
הערה

לתכנות מהיר ומדויק יש להכיר תחילה את מבנה הפראסטאט כר''מ :

לחצן "UP" שבעזרתו "מדפדפים" בפונקציה הקיימת כלפי מעלה   

ועוברים מפונקציה אחת לשניה.  

לחצן "DOWN" שבעזרתו "מדפדפים" בפונקציה הקיימת כלפי מטה   

ועוברים מפונקציה אחת לשניה.  

 "SET" לחצן  

שבעזרתו מכניסים את הערכים שנכתבו לזכרון.  

פעולות התכנות

1.  לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה            עד להופעת הפונקציה F0 בצג.

.PSI/bAr/GF/PA/inH קביעת יחידות המדידה  : F0  

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת המילה Uni בצג.  בעזרת לחצני    

     ה              ו              בחר את יחידת המדידה הרצויה לך ולחץ לחיצה רגעית על

               וודא הופעת הפונקציה Fo בצג.

2.  לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה            וודא הופעת הפונקציה F1 בצג.

.OUT-1 קביעת ערכי הלחץ וצבע המסך ליציאה  : F1  

בפונקציה זו נקבעים ערכי היציאה כר''מ:   

SET-POINT הלחץ בן הפרסוסטאט יסגר מגע חשמלי : P1  

.(Hysteresis) נפילת הלחץ המותרת : H1  

Col : צבע הצג.  

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת OU1/HYS על הצג.    

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת  P-1 ו lot על הצג.  

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת הערך P1 ,  בעזרת 2 הלחצנים  

. SET-POINT ו            קבע את הערך בו הפרסוסטאט יסגר מגע    

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת הערך H1,  בעזרת 2 הלחצנים  

.(Hysteresis) ו            קבע את הערך נפילת הלחץ    

לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת הערך Col  ו-  5or על הצג.  בעזרת  

    2 הלחצנים           ו             קבע את צבע הצג: 

SET-POINT 5 : הצג יהיה ירוק ויהפוך לאדום ברגע שהצג יגיע לor  

SET-POINT 5 : הצג יהיה אדום ויהפוך לירוק ברגע שהצג יגיע לoG  

GrN : הצג יהיה ירוק  כל הזמן  

rEd : הצג יהיה אדום כל הזמן  

   .F1 לחץ לחיצה רגעית על לחצן ה             וודא הופעת הערך  
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F2 בצג. הפונקציה הופעת וודא על לחצן ה       רגעית לחיצה לחץ .3

.OUT-2 ליציאה המסך וצבע הלחץ ערכי F2 : קביעת  

הערה  

לפונקציה הבאה. ניתן לעבור OUT-1 רק ביציאה משתמשים מכיוון שאנו  

F3 בצג. הופעת הפונקציה ה        וודא על לחצן לחץ .4

נסגרת שלו החשמלית שהיציאה P1 עד ללחץ מרגע הגעת הפרסוסטאט התגובה F3 : זמן  

הלחצנים בעזרת 2 הצג. rES/1000 על הופעת וודא רגעית על לחצן ה    לחיצה לחץ  

. 500/100/20/2.5/2000/100msec ו           בחר את הזמן הרצוי לך    

. ה   על לחצן לחץ לחיצה רגעית    

כלליות פעולות

עבודה. לתחילת ה            מחזירה את הפרסוסטאט ארוכה על לחצן לחיצה : מצב בכל .1

הצג להחשכת עד ו    ע''י לחיצה בו זמנית על לחצני      נעשה הצג איפוס  .2

הרפה.  ואז  

נעילה : קוד הכנסת  .3

בעזרת לחצן  להופעת המילה UnL בצג.  ל- 4 שניות עד מעבר ארוכה לחיצה לחץ  

לחץ (נעילה) LOC -ל עבור  

הערה  

מצב את ניתן להחליף יהיה בעזרתו שרק אישי הכנסת קוד מאפשרת F8 פונקציה  

LOC-ל UnL -מ הפרסוסטאט  
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