M-BOX Aplikace

DISP07 – Zobrazovač hodnoty z výstupu 0 ÷ 10V
v1.00
Přístroj měří analogové napětí v rozsahu 0 ÷ 10V, hodnotu přepočte nastavenými konstantami a
zobrazí. Nastavení panelu se provádí dálkovým ovladačem pro TV přijímač.
Nastavení.
Vstup do režimu nastavení:
1. Na dálkovém ovladači stiskněte (SHIFT) MENU a pak vložte číslo panelu (vždy dvě
číslice). Přijetí klávesy je indikováno krátkým pípnutím panelu. Při úspěšném vstoupení do
režimu nastavení pak panel pípne dlouze. Panel pak zobrazuje své parametry a to tak, že 2x
blikne název parametru, následně se rozsvítí jeho hodnota.
2. Neznáte-li číslo panelu, nebo jej chcete měnit servisní parametry, použijte následující způsob. Na dálkovém ovladači stiskněte (SHIFT) MENU a pak 0 0.
Přednostně používejte způsob 1. Při způsobu 2 může na ovladač reagovat více panelů současně.
Hodnotu měníte tlačítky pro ovládání hlasitosti nebo navigačními tlačítky vpravo a vlevo. Přechod
mezi parametry se provádí tlačítky pro přepínání programů, nebo navigačními nahoru a dolů.
Režim nastavení ukončíte a nové parametry uložíte tlačítkem OK, popř. MUTE. Pokud chcete
režim nastavení ukončit bez uložení parametrů a vrátit původní hodnoty, pak stiskněte EXIT. Režim
nastavení a návrat původních hodnot se provede automaticky, pokud po dobu 30sec nic nestisknete.
Nastavované parametry:
Symbol

Rozsah

Jednotka

Popis

A
G
dP
0V
10
tF
J

1 ÷ 99
-5,0 ÷ 5,0
0÷2
-99 ÷ 999
-99 ÷ 999
0,0 ÷ 10,0
0÷8

%
s
-

Číslo (adresa) panelu
Servisní parametry
Korekce zesílení vstupního převodníku
Počet zobrazovaných desetinných míst
Hodnota, kterou panel zobrazuje při vstupním napětí 0V
Hodnota, kterou panel zobrazuje při vstupním napětí 10V
Časová konstanta filtru vstupního signálu
Jas displeje

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, přesto jej po skončení životnosti nevyhazujte do odpadků, ale odevzdejte na sběrné místo elektroodpadu.
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