Beknopte handleiding Ultra 3 & 5
Basis gegevens:
Ultra unit
Transducer
Gevraagd

Lege afstand 3 meter
Ultra 3 & 5
dB3
Analoog uitgang 4-20mA
3 relais; Hoog 85% Laag 10% en Laag Laag 5% niveau

Zodra er spanning op de Ultra 3/5 is gezet en de sensor is aangesloten zal het display een afstand weergeven van de sensor tot
het niveau of bodem.

Altijd vanuit de fabrieksinstelling beginnen. Toets 1997 en dan enter
en dan 1

enter

Vervolgens drukt u meermaals op cancel
is in de fabrieksinstelling.

vervolgens toetst u 930 en dan enter

en nogmaals enter

en dan wachten tot P930 in beeld komt.

tot Run Mode? in beeld komt en dan drukt u op enter

en de Ultra unit

Om de unit te programmeren druk 1997 en dan de enter knop.

Het display zal dan Ultra Wizard weergeven. Druk op de pijl naar rechts
Druk op 1

en er staat Quick Setup druk op enter

.

(Level App.) en dan enter

Hier wordt gevraagd Control? hier toetst u 0

Hier wordt u gevraagd hoeveel relais toets in 3

in en dan enter

.

en dan enter

.

e

Hier wordt u gevraagd om het type alarm ( AL1) van het 1 alarm bv. een hoog alarm (85% van de span) toets 1
enter.

Alarm No 1: hier wordt u gevraagd aan welk relais dit gekoppeld moet worden kies 1

en dan

en dan enter

e

Nu wordt u gevraag om het type alarm ( AL2) van het 2 alarm bv. een laag alarm (10% van de span) kies 2

.
en dan enter

.

Alarm No2: hier wordt u gevraagd aan welk relais dit gekoppeld moet worden kies 2

en dan enter

e

U wordt nu gevraag om het type alarm ( AL3) van het 3 alarm bv. een laag laag alarm (5% van de span) kies 4
enter

.

Nu moet u even wacht tot de unit de data weg heeft geschreven.
U wordt gevraagd om een transducer type in te voeren.
Kies de transducer die aangesloten wordt bv. 1

voor de dB3 en dan enter

.

.
en dan

Er wordt nu gevraagd Material? 1 is voor vloeistoffen 2 voor vaste stoffen kies

U wordt nu gevraagd naar de meeteenheden. Kies de gewenste eenheid

of

en dan enter

en druk op enter

.

bv. 1 voor meters.

U wordt u gevraagd naar de lege afstand, dit is de afstand van de front van de transducer tot de bodem. Voer deze afstand in de
gekozen meeteenheden en druk op enter

.

Het meetgebied span (span is lege afstand min dode zone transducer) wordt nu gepresenteerd. Druk op enter
te accepteren.
U wordt nu gevraagd “for more options press enter”. U toetst echter cancel
naar Run Mode? en nu enter

om

in naar Quick Setup en nogmaals cancel

intoetsen.

De Ultra unit is klaar voor gebruik.
Tip
In het eerste menu Ultra Wizard kunt u door herhaaldelijk op
applicaties scrollen en vervolgens kiezen. Met

Voorbeeld menu structuur

en

te drukken links en rechtsom door de diverse

gaat u verder het menu in en met

gaat u terug in het menu.

