 przyciski       i       przez 

świetlane jest 

nienia. Istnieje możliwość 

w menu wyboru funkcji. 

wietlanej wartości. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 



 
 

 

Funkcja używana jest do zmiany dokła
migotaniu cyfr na wyświetlaczu. 

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
 

Należy użyć przycisku      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci

 
 

 
 
∗: Zmiana sposobu wyświetlania może nie by
Jednostki pozwalające na zmianę sposobu wy

mogą zostać wybrane tylko wtedy, kiedy produkt posiada funkcj

  [F 0] Funkcja wyboru jednostek. Patrz strona 

 
 

■ [F11] Sposób wyświetlania 

Ustawienia sposobu wyświetlania

Wybór sposobu wyświetlania odbywa si
użyciu przycisku      lub     . 

Ustawienia sposobu wy
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ywana jest do zmiany dokładności wyświetlania ciśnienia. Może być użyta w celu zapobiegania 

 ustawienia dotyczące funkcji [F11] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

 przycisku      .     Ustawienia dokładności wyświetlania. 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku      .       Powrót do trybu wyboru funkcji

e nie być możliwa. Zależy to od wybranej jednostki ciśnienia. 
 sposobu wyświetlania to MPa, kPa, kgf/cm2, psi i inHg. (Jednostki kgf/cm2, bar, psi i inHg 

rodukt posiada funkcję wyboru jednostek.) 

[F 0] Funkcja wyboru jednostek. Patrz strona 24. 

wietlania 

wietlania odbywa się przy 

Ustawienia sposobu wyświetlania [F11] zostały skonfigurowane. 

yta w celu zapobiegania 

w menu wyboru funkcji. 

Powrót do trybu wyboru funkcji 

(Jednostki kgf/cm2, bar, psi i inHg 



 

 

 

Możliwe jest wybranie trybu oszczędzania energii.
Po wybraniu trybu i odczekaniu 30 sekund bez u
tryb oszczędzania energii. 
W domyślnych ustawieniach tryb oszcz

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
 

Przyciśnij przycisk     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyci
 

 
Tryb oszczędzania energii 1 pozostaje aktywny do momentu wył
W trybie oszczędzania energii 1 jasno

 
W trybie oszczędzania energii 2, gdy przyciski s
ale jeśli przez 30 sekund nie zostanie naci
(Tryb oszczędzania energii jest dost

 
 

W trybie oszczędzania energii 2 separator dziesi

Ustawienia trybu oszcz

■ [F80] Tryb oszczędzania energii
 

 
Ustawienia trybu oszczędzania energii

Ustawienia trybu oszczędzania energii odbywaj
przy użyciu przycisku      lub      . 
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ędzania energii. 
Po wybraniu trybu i odczekaniu 30 sekund bez używania żadnych przycisków, przekaźnik przeł

lnych ustawieniach tryb oszczędzania energii jest wyłączony. 

 ustawienia dotyczące funkcji [F80] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

nij przycisk     .    Ustawienia trybu oszczędzania energii. 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku     .    Powrót do trybu wyboru funkcji

dzania energii 1 pozostaje aktywny do momentu wyłączenia. 
dzania energii 1 jasność całego wyświetlacza zostaje zmniejszona. 

dzania energii 2, gdy przyciski są używane, jasność wyświetlacza się nie zmienia, 
li przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, nastąpi zmniejszenie jasno

dzania energii jest dostępny w trybie pomiaru). 

dzania energii 2 separator dziesiętny miga i przemieszcza się po ekranie.

oszczędzania energii [F80] zostały skonfigurowane. 

dzania energii 

dzania energii 

dzania energii odbywają się  

źnik przełączy się w 

w menu wyboru funkcji. 

Powrót do trybu wyboru funkcji. 

ę nie zmienia,  
pi zmniejszenie jasności. 

 po ekranie.



 

 

 

Istnieje możliwość określenia kodu zabezpieczaj
W domyślnych ustawieniach, wprowadzenie kodu zabezpieczaj

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
 

Należy użyć przycisku      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wybór zostanie zatwierdzony po 

 
Jeżeli funkcja kodu zabezpieczającego została aktywowana, konieczne b
odblokowania klawiszy. Kod zabezpieczaj
Domyślne ustawienie to "000". 

Ustawienia kodu zabezpieczaj

Patrz strona 44 lub szczegóły obsługi kiedy u

■ [F81] Kod bezpieczeństwa 

Ustawienia kodu zabezpieczającego

Użyj przycisku   lub      aby ustawi
kod zabezpieczający. 
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lenia kodu zabezpieczającego, który należy wprowadzić by odblokowa
lnych ustawieniach, wprowadzenie kodu zabezpieczającego nie jest konieczne.

 ustawienia dotyczące funkcji [F81] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

 przycisku      .    Ustawienia kodu zabezpieczającego. 

Wybór zostanie zatwierdzony po przyciśnięciu przycisku     .    Powrót do trybu wyboru funkcji

ącego została aktywowana, konieczne będzie wpisanie kodu w celu 
odblokowania klawiszy. Kod zabezpieczający może zostać zmieniony przez operatora. 

Ustawienia kodu zabezpieczającego [F81] zostały skonfigurowane. 

lub szczegóły obsługi kiedy używany jest kod zabezpieczaj

Ustawienia kodu zabezpieczającego 

aby ustawić  

 by odblokować klawisze. 
cego nie jest konieczne. 

w menu wyboru funkcji. 

 

Powrót do trybu wyboru funkcji 

dzie wpisanie kodu w celu 

 

ywany jest kod zabezpieczający. 



 

 

■ [F90] Ustawienia wszystkich funkcji
Możliwość ustawienia wszystkich funkcji, jedna po drugi

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
 

Należy użyć przycisku
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[oFF] (nieużywane) 
zostało wybrane. 

 
Wybór zostanie 
zatwierdzony po 
przyciśnięciu 
przycisku  . 

 
Powrót do trybu 
wyboru funkcji 

 
 
 
 

 
Po zmianie na [oFF] 
(nieuż
potwierdzi
przyciskiem 

 
Powrót do trybu wyboru 
funkcji

 

 
∗1: Ustawienia funkcji 

Za każdym razem kiedy przycisk        zostanie wci

ustawień funkcji", patrz strona 37. Ustawienia nast

Szczegółowe informacje na temat ustawiania poszczególnych funkcji znajduj

[F90] Ustawienia wszystkich funkcji zostały skonfigurowane.

 
Ustawienia wszystkich funkcji 

Użyj przycisku       lub      aby dokona
wszystkich funkcji. 
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[F90] Ustawienia wszystkich funkcji 
 ustawienia wszystkich funkcji, jedna po drugiej. 

 ustawienia dotyczące funkcji [F90] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

ż ć przycisku  . Ustawienia wszystkich funkcji. 

Po zmianie na [oFF] 
(nieużywane), proszę 
potwierdzić wybór 
przyciskiem . 

Powrót do trybu wyboru 
funkcji 

[on] (używane) zostało wybrane.
 
 
 
 
 

Przytrzymanie 
przycisku 
przynajmniej 2 
sekundy.

 

zostanie wciśnięty,  wykonane zostaną kroki w kolejności zgodnej z "Kolejno

. Ustawienia następują za pomocą przycisku         lub   . 

Szczegółowe informacje na temat ustawiania poszczególnych funkcji znajdują się w odpowiednim rozdziale  tej instrukcji.

Tryb pomiaru.[F90] Ustawienia wszystkich funkcji zostały skonfigurowane. 

∗1: Ustawienia poszczególnych funkcji.

 

aby dokonać ustawień 

w menu wyboru funkcji. 

ywane) zostało wybrane. 

Przytrzymanie 
przycisku  przez 
przynajmniej 2 
sekundy. 

 

ci zgodnej z "Kolejnością 

ziale  tej instrukcji. 

Tryb pomiaru. 

Ustawienia poszczególnych funkcji. 



 

 

•Kolejność ustawień funkcji 

Kolejność 

1 Wybór wyświetlanej jednostki

2 Ustawienia trybu wyjściowego (OUT1)

3 Ustawienia trybu odwróconego wyj

4 Ustawienia ciśnienia (OUT1)

5 Ustawienia histerezy (OUT1)

6 Ustawienia trybu wyjściowego (OUT2)

7 Punkt włączenia zaworu zasilaj

8 Punkt wyłączenia zaworu zasilaj

9 
Ustawienia histerezy (OUT2)
Ustawienia zakresu wartoś
zaworu zasilającego jest 

10 Ustawienia czasu reakcji

11 Ustawienia sposobu wyświetlania

12 Ustawienia automatyczne

13 Dokładne ustawienia wyś

14 Ustawienia trybu oszczędzania energii

15 Ustawienia kodu zabezpieczaj

 
∗: Powrót do trybu pomiaru z dowolnego poziomu odbywa si

-37- 

Funkcja 

wietlanej jednostki 

ściowego (OUT1) 

Ustawienia trybu odwróconego wyjścia (OUT1) 

nienia (OUT1) 

histerezy (OUT1) 

ściowego (OUT2) 

czenia zaworu zasilającego 

czenia zaworu zasilającego 

Ustawienia histerezy (OUT2) 
Ustawienia zakresu wartości, poza którym wprowadzenie danych do 

cego jest niemożliwe. 

Ustawienia czasu reakcji 

Ustawienia sposobu wyświetlania 

Ustawienia automatyczne 

Dokładne ustawienia wyświetlanej wartości 

ędzania energii 

Ustawienia kodu zabezpieczającego 

pomiaru z dowolnego poziomu odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku       przez przynajmniej 2 sekundy.przez przynajmniej 2 sekundy. 



 

 

■ [F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania
 

<Postępowanie> 
Aby wyświetlić ustawienia dotyczące funkcji [F96] nale

 

Należy użyć przycisku      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Należy użyć przyci
 

 

[F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania zako

Sprawdzenie statusu sygnału ssania.

 
Gdy sygnał ssania nie jest aktywny, 
wyświetlane jest „oFF”. 

Gdy sygnał ssania jest aktywny, 
wyświetlane jest „on”. 
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[F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania 

 ustawienia dotyczące funkcji [F96] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

ż ć przycisku      .    Sprawdzenie sygnału ssania. 

przycisku  .      Powrót do trybu wyboru funkcji 

[F96] Sprawdzenie sygnału polecenia ssania zakończone. 

Sprawdzenie statusu sygnału ssania. 

Gdy sygnał ssania nie jest aktywny, 

w menu wyboru funkcji. 



 

 

■ [F98] Sprawdzenie sygnału wyjś

Istnieje możliwość potwierdzenia sygnału wyj
wyjściowego może być kontrolowane manualnie.

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
 

Należy użyć przycisku 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

 

Sprawdzenie sygnału wyjściowego

Wybór sprawdzenia wyjścia odbywa si
 przy użyciu przycisku      lub      .

 

Sprawdzenie sygnału wyj
OUT1 przeka

Należy uż
aby wybra

Jeś
wymuszone [F], nale
przycisku 

 

Jeśli [n] 
(normalny) jest 
wybrany. 

Wybór zostanie 
zatwierdzony po 
przyciśnięciu 
przycisku  . 

 
Powrót do trybu 
wyboru funkcji 
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[F98] Sprawdzenie sygnału wyjściowego przekaźnika 

 potwierdzenia sygnału wyjściowego z przekaźnika. Włączanie/wyłączanie 
 kontrolowane manualnie. 

 ustawienia dotyczące funkcji [F98] należy użyć przycisku  lub  w menu wyboru funkcji.

 przycisku .      Sprawdzenie sygnału wyjściowego. 

 

 
 
 
 
 

 

ciowego 

cia odbywa się 
. 

Sprawdzenie sygnału wyjściowego 
OUT1 przekaźnika 

ży użyć przycisku       lub     . 
aby wybrać sprawdzenie OUT1. 

Jeśli wybrane została opcja 
wymuszone [F], należy użyć 
przycisku  aby zatwierdzić.  

Wybór zostanie 
zatwierdzony po 
przyciśnięciu przycisku  

 

ączanie sygnału 

w menu wyboru funkcji. 

ciu przycisku  . 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
∗: Powrót do trybu pomiaru z dowolnego poziomu odbywa si

 
 
 

Ustawienia sprawdzenia sygnału wyjś

 
OUT2 Sprawdzenie sygnału 
wyjściowego przeka

Proszę uż
aby wybrać

Po powrocie do [n](normalne),
należy uż
zakończy
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Powrót do trybu pomiaru z dowolnego poziomu odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku     przez przynajmniej 2 sekundy.

Tryb pomiaru.Ustawienia sprawdzenia sygnału wyjściowego [F98] zostały skonfigurowane. 

OUT2 Sprawdzenie sygnału  
ciowego przekaźnika 

ę użyć przycisku     lub     
aby wybrać sprawdzenie OUT2. 

Po powrocie do [n](normalne), 
ży użyć przycisku   aby 
ńczyć sprawdzenie. 

 

 

 

 

 

przez przynajmniej 2 sekundy. 

Tryb pomiaru. 

Przytrzymanie 
przycisku  przez 
przynajmniej 2 
sekundy. 



 

 

■[F99] Wróć do ustawień domyślnych
Jeśli ustawienia przełącznika ciśnieniowego stan

 
<Postępowanie> 

Aby wyświetlić ustawienia dotyczą
wyboru funkcji. 

 
Należy użyć przyci

 

 

 

 

Powrót do ustawie

Wróć do ustawień domyślnych 

Należy uaktywnić wyświetlacz używaj
przycisku        lub      ,  
następnie równocześnie przycisnąć
przyciski        i   przez przynajmniej 5 
sekund. 

 

 

 

Wszystkie ustawienia są 
przywracane do wartości 
domyślnych. Powrót do 
trybu wyboru funkcji 
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 domyślnych 
nieniowego staną się niejasne, można przywrócić domyś

 ustawienia dotyczące ustawień domyślnych [F 99] należy użyć przycisku 

przycisku  .       Wróć do ustawień domyślnych. 

 

[oFF] (nieużywane) 
zostało wybrane.
 
Proszę potwierdzić
przyciskiem  . 
 
Powrót do trybu wyboru funkcji.

Powrót do ustawień domyślnych został zakończony. 

 

żywając 

nie przycisnąć  
przez przynajmniej 5 

 domyślne ustawienie. 

 przycisku  lub  w menu 

ywane)  
zostało wybrane. 

 potwierdzić wybór 
 

Powrót do trybu wyboru funkcji. 



 

 

  Inne ustawienia 

○ Wyświetlenie górnej/dolnej wartoś

Wykrywane i aktualizowane są maksymalne (minimalne) warto
zasilania do danej chwili. 
Wyświetlenie górnej wartości odbywa si
wyświetlaczu pojawi się maksymalna warto
zwolnienia wyświetlacza.  
Aby zwolnić wyświetlacz z wartości szczytowej podci
1 sekundę. 
Wyświetlenie dolnej wartości odbywa si
Na wyświetlaczu pojawi się minimalna warto
momentu zwolnienia wyświetlacza. 
Aby zwolnić wyświetlacz z wartości dolnej podci
Gdy przyciski   i    zostaną przytrzymane przez przynajmniej 1 sekund
podciśnienia, maksymalna (minimalna) warto

 
 
○ Wyzeruj 

Wyświetlane wartości mogą zostać wyzerowane kiedy mierzone ci
wartości odniesienia z ustawień fabrycznych.
Operację wyzerowania należy wykona
Wartość wyzerowana ciśnienia może waha
poszczególnymi produktami. 
Przyciśnięcie  i  jednocześnie przez przynajmniej 1 sekund
zera. Powrót do trybu pomiaru jest automatyczny.

 
○ Funkcja blokady klawiszy 

Funkcja blokady służy do zapobiegania bł
przycisków podczas gdy funkcja blokady klawiszy jest WŁ
przez około 1 sekundę. 
(Po naciśnięciu przycisku    ciśnienie zostanie wy

 
 

<Ustawienia blokady klawiszy bez wprowadzania kodu zabezpieczaj

1.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund lub dłu
ustawienia „LoC” lub „UnL”. 

(Aby zwolnić blokadę klawiszy, powtórz po

 

2.  Naciśnij przycisk  lub  , aby wybra

 

 
 

 
 
 

3. Aby zakończyć ustawienia należy wcisn
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wietlenie górnej/dolnej wartości 

 maksymalne (minimalne) wartości podciśnienia od momentu dostarczenia 

ci odbywa się, gdy przycisk   jest wciśnięty przez przynajmniej 1 sekund
 maksymalna wartość ciśnienia i „Hi”. Informacje te będą podawan

ści szczytowej podciśnienia, należy nacisnąć przycisk  

ci odbywa się, gdy przycisk   jest wciśnięty przez przynajmniej 1 sekund
 minimalna wartość ciśnienia i „Lo”. Informacje te będą podawane do 

 
ści dolnej podciśnienia, naciśnij przycisk  na przynajmniej 1 sekund

 przytrzymane przez przynajmniej 1 sekundę podczas wyś
maksymalna (minimalna) wartość zostanie zresetowana. 

ć wyzerowane kiedy mierzone ciśnienie jest w granicy +/
 fabrycznych. 

y wykonać kiedy ciśnienie nie jest przyłożone. 
nienia może wahać się o ±1%F.S. ze względu na różnice między 

nie przez przynajmniej 1 sekundę powoduje zresetowanie wy
zera. Powrót do trybu pomiaru jest automatyczny. 

y do zapobiegania błędom spowodowanym niezamierzoną zmianą ustawie
podczas gdy funkcja blokady klawiszy jest WŁĄCZONA, spowoduje wyświetlenie

śnienie zostanie wyświetlone po "LoC"). 

bez wprowadzania kodu zabezpieczającego> 

przez 5 sekund lub dłużej w trybie pomiaru. Wyświetlane s

 klawiszy, powtórz poniższe postępowanie) 

, aby wybrać pomiędzy blokowaniem i odblokowywaniem klawiszy.

ży wcisnąć przycisk . 

 

nienia od momentu dostarczenia 

ty przez przynajmniej 1 sekundę. Na 
 podawane do momentu 

  na przynajmniej 

ty przez przynajmniej 1 sekundę. 
 podawane do 

na przynajmniej 1 sekundę. 
 podczas wyświetlania wartości 

nienie jest w granicy +/-3.5%F.S. 

ędzy 

 powoduje zresetowanie wyświetlenia do 

 zmianą ustawień. Użycie 
wietlenie na "LoC" 

wietlane są aktualne 

dzy blokowaniem i odblokowywaniem klawiszy. 



 

 

<Ustawienia blokady klawiszy z kodem zabezpieczaj

•Blokowanie 

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 
jest [UnL]. 

 

2. Należy użyć przycisku  lub  aby wybra
 

 
 
 
 
 

3. Aby zakończyć ustawienia należy wcisn
 

•Odblokowywanie 

1. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk
jest [LoC]. 

 

2. Należy użyć przycisku  lub  aby wybra
 

 
 
 
 
 
 

3. Gdy przytrzymany jest przycisk  
 Informacje dotyczące wprowadzania kodu zabezpieczaj
kod zabezpieczający" na stronie 

 

4, Jeśli wprowadzony kod jest poprawny, wy
przycisków ,   lub  odblokuje klawisze. Urz

 
Jeśli wprowadzony kod zabezpieczaj
którym nastąpi wyświetlenie ekran
 
Jeśli 3 razy zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod zabezpieczaj
urządzenie powróci do trybu pomiaru.
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z kodem zabezpieczającym> 

przycisk  przez 5 sekund lub dłużej w trybie pomiaru. Wy

aby wybrać blokowanie klawiszy [LoC]. 

ży wcisnąć przycisk . 

przycisk   przez 5 sekund lub dłużej w trybie pomiaru. Wy

aby wybrać blokowanie klawiszy [UnL]. 

 będzie wymagane podanie kodu zabezpieczającego.
ce wprowadzania kodu zabezpieczającego znajdują się w sekcji "Jak wprowadzi

cy" na stronie 44. 

wprowadzony kod jest poprawny, wyświetlacz zmieni się n [UnL], a użycie któregokolwiek z 
odblokuje klawisze. Urządzenie wróci do trybu pomiaru. 

li wprowadzony kod zabezpieczający jest nieprawidłowy, wyświetlany jest komunikat [FA
ekranu wprowadzania kodu zabezpieczającego. 

li 3 razy zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod zabezpieczający, zostanie wyś
dzenie powróci do trybu pomiaru. 

ej w trybie pomiaru. Wyświetlane 

ej w trybie pomiaru. Wyświetlane 

ącego. 
 w sekcji "Jak wprowadzić 

ycie któregokolwiek z 

nikat [FAL], po 

cy, zostanie wyświetlone [LoC] i 



 

 

•Jak zmienić kod zabezpieczający

W momencie wysyłki kod zabezpieczaj
liczbę. 

 
<Postępowanie> 

1. Po ustawieniu blokady klawiszy, wykonaj wszystkie trzy etapy procedury odblokowania. 
(strona 43). 

 
2. Po wprowadzeniu kodu i zmianie wskazania na [UnL], nale

jednocześnie przez przynajmniej 5 sekund.
Wyświetlone zostanie [000]. Nale
zmiany kodu umieszczone są
wyświetlony zostanie nowy kod zabezpieczaj

 
3. Należy sprawdzić nowy kod i przytrzyma

Nastąpi powrót do trybu pomiaru.
Jeśli przycisk  lub   zostanie u
ponownie wprowadzić nowy kod.

 

•Jak zmienić kod zabezpieczaj

Cyfra po lewej stronie zacznie miga
Aby zmienić wartość należy u
Po użyciu przycisku    mi
cyfra po prawej. 
Gdy miga ostatnia z cyfr, uż
spowoduje ponowne miganie pierwszej po lewej cyfry.
  
Po zakończeniu wprowadzania kodu, nale
przytrzymać przycisk       przez przynajmniej 1 
sekundę. 

(Jeśli operacja nie zostanie wykonana przez 30 sekund, 
urządzenie powróci do trybu pomiaru.
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ący 

W momencie wysyłki kod zabezpieczający jest ustawiony na [000], ale można go zmieni

1. Po ustawieniu blokady klawiszy, wykonaj wszystkie trzy etapy procedury odblokowania. 

2. Po wprowadzeniu kodu i zmianie wskazania na [UnL], należy przytrzymać przyciski 
nie przez przynajmniej 5 sekund. 

wietlone zostanie [000]. Należy wprowadzić nowy kod zabezpieczający. Informacje dotycz
ne są w sekcji „Jak zmienić kod zabezpieczający”. Po dokonaniu ustawie

wietlony zostanie nowy kod zabezpieczający. 

 nowy kod i przytrzymać   przez przynajmniej 1 sekundę. 
owrót do trybu pomiaru. 

zostanie użyty, kod zabezpieczający nie zostanie zmieniony. N
 nowy kod. 

 kod zabezpieczający 

Cyfra po lewej stronie zacznie migać. 
 należy użyć przycisku       lub      . 

yciu przycisku    migać zaczyna kolejna 

Gdy miga ostatnia z cyfr, użycie przycisku    
spowoduje ponowne miganie pierwszej po lewej cyfry. 

czeniu wprowadzania kodu, należy 
przez przynajmniej 1 

li operacja nie zostanie wykonana przez 30 sekund, 
dzenie powróci do trybu pomiaru. 

na go zmienić na dowolną 

1. Po ustawieniu blokady klawiszy, wykonaj wszystkie trzy etapy procedury odblokowania. 

 przyciski   i 

Informacje dotyczące 
cy”. Po dokonaniu ustawień 

cy nie zostanie zmieniony. Należy 



  Konserwacja 
 

 

Jak zresetować produkt po odcięciu zasilania lub wymuszonym wył

Zachowane zostaną ustawienia produktu sprzed odci
Warunki wyjściowe są zostaną odzyskane
Należy sprawdzić bezpieczeństwo układu przed ponownym u
Po ponownym podłączeniu zasilania nal
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ciu zasilania lub wymuszonym wyłączeniu 

 ustawienia produktu sprzed odcięcia zasilania lub wymuszonego wyłączenia.
 odzyskane, ale może się to zmieniać w zależności od środowiska pracy. 

stwo układu przed ponownym używaniem produktu.  
należy poczekać aż się rozgrzeje (około 10 do 15 minut)

 

cia zasilania lub wymuszonego wyłączenia. 
rodowiska pracy. 

koło 10 do 15 minut).



  Rozwiązywanie problemów
 

 

•Rozwiązywanie problemów 

Odpowiedni przekaźnik ciśnienia: ZK2

Jeśli wystąpi awaria przełącznika ciś
schematu. 

Jeśli nie można zidentyfikować przyczyny usterki,
funkcjonowanie, to oznacza, że przeka

Uszkodzenie przekaźnika ciśnienia mogło by
sieci, itp.). Skonsultuj się z SMC aby zapobiega

 

Przekaźnik 
ciśnienia nie 

działa 

Sygnał wyj
przeka
jest aktywny

Tak 

Nie 

Sygnał wyj
przeka

Powolna
odpowied

Wska
działa prawidłowo

Wyś
jest bł

Sygnał 
przeka

jest nieaktywny
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zywanie problemów 

ZK2-ZSV∗∗∗∗-A 

cznika ciśnieniowego, wybierz przyczynę awarii na podstawie poni

 przyczyny usterki, a wymiana przekaźnika zapewnia poprawne 
przekaźnik ciśnieniowy był wadliwy. 

nienia mogło być spowodowane środowiskiem pracy (konstrukcja 
 z SMC aby zapobiegać awariom. 

Sygnał wyjściowy 
przekaźnika 
jest aktywny 

Wskaźnik 
LED jest aktywny 

Wskaźnik 
LED jest nieaktywny 

Sygnał wyjściowy 
przekaźnika 

pulsuje  

Powolna 
odpowiedź 

Wskaźnik LED 
działa prawidłowo 

Wyświetlany 
jest błąd 

Patrz bł

 

Patrz bł

 

Patrz bł

 
Patrz bł

 

Patrz bł

 
Patrz bł

 

 
Patrz bł

Sygnał wyjściowy 
przekaźnika 

jest nieaktywny 

Wskaźnik 
LED jest aktywny 

Wskaźnik 
LED jest nieaktywny 

 

 awarii na podstawie poniższego 

nika zapewnia poprawne 

rodowiskiem pracy (konstrukcja 

 

Patrz błąd nr 1 

 

Uszkodzenie 
produktu 

Patrz błąd nr 2 

 

Uszkodzenie 
produktu 

 

Patrz błąd nr 1 

Patrz błąd nr 3 

Patrz błąd nr 4 

Patrz błąd nr 5 

 

Uszkodzenie 
produktu 

 
Patrz błąd nr 6 



 

 

Wyś
wygląda inaczej ni

Jednostki nie mog
zostać

Przyciski s
zablokowane

Produkt 
powoduje hałas

Patrz odwołanie 

 

Tak 

Nie 
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Wyświetlacz 
wygląda inaczej niż 

zwykle 

Znaki na 
wyświetlaczu migają 

Wyświetlacz 
wygasa 

Wyświetlacz 
wyłącza się 

Wyświetlacz 
błyska 

Różnice w 
podawanym ciśnieniu 
gdy używane są 2 lub 
więcej przekaźników 

Dokładność 
wyświetlania nie 

spełnia specyfikacji 

Jednostki nie mogą 
zostać zmienione 

Przyciski są 
zablokowane 

Produkt 
powoduje hałas 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 
nr 15 

Patrz odwołanie 

Patrz odwołanie 
Nr 8 

 

Patrz odwołanie 
nr 9 

 

Patrz odwołanie 
nr 9 

Patrz odwołanie 
nr 10 

Patrz odwołanie 
nr 11 

Patrz odwołanie 
nr 12 

Patrz odwołanie 
nr 13 

Patrz odwołanie 
nr 14 

A 

 

Patrz odwołanie 
nr 7 



 

 

•Metody rozwiązywania problemów

Nr błędu Problem 
Prawdopodobna 

przyczyna

1 

• Wyjście pozostaje 
włączone. 
Wskaźnik LED 
pozostaje włączony. 
• Wyjście pozostaje 
wyłączone. 
Wskaźnik LED 
pozostaje 
wyłączony. 

Nieprawidłowe 
ustawienia ciś

Uszkodzenie produktu

2 

Wyjście pozostaje 
włączone. 
Wskazania LED są 
poprawne. 

Nieprawidłowe 
okablowanie 

Uszkodzenie produktu

3 

Wyjście pozostaje 
wyłączone. 
Wskazania LED są 
poprawne. 

Nieprawidłowe 
okablowanie 

Wybór niewłaś
modelu 

Zniszczony kabel 
przyłączeniowy

Uszkodzenie produktu

4 Wyjście z przekaźnika 
podlega drganiom. 

Nieprawidłowe 
okablowanie 

Nieprawidłowe 
ustawienia 

Uszkodzenie produktu

5 Powolna reakcja 
przekaźnika. 

Nieprawidłowe 
ustawienia ciś
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problemów 

Prawdopodobna 
przyczyna Metoda weryfikacji 

Nieprawidłowe 
ustawienia ciśnienia 

 
(1) Należy sprawdzić wprowadzoną wartość 

ciśnienia. 
(2) Należy sprawdzić histerezę i typ 

sygnału wyjściowego. 
(Normalny/odwrócony(out1)) 

(1) Nale
ustawienia ci

(2) Nale
ustawienia funkcji.

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Nieprawidłowe 
 

Należy sprawdzić przewody 
wyjściowe. Należy sprawdzić, czy 
obciążenie jest podłączone 
bezpośrednio do DC (+) lub DC (-). 

Należy poprawi

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Nieprawidłowe 
 

Należy sprawdzić przewody 
wyjściowe. Należy sprawdzić, czy 
obciążenie jest podłączone 
bezpośrednio do DC (+) lub DC (-) 

Należy poprawi

Wybór niewłaściwego Należy sprawdzić czy nie jest używany typ 
PNP zamiast NPN lub odwrotnie. 

Należy sprawdzi
model (typ wyj

Zniszczony kabel 
czeniowy 

Należy sprawdzić czy żadne naprężenia 
zginające nie są przyłożone do kabla 
zasilającego (promień gięcia i siła 
rozciągająca). 

Należy poprawi
(wyregulowa
zwiększy

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Nieprawidłowe 
 

Należy sprawdzić okablowanie. 
Sprawdź, czy przewody brązowe i 
niebieskie są podłączone odpowiednio do 
DC(+) i DC(-) oraz czy przewód zasilający 
jest podłączony (awaria połączenia). 

Należy poprawi

Nieprawidłowe 

(1) Należy sprawdzić ustawienia ciśnienia. 
(2) Należy sprawdzić czy zakres 

ciśnienia nie jest zbyt wąski. 
(3) Należy sprawdzić czas reakcji. 

Należy sprawdzić czy czas reakcji nie 
jest zbyt krótki. 

(1) Nale
ustawienia ci

(2) Nale
histerezy.

(3) Nale
ustawienia czasu 
reakcji.

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Nieprawidłowe 
ustawienia ciśnienia 

Należy sprawdzić ustawienia ciśnienia. 
Należy sprawdzić czy mierzone i ustawione 
wartości są takie same lub bardzo podobne. 

Należy dostosowa
wprowadzon
ciśnienia.
Należy si
ustawiona warto
wartość
nie są zbyt 

Przeciwdziałanie 

Należy zresetować 
ustawienia ciśnienia. 
Należy zresetować 
ustawienia funkcji. 

ży wymienić produkt. 

ży poprawić okablowanie. 

ży wymienić produkt. 

ży poprawić okablowanie. 

ży sprawdzić wybrany 
model (typ wyjścia). 

ży poprawić okablowanie. 
(wyregulować siłę rozciągającą i 
ększyć promień gięcia). 

ży wymienić produkt. 

ży poprawić okablowanie. 

Należy zresetować 
ustawienia ciśnienia. 
Należy poszerzyć zakres 
histerezy. 
Należy zmienić 
ustawienia czasu 
reakcji. 

ży wymienić produkt. 

ży dostosować 
wprowadzoną wartość 

nienia. 
ży się upewnić czy 

ustawiona wartość ciśnienia i 
wartość mierzonego ciśnienia 

ą zbyt zbliżone. 



 

 

 

 Nr błędu Problem Prawdopodobna 
przyczyna

6 

• Wyświetlany jest błąd 
dotyczący zbyt dużego 
obciążenia (Er1, 2). 
• Wyświetlany jest błąd 
systemu (Er0, 4, 6, 7, 8 
lub 9). 
• Wyświetlane jest 
“HHH”. 
• Wyświetlane jest   
“LLL”. 
• Wyświetlany jest 
błąd ciśnienia 
resztkowego (Er3). 

Zbyt duże obci
wyjściu (Er1 i 2)

Nieprawidłowe 
przetwarzanie danych 
wewnętrznych produktu 
(Er0, 4, 6, 7, 8 lub 9)

Wprowadzone ci
jest powyżej górnej 
granicy zakresu (HHH).

Wprowadzone ci
jest poniżej dolnej 
granicy zakresu 

Ciśnienie nie jest 
ciśnieniem 
atmosferyczny
operacji wyzerowania 
(Er3) 

Uszkodzenie produktu
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Prawdopodobna 
przyczyna 

Metoda weryfikacji Przeciwdziałanie

że obciążenie na 
ciu (Er1 i 2) 

(1) Należy sprawdzić czy 
natężenie prądu wyjściowego 
nie jest większe niż 80mA. 

(2) Należy sprawdzić czy 
podłączono określone 
obciążenie.  

(3) Należy sprawdzić czy 
podłączony jest przekaźnik bez  
opcji tłumienia przepięć. 

(4) Należy upewnić się czy przewody 
nie są poprowadzone razem z 
przewodami wysokiego napięcia. 

(1), (2) Nale
odpowiednie obci

(3) Należ
opcją
zastosowa
zapobiegaj

(4) Należ
przewodów wysokiego 
napię

Nieprawidłowe 
przetwarzanie danych 

trznych produktu 
(Er0, 4, 6, 7, 8 lub 9) 

(1) Należy sprawdzić czy nie ma 
źródeł zakłóceń (takich jak ładunki 
elektrostatyczne). 

(2) Należy sprawdzić czy napięcie 
zasilające mieści się w zakresie 
24 VDC ±10%. 

(1) Należ
ich źródła (lub zastosowa
środki, które im zapobiegaj
uruchomi
(lub wył
zasilanie).

(2) Należ
zasilaj
VDC ±10%.

Wprowadzone ciśnienie 
żej górnej 

granicy zakresu (HHH). 

(1) Należy sprawdzić czy 
ciśnienie wzrosło ponad górną 
granicę ustawionego zakresu 
ciśnienia. 

(2) Należy sprawdzić czy żadne 
ciało obce nie dostało się do 
wnętrza orurowania. 

(1) Należ
aby mie

(2) Należ
zapobiegaj
obcych ciał do ruroci

Wprowadzone ciśnienie 
ej dolnej 

granicy zakresu (LLL) 

(1) Należy sprawdzić czy 
ciśnienie spadło poniżej 
dolnej granicy ustawionego 
zakresu ciśnienia. 

(2) Należy sprawdzić czy żadne 
ciało obce nie dostało się do 
wnętrza orurowania. 

(1) Należ
aby mie

(2) Należ
zapobiegaj
obcych ciał do ruroci

nienie nie jest 

atmosferycznym po 
operacji wyzerowania 

Należy sprawdzić czy ciśnienie 
powyżej 
±3.5%F.S. nie zostało przyłożone 
podczas operacji zerowania. 

Należy ponownie ustawi
ciśnienie na ci
atmosferyczne i spróbowa
powtórzyć

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Przeciwdziałanie 

(2) Należy podłączyć 
odpowiednie obciążenie. 
Należy użyć przekaźnika z 
opcją tłumienia przepięć lub 
zastosować inne środki 
zapobiegające zakłóceniom. 
Należy oddzielić kable od 
przewodów wysokiego 
napięcia i/lub zasilających. 

Należy usunąć zakłócenia i 
ich źródła (lub zastosować 
środki, które im zapobiegają), 
uruchomić produkt ponownie 
(lub wyłączyć i włączyć 
zasilanie). 
Należy podłączyć napięcie 
zasilające w zakresie 24 
VDC ±10%. 

Należy ustawić ciśnienie tak 
aby mieściło się w zakresie. 
Należy podjąć kroki 
zapobiegające dostawaniu się 
obcych ciał do rurociągu. 

Należy ustawić ciśnienie tak 
aby mieściło się w zakresie. 
Należy podjąć kroki 
zapobiegające dostawaniu się 
obcych ciał do rurociągu. 

ży ponownie ustawić 
nienie na ciśnienie 

atmosferyczne i spróbować 
powtórzyć funkcję wyzerowania. 

ży wymienić produkt. 



 

 

 

Nr błędu Problem Prawdopodobna 
przyczyna

7 
Wartości na 
wyświetlaczu 
migają. 

Nieprawidłowe 
napięcie zasilaj

Nieprawidłowe 
okablowanie 

Ciśnienie z lini
zasilającej nie jest 
stabilne 

8 

•Wyświetlacz się 
wyłączył. 
•Część wskazania 
na wyświetlaczu 
zniknęła. 

Nieprawidłowe 
napięcie zasilaj

Nieprawidłowe 
okablowanie 

Tryb oszczędzania 
energii 

Uszkodzenie produktu

9 
Wyświetlacz 
błyska 

Wybrany jest tryb 
wyświetlania 
górnej/dolnej warto

Awaria okablowania

10 

Różnice w 
podawanym ciśnieniu 
gdy używane są 2 lub 
więcej przekaźników 

Rozrzut w zakresie 
wyświetlania. 

Uszkodzenie produktu
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Prawdopodobna 
przyczyna 

Metoda weryfikacji 

eprawidłowe 
cie zasilające 

Należy sprawdzić czy napięcie zasilające 
mieści się w zakresie 24 VDC ±10%. 

Należy podł
zasilają
VDC ±10%.

Nieprawidłowe 
 

Sprawdź obwód zasilający 
Sprawdź, czy przewody brązowe i niebieskie 
są podłączone odpowiednio do  
DC(+) i DC(-) oraz czy okablowanie jest 
zabezpieczone. 

Należy poprawi
okablowanie i/lub opór.

nienie z linii 
cej nie jest Należy sprawdzić czy ciśnienie z linii 

zasilającej zmienia się. 

Jeśli wahanie jest nie do 
przyjęcia, liczba cyfr (czuło
wyświetlacza) mo
zmniejszona poprzez zmian
sposobu wy

Nieprawidłowe 
cie zasilające 

Należy sprawdzić czy napięcie zasilające 
mieści się w zakresie 24 VDC ±10%. 

Należy podł
zasilają
VDC ±10%.

Nieprawidłowe 
 

Sprawdź obwód zasilający. Sprawdź, czy 
przewody brązowe i niebieskie są 
podłączone odpowiednio do DC(+) i DC(-) 
oraz czy okablowanie jest zabezpieczone. 

Należy poprawi

ędzania Sprawdź czy tryb oszczędzania 
energii jest aktywny. 

Zresetuj ustawienia 
funkcji.

Uszkodzenie produktu  Należy 

Wybrany jest tryb 

górnej/dolnej wartości. 

Należy sprawdzić czy wybrany jest tryb 
wyświetlania górnej/dolnej wartości. 

Należy wył
wyświetlania górnej/dolnej 
wartoś

Awaria okablowania 

(1) Sprawdź obwód zasilający. 
(2) Sprawdź czy żadne naprężenia 

zginające nie są przyłożone do kabla 
zasilającego. 

(1) Nale
okablowanie.

(2) Nale
okablowanie (promie
zgię

Rozrzut w zakresie 
 

Należy sprawdzić czy różnice nie 
wynikają z rozrzutu w zakresie 
wyświetlania. 

Jeśli róż
w zakresie wy
użyć trybu ustawie

Uszkodzenie produktu  Należy 

Przeciwdziałanie 

ży podłączyć napięcie 
zasilające w zakresie 24 
VDC ±10%. 

ży poprawić 
okablowanie i/lub opór. 

śli wahanie jest nie do 
przyjęcia, liczba cyfr (czułość 
świetlacza) może zostać 

zmniejszona poprzez zmianę 
sposobu wyświetlania. 

ży podłączyć napięcie 
zasilające w zakresie 24 
VDC ±10%. 

ży poprawić okablowanie. 

Zresetuj ustawienia 
funkcji. 

ży wymienić produkt. 

ży wyłączyć tryb 
świetlania górnej/dolnej 

wartości. 

Należy poprawić 
okablowanie. 
Należy poprawić 
okablowanie (promień 
zgięcia i naprężenia). 

śli różnice wynikają z rozrzutu 
w zakresie wyświetlania należy 

ć trybu ustawień ręcznych. 

ży wymienić produkt. 



 

 

 

Nr błędu Problem Prawdopodobna 
przyczyna

11 
Dokładność 
wyświetlanego ciśnienia 
nie spełnia specyfikacji. 

Ciało obce 

Przeciek 
powietrza lub 
cieczy 

Niewystarczaj
czas rozgrzewania

Uszkodzenie produktu

12 Jednostki nie mogą 
zostać zmienione. 

Nieprawidłowy wybór 
modelu (wybór 
modelu bez „funkcji 
wyboru jednostek")

Uszkodzenie produktu

13 Przyciski są 
zablokowane. 

Tryb kodu 
zabezpieczają
jest włączony.

Uszkodzenie produktu

14 
Produkt powoduje 
hałas 

Przeciek 
powietrza lub 
cieczy 

Uszkodzenie produktu
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Prawdopodobna 
przyczyna 

Metoda weryfikacji Przeciwdziałanie

 

Należy sprawdzić czy żadne ciało 
obce nie dostało się do wnętrza 
portu ciśnienia. 

Należy zainstalowa
zapobiec dostawaniu si
obcych do wn
Należy tak
oczyszcza
zapobiec osadowi.

powietrza lub 
Należy sprawdzić czy ma miejsce 
przeciek powietrza lub cieczy przez 
orurowanie. 

Konieczne ponowne orurowanie.
W przypadku przekroczenia 
momentu dokr
mocujące i wsporniki mog
zostać złamane.

Niewystarczający 
czas rozgrzewania 

Należy upewnić się czy produkt  
rozgrzewał się przez 10 minut po 
włączeniu zasilania. 

Tuż po włą
wyświetlana mo
od rzeczywistej
Aby uzyska
ciśnienia, pozwól produktowi 
rozgrzewa
minut. 

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Nieprawidłowy wybór 
modelu (wybór 
modelu bez „funkcji 
wyboru jednostek") 

Należy sprawdzić czy na końcu 
numeru części naniesionego na 
produkt znajduje się "-M". 

"-M" w numerze cz
oznacza, 
być zmienione.
(Możliwy jest wybór kPa 
lub MPa)
∗: Funkcja wyboru jednostek nie 

jest dost
powodu nowego prawa 
pomiaru.

∗: Ustawione na stałe jednostki SI 
to "kPa", "MPa".

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

zabezpieczającego 
czony. 

Należy sprawdzić czy funkcja blokady 
klawiszy jest aktywna. 

Wyłączenie funkcja 
blokady klawiszy.

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

powietrza lub 
Należy sprawdzić czy ma miejsce 
przeciek powietrza lub cieczy przez 
orurowanie. 

Ponowne orurowanie.
W przypadku przekroczenia 
momentu dokr
mocujące i wsporniki mog
zostać złamane.

Uszkodzenie produktu  Należy wymieni

Przeciwdziałanie 

ży zainstalować 5µm filtr aby 
zapobiec dostawaniu się ciał 
obcych do wnętrza. 

ży także regularnie 
oczyszczać filtr by 
zapobiec osadowi. 

Konieczne ponowne orurowanie. 
W przypadku przekroczenia 
momentu dokręcającego śruby 

ące i wsporniki mogą 
ć złamane. 

 po włączeniu, wartość 
wietlana może być odchylona 

od rzeczywistej 
Aby uzyskać dokładne wskazanie 

nienia, pozwól produktowi 
rozgrzewać się przez 10 do 15 

ży wymienić produkt. 

M" w numerze części 
oznacza, że jednostki nie mogą 

 zmienione. 
żliwy jest wybór kPa 

lub MPa) 
: Funkcja wyboru jednostek nie 

jest dostępna w Japonii z 
powodu nowego prawa 
pomiaru. 

: Ustawione na stałe jednostki SI 
to "kPa", "MPa". 

ży wymienić produkt. 

ączenie funkcja 
blokady klawiszy. 

ży wymienić produkt. 

Ponowne orurowanie. 
W przypadku przekroczenia 
momentu dokręcającego śruby 

ące i wsporniki mogą 
ć złamane. 

ży wymienić produkt. 



 

 

Nr błędu Problem Prawdopodobna 
przyczyna

15 
Proces jest 
niestabilny 
(drgania). 

Efekt wahań 
ciśnienia. Zakres 
histerezy jest zbyt 
wąski lub czas reakcji 
jest za krótki. 

Nieodpowiednie 
przewody/zniszczony 
kabel przyłączeniowy
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Prawdopodobna 
przyczyna 

Metoda weryfikacji 

nienia. Zakres 
histerezy jest zbyt 

ski lub czas reakcji 
 

(1) Sprawdź ustawienia ciśnienia 
(histerezy). 

(2) Sprawdź czas reakcji. 

(1) Nale
histerezy.

(2) Nale
ustawienia czasu 
reakcji.

Nieodpowiednie 
przewody/zniszczony 

ączeniowy 

(1) Sprawdź kabel zasilający. 
(2) Sprawdź czy żadne naprężenia 

zginające nie są przyłożone do kabla 
zasilającego. 
(Zgięcie lub rozciąganie kabla 
przyłączeniowego) 

(1) Nale
okablowanie i/lub opór

(2) Nale
okablowanie. (wyregulowa
siłę
zwię

 Należy wymieni

A 

Przeciwdziałanie 

Należy rozszerzyć zakres 
histerezy. 
Należy zmienić 
ustawienia czasu 
reakcji. 

Należy poprawić 
okablowanie i/lub opór 

Należy poprawić 
okablowanie. (wyregulować 
siłę rozciągającą i 
zwiększyć promień gięcia). 

ży wymienić produkt. 



 

 

■ Wykrywanie błędów 

Funkcja ta wyświetli miejsce błędu i zawarto

Nazwa błędu Wyświetlany 
symbol błędu 

Błąd przeciążenia 

 

   
 

   

Chwilowe obci
wię

Błąd wyzerowania 

 
 
 

   
 
 
 

Podczas u
przyło
powy
Po jednej sekundzie nast
trybu pomiaru. Warto
ciś
wzgl
poszczególnymi produktami.

Błąd ciśnienia poza 
dopuszczalnym 

zakresem 

 

 
Ciś
ustawionego zakresu ci

 

   
Ciś
ustawionego zakresu ci

Błąd systemowy 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Wy
danych wewn

Jeśli mimo resetu, błąd będzie wystę
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du i zawartość kiedy pojawi się problem lub błąd. 

Typ błędu Metoda rozwiązywania problemu

Chwilowe obciążenie przekaźnika wynosi 
więcej niż 80 mA. 

Należy wyłączyć zasilanie i usun
przyczynę przekroczenia dopuszczalnej 
wartości obciążenia. 
Po usunięciu usterki mo
zasilanie. 

Podczas użycia funkcji wyzerowania, 
przyłożone było ciśnienie 
powyżej±3.5%F.S. 
Po jednej sekundzie nastąpi powrót do 
trybu pomiaru. Wartość wyzerowana 
ciśnienia może wahać się o ±1%F.S. ze 
względu na różnice między 
poszczególnymi produktami. 

Należy ponownie wykona
zerowania po doprowadzeniu ci
wartości ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie wzrosło ponad górną granicę 
ustawionego zakresu ciśnienia. 

Należy ustawić ciśnienie tak 
się w zakresie. 

Ciśnienie spadło poniżej dolnej granicy 
ustawionego zakresu ciśnienia. 

Wyświetlany w przypadku błędu 
danych wewnętrznych. 

Należy odłączyć zasilanie i podł
ponownie. Jeśli zresetowanie si
powiedzie, konieczne b
przeprowadzone przez SMC Corporation.

dzie występował nadal skontaktuj się z SMC. 

ązywania problemu 

 zasilanie i usunąć 
 przekroczenia dopuszczalnej 

 
ciu usterki można włączyć 

y ponownie wykonać procedurę 
zerowania po doprowadzeniu ciśnienia do 

nienia atmosferycznego. 

śnienie tak aby mieściło 

 zasilanie i podłącz je 
li zresetowanie się nie 

powiedzie, konieczne będzie postępowanie 
przeprowadzone przez SMC Corporation. 



 

 

  Specyfikacja 

■ Specyfikacja 

Zakres ciśnienia znamionowego 

Ustawienia zakresu ciśnienia 

Ciśnienie próbne 

Najmniejsza jednostka 

Odpowiedni płyn 

Napięcie zasilania 

Zużycie prądu 

Wyjście 
przekaźnika 

 

Maksymalne chwilowe 
obciążenie Maksymalne stosowane 
napięcie Napięcie resztkowe 

 
Czas reakcji 

Ochrona przed zwarciem 

Powtarzalność 

Histereza Tryb histerezy 

Wyświetlacz 

Błąd wskazania 

Wskazanie diody LED 

 

Otoczenie 

Obudowa 

Zakres temperatury otoczenia

Znamionowe napięcie 
wytrzymywane Rezystancja izolacji 

Charakterystyka temperaturowa 
 
Kabel przyłączeniowy 

Normy 

∗1): Jeżeli stosowane ciśnienie będzie wahało się

wartość fluktuacji. W przeciwnym wypadku mog
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100.0 do -100.0 kPa 

105.0 do -105.0 kPa 

500 kPa 

0,1 kPa 

Powietrze, gaz obojętny i gaz niepalny 

24 VDC ± 10%, tętnienie maksymalnie 10%pk

(z zabezpieczeniem przed polaryzacją

40 mA lub mniej 

Tranzystorowe NPN lub PNP 
OUT1: Ogólny, OUT2: Kontrola zaworu

80 mA 

26,4 VDC 

Maksymalnie 2V (przy obciążeniu 80 mA)

2.5 ms lub mniej (dostępne czasy reakcji dla funkcji zapobiegaj
drganiom: 20, 100, 500, 1000 lub 2000 ms)

Zapewniona 

±0.2%F.S.±1 jednostka 
Regulowany (może być ustawiony od wartoś

3 1/2 znaku, 7-segmentowy wyświetlacz, kolorowy (czerwony)

+/-2%F.S., +/-1 jednostka (przy temperaturze otoczenia 25+/

Kolor diody kiedy LED znajduje się w trybie włą

 OUT1: Zielone, OUT2: Czerwone 

IP40 

Zakres temperatury otoczenia 5 do 50oC 

1000 VAC na 1 minutę pomiędzy działającymi częś
obudowy 50 MΩ lub więcej przy 500 VDC   Pomiędzy modułem zasilaj
obudową 

±2%F.S. (w odniesieniu do 25oC) 

Kabel 5-cio żyłowy ∅3.5, 2 m 
Pole powierzchni przekroju przewodu 0.15 mm2 (AWG26)

 Zewnętrzna średnica izolacji: 1.0 mm 

Zgodność z CE, RoHS 

dzie wahało się wokół ustalonej wartości, histereza musi być ustawiona na wartość

 fluktuacji. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić drgania. 

 

tny i gaz niepalny  

10%pk-pk   

(z zabezpieczeniem przed polaryzacją) 

OUT2: Kontrola zaworu 

eniu 80 mA) 

pne czasy reakcji dla funkcji zapobiegającej 
2000 ms) 

wartości 0) *1) 

wietlacz, kolorowy (czerwony) 

1 jednostka (przy temperaturze otoczenia 25+/-3oC) 

 w trybie włączonym    

OUT2: Czerwone  

ęściami a izolacją 

dzy modułem zasilającym a 

 

Pole powierzchni przekroju przewodu 0.15 mm2 (AWG26) 

 ustawiona na wartość większą niż 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uwagi: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcze
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Historia zmian
 
A:  

Krótszy czas rozruchu  
Usunięcie funkcji kopiowania  
Stałe wyjście OUT2 

 ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i zobowiązań ze strony producenta.

Historia zmian 

Krótszy czas rozruchu   
cie funkcji kopiowania  

 

 ze strony producenta. 


