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 1． WSTĘP 
 

1.1 Sprawdzenie wyposażenia 

Rejestrator został sprawdzony przed sprzedażą, jednak po jego zakupie należy sprawdzić 

kompletność wyposażenia (czy akcesoria znajdują się w prawidłowych ilościach). Sprawdzić również 

należy czy rejestrator nie posiada śladów żadnych uszkodzeń zewnętrznych. Rejestrator powinien 

być wyposażony w akcesoria znajdujące się na rysunku. 

 

1. Papier              2. Kaseta z taśmą                       3. Pisak(i) 

 

 

 

 

4. Uchwyty montażowe 5. Instrukcja obsługi      6. Uszczelka 

 

 

 

 

Rys. 1.1-1  Wyposażenie 

 

Tabela 1.1  Lista wyposażenia 

Nr. Część Typ Ilość Uwagi 
1 pisak 2 pisaki 

1 Papier H-10100 1 1 100 składek 

2 Kaseta z taśmą HPSR001H0002C 1 1  

3 Pisak 
WPSR196A000001A 1 1 Dla 1 pisaka (czerwony)

WPSR196A000002A ― 1 Dla 2 pisaków (zielony) 

4 Uchwyty montażowe H4A14175 2 2 Uchwyty montażowe 

5 Instrukcja HR72E 1 1 Ta instrukcja 

6 Uszczelka H4H14900 1 1 Dla IP65 

 

 

 

 

[Uwaga] 

Kaseta z taśmą została umieszczona w przyrządzie przed wysyłką. 
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Wyjmij pojemnik na papier i sprawdź akcesoria 

Patrz rozdział “5.1 Ustawienie pojemnika na papier”. 

Rys. 1.1-2  Położenie pojemnika na papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1.1-3  Położenie papieru i pisaków 

Papier rejestracyjny jest 

umieszczony w 

pojemniku na papier. 

Otwórz prowadnicę 

papieru i sprawdź. 

Kaseta z taśmą barwiącą jest 
umieszczona w magazynku 
papieru. Otwórz pokrywę 
papieru i sprawdź. 

Ten przyrząd jest wysłany 

z kasetą z taśmą barwiącą 

Prowadnica  

Pokrywa 

[Uwaga] 
(1) Ten przyrząd jest wyposażony w kasetę z taśmą barwiącą umieszczoną z tyłu pojemnika na 

papier. Otwórz drzwiczki, wyciągnij pojemnik na papier i sprawdź. (Patrz rozdział 5.1 
wyjmowanie pojemnika na papier.) 

(2) Papier i pisak(i) umieszczone są w pojemniku na papier. Wyjmij pojemnik z papierem, otwórz 
pokrywę i sprawdź. 

(3) Maksymalny kąt otwarcia drzwiczek wynosi 135°. Nie otwieraj drzwiczek szerzej ponieważ 
wyłamiesz zawias.  
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1.2 Sprawdzenie typu i specyfikacji 

Tabliczka znamionowa znajduje się w środku rejestratora. Aby odczytać tabliczkę otwórz drzwiczki i 

wyjmij pojemnik na papier. 

Upewnij się że przyrząd spełnia twoje wymagania, sprawdź według poniższej tabeli. 

 

Tabela 1.2 Typ modelu 

                 H R – 7 0 ,    144 (W) x 144 (H) x 150 (D)mm 

Mierzone punkty 
1  1 punkt 
2  2 punkty 

Opcje 

C5 Funkcja komunikacji (RS-485) 
RE1 Funkcja DI 
FL Funkcja wykrywania końca papieru 
LH3 Funkcja wyjść alarmowych 
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1.3 Warunki przechowywania. 

Przechowuj rejestrator w następujących warunkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Lokalizacja tabliczki z etykietami.  

Tabliczka z etykietami jest umieszczona od środka przeźroczystych drzwiczek. Wpisz lokalizację lub 

inne wymagane dane na tabliczce z etykietami i włóż ją z powrotem. 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Przechowywanie w złych warunkach może spowodować uszkodzenie, złe działanie lub skrócenie 

żywotności rejestratora. 

Warunki przechowywania 

 W miejscu wolnym od nadmiaru kurzu 

 W miejscu wolnym od łatwopalnych, wybuchowych lub żrących oparów (SO2, H2S, itp.) 

 W miejscu wolnym od wibracji lub uderzeń 

 W miejscu wolnym od wody, pary lub wysokiej wilgotności (max. 95% RH) 

 W miejscu wolnym od bezpośredniego nasłonecznienia lub wysokiej temperatury (max. 

50°C) 

 W miejscu wolnym od ekstremalnie niskich temperatur (min. -20°C) 

OSTRZEŻENIE 
Zauważ, że jeśli nieoryginalna etykieta lub tabliczka jest założona, może ona uszkodzić drzwiczki 

lub inne elementy. 
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 2． BUDOWA. 

2.1 Wygląd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.1 Wygląd 

Pisak 

Drzwiczki 

Pojemnik 

na papier 

Wyświetlacz 
 i klawiatura 

Obudowa 

Lokalizacja 
etykiety ID 

Blok zacisków 

Uchwyt montażowy 
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2.2 Wyświetlacz i klawisze operacyjne. 

Ner kanału i wartości rejestrowane są wyświetlane za pomocą 7-segmentowego wyświetlacza 

LED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.2.1  Wyświetlacz 

 

 

 

 

 

 

 

[Informacja] Znaki użyte w tej instrukcji 

 

Wyświetlacz               

Alfabet A B C D E F G H h I J K L l 

Wyświetlacz               

Alfabet M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Kontrolka typu alarmu 
Wyświetla typ alarmu na czerwono.  
Świeci się "H", gdy jest przekroczony 
górny próg. I świeci się “L” jest 
przekroczony dolny próg. Nic się nie 
świeci, gdy brak jest alarmu. 

Wyświetlacz nr. kanału 
Wyświetla numer kanału 
na pomarańczowo. 

Wyświetlacz danych 
Wyświetla zmienną 
procesową, czas, nastawy 
itp. na pomarańczowo. 

Klawisze operacyjne 

Użyj tych klawiszy do wykonywania 

nastaw i pozostałych operacji. 

Kontrolka statusu 

Kontrolka "REC" świeci (pomarańczowa), gdy 

rejestracja jest uruchomiona. Kontrolka "ALM"  

świeci (czerwona), gdy alarm jest aktywny. 
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2.2.1 Klawisze operacyjne 

Funkcje wszystkich klawiszy są opisane poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.2.2  Klawisze operacyjne w tej instrukcji 

Tabela 2.2.1  Nazwy klawiszy operacyjnych i ich funkcje 

Klawisz Nazwa Funkcja 

 
Klawisz 
“REC” 

Starts/stop rejestracji. Aby zatrzymać rejestrację wciśnij klawisz “REC” 
przez min. 3s. (Kontrolka “REC” zostanie wyłączona), aby rozpocząć 
rejestrację, wciśnij klawisz “REC”. (Kontrolka “REC” świeci się) 

 Klawisz 
“MENU” 

Funkcje 
MENU 

Wybiera druk listy nastaw inżynierskich 
i zmienia tryb w  trybie ustawień. 

Klawisz 
“ESC” 

Funkcja ESC 
Kiedy wybierasz tę funkcję wychodzisz 
z menu bez zapisu zmian.  

 

Klawisz 
“PRINT” 

Funkcja 
PRINTING 

Użyj do wykonywania wydruku ręcznego lub 
wydruku listy nastaw. 

Klawisz 
“ ” 

Funkcja  
Użyj do wyboru ustawianego parametru 
(liczba lub polecenie) (podnosi do góry). 

 Klawisz 
“FEED” 

Funkcja  

FEED 

Papier jest przesuwany, gdy klawisz ten jest 
wciśnięty i zatrzymany kiedy jest puszczony. 

Klawisz 
“ “ 

Funkcja   
Użyj klawisza do przesunięcia (do ustawienia 
następnej liczby). 

 
Klawisz 
“ENT” 

Użyj tego klawisza do ustawienia (zaakceptowania) parametru po 
jego ustawieniu lub do wykonania funkcji danej funkcji. 

 

REC 

ENT 

ESC 

MENU 

PRINT 

REC PRINT FEED ENT 
ESC

MENU

FEED 
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 3． INSTALACJA 

3.1 Wymiary zewnętrzne i panelu montażowego. 

 <Przód>                <Tył > 

 

 

 

 

 

 

 

<Bok>                                   <Panel montażowy> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.1  Wymiary zewnętrzne i panelu montażowego 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Dla utrzymania bezpieczeństwa przyrządu odstęp/rozmiar pokazana w (…) jest minimalnym. 

Wymiar wymagany, 
gdy drzwi są otwarte 
na całą szerokość 
(135°). 
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3.2 Panel montażowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Procedura montażu. 

1) Złóż uchwyt montażowy zgodnie z rys.3.2.1-1. 

2) Wsuń przyrząd przez otwór montażowy. 

3) Zatrzep wypustkę uchwytu montażowego o kwadratowe otwory na dole i górze 

przyrządu. 

4) Dokręć śrubę uchwytu montażowego do panelu. Kiedy uchwyt montażowy nie przesuwa 

się, dokręć śrubę jeszcze o 180°. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.2.1-1 Uchwyt montażowy 

 

 

 

 

 

Złóż w taki sposób, aby  

szpic śruby był wyrównany 

z powierzchnią płyty. 

Zatrzep montażowy 
Obudowa Zatrzep montażowy 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli uchwyt jest dokręcony ze zbyt dużą siłą, może być uszkodzony. Zalecana siła wynosi  

ok. 0.2 …0.3 N･m (2 … 3kgf•cm). 

UWAGA 
Nie instaluj przyrządu w miejscach narażonych na gazy łatwopalne, wybuchowe i agresywne. 

OSTRZEŻENIE 
Instaluj przyrząd tylko w następujących warunkach. 

• W miejscu wolnym od częstych zmian wilgotności. 
• W miejscu o temperaturze (ok. 25°C). 
• W miejscu narażonym na małe mechaniczne wibracje. 
• W miejscu o możliwie małym zakurzeniu. 
• W miejscu o możliwie małym polu elektromagnetycznym. 
• W miejscu nienarażonym na bezpośrednie wysokie promieniowanie cieplne. 
• W miejscu o wysokości poniżej 2000m. 
• Wilgotność ma wpływ na papier i atrament. Używaj przyrządu w wilgotności 20…80%RH 
(60%RH jest optymalne). 
• Ten przyrząd musi być zainstalowany wewnątrz. 
 Panel montażowy 
• Jest zalecana blacha stalowa nie cieńsza niż 1.2mm dla panelu montażowego. 
• Maksymalna grubość panelu jest 7mm. 
 Nachylenie  

• Instaluj przyrząd horyzontalnie. Max odchylenie do tyłu to 30°C. 
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Rys. 3.2.1-2  Panel montażowy 

3.2.2 Panel montażowy zgodnie z IP65 

Przed montażem przyrządu w panelu, dodaj uszczelkę w sposób pokazany na rysunku.  

Reszta procedury jest taka sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.2.2  Panel montażowy (zgodnie IP65) 

Montaż uszczelki 

Uszczelka  

Panel  

Uchwyt montażowy 

Uszczelka

Panel  

Śruba 

Panel 

Uchwyt montażowy 

Śruba 
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 4． PODŁĄCZENIE. 

4.1 Układ zacisków przyłączeniowych i zasilania. 

4.1.1 Układ zacisków przyłączeniowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.1.1 Zaciski przyłączeniowe (widok od tyłu) 

4.1.2 Podłączenie zasilania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA 

(1) Aby zapobiec elektrycznemu porażeniu, podłącz przewód uziemienia przed uruchomieniem. 

(2) Nie przetnij przewodu uziemienia lub go nie odłączaj. 

(3) Upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe. 

(4) Załuż przeźroczystą pokrywę zacisków przed włączeniem zasilania. 

(5) Przerwa ochronnego przewodu wewnętrznego, zewnętrzngo lub rozłączenie ochronnego zacisku 

powoduje, że przyrząd staje się niebezpiecznym dla użytkownika. 

Umyślna rozłącznie uziemienia jest zakazana. 

L N

1C1A 2A 3C3A2C

1+
B
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B
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SGRDTD
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DI
COM
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Blok zacisków 
zasilania 

Blok zacisków 
komunikacyjnych 
(RS-232C) 

Blok zacisków 
wejściowych 

Blok zacisków wyjść 
alarmowych (opcja: LH3) 

Blok zacisków 
komunikacyjnych 
(RS-485) (opcja: C5) 

Blok zacisków DI 
(opcja: RE1) 
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4.1.3 Procedura podłączania. 

1) Włóż twoje palce z prawej i lewej strony pokrywy zacisków. Pchnij zapadki równocześnie 

do środka i pociągnij pokrywę do siebie . 

2) Podłącz zasilanie zgodnie z rysunkiem rys. 4.1.3. Podłącz uziemienie do zacisku     . Nie 

podłączaj uziemienia do zacisku "L". Podłącz uziemienia do zacisku "N". 

3) Zamocuj przeźroczystą pokrywę zacisków. 

4) Upewnij się, że jest podłączone uziemienia. 

 

 

 Rys. 4.1.3 Blok zacisków zasilania 

OSTRZEŻENIE 
 (1) Do podłączenia zasilania używaj przewodów na napięcie 600V (IEC 227-3). 

 (2) Stosuj okrągłe końcówki kablowe z tuleją izolacyjną (dla M3.5). 

 (3) Podłącz uziemienie ochronne do zacisku uziemienia urządzenia (rezystancja 

max.100, min średnica przewodu uziemiającego 1.6mm). 

 (4) Jeżeli inny przyrząd korzysta z tego samego przewodu uziemiającego mogą wystąpić 

zakłócenia uziemienia. Nie stosuj tego samego przewodu uziemiającego dla innych 

urządzeń. 

 (5) W przypadku zgodności z wymaganiami normy bezpieczeństwa EN61010, rejestrator 

powinien być wyposażony w wyłącznik, znajdujący się w pobliżu operatora i oznakowany 

jako wyłącznik rejestratora. 

 a. Wyłącznik lub bezpiecznik automatyczny zgodny z wymaganiami normy IEC60947-1, 

IEC60947-2 iIEC60947-3. 

 b. Osobna złączka za pomocą, której można rozłączyć urządzanie bez użycia narzędzi. 

 c. Osobna wtyczka, bez zatrzasku, włożona w gniazdko budynku. 

 (6) Ten przyrząd został zaprojektowany zgodnie z normą IEC1010-1, kategoria instalacji II 

i stopień zanieczyszczenia 2.  

L N 

OSTRZEŻENIE 
Przy zdjęciu przeźroczystej pokrywy zacisków, odblokuj równocześnie zapadki z lewej i prawej strony 

k W i dk k ż t ć k d
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4.2 Podłączenie wejścia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Procedura podłączania. 

 

 

 

 

1) Włóż twoje palce z prawej i lewej strony pokrywy zacisków. Pchnij zapadki równocześnie 
do środka i pociągnij pokrywę do siebie. 

2) Podłącz wejścia zgodnie z rys. 4.2.1-1 (p.18), rys. 4.2.1-2 i rys. 4.2.1-3 (P.19). 

3) Zamocuj przeźroczystą pokrywę zacisków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.2.1-1 Podłączenie wejścia (dla wejścia: mV, V i termoparowego) 

OSTRZEŻENIE 
(1) Zabezpieczenie dla przewodów elektrycznych 

• Upewnij się, że na przewodach wejściowych nie ma żadnych zakłóceń. Dla podłączenia sygnału 
wejściowego używaj przewodów ekranowanych lub skręconych ze sobą, aby wyeliminować 
zakłócenia. 

• W przypadku wejścia termoparowego, podłącz termoparę za pomocą przewodu termoparowego 
lub przewodu kompensacyjnego. Przewód powinien być ekranowany. 

• W przypadku wejścia RTD, rezystancja linii 3-przewodowej powinna być niższa niż wartość 
poniższa. Przewód powinien być ekranowany.  

Dla Pt 100, JPt 100； max. 50m. 
• Prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń występuje w przypadku prowadzenia przewodów 

sygnałowych w pobliżu źródeł wysokiej częstotliwości. Powinien być użyty przewód ekranowany. 
• Przewody zakończ okrągłymi końcówkami zaciskowymi z tulejką izolacyjną (dla M3.5). 

(2) Zabezpieczenie dla przewodów 
• Przewody pomiędzy rejestratorem a mierzonym punktem powinny być prowadzone z daleka od 

źródeł zasilania (25V lub wyższych) 
• Niewykorzystane zaciski powinny być zwarte. (Zwarcie pomiędzy "+" i "-" w przypadku mV, V, lub 
termoparowego wejścia, A, B I B w przypadku wejścia RTD.) 

• Upewnij się czy ekran jest podłączony do uziemienia 

OSTRZEŻENIE 
Przy zdejmowaniu przeźroczystej porywy zacisków odblokuj lewą i prawą zapadkę równocześnie. 

W przeciwnym wypadku pokrywa zostanie uszkodzona. 
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Rys. 4.2.1-2 Podłączenie wejścia (dla RTD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 4.2.1-3 Podłączenie wejścia (dla wejścia prądowego mA) 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
(1) Zamocuj rezystor bocznikowy na zaciskach wejściowych. 

(2) Rezystor bocznikowy wpływa na dokładność wejścia. Użyj następującego rezystora. 

     Rezystancja: 250, moc znamionowa: 1/4W, tolerancja: 0.1% max 

     Współczynnik temperaturowy: 50ppm max 

L N

1A 2C2A1C 3A 3C

SGRDTD

+ -

DI
1

DI
2

DI
3

DI
COM

Ekran

3-przewodowo
(Identyczna średnica przewodów) 

Uziemienie

RTD (Czujnik temperatury rezystancyjny) 

1+
B

1-
B

1
A

2+
B

2-
B

2
A

B B A

Blok zacisków
wejściowych



Instrukcja obsługi  HR-701, HR-702 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./fax 12 415 05 09 http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 21 z 120

4.3 Podłączenie wejścia DI i wyjścia alarmowego (opcja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Przykład podłączenia funkcji DI/wyjścia alarmowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.3.1-1 Przykład podłączenia DI       Rys. 4.3.1-2 Przykład podłączenia wyjścia alarmu 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Środki ostrożności przy podłączaniu funkcji DI  

(1) Wejście funkcji DI ma wbudowane źródło zasilania. Nie podłączaj napięcia zewnętrznego do 
zacisków wejścia DI.  

(2) Styki dla wejścia DI powinny być odporne na napięcie 50V DC, 16mA lub więcej, rezystancja max 
20 (zawiera rezystancję przewodów). 

(3) Nie używaj nieużywanych zacisków jako zacisków przekaźnika. 

Środki ostrożności przy podłączaniu wyjść alarmowych  

(1) Obciążalność styków wyjść alarmowych jest następująca. 
250V AC : max 3A (obciążenie rezystancyjne) 
30V DC : max 3A (obciążenie rezystancyjne) 
125V DC : max 0.5A (obciążenie rezystancyjne) 

 max 0.1A max L/R= 7ms (obciążenie indukcyjne) 
(2) Na zaciskach wyjściowych zamontuj urządzanie absorbujące zakłócenia (np. dławik). 
(3) Na przewodach zamontuj okrągłe końcówki kablowe z tulejką izolacyjną (dla M3.5). 
(4) Prowadź instalację alarmową z daleka od wejść pomiarowych. 
(5) Nie używaj wolnych zacisków jako zacisków przekaźnika.

UWAGA 
(1) Upewnij się, że wyłączone jest napięcie zasilania. 
(2) Gdy źródło zasilania zostało podłączone do wyjść alarmowych, odłącz zasilanie. 
(3) Gdy niebezpieczne napięcie jest dostarczone do zacisków alarmu: 

a) Nigdy nie dotykaj zacisków.  
b) Zamocuj pokrywę zacisków. 
c) Przewody powinny być w podwójnej izolacji. 
d) Użyj okrągłych końcówek kablowych z tulejką izolacyjną w celu zapobieżeniu poluzowaniu się 
przewodów. 

OSTRZEŻENIE 
Funkcja DI (opcja: RE1) składa się 3 wejść cyfrowych. 

Wyjście alarmowe składa się z 3 -przekaźników (normalnie otwartych). 

Blok zacisków
+12V

Strona rejestratora COM

Obciążenie

1A～3A

Blok zacisków

Strona rejestratora

DI 1~3 

D I. COM

1C～3C
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4.3.2 Procedura podłączenia wyjścia alarmowego. 

Podłącz wyjście alarmowe (opcja: LH3), zgodnie z rys. 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.3.2 Podłączenie wyjścia alarmowego. 

4.3.3 Procedura podłączenia wejść funkcji DI. 

Podłącz wejście funkcji DI (opcja: RE1), zgodnie z rys. 4.3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.3.3 Podłączenie wejść funkcji DI 
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4.4 Podłączenie komunikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Podłączenie RS-232C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys.4.4.1 Podłączenie RS-232C  

4.4.2 Podłączenie RS-485 

Podłączenie RS-485 zgodnie z rys. 4.4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.4.2 Podłączenie RS-485 

 

OSTRZEŻENIE 
 
Środki ostrożności przy podłączaniu komunikacji 

(1) Zabezpiecz połącznie komunikacyjne przed zakłóceniami. Do połącznia komunikacyjnego 
użyj ekranowanego przewodu odpornego na zakłócenia. 
(2) Kiedy możliwe są zakłócenia, szczególnie kiedy przwody idą w pobliżu źródeł zasilania 
wysokiej częstotliwosći użyj ekranowanej skrętki przewodów. 
(3) Użyj okrągłych końcówek kablowych z tulejką izolacyjną (dla M3,5) w celu zapobieżeniu 
poluzowaniu się przewodu. 
(4) Upewnij się, że jest wykonane podłącznie ekranu z uziemieniem rejestratora.  

［Zwróć uwagę］ 

Max długość przewodu to 15m 

[Zwróć uwagę] 
(1) Upewnij się, że jest zamontowany 
rezystor terminujący (Rt=200) od strony 
komputera 
(2) Można podłączyć max 32 urządzenia 
do jednego komputera. 
(3) Maksymalna długość kabla 1,2km. 
(4) Użyj kabla UL20620-SB(M) 
wykonanego przez HITACHI CABLE 
LTD lub podobnego 
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 5． PRZYGOTOWANIE DO PRACY. 

5.1 Wymiana papieru. 

 

 

 

 

 

 

(1) Wciśnij klawisz “REC” przez min. 3s. 

Aby zatrzymać rejestrację wciśnij klawisz “REC” i przytrzymaj go przez min. 3s przy włączonym 

zasilaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-1 Wciskanie klawisza “REC” 

Jeżeli jest zatrzymany zapis, pisak i głowica drukująca powinny automatycznie się 

przesunąć, wyłącza się posuw papieru. Kolejno pisak nr 1 (czerwony) przesuwa się na 

lewą stronę (ok. 15%) i pisak nr 2 (zielony) przesuwa się w prawą stronę (ok. 85%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-2 Pisaki i głowica drukująca automatycznie przesuwają się. 

OSTRZEŻENIE 
Aby zapewnić prawidłową rejestrację, powinien zostać użyty oryginalny papier. Jeżeli pojemnik 

z papierem jest wyjęty a rejestracja trwa dalej, może być zniszczona kaseta z taśmą barwiącą. Aby 

wymienić papier, przyciśnij klawisz “REC” i zatrzymaj rejestrację. Podnieś pisak rejestrujący, w innym 

przypadku będzie on uszkodzony. 

Pisak nr.1 

(czerwony) do lewej 

Pisak nr.2 

(zielony) do 

prawej 

Głowica drukująca przesuwa 

się do prawej. 

Kontrolka REC gaśnie, jeżeli jest 

wyłączona rejestracja 

Wciśnij klawisz przez 3s lub 

dłużej. 

Ｌ
Ｍ
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(2) Otwórz drzwiczki. 

 

Pchnij zaczep drzwiczek. Pociągnij drzwiczki aby je otworzyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-3 Otwieranie drzwiczek 

(3) Podnieś do góry pisak 

Naciśnij dźwignię do góry aby przesunąć pisak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-4 Przesunięcie pisaka 

Zaczep 
drzwiczek 

 

 

 

Pchnij zaczep 
drzwiczek 
zgodnie ze 
strzałką. 

Dźwignia podnoszenia 

pisaka jest umieszczona 

z  prawej strony wewnątrz 

obudowy. 

Dźwignia podnoszenia 
pisaka 

OSTRZEŻENIE 
Maksymalny kąt pełnego otwarcia drzwiczek wynosi 135°. 
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(4) Wyciągnij pojemnik z papierem. 

Połóż swoje palce na oba zakrzepy pojemnika na papier i wyjmij go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-5 Wyjmowanie pojemnika na papier. 

 

(5) Otwórz pokrywę pojemnika z papierem i prowadnicę papieru 

Otwórz pokrywę pojemnika z papierem i prowadnicę papieru na zewnątrz pojemnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-6 Otwieranie prowadnicy papieru i pokrywy pojemnika 

Wyciągnij pojemnik 
na papier 

Zatrzep 

Prowadnica papieru 
(przeźroczysta) 

Pokrywa pojemnika (czarna) 

Otwórz prowadnicę 
papieru zgodne ze 
strzałką 

Otwórz pokrywę pojemnika 

zgodnie ze strzałką. 
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(6) Rozluźnij papier 

Papier nie może być prawidłowo podawany, jeżeli nie jest sklejony. Upewnij się i rozluźnij 

papier. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-7 Rozluźnianie papieru. 

 

(7) Ułożenie papieru w pojemniku 

Rozwiń 2 składki papieru. Trzymając nadrukiem do góry, umieść papier w pojemniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-8 Ułożenie papieru w pojemniku 

Kwadratowe otwory z lewej 

Bęben 

Pojemnik 

Prostokątne otwory z prawej 
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(8) Wyrównaj papier na bębnie. 

Wyrównaj otwory papieru z zębami bębna. Ułóż papier wzdłuż bębna. Umieść pierwszą 

składkę papieru w odbiorniku papieru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rys. 5.1.9 Wyrównanie papieru na bębnie (z widokiem przekrojowym) 

 

(9) Zamknij pokrywę papieru i prowadnicę. 

Zamknij pokrywę papieru i prowadnicę zgodnie ze strzałkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-10 Zamykanie pokrywy papieru i prowadnicy 

Upewnij się, że otwory są 

równoległe. 

Papier 

Papier 

Odbiornik papieru Magazyn papieru 

Wyrównaj otwory 

papieru z zębami bębna 

Bęben 

Prowadnica papieru 

Pokrywa papieru 
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(10)  Obróć przekładnie bębna. 

Sprawdź przesuw papieru ręką. Obróć przekładnie bębna, aby sprawdzić przesuw papieru. 

(Powinie być przesunięte 4 składki papieru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-11 Sprawdzanie przesuwu papieru. 

 

(11)  Włóż z powrotem pojemnik z papierem. 

Wsuń pojemnik poziomo w obudowę aż się zablokuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-12 Wkładanie powrotem pojemnika z papierem. 

Obróć przekładnie w lewo 

zgodnie ze strzałką. 

Odbiornik papieru 

Prowadnica 
papieru 

Pchnij odbiornik papieru 

przy wkładaniu 
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(12) Opuść w dół pisak i zamknij drzwiczki 

Opuść w dół pisak za pomocą dźwigni. Zamknij drzwiczki i sprawdź zamknięcie. 

Dźwignia opuszczania pisaka znajduje się wewnątrz z prawej strony obudowy. 

Pchnij dźwignię palcem w dół. 

 

(13) Wciśnij klawisz “FEED” aby sprawdzić przesuw papieru 

Wciśnij klawisz “FEED” na wyświetlaczu aby przesunąć papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.1-13 Przesuwanie papieru za pomocą klawisza “FEED” 

 

(14)  Wciśnij klawisz “REC” aby powrócić rejestracji. 

 

Papier jest przesuwany, 
gdy klawisz jest wciśnięty. 
Puszczenie klawisza 
zatrzymuje przesuwanie 
papieru. Papier zaczyna 
powoli się przesuwać, 
kiedy klawisz jest 
wciśnięty 

Przed operacją 

przesuwania, upewnij się, 

że papier jest założony!! 

Ｌ
Ｍ
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5.2 Wymiana pisaka. 

 

 

 

(1) Wciśnij klawisz “REC” przez min. 3s. 

Równocześnie z przerwaniem rejestracji, kontrolka REC zostaje wyłączona (Patrz rys. 5.1-1) 

Pisak i głowica drukująca automatycznie się przesuwają, przesuw papieru jest zatrzymywany. 

Równocześnie pisak nr 1 (czerwony) przesuwa się w lewą stronę (ok. 15%) a pisak nr 2 (zielony) 

przesuwa się w prawą stronę (ok. 85%). (Patrz nr 5.1-2) 

 

(2) Otwórz drzwiczki. 

Wciśnij zatrzep drzwiczek i odblokuj drzwiczki. Pociągnij drzwiczki i otwórz je. (Patrz rys 5.1.3) 

 

 

 

 

 

 

(3) Otrzep pisak. 

Wyjmij pisak rysujący. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.2-1 Odtrzepianie pisaka 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE 
Aby wymienić pisak rysujący, upewnij się, że rejestracja jest wyłączona 

Uchwyt pisaka 

Pisak 

Chwyć mocno 

sowimi palcami 

Rurka pisaka 

[OSTRZEŻENIE] 
Kiedy wyciągasz pisak rysujący, nie ciągnij za rurkę pisaka. Mogłaby być zgięta, co spowodowałoby 

niewłaściwy zapis. 

OSTRZEŻENIE 
Maksymalny kąt pełnego otwarcia drzwiczek wynosi 135°. 
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(4) Usuń zabezpieczenie z pisaka. 

Usuń zabezpieczenie z nowego pisaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.2-2 Usuwanie zabezpieczenia z pisaka. 

 

(5) Ponownie doczep pisak rysujący. 

Ponownie doczep pisak rysujący do uchwytu pisaka. Wepchnij mocno aż kliknie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.2-3 Ponowne zatrzepianie pisaka 

 

(6) Wciśnij klawisz “REC” aby powrócić do rejestracji. 

 

 

 

Zabezpieczenie 

Uchwyt pisaka 

Pisak 

Mocno chwyć 

swoimi palcami 

Rurka pisaka 

Ponownie zatrzep 

kolejno pisak nr 1 

(czerwony) później 

pisak nr 2 (zielony). 
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5.3 Wymiana kasety z taśmą. 

 

 

 

 

 

 

(1) Wciśnij klawisz “REC” przez min. 3s. 

Zatrzymaj rejestrację. Jeżeli jest włączone zasilanie wciśnij klawisz „REC” przez co 

najmniej 3s. 

Gdy rejestracja jest zatrzymana, nie świeci się kontrolka REC. (Patrz rys. 5.1-1) 

Pisak i głowica drukująca automatycznie się przesuwają, zatrzymuje się posuw papieru. 

Pisak nr 1 (czerwony) przesuwa się w lewo (ok. 15%) i równocześnie pisak nr 2 (zielony) 

przesuwa się w prawo (ok. 85%). (Patrz rys. 5.1-2) 

 

(2) Otwórz drzwiczki. 

Wciśnij zamek drzwiczek i odblokuj je. Pociągnij drzwiczki i otwórz je (Patrz rys.5.1-3). 

 

 

 
 

 

(3) Przesuń pisak 

Wciśnij dźwignię aby odsunąć pisak od papieru. (Przesuń pisak; Patrz rys. 5.1-4) 

 

(4) Wyciągnij pojemnik z papierem 

Połóż swoje palce na dźwignie z obu stron pojemnika papieru i wyjmij go. (Patrz rys.5.1-5). 

Wałek prowadzący, głowica drukująca i wałek główny są położone jak na rysunku poniżej. 

(Wałek główny jest niewidoczny jeżeli kaseta z taśmą została włożona.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3-1 Układ wałka prowadzącego, głowicy drukującej i wałka głównego. 

OSTRZEŻENIE 
Jeżeli pojemnik z papierem jest wyjmowany podczas trwania rejestracji, kaseta z taśmą barwiącą 

może zostać uszkodzona. Przed wymiany kasetą z taśmą barwiącą upewnij się, że rejestracja jest 

zakończona. Upewnij się również, że pisak jest podniesiony do góry, w przeciwnym razie może zostać 

uszkodzony. 

Główny 
wałek Głowica 

drukująca

Wałek  
prowadzący 

OSTRZEŻENIE 
Maksymalny kąt pełnego otwarcia drzwiczek wynosi 135°. Nie otwieraj drzwiczek dalej, ponieważ 

zostaną uszkodzone zawiasy. 
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(5) Obniż kasetę z taśmą barwiącą 

Odczep obie strony kasety z taśmą z wałka prowadzącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3-2 Oczepianie kasety od wałka prowadzącego 

(6) Pociągnij kasetę w dół i po skosie (kąt ok. 30°). 

Oczep kasetę o głównego wałka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-3 Odczepianie kasety od wałka głównego 

Widzimy od prawej strony (przekrój), zatrzep kasety jest zaczepiony na wałku głównym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3-4 Widok przekroju montażu kasety. 

Wałek 
główny 

Wałek  
prowadzący 

Kaseta 

Odczep zaczep kasety 

w taki sposób aby uwolnić 

go od wałka głównego. 

Kaseta 

Wałek główny 

Zaczep 

Kaseta 

Wałek  
prowadzący 

Obniż obie strony 

kasety. Odczep 

równocześnie obie 

strony kasety z wałka 

prowadzącego. 
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(7) Wyrównaj kasetę. 

Przed wyjęciem kasety, wyrównaj ją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-5 Wyrównanie kasety (widok w przekroju). 

 

(8) Wyciągnij kasetę z taśmą. 

Wyciągnij kasetę poziomo. Jeżeli przekładnia kasety dotyka głowicy drukującej, przesuń 

głowicę dalej w prawo. 

 

(9) Naciągnij taśmę w kasecie. 

Nowa taśma. Obróć przekładnią zgodnie z kierunkiem strzałki i naciągnij taśmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-6 Naciąganie taśmy 

Obniż hak kasety 

z  taśmą barwiącą 

Kaseta 

Wałek 
główny 

Zatrzep 

Przekładnia 

Taśma 

Obróć przekładnią 

zgodnie z kierunkiem 

strzałki  
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(10) Włóż kasetę z taśmą poziomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-7 Wkładanie kasety 

 

 

 

 

(11) Ponownie doczep taśmę do wałka głównego. 

Trzymając kasetę powoli doczep ją do wałka głównego, w taki sposób aby zaczep kasety 

był połączony z wałkiem głównym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-8 Ponowne doczepienie do wałka głównego (widok w przekroju). 

Wałek 
główny 

Wałek  
prowadzący 

Kaseta 

[Zwróć uwagę] 
Twoje ręce mogą się pobrudzić podczas wymiany pisaka lub taśmy. Użyj mydła do umycia ich. 

Włóż powoli poziomo 

Kaseta 

Wałek główny 

Pod skosem w górę 

połącz z wałkiem 

głównym 

Dźwięk kliknięcia 

jest, kiedy nastąpi 

połączenie kasety z 

wałkiem. 

Zatrzep 
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(12)  Podnieś kasetę z taśmą barwiącą. 

Przymocuj obie strony kasety do wałka głównego. Jeżeli przekładnia kasety jest 

prawidłowo spasowana z głowicą drukującą, nieznacznie przesuń głowice drukującą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.3-9 Mocowanie kasety do wałka głównego.  

 

 

(13) Włóż powrotem pojemnik z papierem. 

Włóż powrotem pojemnik na papier poziomo do obudowy aż się zablokuje. 

(Patrz rys. 5.1-12) 

 

 

(14) Przesuń pisak powrotem w dół i zamknij drzwiczki. 

Użyj dźwigni do przesunięcia pisaka w dół. Zamknij drzwiczki i upewnij się że są 

zablokowane. 

 

 

(15) Wciśnij klawisz “REC” aby powrócić do rejestracji. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaseta 

Wałek 
główny 

Przymocuj jednocześnie obie 

strony kasety do wałka głównego. 
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 6． URUCHOMIENIE. 

6.1 Uruchomienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli jest włączone napięcie zasilania, świeci się wyświetlacz. Przyrząd powinien być gotowy do pracy 

po ok. 5s, wliczając wskazania startowe. Jeżeli kontrolka REC nie świeci, wciśnij klawisz “REC”, aby 

rozpocząć rejestrację. 
 
 

6.1.1 Status po wskazaniu startowym. 
(1) Wyświetlacz ： Kontrolka “REC” utrzymuje stan z przed wyłączenia zasilania. 
(2) Wydruk danych  ： Wszystkie dane i analogowy zapis są wyczyszczone po wyłączeniu 

zasilania. 
(3) Alarm i diagnostyka ：Kontrolki alarmu i informacje wyjściowe przywracane są po wyłączeniu 

zasilania. 
(4) Dane i numer kanału są wyświetlane jak poniżej rys. 6.1.1. 

 

 

 

 

 

Rys. 6.1.1 Wyświetlanie po włączeniu zasilania 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 
(1) Jeżeli nastąpi awaria zasilania, wykonywana jest inicjalizacja po powrocie zasilania. Rejestrator 
powraca do stanu początkowego. 
(2) Dane wydruku są wyeliminowane w inicjalizacji. Operacja wydruku nie jest kontynułowana po 
powrocie napięcia zasilania. 
(3) Kiedy zasilanie jest włączone, wyświetlacz wyświetla “0” poczas czytania danych rys.6.1.1. Numer 
wyświetlanych cyfr różni się w zależnosci od ustawienia. 

       
 
 
 

    
 

REC    ALM  

H
L 

Powrót do stanu z przed 

wyłączenia napięcia zasilania

UWAGA 
Przed włączeniem zasilania, upewnij się że napięcie zasilania jest zgodne ze specyfikacją przyrządu 

i że przyrząd jest prawidłowo uziemiony. 

OSTRZEŻENIE 
Przed włączeniem zasilania, upewnij się czy w pojemniku znajduje się papier rejestracyjny. Jeżeli 

rejestracja jest aktywna bez włożonego papieru, bęben (powierzchnia bębna) może być zniszczona. 

UWAGA 
Dane dotyczące kalibracji i potrzebne wyposażenie zostały opisane w rozdziale 9.5 tej instrukcji. 

Kalibracja danych musi być wykonana poprawnie. Dlatego, kalibrację powinni wykonywać tyko 

operatorzy posiadający szeroką wiedzę na temat elektryczności i sterowania po szczegółowym 

zapoznaniu się z instrukcją obsługi. (Shinko Technos Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialności za szkody 

powstałe na skutek kalibracji wykonanej przez osoby nieupoważnione. 
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6.2 Rejestracja. 

6.2.1 Kolory rejestracji. 

Tabela 6.2.1 Pokazuje kolory rejestracji dla każdego kanału. 

Tabela 6.2.1 Kolory rejestracji 

Kanał nr. Kolor 
1 Czerwony 
2 Zielony 

6.2.2 Kolor wydruku. 

Cyfrowe wydruki są wykonywane w kolorze purpurowym. 

6.2.3 Odstęp pisaków. 

Rys.6.2.3 pokazuje odstęp między pisakami nr.1 i nr. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.2.3 Odstęp między pisakami. 

6.2.4 Odstępy między pisakami i głowicą drukującą. 

Rys. 6.2.4 pokazuje odstępy między piaskami nr 1/2 i głowicą drukującą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.2.4 Odstępy pomiędzy pisakami i głowicą drukującą. 

CH2 

(Zielony) CH1 

 

 

(Czerwony) 

2mm 

20.5mm 
22.5mm 

2mm 

CH2 

 

(Zielony) 

CH1 

(Czerwony) 

Głowica              00 ABC
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6.2.5 Korekcja odstępu drukowania. 

Funkcja ta jest korektą odległości pomiędzy głowicą drukującą i pisakiem. Kiedy funkcja jest 

włączona, papier jest automatycznie przesuwany do pozycji pisaka 1, gdy zostanie ukończony 

wydruk asynchroniczny. (Rys. 6.2.5). Zawartość wydruku może być sprawdzona. Dla tej funkcji, 

dostępny jest wydruk asynchroniczny DI i wydruk asynchroniczny rejestracji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2.5 Drukowanie z korekcją odstępu 

6.3 Jak rejestrować? 

6.3.1 Rozpoczęcie i zatrzymanie rejestracji. 

Aby rozpocząć/zakończyć rejestrację, wciśnij klawisz “REC”. 

Aby zatrzymać rejestrację, wciśnij klawisz “REC” przez ok. 3s. 

Kontrolka “REC” jest wyłączona, gdy rejestracja jest zatrzymana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Przesuwanie papieru. 

Papier jest przesuwany, gdy wciśnięty jest klawisz “FEED” i jest zatrzymywany, gdy klawisz jest 

zwolniony. 

[Zwróć uwagę] 

(1) Gdy zasilanie jest włączone, rejestrator kontynuuje stan, w którym został wyłączony. 

(2) Gdy sterowanie start/stop odbywa się za pomocą wejścia cyfrowego (funkcja DI, opcja: RE1), 

start/stop nie może być przełączany za pomocą klawisza “REC”. 

(3) Gdy rejestracja jest zatrzymana, pisak 1 (czerwony) przesuwa się na pozycję w lewo (ok. 15%) 

i równocześnie pisak nr 2 (zielony) przesuwa się na pozycję w prawo (ok. 85%). Posuw papieru jest 

zatrzymywany, ale jest możliwe przesunięcie papieru za pomocą klawisza FEED. 

Pen 1 

• Druk z korekcją odstępu wyłączoną 

12:00    STOP MEAS. 

• Druk z korekcją odstępu włączoną. 

Korekcja odstępu 

12:00    STOP MEAS. 
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6.3.3 Przykład druku. 

Przykład druku wartości rejestrowanych i alarmów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.3.3 Przykład wydruku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Odniesienie] 

Gdy jest wykonywany aktualnie inny wydruk, wydruk alarmu, komentarza, daty i czasu czeka 

w kolejce. HR-701 (HR-702) mogą zapamiętać do sześciu pozycji: wydruk wystąpienia/ustąpienia

alarmu i pięć innych wydruków komentarza, daty i czasu. Jeżeli ilość drukowanych opisów 

przewyższa tą liczbę, HR-701 (HR-702) drukuje na końcu ostatniego wydruku znak " ". Ten znak 

oznacza, że dane po tym znaku “ ” nie mogły być wydrukowane. Priorytety wydruków zobacz na 

następnej stronie. 

[Zwróć uwagę] 

Dane rejestrowane nie będą czkały w kolejce na wydruk. Na początku drukuje się czas rozpoczęcia 

rejestracji, jeżeli rejestrowana dana jest drukowana, następna nie będzie drukowana. W tym 

przypadku, zalecane jest wydłużyć interwał zapisu rejestrowanych danych. 

 

May.15.00 
17:00 

       1H1  17:29 
       2L2  17:28 

1:    34.0  
2:    20.149  

 1H1 17:19 
  

      
100mm/h 

Druk alarmów
Drukuje moment pojawienia się 
alarmu/ustąpienia, numer kanału, typ 
alarmu i poziom.  wskazuje moment 
pojawienia się alarmu i kolejno moment 

 ustąpienia alarmu. 

Prędkość papieru 

Wydruk rejestracji 
Drukuje datę i czas, numer kanału, zmienną 
procesową, jednostkę i prędkość posuwu 
papieru. 

Zmienna procesowa
Drukuje " " jeżeli kanał 
jest wyłączony. Nie drukuje 
żadnych danych na temat 
kanału, gdy wydruk cyfrowy 
został wyłączony. 

Data, czas

Patrz odniesienie poniżej. 
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6.4 Wydruk cyfrowy. 

Dostępne wydruki cyfrowe są przedstawione poniżej i mogą być wykonywane za pomocą klawiatury. 

 Wydruk ręczny 

 Wydruk listy 

 Wydruk listy inżynierskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 Wydruk ręczny. 

Na papierze drukowane są następujące dane: 

 Czas/data (rok, miesiąc, dzień) 

 Numer kanału/ustawiona etykieta 

 Typ aktywnego alarmu/ostatnia zmienna procesowa/jednostka 

(1) Procedura wykonywania wydruku ręcznego 

1) Wciśnij klawisz “PRINT”. 

2) Użyj klawisza “PRINT” do wyświetlenia “ ”, wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, rejestrator wykonuje 

ręczny wydruk. 

Równocześnie z rozpoczęciem wydruku ręcznego, rejestrator automatycznie wraca do trybu 

wyświetlania wartości. Po przerwaniu ręcznego wydruku, wyświetlacz powróci do stanu z przed 

rozpoczęcia ręcznego wydruku.  

 

 
[Zwróć uwagę] 

(1) Wydruk analogowy trwa, gdy wydruk ręczny jest wykonywany. Papier jest automatycznie 

przesuwany. 

(2) Jeżeli alarm jest aktywowany podczas trwania wydruku ręcznego, wydruk aktywowanego 

alarmu jest możliwy dopiero po zakończeniu wydruku ręcznego. 

[Odnośnik] 

Wydruk jest aktywowany w następującej kolejności. Zobacz następujący kolejność priorytetów. Gdy są 

aktywowane równocześnie różne wydruki, drukowany jest wydruk o wyższym priorytecie według 

następującego porządku.  

 

 

 

 

 

Synchroniczny wydruk wykonywany jest razem z wydrukiem analogowym (równocześnie). 

W przypadku wydruku asynchronicznego, analogowy wydruk jest zatrzymywany i wykonywany jest tylko 

wydruk cyfrowy. Po ukończeniu wydruku cyfrowego, zaczyna się rejestracja analogowa. 

Wydruk listy 

Wydruk ręczny 

Wydruk listy 

inżynierskiej 

Wydruk wystąpienia 

alarmu 

Wydruk ustąpienia 

alarmu 

Wydruk DI 

komentarza  

(sync.) 

Wydruk DI daty 

   Wysoki                                                    Piorytet                                                              Niski

Wydruk 

rejestracyjny 

(sync.) .Wydruk 

ręczny DI 

Wydruk  DI  

komentarza  (async.) 

Wydruk DI daty 

 i czasu (async.) 

Wydruk ręczny DI 

(async.) 

Wydruk 

rejestracyjny 
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(2) Procedura zatrzymania wydruku ręcznego. 

1) Wciśnij klawisz “PRINT”. 

2) Użyj klawisza “PRINT” do wyświetlenia “ ”, wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, wydruk ręczny jest 

zatrzymany. 

Wydruk będzie jednak kontynuowany aż linia zostanie zakończona. 

Wydruk ręczny zatrzyma się i wyświetlacz powróci do stanu z przed uruchomienia wydruku ręcznego.  

 

 

 

 

 

Rys. 6.4.1 Wydruk ręczny 

 

 

 

6.4.2 Wydruk listy nastaw 

Drukowane są następujące dane konfiguracyjne: 

 Data/czas/prędkość papieru /2-ga prędkość papieru 

 Numer kanału/ zakres/etykieta/skalowana wartość/jednostka. 

 Typ alarmu 

 Komentarz/pozostałe 

(1) Procedura uruchomienia wydruku listy nastaw. 

1) Wciśnij klawisz “PRINT”. 

2) Użyj klawisza “PRINT” do wyświetlenia “ ”, wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, wydruk listy nastaw jest 

wykonywany. 

Równocześnie z rozpoczęciem wydruku listy nastaw, rejestrator automatycznie wraca do trybu 

wyświetlania wartości. Po przerwaniu wydruku listy nastaw, wyświetlacz powróci do stanu z przed 

rozpoczęcia wydruku nastaw.  

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

(1) Wydruk analogowy trwa, gdy wydruk listy nastaw jest wykonywany. Papier jest 

automatycznie przesuwany. 

(2)  Jeżeli alarm jest aktywowany podczas trwania wydruku listy nastaw, wydruk aktywowanego 

alarmu jest możliwy dopiero po zakończeniu wydruku listy nastaw. 

 Mar.16.00 13:38 
1:      23.3  
2:    22.992mV 

[Zwróć uwagę] 

Wydruk dla kanału dla którego wydruk cyfrowy jest wyłączony nie jest wykonywany.  
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(2) Procedura zatrzymania wydruku listy nastaw 

1) Wciśnij klawisz “PRINT”. 

2) Użyj klawisza “PRINT” do wyświetlenia “ ”, wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, wydruk listy jest 

zatrzymany. 

Wydruk będzie jednak kontynuowany aż linia zostanie zakończona. Wydruk listy nastaw zatrzyma 

się i wyświetlacz powróci do stanu z przed uruchomienia wydruku listy nastaw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.4.2 Wydruk listy nastaw 

 Mar.08.00 13:12 
CHART   (1)      20 mm/h 
SPEED   (2)12000 mm/h 
 
 
 CH1  Type K 
TAG01 NORMAL 
    0.0    50.0  
 

CH2  mA 
      SCALE  
   4.00   20.00mA 
   0.00  100.00% 
 
CH:LV     ALM    RLY 
 1:1  H    28.0  1 
 1:2  L    18.0 
 2:4  H    30.00  3 
 
 
CH   DIGITAL ZONE(mm)
1    ON        0- 50 
2    OFF      50-100 
 
CH PARTIAL 
2  50   40.00% 
 
COMMENT 
 2 = RM10 PEN 
 3 = 123456789012 

Wydruk cyfrowy ON/OFF, strefa 
zapisu, częściowa kompresja / 
rozszerzenie strefy wartości dla 
każdego kanału. 

Drukuje: typ wejścia, etykieta, 
zakres mierzony i skalowaną 
wartość dla każdego kanału 
Jeżeli jest wyłączony kanał, 
numer kanału jest poprzedzony 
prefiksem " ". 

Ustawienie warności wydruku 
komentarza. Efektywne dla 
funkcji DI (opcja). 

Drukuje ustawienia 
alarmu: wartość 
i  przekaźnik 

Data i czas dla 
listy nastaw 

Prędkość posuwu 
papieru. 2 
prędkość posuwu 
papieru (2) jest 
efektywna dla 
funkcji DI (opcja). 
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6.4.3 Wydruk listy inżynierskiej 

Wydruk listy inżynierskiej dostarcza następujących danych na temat ustawień przyrządu. 

 Wydruku analogowego 

 Wydruku cyfrowego 

 Uszkodzenia czujnika, kompensacji, itp. 

 

(1) Procedura wydruku listy inżynierskiej 

1) Wciśnij klawisz “MENU”. 

2) Użyj klawisza “PRINT” do wyświetlenia “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, rozpoczyna się 

wydruk listy inżynierskich. 

Równocześnie z rozpoczęciem wydruku listy inżynierskiej, rejestrator automatycznie wraca do 

trybu wyświetlania wartości. 

Po przerwaniu wydruku listy inżynierskiej, wyświetlacz powróci do stan z przed rozpoczęcia wydruku 

listy inżynierskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 
(1) Wydruk analogowy trwa, gdy wydruk listy inżynierskiej jest wykonywany. Papier jest 

automatycznie przesuwany. 
(2) Jeżeli alarm jest aktywowany podczas trwania wydruku listy inżynierskiej, wydruk 

aktywowanego alarmu jest możliwy dopiero po zakończeniu wydruku listy inżynierskiej. 
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(2) Procedura wydruku listy inżynierskiej. 

1) Wciśnij klawisz “MENU”. 

2) Użyj klawisza “PRINT”, aby wyświetlić “ ”. Teraz wciśnij klawisz “ENT”. 

3) Użyj klawisza “PRINT”, aby wybrać “ ”. Wciśnij klawisz “ENT”, wydruk jest zatrzymany. 

Wydruk będzie jednak kontynuowany aż linia zostanie zakończona. Wydruk listy inżynierskiej 

zatrzyma się i wyświetlacz powróci do stanu z przed uruchomienia wydruku listy inżynierskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.4.3 Wydruk listy inżynierskiej. 

 ENGINEERING  LIST 
 
RUN CH/TAG ALM_PR 
INT CH      ON1 
D_PR START  INT  
ON   00:00  1H 
SYSC/ASYNC 
ASYNC 
PG_ADJ 
Off 

 

ALM_HYS TEMP 
ON  
 

CH RJC V(REFCH) 
   B.OUT OFFSET 
   FILTER 
 1 INT 
   ON     10.0 
   1.0000 
 2 EXT     805 
   ON      0.0 
   0.8000 
 

COM_ADR  01 
SPEED    9600BPS 
DATA       8bit 
PARITY   NONE 
STOP     1bit 

DI 1:COMMENT1 
    2:MAN_PRINT 
    3:TIMEPRINT 

Wydruk ustawionej wartości 
alarmu : ON 1 (pojawienie 
/ustąpienie alarmu) 

Wydruk rejestracji ustawiona 
wartość: ON/OFF, czas 
rozpoczęcia, interwał, druk: 
synch./asynch., 
PG_ADJ: ON/OFF 
Wydruk rejestracji: ON 
Start: 00:00 
Interwał: 1h 
Druk: asynch. 
PG_ADJ: OFF 

Numer kanału /etykiety 
numer ustawionej 
wartości: CH 

Start/stop wewnętrzne 
/ zewnętrzne 
przełączanie: INT  

Ustawienie: kompensacja 
wewnętrzna, stała wartość, 
zewnętrzna , alarm przepalenia 
czujnika, offset i cyfrowy filtr dla 
każdego kanału. 
                 1CH    2CH 
RJC     : INT     EXT 
REF     : None   805 V 
B.OUT   : ON     ON 
Offset    : 10.0    0.0 

Ustawione wartości komunikacji 

Ustawienie 
funkcji DI. 
Efektywne dla 
funkcji DI  
(opcja). 

Histereza alarmu 
Wartość ustawiona: 
ON 

Jednostka temperatury 
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6.5 Wyświetlanie. 

Procedura ustawienia wyświetlania. 

(1) Wciśnij klawisz “MENU”, aby wyświetliło się " ", wciśnij klawisz “ENT”. 

(2) Użyj klawisza “PRINT” do wyboru wymaganego wyświetlania. Wciśnij klawisz “ENT”. 

(3) " " jest wyświetlany dla ręcznego wyświetlania. Użyj klawisza “PRINT” do wyboru numeru 

kanału. 

Wtedy wciśnij klawisz “ENT”. 

“ ”(AUTO) : Wyświetlanie automatyczne 

“ ”(MAN) : Wyświetlanie ręczne 

“ ”(DATE) : Wyświetlanie daty 

“ ”(TIME) : Wyświetlanie czasu 

“ ”(OFF) : Wyświetlacz wyłączony 

6.5.1 Wyświetlanie automatyczne < > 

Wyświetla sekwencyjnie zmienne procesowe dla każdego kanału z interwałem, co 2.4s. 

(Cykl odświeżania danych: 120ms.) 

 

 

 

6.5.2 Wyświetlanie ręczne < > 

Wyświetla zmienne procesowe dla każdego kanału, każdy pomiar jest odświeżany, co (120ms). 
Dane są takie same jak dla wyświetlania automatycznego. 
Wciśnij klawisz “ENT”, aby wyświetlić następny kanał (powiększa). 

6.5.3 Wyświetlanie daty < > 

Wyświetla miesiąc i dzień. Rok przestępny jest zmieniany automatycznie. 

 

     (np.) 18 października 

 

6.5.4 Wyświetlanie czasu < > 

Wyświetla godzinę i minutę. 

 

     (np.) 12:15 

        

6.5.5 Wyświetlacz wyłączony < > 

Wyłączone wyświetlanie zmienne procesowej. Działanie klawiszy jest takie same. Aby zmienić 

wyświetlanie wykonaj kroki od 1…3. 

Zmienna procesowa (5-cyfr)

Numer kanału (1-cyfra) H   

H: Górny limit alarmu 
L: Dolny limit alarmu 

Miesiąc        Dzień 

  

Godzina    Minuty 
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 7． PROGRAMOWANIE REJESTRATORA. 

7.1 Ustawienia w trybie nastaw głównym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klawisze operacyjne do poruszania się po trybie nastaw głównym 

Wciśnij Klawisze klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby wejść do tryb nastaw głównych. 
Wyświetlana jest wersja oprogramowania przez ok. 1.0 s jak poniżej. 
Następnie, ekran wyświetla ustawiony zakres. 
 
 

Aby wrócić z trybu nastaw głównych do trybu rejestracji (trybu użytkownika), wciśnij ponownie 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

Następująca struktura trybu nastaw głównych jest wyświetlana. Użyj klawisza  do obsługi. 

 

 7.1.1 Ustawienie zakresu pomiarowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1.2 Ustawienie alarmu. 

 

 

 

 

 

 UWAGA  

Kiedy kalibrujesz dane, podłącz wyposażenie zgodnie z rozdziałem 9.5 instrukcji obsługi. Kalibracja musi 

zostać wykonana bezbłędnie. Dlatego, kalibrację powinni wykonywać tylko operatorzy posiadający 

szeroką wiedzę na temat elektryczności i regulacji po szczegółowym zapoznaniu się z instrukcją obsługi.  

(Shinko Technos Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek kalibracji wykonanej 

przez osoby nieupoważnione  

  

Nastawa 

  

Kanał 

  Prądowe/napięciowe wejście 
  Termoparowe wejście 
  RTD wejście (rezystancyjny czujnik temperatury)  
  Skalowanie 
  Pierwiastkowa charakterystyka 
  Dekada 
  Różnica 
  Suma 
  Średnia 
  Rezygnacja (pominięcie) 

 

Tryb 

    
 

 

Nastaw Kanał ON/OFF Poziom Nastawa Typ Przekaźnik ON/OFF

 

 

Przek. nr. 

Opcja
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 7.1.3 Ustawienie jednostki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1.4 Ustawienie prędkości. 

 

 

 

 

 

 7.1.5 Ustawienie daty i czasu. 

 

 

 

 

 7.1.6 Kopiowanie ustawionych danych. 

 

 

 

 

 7.1.7 Ustawienie pozostałych funkcji (zapis strefowy, zapis częściowo 
skompresowany/rozszerzony, wydruk cyfrowy, etykieta, komentarz). 

 

 

 

 

 

 

 Wejście w tryb nastaw inżynierskich. 

                                                  Hasło wejściowe do wejścia do tryby nastaw inżynierskich. 

 

 

 

 

Nastawa Kanał Kod nr. Znak. nr. 

( ) 

(   ) 

Koniec 

 

Nastawa 

 

1/2 posuw papieru 

 

Prędkość posuwu 

 

 

 

Czas Nastawa 

 

Rok 

   

Miesiąc, dzień 

      Zapis strefowy 
Zapis skompresowany/rozszerzony 
  Wydruk cyfrowy 
        Etykieta 
  Komentarz 
 

 

Nastaw 

 

Tryb 

Patrz klawisze operacyjne. 

Nastawa 

 

Hasło 

 

Nastawa Kanał skopiowany 

   

Kopiowany kanał  
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Tabela 7.1 Domyślne wartości w trybie nastaw głównych. 

Ustawione pozycje Domyślne wartości Komentarz 

Zakres (wszystkie kanały) 
10mV DC 

Skalowanie 0 … 100.0 (°C) 
 

Alarm (wszystkie kanały) 
Wszystkie poziomy alarmu i 
przekaźniki wyłączone (OFF) 

 

Jednostka (wszystkie kanały)  (BF 43 00)  

Prędkość papieru 
(1) 20mm/h 
(2) 20mm/h 

 

Czas 2000/01/01 00:00 
Ustawiony jest bieżący 
czas. 
(Japonia) GMT + 09:00 

Ustawienie strefy (wszystkie 
kanały) 

0…100 (%)  

Zapis częściowo skompresowany/ 
rozszerzony (wszystkie kanały) 

OFF  

Wydruk cyfrowy (wszystkie kanały) ON  
Wydruk etykiety (wszystkie kanały) “czysta do 5 znaków”  

Wydruk komentarzy (1 … 3) “ czysty do 12 znaków”  
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7.1.1 Ustawienie zakresu. 

(1) Metoda ustawienia 

Wielozakresowe wejście, możliwe jest ustawienie zakresu dla każdego kanału. 

Użyj klawisza , aby wybrać typ wejścia spośród 1  … 10  pokazanych poniżej 

Ustawienie zakresu spośród następujących sygnałów wejściowych (tryb 1  do 3 ). 

Napięciowe : 10, 0 … 20, 0 …. 50, 200 mV DC, 1, 0 … 5, 10V DC 

Prądowe : 4 …. 20 mA DC (Zewnętrzny rezystor bocznikowy: 250) 

Termopara : B, R, S, K, E, J, T, C, Au-Fe, N, PR40-20, PL-II, U, L 

RTD : Pt100, JPt100 

Ustawienie skalowania, logarytmu, pierwiastka, sumy/różnicy/średniej. (tryb 4 … 9 ) 

Niepotrzebne kanały mogą być wyłączone. (tryb 10 ) 

 

Nastawa Kanał Tryb Klawisz 

 
 

 

Ustawienie 
wszystkich 
kanałów 

1 (Prądowy, napięciowy) 

Klawisz  

2         (Termopara) 
3         (Czujnik rezystancyjny) 
4   (Skalowanie) 
5 (Pierwiastek) 
6 (Dekada) 
7 (Różnica) 
8 (Suma) 
9 (Średnia) 
10 (Rezygnacja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Punkt dziesiętny może być ustawiony tylko w trybach "skalowania" i "pierwiastkowym". 

Wejście Punkt dziesiętny Wejście Punkt dziesiętny 

mV 

1,0…5V 

10V 

mA 

2 miejsca 

3 miejsca 

2 miejsca 

2 miejsca 

  .00 

 .000 

  .00 

  .00 

Termopary 

RTD 

200mV DC 

1 miejsce 

1 miejsce 

1 miejsce 

   .0 

   .0 

   .0 



Instrukcja obsługi  HR-701, HR-702 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./fax 12 415 05 09 http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 52 z 120 

(2)  (prąd/napięcie),  (termopara),  (czujnik RTD) 

 

Pomiar: prądu, napięcia, termopary i RTD. 

Przykład:, gdy chcesz ustawić termoparę T dla kanału 1 (T: -100…300°C) 

 

 

Wciśnij klawisz „MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Po ukazaniu się na 

wyświetlaczu “ ” wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać pożądany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać tryb.  

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać typ termopary.  

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać znak i cyfrę. 

Użyj klawisza , aby przejść do następnej 

cyfry. Wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać znak i cyfrę. 

Użyj klawisza  , aby przejść do następnej 

cyfry. Wciśnij klawisz „ENT”. 

Wciśnij klawisz „ENT”. Nastawa jest kompletna.  

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wyświetlacz Klawisze Opis 

MENU 

ESC 

3 sec 

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

  

  

  

  

  

   

(Ustawienie zakresu) 

(Ustawienie zera) 

[Zwróć uwagę] 

1) Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość na wyświetlaczu będzie wyświetlany 

komunikat,                                          lub                                          . 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić poprawną wartość. 

2) Wykonaj ustawienia zakresu, które nie potrzebują skalowania w tym kroku (2) , , 

, (Przede wszystkim ustawienie zakresu dla termopary i RTD dla których nie jest 

wymagane ustwienie przecinka). (Jedna cyfra po przecinku jest standardowa). 
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[Zwróć uwagę] 

W trybie ,  lub , wciśnij klawisz “ENT”, aby wybrać zakres. 

Użyj klawisza  , aby wybrać typ zakresu. 

Klawisz “ENT” 

  10mV 
  0…20mV 
  0…50mV 
  200mV 
  1V 
  0…5V 
  10V 
  4…20mA 

 

Zakres 

 

Tryb 

  B 
  R 
  S 
  K 
  E 
  J 
  T 
  C 
  Au-Fe 
  N 
  PR40-20 
  PL-II 
  U 
  L 

  

  Pt100 
  JPt100 
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(3)  (Skalowanie) 

Zmiana wejścia VOLT, TC i RTD - skalowanie. 

Może zostać ustawiona także jednostka. (Patrz 7.1.3.) 

Przykład) Ustawienie dla napięcia 0…40mV i skali 000.00…100.00 dla kanału 1 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać numer kanału do 

ustawienia. Wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". 

Wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". 

Wciśnij klawisz “ENT”. Jeżeli “ ” lub “ ” 

jest wybrane, wejście może być skalowanie. 

Użyj klawisza , aby wybrać zakres (50mV). 

Wciśnij klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. 

Użyj klawisza , aby przejść do następnej 

cyfry. Wciśnij klawisz „ENT”. 

 

 

 

 

 

 

 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. 

Użyj klawisza , aby przejść do następnej 

cyfry. Wciśnij klawisz „ENT”. 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Dla wejścia TC i RTD, ustawienie zakresu wejścia jest równoznaczne z ustawieniem zakresu skali. 

(Parz 2 na następnej stronie.) 

[Zwróć uwagę] 

Dla wejścia TC i RTD, ustawienie zero wejścia jest równoznaczne z ustawieniem zerem skali. 

(Patrz 1na następnej stronie.) 

FEED PRINT 

ENT 

   

Wyświetlacz Klawisze Opis 

MENU 

ESC 

3 s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

   

   

   

   

   
(Zero wejścia) 
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Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

 

Wciśnij ponownie klawisz , aby ustawić 

przecinek. Użyj klawisza , aby wybrać 

położenie przecinka. Wciśnij klawisz „ENT”. 

 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz „ENT”. 

Wciśnij klawisz „ENT”. Ustawienie jest 

kompletne. Aby powrócić do trybu użytkownika 

(rejestracji), wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 

3s. 

 

 

 

 

 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

   

   

   

   

(Punkt dziesiętny) 

(Zakres skali) ( 2) 

(Zero skali)( 1) 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość na wyświetlaczu będzie wyświetlany 

komunikat,                                           ,                                           lub 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić poprawną wartość. 
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(4) (Charakterystyka pierwiastkowa) 

Funkcja ta oblicza pierwiastek dla wejścia i skaluje wartość. 

Może być ustawiona jednostka. (Patrz rozdział 7.1.3.) 

Przykład) Ustawienie napięcia 0 … 40mV i skali 000.00…100.00 dla kanału 1. 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". Wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisz , aby wybrać zakres (50mV). 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnych cyfr. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnych cyfr. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

 

Wciśnij klawisz , miga punkt dziesiętny. Użyj 

klawisza , aby wybrać położenie punktu 

dziesiętnego. Wciśnij klawisz, „ENT”. 

 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza  do przejścia do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika wciśnij 

klawisz „MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

FEED PRINT 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

PRINT 

ENT 

FEED 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

   

   

  

   

   

(Zakres wejścia) 

(Zero wejścia) 

(Zero skali) 

   

  

   

   

   

(Punkt dziesiętny) 

(Zakres skali) 

FEED PRINT 

ENT 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość na wyświetlaczu będzie wyświetlany 

komunikat,                                           ,                                           lub 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić poprawną wartość. 
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Obliczanie pierwiastka kwadratowego 

Pierwiastek kwadratowy jest obliczany jak poniżej: 

 Każdy element jest zdefiniowany następująco: 

SPANL : Dolna granica zakresu wartości (zakres L) 

SPANR : Górna granica zakresu wartości (zakres R) 

SCALL : Dolna wartość granicy skali (skala L) 

SCALR : Górna wartość granicy skali (skala R) 

IN : Wejście napięciowe 

OUT : Wyjście (skalowana wartość) 

 

 Kiedy wartość wejściowa jest 1% lub większa (1 … 100%) 

 

OUT=(SCALR SCALL)  x                                          + SCALL 

 

 Kiedy wartość wejściowa jest mniejsza niż 1% 

 

OUT=                                                x   (IN SPANL)+ SCALL 

 

Przykład), kiedy ustawienie jest wykonane z poprzedniej strony, wyświetlacz wyświetla jak poniżej. 

 

Napięcie wejścia (mV) 0 10 20 30 40 

Wyświetlacz (%) 0.00 50.00 70.71 86.63 100.00 

IN SPANL 

SPANR SPANL 

10 x （SCALR SCALL） 
SPANR SPANL 
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(5)  (Logarytm dziesiętny) 

Wykonuje skalowanie wejścia napięciowego i wyświetla wartość wyliczoną. Jednostka może 

zostać również ustawiona. (Patrz 7.1.3.) 

Przykład) Ustawiając wejście napięciowe 0 … 5V i logarytm 1.0 x 100 to 1.0 x 105 dla kanału 1 

 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać zakres (5V). 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. 

Wciśnij klawisz, „ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz, “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

PRINT 

ENT 

FEED 

PRINT 

ENT 

FEED 

PRINT 

ENT 

FEED 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisz Opis 

   

   

   

 ・   

   

(Zakres wartości wejścia) 

(Zero wartości wejścia) 

(Zero wartości skalowanej) 

  

   

   

   
(Zakres wartości skalowanej) 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość na wyświetlaczu będzie wyświetlany 

komunikat,                                           ,                                            lub 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić poprawną wartość. 
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Obliczanie logarytmu dziesiętnego 

 Każdy element jest zdefiniowany następująco: 

SPANL : Dolna granica wartości zakresu (zakres L) 

SPANR : Górna granica wartości zakresu (zakres R) 

SCALL : Dolna granica wartości skalowania (skala L) 

SCALR : Górna granica wartości skalowania (skala R) 

IN : Wejście napięciowe 

OUT : Wyjście (skalowana wartość) 

 

  

  Wyświetlanie następuje wg poniższego wzoru. 

 

OUT1 = IN    x                                                  + 

OUT  = 10OUT1 

 

LGSCALL : Log10(SCALL) 

LGSCALR : Log10(SCALR) 

 

 

 

 

 

 

Przykład: 

Kiedy ustawienie jest wykonane jak na poprzedniej stronie, wyświetlacz pokazuje następujące 

wartości? 

 

Napięcie wejściowe (V) 0.0 1.0 2.5 3.0 5.0 

Wyświetlacz 1.0E0 1.0E1 3.2E2 1.0E3 1.0E5 

 

XXEYY 
XX: wybór mantysy (1.0…9.9) 
YY: wybór eksponenty (-19…19) 
Do 5 dziesiątek. 
(Skalowana górna 
granica)-(skalowana dolna granica) 
wynosi 1.0E5 lub mniej.

[Zwróć uwagę] 

Wyjście logarytniczne jest dostępne dla wyświetlania i drukowania. Nie jest odzwierciedlane przy 

zapisie pisakiem. 

LGSCALR  LGSCALL 

SPANR  SPANL 
SPANR x LGSCALL SPANL x LGSCALR 

SPANR SPANL 
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(6)  (Różnica),  (Suma),  (Średnia) 

Oblicza wartość wyjścia dla wejść VOLT, TC, RTD lub SCALE. 

Przykład) Odejmowanie kanału Ch1 od kanału Ch2. 

(0…40mV). “Ch2 (wejście) - Ch1 (wejście)” jest rejestrowana i wyświetlania dla kanału Ch2. 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". Wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisz , aby wybrać kanał do odjęcia. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę. Użyj 

klawisza , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok.3s. 

 

 

 

 

 

Różnica, suma i wartość średnia. 

 Ustawiany kanał musi być większy niż ten konfigurowany "różnica, suma lub średnia wartość”.  

 Ustaw w tylko kanał 2. 

 Zakres i skala ustawianego kanału jest taka sama jak kanału, którego jest obliczana „ różnica, suma 

i średnia wartość”. 

 Zakres wartości po obliczeniu nie może przekraczać maksymalnego zakresu przyrządu. 

 Dla kanału odniesienia, może być ustawiony tylko zakres: napięciowy, prądowy, termoparowy i RTD. 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

  

   

   

   

(Kanał odniesienia) 

(Ustawiany klawisz) 

  

  

   

(Zakres wartości wejścia  
 po operacji odejmowania)

(Zero wartości wejścia 
 po operacji odejmowania)

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT 

ENT 

FEED 

PRINT 

ENT 

FEED 

ENT 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość na wyświetlaczu będzie wyświetlany 

komunikat,                                           ,                                            lub 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić poprawną wartość. 
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(7)  (Opuszczenie (wyłączenie) kanału). 

Ustawia opuszczenie (wyłączenie) kanału, który nie wymaga wyświetlania i rejestracji. 

Przykład) Opuszczanie kanału 2 

 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ". Wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

 

 

Opuszczenie kanału 

Pomiar może być wykonywany na wyłączonym kanale, jednak wyświetlanie, drukowanie lub 

sygnalizowanie alarmów nie może być wykonywane. 

Jeżeli wejście nie jest podłączone, wykonaj zworę na zaciskach pomiarowych. 

Pisak utrzymuje pozycję pisania. Usuń nieużywany pisak z rejestratora. 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli wszystkie kanały zostały wyłączone na wyświetlaczu będzie świecił się komunikat, 

                                          . 

 

  

Wyświetlacz Klawisze Opis 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

x  

x  

x  

x  
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7.1.2 Ustawienie alarmu 

Dwa typy alarmu mogą być ustawione na każdy kanał. Do 4 punktów alarmu (4 poziomy) mogą być 

ustawione na kanał. Gdy próg alarmu jest ustawiony, kontrolka “ALM” świeci się, gdy PV (zmienna 

procesowa) osiągnie ustawioną próg alarmu i równocześnie alarm jest drukowany na papierze 

wskazując miejsce wystąpienia alarmu. 

: Górny próg alarmu Gdy zamienna procesowa jest większa niż ustawiony próg alarmu, 

alarm jest aktywowany. 

: Dolny próg alarmu  gdy zmienna procesowa jest mniejsza niż ustawiona próg alarmu, 

alarm jest aktywowany. 

 

Operacje 

 

 

 

 

 

 

Przykład) Ustawiamy próg alarmowy dla kanału 1 (poziom 1) następująco: górny próg, 
ustawiona wartość -2.000, wyjście alarmowe, przekaźnik nr. 1 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść w tryb nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ". Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisz , aby wybrać wymagany kanał. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać poziom alarmu. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Max 4 poziomy. 

Użyj klawisza , aby wybrać ustawienie ON. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Ustawienie " " 

kończy ustawienie. 

Użyj klawisza , aby wybrać typ alarmu. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw próg alarmu. Użyj klawisza , aby 

przejść do wymaganej cyfry i klawisza , aby 

wybrać cyfrę. Gdy nastawa jest kompletna, 

wciśnij klawisz “ENT”. Położenie przecinka jest 

takie same jak w ustawionym zakresie. 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Gdy klawisz “ENT” zostanie wciśnięty podczas ustawiania progu alarmu, wyświetlacz przejdzie do 

wyświetlania następnej nastawy. 

   

 

 

Nastawa Kanał ON/OFF Poziom Wartość ust. Typ Przekaźnik ON/OFF

 

 

Przek. No.

 

 

 

Opcje

 

 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

 x  

x  

x  

  x  

x  
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Ustawienie obowiązuje tylko dla modelu, który jest wyposażony w wyjścia alarmowe (opcja: LH3). 

Jeżeli opcja nie jest dodana, wciskaj klawisz “ENT” aż wyświetli się " ". 

Wtedy wciśnij ponownie klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

 

 

Gdy alarm wystąpi, wyjście alarmowe jest 

aktywowane, przekaźnik załączany. Użyj 

klawisza , aby wybrać wyjście alarmu ON 

(włączone), wciśnij klawisz “ENT”. 

Jeżeli wyjście alarmowe nie jest używane, 

wybierz OFF i wciśnij klawisz “ENT”. 

Jeżeli wyjście alarmu ustawione jest ON, ustaw 

numer przekaźnika. Użyj klawisza , aby 

wybrać numer przekaźnika od 1 do 3 i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby ustawić następne kanały, wciśnij klawisz 

, aby wybrać numer kanału i rozpocznij 

ustawienia. Aby powrócić do trybu użytkownika, 

wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Numer kanału alarmu jest drukowany, nawet jeżeli nie jest ustawiona etykieta. 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

         x  

x  

         x  
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7.1.3 Ustawienie jednostki. 

Ustawienie jednostki temperatury dla każdego kanału. 

 

 

 

Operacje 

 

 

 

 

 

 

Przykład) Ustawienie jednostki ( ) dla kanału 1 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wybrać " ". Wtedy wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał. 

Wtedy wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Użyj klawisza  lub , aby wybrać 1-wszy 

znak (numer kodu) i wciśnij klawisz “ENT”. 

Patrz tablica kodów na następnej stronie. 

Ustaw 2-gi znak w ten sam sposób. 

 

Gdy ilość znaków jest mniejsza niż 6, 

wprowadź znak końca ( ), aby zakończyć. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby wrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz „MENU” przez ok. 3s. 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Aby zmienić jednostkę dla zakresów ,  lub , ustaw zakres na . 

[Zwróć uwagę] 

Ustawienie jest efektywne tylko dla zakresów , , , ,  i   

( ,  i  gdy jest ustawione ). Dla pozostałych zakresów nastawy, 

jednostka jest automatycznie przypisywana zgodnie z wybranym zakresem. 

MENU 

ESC 

3s

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

xx  

PRINT ENT 
xx  

 xx  
(Nr. kodu) 

FEED PRINT 

ENT 

 xx  

FEED PRINT 

ENT 

 xx  

ENT 
xx  

     

     

     

 ( ) 

( ) 

Koniec 

Nastawa Kanał Nr. kodu znaku 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. znaku
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(1) Tabela znaków kodów 

 

 2  3  4  5  6  7  A  B  C  D  E  F  

 0 SP 0 @ P  p 0 
0  Π  π 

 1 ! 1 A Q a q 1 
1 A P α ρ 

 2 " 2 B R b r 2 
2 B Σ β σ 

 3 # 3 C S c s 3 
3 Γ T γ τ 

 4 $ 4 D T d t 4 
4 

 Y δ υ 

 5 % 5 E U e u 5 
5 E Φ ε φ 

 6 & 6 F V f v 6 
6 Z X ζ χ 

 7 ' 7 G W g w 7 
7 H Ψ η ψ 

 8 ( 8 H X h x 8 
8 Θ  θ ω 

 9 ) 9 I Y i y 9 
9 I  ι  

 A  : J Z j z  
 K  κ  

 B + ; K [ k { + 
+ Λ  λ  

 C , < L  l ｜   M  μ  

 D – = M ] m }   N  ν  

 E . > N ＾ n ￣ - 
- Ξ  ξ  

 F / ? O ＿ o  ｏ 
ｏ Ο  o  

 

Przykład ustawienia) Kod dla znaku "C" jest "43". 
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7.1.4 Ustawienie prędkości posuwu papieru 

Wybór prędkości posuwu papieru z pośród dostępnych, przedstawionych w poniższej tabeli.  

Tabela 7.1.4 Prędkość posuwu papieru (jednostka: mm/h) 

5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 
80 90 100 120 150 160 180 200 240 300 
360 375 450 600 720 750 900 1200 1500 1800 
2400 3000 3600 4500 4800 5400 6000 7200 9000 10800 
12000  

 

Operacje 

 

 

 

 

Przykład) Ustawienie 1-wszej prędkości posuwu papieru 1500 mm/h 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wybrać " " i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać 1-ą prędkość 

posuwu papieru i wciśnij klawisz “ENT”. 

 

 

 

 

 

 

Użyj klawisza , aby wybrać 1-wszą prędkość 

posuwu papieru i wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Wciśnij klawisz “ENT”. Aby powrócić do trybu 

użytkownika, wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 

3s. 

[Zwróć uwagę] 

Gdy wymagana jest zmiana prędkości za pomocą funkcji DI (opcja: RE1), ustaw 2-ą prędkość posuwu 

papieru. 

Nastaw 

 

1 / 2-ga prędkość 

 

Prędkość posuwu 

 

 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT FEED 

ENT 

x  

x  

x  

x  

Wyświetlacz Klawisze Opis 
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7.1.5 Ustawienie czasu i daty. 

Ustawienie daty i czasu wewnętrznego zegara. 

 

 

 

Przykład) Ustawienie daty i czasu na 1 stycznia 2000, godz. 6:00. 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " " i wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Ustaw rok. Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i 

użyj klawisz  , aby przejść do następnej cyfry. 

Wciśnij klawisz “ENT”. 

 

Ustaw miesiąc i dzień.  

Operacja taka sama jak ustawienie roku. 

 

Ustaw czas (godziny i minuty). 

Operacja taka sama jak ustawienie roku. 

 

Wciśnij klawisz “ENT”. Aby powrócić do trybu 

użytkownika, wciśnij klawisz “MENU” przez 3s. 

 

 

  

Czas Nastaw  

 

Rok  

     

Miesiąc, dzień 

［Zwróć uwagę］ 

Ograniczenia wydruku  

przez  prędkość posuwu 

 

 

 

Gdy prędkość posuwu wynosi 0mm/h, wydruk jest robiony z prędkością wymuszoną (gdy prędkość 

posuwu papieru jest większa niż 120mm/h, tabela powyższa pokazuje co nie może być drukowane) 

wydruk listy, wydruk inżynierski, wydruk ręczny, wydruk komentarza DI (asynchroniczny), wydruk daty i 

Typ wydruku 
Prędkość posuwu 
(mm/h) 

Wydruk wystąpienie i ustąpienia alarmu, wydruk 
zbiorczy, wydruk komentarza DI (synchroniczny), 
wydruk daty i czasu (synchroniczny), wydruk ręczny DI 
(synchroniczny) 

5…100 (mm/h) 

Wydruk rejestracyjny (synchroniczny) 10…100 (mm/h) 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli została ustawiona błędna data lub czas na wyświetlaczu pojawi się komunikat 

błędu                                           . Wciśnij klawisz “ENT” aby poprawić wartość.   

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze  Opis 

x  

x  

x  

x  

x  
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7.1.6 Kopiowanie danych między kanałami. 

Poniższy schemat opisuje jak skopiować dane z kanału 1 do kanału 2. 

 

Operacje 

 

 

 

 

Przykład) Kopiowanie danych z kanału 1 do kanału 2. 

 

 

Wciśnij klawisz MENU przez ok. 3s, aby wejść 

do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " " i wciśnij  klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać kanał do 

skopiowania. 

Użyj klawisza , aby wybrać kanał, do którego 

dane mają być skopiowane i wciśnij klawisz 

“ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Aby powrócić do trybu 

użytkownika, wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 

3s. 

 

 

 

 

 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze  Opis 

x  

x 

x 

  

Nastaw 

  

Kanał do skopiowania 

    

[Zwróć uwagę] 

Kopiuj dane z kanału 1 do kanału 2. Kopiowanie z kanału 2 do kanału 1 jest niemożliwe. 

Kanał, do którego kopiować 
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7.1.7 Ustawienie pozostałych funkcji. 

Pozostałe funkcje mogą być ustawione następująco. 

 

(1)  (Zapis strefowy) 

Dane każdego kanału mogą być zapisywane oddzielnie, każde w innej strefie nie pokrywając się 

ze sobą. 

(2)  (zapis częściowo zawężony/rozszerzony) 

Rejestruje dane kanału częściowo je zawężając lub rozszerzając. 

(3) (Wydruk cyfrowy) 

Zaznacz ON lub OFF czy dane zamierzone mają być dla każdego kanału drukowane czy nie. 

(4)  (Etykieta) 

Ustaw etykietę, która będzie drukowana zamiast numeru kanału, dla wydruku rejestracyjnego lub 

ręcznego. 

Do ustawienia etykiety możesz użyć max 5 znaków (Patrz tablica kodów) dla każdego kanału. 

(5) (Komentarze) 

Ustaw komentarze, aby je drukować za pomocą funkcji DI (opcja: RE1). 

Są dostępne 3 rodzaje komentarzy do 12 znaków (Patrz tabela kodów) dla każdego kanału. 

 

Operacje 

 

 

 

 

 

 

 

 Zapis strefowy 

  Zapis częściowo zawężony/ rozszerzony 

  Wydruk cyfrowy 

     Etykieta 

  Komentarze 

 

 

Nastawa 

 

Tryb 
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(1)  (Zapis strefowy) 

Przykład) Ustawienia takie przyrządu, aby kanał 1 był rejestrowany w zakresie 20 … 50 % szerokości 

papieru. 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " " i wciśnij “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wyświetlić " " i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw pozycje zerową wydruku w procentach 

(%). Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i  

aby przejść. Wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw pozycję zakresu wydruku w procentach 

(%). Operacja taka sama jak dla ustawienia 

zera wydruku. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok.3s. 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości na wyświetlaczu pojawi się komunikat, 

      lub          . 

Wciśnij klawisz “ENT”, aby wprowadzić ponownie poprawną wartość.

 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze  Opis 

x  

x  

x  

 x 

(Ustawienie prawej pozycji) 

 x 

x  

(Ustawienie lewej pozycji) 

 

 

FEED PRINT 

ENT 
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(2)  (Zapis częściowo zawężony / rozszerzony) 

Przykład) Ustawienie kanału 1, skala 0…1,000.0  (z tym, że 0…500.0  wynosi 30%. 

 

 

 

 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

wyświetlić " ", i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Ustaw granicę skali w procentach (%). 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i klawisza 

, aby przejść. Wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw granicę wartości "0500.0". Użyj klawisza 

, aby wybrać cyfrę i klawisza , aby przejść 

do następnej cyfry. Wciśnij klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna.  

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

 

 

ENT 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisz Opis 

x  

x  

x  

 x  

x  

x  

x  

[Zwróć uwagę] 

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowej wartości na wyświetlaczu pojawi się komunikat, 

               . 

Wciśnij klawisz “ENT” aby wprowadzić ponownie poprawną wartość. 

 

0  500.0  1000.0  

(0%) (30%) (100%) 
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(3)  (Wydruk cyfrowy) 

 

Przykład) Ustawienie wydruku cyfrowego dla wszystkich kanałów. 

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby wejść do 

trybu nastaw. Użyj klawisza , aby wybrać " " i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wyświetlić " " i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby przełączyć z " " na 

" ", i wciśnij klawisz “ENT”. 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa jest kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

Powtórz ustawienia dla kanału 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENT 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze  Opis 

xx  

xx  

xx  

xx  

xx  

x  

x  

[Zwróć uwagę] 

Gdy kanał został wyłączony i ustawiony jest wydruk cyfrowy ON, na papierze są drukowane " ". 
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(4)  (Etykieta) 

Przykład) Ustawienie etykiety np. "AB" dla kanału 1 

 

 

Wciśnij klawisze “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

ustawić " " i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby ustawić " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wymagany kanał 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw " " jako 1-wszy znak. Użyj klawisza 

, aby wybrać kod znaku i klawisza , aby 

przejść do następnej cyfry. Wciśnij klawisz 

“ENT”. 

Ustaw 2-gi znak w ten sam sposób. 

 

Ustaw " " jako 3-ci znak i wciśnij klawisz 

“ENT”. 

 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Gdy ilość znaków etykiety jest mniejsza niż 5, wymagane jest ustawienie znaku końca " ".  

Patrz tabela kodów. 

MENU 

ESC 

3 sec 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

(Ustawienie 1-go znaku) 

x  

x  

x  

  x 

(Ustawienie 2-go znaku) 

 x 

(Ustawienie 3-go znaku) 

 x 

x  
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(5)  (Komentarze) 

Przykład) Ustawienie ON dla komentarza 1 ( )  

 

 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby 

wejść do trybu nastaw. Użyj klawisza , aby 

ustawić " " i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby ustawić " " i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać numer. Ustaw 

" " i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw " " jako 1-wszy znak. Użyj klawisza 

, aby wybrać kod i użyj  , aby przejść do 

następnej cyfry. Wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw " " jako 2-gi znak. Operacja taka 

sama jak dla 1-go znaku. 

 

Ustaw " " jako 3-ci znak. 

 

 

 

Powtórz ustawienie, jeżeli jest wymagane 12 

znaków. 

 

 

 

 

Wciśnij klawisz “ENT”. Nastawa kompletna. 

Aby powrócić do trybu użytkownika, wciśnij 

klawisz “MENU” przez ok. 3s. 

 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

• Gdy ilość znaków jest mniejsza niż 12, wymagane jest ustawienie znaku końca " " jako ostatniego 

znaku. Patrz tabela kodów. 

• Jeżeli funkcja cyfrowego sterowania DI (opcja: RE1) nie jest dodana, komentarz nie działa. Nie 

ustawiaj wydruku komentarza. 

Opis 

MENU 

ESC 

3s 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze  

(Ustawienie 1-go znaku) 

x  

x  

x 

  x 

(Ustawienie 2-go znaku) 

 x 

(Ustawienie 3-go znaku) 

  

 

 

 

ENT x  

(Ustawienie 9-go znaku) 

(Ustawienie 10-go znaku) 

(Ustawienie 11-go znaku) 

(Ustawienie 12-go znaku) 
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7.2 Ustawienia w trybie nastaw inżynierskich  

 

 

 

 

 

 

 

 

Klawisze operacyjne, aby wejść do trybu nastaw inżynierskich 

Wciśnij klawisz “MENU” przez ok. 3s, aby wejść do trybu nastaw głównych. Użyj klawisza , aby 

wybrać " " i wciśnij klawisz “ENT”, wyświetli się "0000". Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę 

i klawisza , aby przejść do następnej cyfry. Wprowadź hasło dostępu do nastaw inżynierskich 

"2222", potem wciśnij klawisz “ENT”. Powinno migać na wyświetlaczu " ". Wciśnij klawisz 

“ENT”. Po zresetowaniu, tryb staje się trybem nastaw inżynierskich. 

 

Poniższy rysunek pokazuje schemat nastaw inżynierskich. Do operacji użyj klawisza . 

 7.2.1 Histereza alarmu. 

 

 

 

 

 7.2.2 Alarm uszkodzenia czujnika ON/OFF 

 

 

 

 

 7.2.3 Offset kanału 

 

 

 

 

 7.2.4 Kompensacja temperatury zimnych końców termopary 

 

 

 

 

Nastawa 

  

ON/OFF 

  Włącza histerezę 
  Wyłącza histerezę 

  Włącza alarm uszkodzenia czujnika 
  Wyłączony alarm uszkodzenia czujnika  

Nastawa Kanał 

 
 

ON/OFF

 

  Wprowadza wartość 
ff t

Nastawa Kanał OFFSET

  
 

  Kompensacja wewnętrzna 
  Kompensacja zewnętrzna 

  Kompensacja zewnętrzna za pomocą kanału wejściowego 

Nastawa Kanał Funkcja 

   
 

 UWAGA 
Gdy wykonujesz kalibrację, podłącz wyposażenie zgodnie z rozdziałem 9.5 instrukcji obsługii. 

Kalibracja musi zostać wykonana bezbłędnie. Dlatego, kalibrację powinni wykonywać tylko operatorzy 

posiadający szeroką wiedzę na temat elektryczności i regulacji po szczegółowym zapoznaniu się z 

instrukcją obsługi. (Shinko Technos Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na 

skutek kalibracji wykonanej przez osoby nieupoważnione. 
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 7.2.5 Filtr wejściowy 

 

 

 

 7.2.6 Ustawienia rejestracji 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2.7 Ustawienie funkcji komunikacji 

 

 

 

 

 

 7.2.8 Ustawienia początkowe (fabryczne) 

 

 

 

 

 7.2.9 Funkcja DI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2.10 Wybór jednostki temperatury. 

 

 

  Funkcja wyłączona 
 Start/stop rejestracji 

 Wybór prędkości posuwu 
 Wydruk komentarza 1 (synchroniczny) 
 Wydruk komentarza 2 (synchroniczny) 
 Wydruk komentarza 3 (synchroniczny) 
 Wydruk ręczny (synchroniczny) 
 Wydruk daty i czasu (synchroniczny) 
 Wydruk komentarza 1 (asynchroniczny) 
 Wydruk komentarza 2 (asynchroniczny) 
 Wydruk komentarza 3 (asynchroniczny) 
 Wydruk ręczny (asynchroniczny) 
 Wydruk daty i czasu (asynchroniczny) 

 

Nastawa Nr. DI Funkcja 

 
 
 
 

Nastawa 

    Wybór rejestracji start/stop INT/EXT 
  Wybór wydruku etykieta/kanał 

  Wydruk alarmu ON/OFF 
  Wydruk zbiorczy ON/OFF 
  Wybór wydruk zbiorczy synchroniczny/asynchroniczny 
  Korekcja odstępu wydruku ON/OFF 

 

Funkcja 

  

Nastawa 

 

Ustawienie funkcji komunikacji 
 Adres  
 Prędkość transmisji 
 Długość danych 
 Bit parzystości 
 Bit stopu 

Nastawa YES/NO 

    
 

  Wartość filtru cyfrowego 

Nastawa Kanał Funkcja 

  
 

Nastawa Jednostka 

  °C 

  °F 
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 7.2.11 Kalibracja położenia pisaka 

 

 

 

 

 7.2.12 Kalibracja danych 

 

 

 

 

 7.3 Wyjście z trybu nastaw inżynierskich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.2 Wartości fabryczne (domyślne) dla trybu nastaw inżynierskich. 

Pozycje nastaw Wartości domyślne Uwagi 
Histereza alarmu ON (0.5%)  
Alarm uszkodzenia czujnika 
(wszystkie kanały) 

OFF  

Offset kanału (wszystkie kanały) 0.0  
RJC (wszystkie kanały) Kompensacja wewnętrzna INT  
Wartość filtra cyfrowego K=1.0000  
REC (rejestracja) 
    Start/stop 
    Wydruk kanału/etykiety 
    Wydruk alarmu 
    Wydruk zbiorczy 
    Interwał wydruku zbiorczego 
    Czas odniesienia wydruku 
    Wydruk zbiorczy synch./asynch. 
    Korekcja odstępu wydruku  

INT 
Ch 
OFF 
ON 
6H 
00:00 
SYNC (synchroniczny) 
OFF 

 
Użyj klawisza “REC”. 
 
 
 
 

COM (komunikacja) 
    Adres 
    Prędkość transmisji 
    Długość danych 
    Bit parzystości  
    Bit stopu 

 
01 
9600 
8 bits 
None 
1 bit 

 

Funkcja DI (1 … 3) OFF  
Jednostka temperatury  (°C)  

 

Nastawa 

  Kalibracja punktu zerowego 
    Kalibracja zakresu 

Funkcja 

   

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli wychodzisz z trybu nastaw inżynierskich, wybierzesz " " i napięcie zasilania zostanie 

wyłączone bez wybrania zapisu " ". Wszystkie nastawy zostaną utracone. 

Nastawa Funkcja 

  Kalibracja napięcia 
  Kalibracja RTD (czujnika rezystancyjnego) 
  Kalibracja wewnętrznej kompensacji 

   

Nastawa Funkcja 

  Zapis ustawionych danych 
  Rezygnacja z zapisu ustawionych danych 
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7.2.1 Histereza alarmu. 

Histereza 0.5% może być ustawiona jako wartość aktywacji alarmu. (Nastawa wspólna dla 

wszystkich alarmów) 

Przykład) Histereza alarmu wyłączona (OFF). 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

 

 

7.2.2 Alarm przepalenia czujnika ON/OFF. 

Ustawienie alarmu przepalenia czujnika jest możliwe dla każdego kanału. 

Przykład) Ustawienie alarmu przepalenia dla kanału 2. 

 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " "i wciśnij 

klawisz. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

 

 

 

 

 

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

PRINT ENT 

PRINT ENT 

ENT 

PRINT ENT 

x  

x  

Wyświetlacz Klawisze Opis 

  x  
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7.2.3 Offset kanału. 

Ustawienie wartości przesunięcia, która to będzie dodana do aktualnej wartości procesu. 

Wartość może być ustawiona w zakresie -19999 … 99999. 

Przykład) Dodawanie wartości (3.0) do kanału 2. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać znak/cyfrę 

wartości lub przecinek. Użyj klawisza , aby 

przejść do następnej cyfry. Gdy wartość jest 

określona wciśnij klawisz “ENT”. 

7.2.4 Kompensacja temperatury zimnych końców. 

Poniższy opis pokazuje jak można ustawić kompensacje zimnych końców termopary. Są trzy 

metody ustawienia kompensacji zimnych końców: 

 Metoda kompensacji za pomocą wbudowanego czujnika temperatury (INT: kompensacja 

wewnętrzna) 

 Metoda ustawienia stałej temperatury zewnętrznego kompensatora (EXT: kompensacja 

zewnętrzna).  

 Metoda podłączenia zacisków zewnętrznej kompensacji do jednego z wejść rejestratora. (CH: 

Kompensacja kanałem pomiarowym) 

 

Domyślnie dla tego rejestratora jest ustawiona kompensacja wewnętrzna (INT). 

 

 

 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  
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Przykład) Ustawienie stałego napięcia kompensacji temperatury dla kanału Ch2 391 V 

(Termopara T, zewnętrzna kompensacja dla temperatury 10 , siła elektromotoryczna 

391 V). 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i klawisza 

, aby przejść do następnej cyfry. Gdy 

wartość jest określona, wciśnij klawisz “ENT”. 

Gdy nastaw jest kompletna, rejestrator 

powinien powrócić do trybu nastaw głównych. 

 

Przykład) Kompensacja kanału 1 względem kanału 2. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastaw jest kompletna, rejestrator 

powinien powrócić do trybu nastaw głównych. 

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

FEED PRINT 

ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

x  

x  

x  

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisz Opis 

x  

x  

x  

x  

x  
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7.2.5 Filtr cyfrowy. 

Czas odpowiedzi (TI) 99.5%, Stała filtra (K) jest wyliczana zgodnie z następującą formułą. 

K= 

Przykład) Czas odpowiedzi 99.5% jest 50s, K=                     =0.0128  

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać “ ” i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać wartość filtru  

“ ”. Wciśnij klawisz “ENT”. 

Nastawa jest kompletna. Wciśnij klawisz 

MENU przez ok. 3s, aby wrócić do trybu 

użytkownika. 

7.2.6 Ustawienie zależności zapisu. 

Ustawienie sposobu startu/stopu rejestracji, wydruku etykiety/kanału, wydruku alarmu, wydruku 

zbiorczego, i wydruku skali (ON/OFF). 

 

(1) Ustawienie sposobu rozpoczęcia/zatrzymania rejestracji 

Ustawienie czy start/stop rejestracji powinien się odbywać za pomocą klawisza “REC” lub za 

pomocą funkcji DI. 

Przykład) Ustawienie start/stop rejestracji za pomocą funkcji DI. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powinien powrócić do wyświetlania nastaw 

start/stop. 

 

 

 

 

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

x  

x  

0.64 

TI 
0.64 
50 

ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

FEED PRINT 

ENT 

x  

ENT PRINT x  

[Zwróć uwagę] 

Domyślna wartość:  (Klawisz REC). Jeżeli start/stop rejestracji jest ustawione “  (EXT)” jak 

powyższy przykład, wybierz “RUN/STOP  (RCD)” z funkcji DI. Patrz funkcja DI. Jeżeli jest 

wybrane " ", klawisz “REC” nie działa. 
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(2) Wybór wydruku etykieta/nr. kanału 

W przypadku wydruku zbiorczego lub ręcznego, jest drukowana etykieta lub nr. kanału. 

Przykład) Ustawienie wydruku etykiety. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wyświetlić " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień 

etykieta/kanał. 

 

(3) Wydruk alarmu (ON/OFF) 

Ustawienie wydruku alarm ON/OFF. 

ON1: Drukuje wystąpienie i ustąpienia alarmu. 

ON2: Drukuje wystąpienie alarmu. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać “ ” i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać “ ” i 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisz , aby wybrać “ ” i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień wydruku 

alarmu. 

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

x  

x  

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

x  

x  
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(4) Wydruk zbiorczy (ON/OFF) 

Ustawienie wydruku zbiorczego ON/OFF. W przypadku, gdy wydruk zbiorczy jest włączony (ON), 

ta nastaw ustawia czas rozpoczęcia wydruku i interwał wydruku. 

Przykład) Ustawienie wydruku zbiorczego start o godzinie 18:00 codziennie. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wejść " " i wciśnij klawisz 

“ENT”. 

Użyj klawisz , aby wejść " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wejść " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i klawisza 

, aby przejść do następnej cyfry. Wtedy 

ustaw czas i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. (Wybierz spośród 10min, 15min, 

20min, 30min, 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, 8H, 12H, 

24H). Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień wydruku 

zbiorczego. 

 

(5) Wydruk zbiorczy synchroniczny/asynchroniczny 

Ustawienie wydruku zbiorczego synchroniczny/asynchroniczny. 

Przykład) Ustawienie wydruku zbiorczego jako wydruk asynchroniczny. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wyświetlić " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień wydruku 

zbiorczego synchroniczny/asynchroniczny. 

ENT 

PRINT ENT 

x  

PRINT ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

x  

Wyświetlacz Klawisze Opis 

FEED PRINT 

ENT 

ENT PRINT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

  x  

x  

  x  

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

(Start wydruku)

(Interwał 

x  
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(6) Korekcja odstępu wydruku ON/OFF 

Ustawienie korekcji odstępu wydruku. Ta funkcja jest dostępna tylko dla wydruku 

asynchronicznego DI i asynchronicznego wydruku zbiorczego. 

Przykład) Włącznie korekcji odstępu (ON). 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisz , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień korekcji 

przesunięcia. 

ENT 

PRINT ENT 

x  

PRINT ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

  

Wyświetlacz Klawisze Opis  
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7.2.7 Ustawienie funkcji komunikacji. 

Ustawienie lokalnego adresu, prędkości, długości danych, bitu parzystości i bitu stopu. 

Przykład) Adres: 02, prędkość: 1200bps, dane: 7 bitów, bit parzystości: even, bit stopu: 2 

bity. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać “ ” i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. ( … ) 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij “ENT”. (1200, 2400, 4800, 9600) 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. (7 bitów lub 8 bitów) 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij “ENT”. (EVEN, ODD lub NONE) 

Użyj klawisza , aby wybrać " " 

i wciśnij klawisz “ENT”. (1 bit lub 2 bity) 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień komunikacji. 

 

7.2.8 Inicjalizacja ustawień. 

Ta funkcja pozwala na powrót ustawień do wartości fabrycznych (domyślnych). Ponieważ ta 

funkcja inicjalizuje wszystkie dane ustawień, bądź ostrożny przy użyciu tej funkcji. Kalibrowane 

dane nie są inicjalizowane. 

 

Przykład) Inicjalizacja ustawień. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " " i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Inicjalizacja jest kompletna. 

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

x  

x  

x  PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

ENT 

PRINT ENT 

x  

PRINT ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

PRINT ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

PRINT ENT 
x  

x  
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7.2.9 Funkcje DI 

Wybierz do trzech funkcji 3 (dostępnych jest 12 funkcji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja DI 

Działania funkcji polega na zwarciu 3 zacisków DI (D1, D2, D3) z zaciskiem COM. 

Metoda ustawień 

(1) Wydruk ręczny (synch.)  (MAN-P) 

Na papierze są drukowane wartość chwilowa, data i czas. Drukowanie kanału jest 
uzależnione czy funkcja cyfrowego wydruku będzie włączone lub wyłączona w trybie 
nastaw (ON lub OFF). Zobacz rozdział “7.1.7 Ustawienia pozostałych funkcji: (4) Wydruk 
cyfrowy”. 
Do drukowania jest użyta wstępnie ustawiona prędkość wydruku. 
Rozpoczęcie wydruku odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). 

 (2) Wydruk ręczny (asynch.)  (AMAN.P) 

Na papierze są drukowane wartość chwilowa, data i czas. Drukowanie kanału jest 
uzależnione czy funkcja cyfrowego wydruku będzie włączone lub wyłączona w trybie 
nastaw (ON lub OFF). Zobacz rozdział “7.1.7 Ustawienia pozostałych funkcji: (4) Wydruk 
cyfrowy”. 
Wartość chwilowa, data i czas są drukowane bez względu na ustawioną prędkość. 
Podczas wydruku asynchronicznego mierzone wartości nie będą rejestrowane. 
Rozpoczęcie wydruku odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). 

 (3) Start/Stop rejestracji  (RCD) 

Start/stop rejestracji może być uruchamiany za pomocą zewnętrznej operacji poprzez 
zwarcie zacisków DI. 
Rozpoczęcie rejestracji odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). 
Zakończenie rejestracji odbywa się za pomocą rozwarcia zacisków DI i COM (OFF). 

(4) Wydruk daty/czasu (synch.)  (TIM-P) 

Aktualna data i czas są drukowane na papierze rejestracyjnym. 
Do wydruku jest użyta wstępnie ustawiona prędkość posuwu. 
Rozpoczęcie wydruku odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). 

(5) Wydruk daty/czasu (asynch.)  (ATIM.P) 

Aktualna data i czas są drukowane na papierze rejestracyjnym. 
Data i czas są drukowane bez względu na ustawioną prędkość posuwu. 
Podczas wydruku asynchronicznego mierzone wartości nie będą rejestrowane. 
Rozpoczęcie wydruku odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). 

 Brak działania :  

 Wydruk ręczny (synch.) :  

 Wydruk ręczny (asynch.) :  

 Funkcja start/stop rejestracji  :  

 Wydruk daty/czasu (synch.) :  

 Wydruk daty/czasu (asynch.) :  

 Wybór prędkości posuwu papieru :  

 Wydruk komentarza 1…3 (synch.) : , ,  

 Wydruk komentarza 1…3 (synch.) : , ,  
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(6) Wybór prędkości posuwu papieru  (SPEED) 
Prędkość posuwu papieru może być wybierana spośród 2 i przełączana za pomocą 
zacisków DI. Zobacz rozdział “7.1.4 Ustawienie prędkości posuwu papieru”. Pierwsza 
prędkość może być wybrana za pomocą zwarcia zacisków DI i COM (ON). Druga 
prędkość może być wybrana poprzez rozwarcie zacisków DI i COM (OFF). 

(7) Wydruk komentarza 1 … 3 (synch.) , ,  (CMNT 1 … 3) 

Ustawione komentarze (komentarz 1, 2, 3) są drukowane na papierze. Zobacz rozdział 
“7.1.7 Ustawienie pozostałych funkcji: (6) Komentarze”. Komentarze są drukowane z 
ustawioną prędkością posuwu papieru. W zależności od ustawionej prędkości posuwu 
pewne komentarze nie mogą być drukowane (np. w przypadku, gdy prędkość posuwu jest 
za wolna). Zobacz rozdział “7.1.4 Ustawienie prędkości posuwu”. Rozpoczęcie wydruku 
odbywa się poprzez zwarcie zacisków DI i zacisku COM (ON). Jest możliwy wydruk do 16 
znaków komentarza przy zapisie punktowym i do 12 znaków przy zapisie ciągłym za 
pomocą pisaków. 

(8) Wydruk komentarza 1 … 3 (asynch.) , ,  (ACMT 1 … 3) 

Ustawione komentarze (komentarz 1, 2, 3) są drukowane na papierze. Zobacz rozdział 
“7.1.7 Ustawienie pozostałych funkcji: (6) Komentarze”. Komentarze są drukowane bez 
względu na ustawioną prędkość posuwu. Podczas wydruku asynchronicznego mierzone 
wartości nie będą rejestrowane. Rozpoczęcie wydruku odbywa się poprzez zwarcie 
zacisków DI i zacisku COM (ON). Jest możliwy wydruk do 16 znaków komentarza przy 
zapisie punktowym i do 12 znaków przy zapisie ciągłym za pomocą pisaków. 

Odniesienie do ustawień start/stop rejestracji. 

Gdy do rozpoczęcia/zatrzymania rejestracji jest użyta zewnętrzna funkcja DI, wybierz “(3) 

RUN/STOP funkcji DI  (RCD)” i ustawienie DI w trybie nastaw inżynierskich 

(EXT). [Zobacz rozdział “7.2.6 Ustawienie zależności zapisu (1) Ustawienie 

sposobu rozpoczęcia/zatrzymania rejestracji”] 
 
Przykład) Ustawienie wydruku komentarza 3 dla DI3 

 
 

Wejdź w tryb nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " ", wciśnij klawisz 

“ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", 

wciśnij klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień funkcji DI3. 

 

 

 

 

 

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

  

  

  

  

[Zwróć uwagę] 

(1) "Wydruk synchroniczny DI" nie jest drukowany dla statusu OFF, "Wydruk asynchroniczny DI"  jest 

drukowany dla statusu OFF. 

(2) Upewnij się, że jest ustawione OFF dla opcji DI. Nie ustawiaj jakiegoś innego ustawienia niż OFF. 
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7.2.10  Jednostka temperatury 

Ustawienie jednostki temperatury/ 

Przykład) Ustawienie stopni Fahrenheita jako jednostki temperatury. 

 
 

Wejdź w tryb nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

“ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień jednostki 

temperatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli jednostka temperatury będzie zmieniona, wszystkie ustawienia powrócą do ustawień domyślny.

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

x  

  

x  

Wyświetlacz  Klawisze  Opis 
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7.2.11 Kalibracja położenia pisaka 

: Kalibracja zera pisaka 

: Kalibracja zakresu pisaka 
 

Przykład) Kalibracja zera pisaka dla kanału 1. 
 
 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać "  ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Rejestrator zaczyna przesuwać papier i kreśli 

na papierze ślad. Za pomocą klawiszy  

(przesuń w lewo) i  (przesuń w prawo), 

ustaw pozycję 0mm pisaka na papierze. 

Wciśnij klawisz „ENT”. Wyświetlacz wyświetla 

wartość przesunięcia. Gdy nastawa jest 

kompletna, rejestrator powróci do wyświetlania 

ustawień kalibracji położenia zerowego. 

 

Przykład) Kalibracja zakresu pisaka dla kanału 1. 
 
 
 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać "  ", wciśnij 

klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz „ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz „ENT”. 

Rejestrator zaczyna przesuwać papier i kreślić. 

Za pomocą klawiszy  (przesuń w lewo) i  

(przesuń w prawo), ustaw pozycję 100mm 

pisaka na papierze. Wciśnij klawisz „ENT”. 

Wyświetlacz wyświetla wartość przesunięcia. 

Gdy nastawa jest kompletna, rejestrator 

powróci do wyświetlania ustawień kalibracji 

położenia zerowego. 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

 x  

x  

 x  

 x  

ENT 

PRINT ENT 

PRINT ENT 

PRINT 

ENT 

FEED 

x  

PRINT ENT 

ENT 

PRINT ENT 

ENT PRINT 

PRINT ENT 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

 x  

x  

x  

x  

x  

PRINT 

ENT 

FEED 
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7.2.12 Kalibracja danych. 

Kalibracja napięcia, RTD (czujnika rezystancyjnego) i temperatury zimnych końców termopary. 

: Kalibracja napięcia 

 : Kalibracja RTD 

 : Kalibracja temperatury zimnych końców termopary 

 

 

 

Przykład) Kalibracja napięcia dla kanału 1. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać "  ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”.  

Wybierz numer kanału do kalibracji i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Ustaw 0mV. Po 30s, upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 15mV. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 25mV. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 35mV. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 55mV. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 200mV. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 1V. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 5V. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 10V. Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Jeżeli kalibracja przebiegła prawidłowo, 

wybierz " ", jeżeli nieprawidłowo 

wybierz " " i wciśnij ENT”. 

[Zwróć uwagę] 

Wszystkie kanały wymagają kalibracji. 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

PRINT ENT 
x  

ENT 

PRINT ENT 

 x  

ENT   

ENT 
x  

ENT 
x  

ENT 
x  

ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

ENT 
x  

ENT 
x  

ENT 
x  
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Przykład) Kalibracja RTD dla kanału 2. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać "  ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Wybierz numer kanału do kalibracji i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

 

Ustaw 100 . Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 150 . Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Ustaw 300 . Po 10s upewnij się, że kontrolka 

ALM nie świeci i wciśnij klawisz “ENT”. 

Jeżeli kalibracja przebiegła prawidłowo, 

wybierz " ", jeżeli nieprawidłowo 

wybierz " " i wciśnij ENT”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

PRINT ENT 
x  

ENT 

PRINT ENT 

 x  

ENT 
x  

ENT 
x  

ENT PRINT 
x  

[Zwróć uwagę] 

Podczas kalibracji kontrolka ALM pokazuje następujące kombinacje. 

(1) Gdy kontrolka ALM nie świeci się:   (2) Gdy kontrolka ALM miga: 

Kalibracja jest w zakresie.    Dostęp do wartości wejściowej. 

 

 

 

 

 

(3) Gdy kontrolka ALM świeci się: 

Kalibracja nie jest w zakresie. 

Upewnij się, że podłączenie 

i wejście są prawidłowe. 

 : Kontrolka nie świeci. 

 : kontrolka świeci. 

REC   ＡＬＭ

CH.No

H 
L 

REC    ＡＬＭ 

 

CH.No 

H 
L 

REC  ＡＬＭ

CH.No

H 
L 
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Przykład) Ustawienie temperatury kompensacji dla kanału 1. 

 

 

Wejdź do trybu nastaw inżynierskich. Użyj 

klawisza , aby wybrać "  ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Wybierz numer kanału do ustawienia i wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Mierzy i wyświetla aktualną temperaturę 

zacisków. Wciśnij klawisz “ENT”, wyświetlacz 

powróci do temperatury ustawionej. 

Użyj klawisza , aby wybrać cyfrę i klawisza 

, aby przejść do następnej cyfry. Wtedy 

wciśnij klawisz “ENT”. Zobacz rozdział 9.5 

“Kalibracja (Kalibracja danych)”. 

Jeżeli kalibracja przebiegła prawidłowo, 

wybierz " ", jeżeli nieprawidłowo 

wybierz " " i wciśnij ENT”. 

 

7.3 Wyjście z trybu nastaw inżynierskich. 

Przykład) Poniższy schemat opisuje jak zapisać ustawione dane. 

 

 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", wciśnij 

klawisz “ENT”. 

Użyj klawisza , aby wybrać " ", 

wciśnij klawisz “ENT”. Ustawienia w trybie 

inżynierskim są zapisane. Rozpoczyna się 

rejestracja z nowymi ustawieniami. 

 

 

 

 

 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

PRINT ENT 
x  

ENT 
x  

[Zwróć uwagę] 

Jeżeli podczas opuszczania nastaw trybu inżynierskiego wybrane zostanie " " i zostanie 

wyłączone napięcie zasilania bez wybrania " ", ustawienia nie będą zapamiętane. Podczas 

wyboru " " nastawy nie będą zapisane i rejestrator rozpocznie rejestrację z wcześniejszymi 

nastawami. 

ENT PRINT 
x  

ENT 
x  

ENT PRINT   

x  PRINT 

ENT 

FEED 

Wyświetlacz Klawisze Opis 

ENT 

PRINT ENT 

 x  

PRINT ENT 
x  
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 8． KOMUNIKACJA. 

8.1 Ogólny opis. 

8.1.1 Ogólny opis funkcji. 

Rejestrator posiada następujące funkcje komunikacji. 

(1) Zmienna procesowa wyjścia 

Zmienna procesowa wyjścia, status alarmu itp.  

(2) Ustawianie wartości wyjściowych 

Czytanie ustawień takich zakres i prędkość posuwu. 

(3) Ustawianie wartości wejścia 

Ustawanie wartości takich jak zakres i prędkość. 

(4) Kontrola rejestracji 

Przełączanie wydruku, start/stop rejestracji i zmiana wyświetlania. 

Dla funkcji (2) do (4), patrz oddzielny rozdział “Instrukcja – komendy komunikacji”.  

Tryb nastaw inżynierskich nie może być ustawiany za pomocą komunikacji szeregowej. 

8.1.2 Parametry transmisji. 

(1) Komunikacja : synchronizacja start-stop, komunikacja half-duplex 

(2) Połączenie : 1 na 1(RS-232C), 1 na wiele (RS-485); N = 1 … 32 

(3) Prędkość transmisji : 1200, 2400, 4800 lub 9600 bps 

(4) Bit startu : 1 bit 

(5) Bit stopu : 1 lub 2 bity 

(6) Parzystość : Even, Odd lub None 

(7) Długość słowa : 7 lub 8 bity 

8.1.3  Struktura danych. 

(1) Struktura rozkazu 

Aby wysłać dane (bajt) w trybie komunikacji start-stop, następujący format danych jest przyjęty. 

Bit startu (1) + Bit danych (7 lub 8) + Bit parzystości Bit (1) + Bit stopu (1 lub 2) 

(2) Format danych 

Dane komunikacyjne są wysyłane do urządzenia odbiorczego ze znakami końca i dodanymi do 

pozostałych znaków. Po otrzymaniu znaków końca rejestrator rozpoczyna analizę otrzymanych 

danych. 

 

 

 1 Znak 

 

A      B      C                                   CR      LF 

Znak końca 
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(3) Detekcja błędów 

Jeżeli rejestrator otrzyma dane z błędem z taki jak: błędem parzystości, ramki spowodowanym 

zakłóceniami lub problemami sprzętowymi, takie dane będą ignorowane. W konsekwencji 

rozkaz taki nie będzie wykonywany i nie będzie wysłana żadna odpowiedź. Błąd formatu 

danych może być potwierdzony za pomocą komendy ESC S(opisanej później). 

 

(4) Kody kontrolne 

ESC: 1B HEX (hexadecymalnie) 

Ten kod jest użyty sekwencji takich jak otwarcie/zamknięcie połączenia. 

Ten kod nie może zostać potraktowany jako część danych. 

CR: 0D HEX (hexadecyalnie) 

Te dane są dodane do końca danych razem z danymi LF. 

Ten kod nie może zostać potraktowany jako część danych tekstu. 

LF: 0A  HEX (hexadecymalnie) 

Te dane są dodane do końca danych razem z danymi CR. 

Ten kod nie może zostać potraktowany jako część danych tekstu. 

8.2 Otwarcie/zamknięcie połączenia 

Aby komunikować się z rejestratorem, muszą zostać połączone komputer główny z rejestratorem. W 

przypadku komunikacji 1 do N urządzeń, to wymagane informować rejestrator, do którego rozkaz jest 

wysyłany. Jeśli rozkaz będzie wysłany do wszystkich rejestratorów, wszystkie rejestratory, które 

otrzymały rozkaz wyślą dane. W rezultacie, dane nie mogą zostać odebrane. 

8.2.1 Komenda otwarcia 

  (ESC)O  01 (CR)(LF)   

 

 Adres (01 to 32) 

 Spacja (20 Hex.) 

Aby skomunikować się z rejestratorem, komputer główny musi wystawić ten rozkaz i musi 

zapamiętać, że został wysłany rozkaz. 

8.2.2 Komenda zamknięcia 

  (ESC)C  01 (CR)(LF)   

 

 Adres (01 to 32) 

 Spacja (20 Hex.) 

Wysyłając dane do rejestratora, do którego rozkaz otwarcia został wysłany, komputer główny 

musi wysłać ten rozkaz do rejestratora, do którego rozkaz otwarcia został wysłany. 
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8.3 Wyjściowe zmienne procesowe. 

8.3.1 Wyszczególnienie wyjściowych zmiennych procesowych. 

  TS0(CR)(LF)   

 

Gdy ten rozkaz jest odebrany, rejestrator przeniesie zmienną procesu do buforu transmisji, gdy 

otrzyma rozkaz (ESC) T. 

8.3.2 Uaktualnienie danych. 

  (ESC)T(CR)(LF)   

 

Gdy ten rozkaz jest odebrany, rejestrator przeniesie uaktualnioną zmienną procesu do buforu 

transmisji. 

8.3.3 Wyszczególnienie wyjściowych zmiennych procesowych (w binarnym trybie wyjścia) 

  BO0(CR)(LF)     Przetwarzanie odbywa się od wyższego bajtu. 

 

  BO1(CR)(LF)      Przetwarzanie odbywa się od niższego bajtu. 

 

Rejestrator przetwarza od niższego bajtu chyba, że jest inaczej wyspecyfikowane. 

8.3.4 Wysyłanie danych 

   FM0, S  CH, E  CH     Wyspecyfikowany tryb wyjścia ASCII. 

 

   FM1, S  CH, E  CH     Wyspecyfikowany tryb wyjścia BINARY. 

 

S  CH: Rozpoczęcie wysyłki danych kanał 01 … 02 

E  CH: Zakończenie wysyłki danych kanał 01 … 02 

 

Gdy kanał jest jeden, specyfikuj (S_CH) = (E_CH).  “_“ znaczy spacja. 
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8.3.5 Format transmitowanych zmiennych procesowych (ASCII) 

  DATE (YY) (MM) (DD) (CR) (LF)     Data 

          Rok, mieniąc, dzień 

  TIME (HH) (MM) (SS) (CR) (LF)     Czas 

       Godzina, minuta, sekunda 

  (DS1) (DS2) (ALM1) (ALM2) (ALM3) (ALM4) (UNIT 1 … 6) (CHNo.), (DATA) (CR) (LF)   

 

(1) DS1: Dane informacyjne 1 (1 bajt) 

N: Normalny 

D: Dane obliczonej różnicy 

S: Dane obliczonej sumy 

M: Dane obliczonej średniej 

R: Dane obliczonego pierwiastka 

C: Dane obliczonego logarytmu dziesiętnego 

O: Przekroczenie zakresu (Dane = 99999) 

S: Opuszczenie (Wszystkie dane: opuszczone)  

 

(2) DS2: Dane informacyjne 2 (1 bajt) 

E  : Dane końcowe 

_(spacja) : Pozostałe dane 

 

(3) ALM 1 … 4: Informacja o alarmach (1 bajt każdy, 4 bajty w całości)  

H : Górny próg alarmu 

L : Dolny próg alarmu 

_(spacja) : Alarm OFF lub ustawienie alarmu OFF 

 

(4) UNIT 1 … 6: UNIT (6 bajtów) 

Powrót do ustawienia jednostki. (Wysyłając 7-bitów danych, 1 bit informacji powinien być 

pominięty.) 

 

(5) CH No.: Numer kanału (2 bajty)  

01 … 02 

 

(6) DATA : Zmienna procesowa 

znak (1 bajt) : “+” lub “–“ 

Mantysa danych sekcja (6 bajtów): 00000 … 99999 

Eksponenta danych sekcja (4 bajty): E (znak: 1 bajt) (mnożnik: 2 bajty) 

<Przykład> +99999E  02 
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8.3.6 Format transmitowanych zmiennych procesowych (BINARY) 

 

Bajty wejściowe (2 bajty): 5 x n (wyspecyfikowany numer kanału)+6 

 

(1) Data i czas (6 batów): 

1  Rok  : 00H … 63H (00H dla roku 2000) 

2  Miesiąc  : 01H … 0CH 

3  Dzień  : 01H … 1FH 

4  Godzina : 00H … 17H (24-godzinny system) 

5  Minuta  : 00H … 3BH 

6  Sekunda : 00H … 3BH 

 

(2) Zmienna procesowa (5 batów):  

  CH No. (1 bajt): Numer kanału 01H … 02H 

A1 … A4 (2 bajty): Typ alarmu aktywowany dla każdego poziomu alarmu 

1: Górny próg alarmu 

2: Dolny próg alarmu 

0: Alarm OFF lub ustawienie alarmu OFF 

 

Przykład) Kolejność bitów 

 

 

                   LEVEL2H       LEVEL1H          LEVEL4H            LEVEL3H 

LEVEL2L       LEVEL1L          LEVEL4L             LEVEL3L 

LEVELxH: Bit górnego progu alarmu przy poziomie alarmu x 

LEVELxL: Bit dolnego progu alarmu przy poziomie alarmu x 

 

DATA1, DATA2 (2 bajty): Zmienna procesowa 

-32000 … +32000 (2-bajty dane hexadecymalnie)  

Wyższe i niższe bajty mogą zostać odwrócone przez rozkaz BO. 

Jeśli opuszczenie jest wyszczególnione, 8080H będzie przetworzone. 

Bajty wyjściowe Data i czas Zmienna proces. 1 Zmienna proces. 6 

CHNo. A2 A4A1 A3 DATA1 DATA2 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

2 3 4 5 6 1 
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8.4 Przetwarzanie jednostki i pozycji punktu dziesiętnego. 

8.4.1 Specyfikacja jednostki i pozycji punktu dziesiętnego. 

  TS2(CR) (LF)   

Gdy rozkaz jest odebrany, rejestrator transmituje jednostkę i położenie punktu dziesiętnego do 

buforu, gdy rozkaz (ESC) T jest odebrany. 

8.4.2 Uaktualnienie danych 

  (ESC)T(CR) (LF)   

Gdy rozkaz jest odebrany, rejestrator transmituje uaktualnioną jednostkę i położenie punktu 

dziesiętnego do buforu. 

8.4.3 Wysyłanie danych 

  LF, S  CH, E  CH   

S  CH: Rozpoczęcie wysyłki danych 01 … 02 

E  CH: Zakończenie wysyłki danych 01 to 02 

Gdy ilość kanałów jest 1, określ (S_CH) = (E_CH).  “_” oznacza spację. 

8.4.4 Format danych 

  (DS1)(DS2)(CHNo.) (UNIT1 to 6)(DP)   

(1) DS1 : Dane informacji 1 (1 bajt)  

N : Normalny 

D : Dane obliczonej różnicy 

S : Dane obliczonej sumy 

M : Dane obliczonej średniej  

R : Dane obliczonego pierwiastka 

C : Dane obliczonego logarytmu 

O : Przekroczenie zakresu (Data = 99999) 

S : Opuszczenie (Wszystkie dane są opuszczone) 

(2) DS2 : Dane informacji2 (1 bajty) 

E : Dane końcowe  

  (spacja) : Pozostałe dane 

(3) CHNo.: numer kanału (2 bajty); 01 … 02 

(4) UNIT 1 … 6: UNIT 

Powrót do ustawienia jednostki.  

(Wysyłając 7-bitów danych, 1 bit informacji jest pominięty.) 

(5) DP: Informacja o punkcie dziesiętnym (1 bajt); 0 … 4  

 

 
[Zwróć uwagę] 
Zależnie od ustawionego zakresu , położenie punktu dziesiętnego może być różne od wyświetlanego.
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8.5 Status wysyłania 

Jeżeli otwarte połączeniem błąd na łączu, to zapisze błąd komunikacji wewnętrznym obszarze. 

Rozkaz (ESC S) czyta ten status. Wysłanie tego polecenia kasuje na trawle błąd komunikacji. 

8.5.1 Status polecenia wysyłania 

  ESC    S(CR) (LF)   

Podczas odbioru tego polecenia, wysyłane będą statusy poleceń otrzymanych do tej pory. 

8.5.2 Status wyjścia 

 

 

XX: 00 … 19 

 

Tabela 8.5.2  Lista statusów wyjścia 

Znak statusu 
Status wyjścia 

Znak statusu 
A/D END Błąd składni Brak papieru 

ER 00 CRLF    
ER 01 CRLF O   
ER 02 CRLF  O  
ER 03 CRLF O O  
ER 04 CRLF    
ER 05 CRLF O   
ER 16 CRLF   O 
ER 17 CRLF O  O 
ER 18 CRLF  O O 
ER 19 CRLF O O O 

 O: znak, przy którym status ENABLED. 

A/D END : występuje, kiedy konwersja AD jest zakończona. 

Błąd składni : występuje podczas błędu komunikacji lub błędnego rozkazu.  

Brak papieru : występuje, gdy zostanie wykryty brak papieru.  

(Gdy jest dodana opcja jest dodana.) 

E R X X CR LF 
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8.6 Przykład odebranych danych. 

 

Strona komputera (hosta)  Strona rejestratora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda otwarcia 

Otwarcie 
połączenia 

Komenda wysłania 
zmiennej procesowej 
(TS0) 

Przygotowanie 
do wysłania 
zmiennej 
procesowej 

Komenda aktualizacji 
danych (ESC T) Przygotowuje 

aktualizację 
danych 

Komenda wysłania 
zapytania o dane (FM) 
 

Wysyła 
zaktualizowane 
dane 

Komenda wysłania 
zmiennej procesowej 
(BO); tylko tryb 
binarny 

Przygotowuje 
porządek 
wysłania 
zmiennej 

Komenda zamknięcia 

Zamyka 
połączenie 

Wyślij jeden raz do rejestratora 

Wyślij do rejestratora za 

każdym razem 

Wyślij rozkaz gdy wysyłasz do 

innego rejestratora. 

Wyślij rozkaz do rejestratora, 

do którego rozpoczynać się 

transmisja danych 
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9． UTRZYMANIE. 
 

Sprawdź następujące pozycje: 

 Kontrola  

 Czyszczenie 

 Wymiana materiałów eksploatacyjnych 

 Ustawienie pozycji pisaka rejestrującego 

 Kalibracja  

 

9.1 Kontrola 

Sprawdź okresowo stan rejestratora. 

Gdy jakikolwiek znajdziesz defekt, zobacz rozdział “10. Rozwiązywanie problemów”. 

 Sprawdź, czy pisak znajduje się w zakresie zapisu. 

 Sprawdź, czy linia rejestracji jest prawidłowa. 

• Sprawdź, czy są jakieś duże błędy w wartości wyświetlanej lub zapisie. 

• Sprawdź, czy właściwy pisak jest zastosowany. 

• Sprawdź, czy linie rejestrująca lub wydruki nie są zamazane. 

• Sprawdź, czy wydruk jest prawidłowy. 

 Sprawdź czy papier jest przesuwany prawidłowo. 

• Sprawdź, czy papier jest założony prawidłowo. 

• sprawdź, czy otwory prowadzące nie są oderwane lub uszkodzone. 

• Sprawdź, czy prędkość posuw jest prawidłowa. 

 Sprawdź, czy niedochodzą z rejestratora jakieś nienormalne odgłosy. 

 

9.2 Czyszczenie 

Wiele części rejestratora jest wykonane z plastiku. Używaj suchej tkaniny do czyszczenia części. 

 

 

 

 

[Zwróć uwagę] 

Nie używaj jakichkolwiek rozpuszczalników organicznych.



Instrukcja obsługi  HR-701, HR-702 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./fax 12 415 05 09 http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 102 z 120

9.3 Wymiana materiałów eksploatacyjnych. 

Wymieniaj materiały eksploatacyjne zgodnie z poniższa listą. 

 

Nr. Nazwa Typ 
Częstotliwoś

ć 
Uwagi Ilość 

1 Papier H-10100 33 dni Prędkość posuwu 20 mm/h 1 

2 Kaseta z taśmą HPSR001H0002C 6 miesięcy Wydruk zbiorczy, co 3 godziny 1 

3 Pisak piszący WPSR196A000001A 2 miesiące 1 pisak, ok. 2km w linii prostej 1 

4 Pisak piszący WPSR196A000002A 2 miesiące 2 pisak, ok. 2km w linii prostej 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Ustaw pozycję pisaka rejestrującego 

Poniższy opis pokazuje jak należy ustawić pozycję pisaka na papierze. 

Jest zalecane, aby sprawdzać pozycję pisaka, co roku i ją korygować żeby zachować dokładny 

zapis.  

 

Jak ustawić? 

Ustaw pozycję pisaka zgodnie z rozdziałem 7.2.11 Kalibracja punktu. 

 

 

9.5 Kalibracja (dane kalibracji) 

Kalibruj wejście pomiarowe zmiennej procesu, co rok, aby zachować opisaną dokładność. 

 

 

 

 

Urządzenia wymagane do kalibracji 

 Precyzyjny generator napięcia (prądu) (Użyj cyfrowego woltomierza o wymaganej dokładności 

0.02 %) 

 Precyzyjną dekadę 

[Zwróć uwagę] 

 (1) Gdy zapis za pomocą kasety z taśmą jest w stadium kończenia się koloru. Wymień 

kasetę z taśmą jeżeli jest to możliwe. 

 (2) Użyj kasetę z taśmą w ciągu roku od jej zakupu. Z powodu parowania atramentu przez 

cały czas. 

 (3) Jeżeli zapis jest słabo widoczny, wymień pisak przez wymaganym terminem. 

[Zwróć uwagę] 

Przed kalibrowaniem pozostaw rejestrator na co najmniej 30 minut po włączeniu aby się rozgrzał.
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 (1) Kalibracja napięcia. 

Przeprowadzenie kalibracji wejścia napięciowego, prądowego lub termoparowego. Dla wejścia 

termoparowego kalibruj również temperaturę zimnych końców. 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadź kalibrację zgodnie z instrukcją w rozdziale 7.2.12 Dane kalibracji (Kalibracja 

napięcia). 

 

 

 

 

 

 

(2) Kalibracja RTD (Czujnika rezystancyjnego) 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadź kalibrację zgodnie z instrukcją w rozdziale 7.2.12 Dane kalibracji (Kalibracja RTD). 

 

 

 

 

 

Precyzyjny 
rezystor 

Zaciski HR-701 (702) 

Połączenie 

A 
 
B 
 
B 

Połączenie 

Precyzyjny 
generator 
napięcia(prądu) 

+ 
 
- 

Cyfrowy woltomierz 

Zaciski HR-701 (702) 
+ 
 
- 

+ 
 
- 

[Zwróć uwagę] 

Zmiana rezystancji przewodów może wynosić max 6m . 

[Zwróć uwagę] 

 Kalibruj każdy kanał pomiarowy. 

 Gdy opornik bocznikowy jest zamontowany na zaciskach, odłącz go przed kalibracją 
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(3) Kalibracja temperatury zimnych końców termopary. 

Kalibruj temperaturę zimnych końców termopary w przypadku kalibracji wejścia termoparowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład) Podłącz wejście do kanału 1, ustawiona wartość wejścia termopary jest -0.5  

(wejście 0 ) i zmierzona temperatura zimnych końców wynosi 24.5 . 

5) Sprawdź zmienną procesową, gdy podłączone jest napięcie 0.000mV 2 V do kanału 1 

z generatora napięcia. (w tym przypadku -0.5 .) 

6) Sprawdź temperaturę na zaciskach kanału 1, podczas kalibracji danych w trybie 

inżynierskim (Kompensacja zimnych końców termopary). (w tym przypadku 24.5 .) 

7) Ustaw wartość, która jest różnicą (0.5 ) rzeczywistej wartości i prawidłowej temperatury 

kompensacji temperatury. [24.5-(-0.5)=25.0 ] 

Przeprowadź kalibrację zgodnie z instrukcją w rozdziale 7.2.12 Dane kalibracji (Kalibracja 

temperatury zimnych końców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewody termoparowe lub kompensacyjne 

Precyzyjny 
generator 
napięcia (prądu) 

Zaciski rejestratora 

HR-701 (702) 

Cyfrowy 

woltomierz 

 
 
 
 
Kompensator 
zimnych 
końców 
termopary 
(Woda lodowa)

+ 

+ 

- - - - 

+ + 

Upewnij się, że jest założona 
pokrywa zacisków 

Przewody 
miedziane 

Połączenie 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

+ 

 

- 

[Zwróć uwagę] 

(1) Ta kalibracja jest przeprowadzona tylko gdy wybrana jest wewnętrzna kompensacja 

temperatury zimnych końców, wykonywana przez wewnętrzny czujnik temperatury (INT: 

kompensacja wewnętrzna). 

(2) Podłącz kanał 1 i 2 kalibruj. 

(3) Po podłączeniu, załóż pokrywę zacisków i odczekaj min 5 minut. Wtedy kalibruj. 

Kalibracja 
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10． USUWANIE PROBLEMÓW. 

10.1  Usuwanie problemów. 

10.1.1  Problemy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2  Gdy rejestrator w ogóle nie działa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 1 

Schemat 2 

Schemat 3 

Schemat 4 

Schemat 5 

Schemat 6 

Schemat 7 

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

Sposób Problemy 

Nic nie działa 

Liczne błędy 

Błąd zapisu Pisak jest przesunięty 

Zupełnie brak wydruku 

Niewyraźny wydruk 

Błąd 
przesuwu 
papieru 

Papier się nie przesuwa 

Niewłaściwy posuw

Niedokładna 
prędkość posuwu 

Schemat 1 

W ogóle nie działa 

Czy prawidłowo 
podpiąłeś zaciski 

zasilanie? 

Czy podłączyłeś 
prawidłowe 
napięcie? 

Czy włączyłeś 
zasilanie?

Włącz zasilanie 

Prawidłowo podłącz  
(Patrz rozdział 4.1) 

Podłącz prawidłowe zasilanie 

85 … 264V AC 

45 … 65Hz 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

/TAK 

TAK 

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 
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10.1.3   Gdy występuje dużo błędów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.4  Gdy pisak jest przesunięty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 3 

Pisak jest przesunięty (0 lub 100%) 

Czy wartość 
wejścia i znak (+/-) 

są prawidłowe? 

Czy zakres i skala 
są prawidłowe? 

Czy sygnał jest 
podłączony 
prawidłowo?

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

Podłączenie prawidłowe 
(Patrz rozdział 4.2) 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

TAK 

（Czujnik odłączony, itp.） 

Wejście prawidłowe 
(Patrz rozdział 4.2) 

Nastawa prawidłowa 
(Patrz rozdział 4.2) 

Schemat 2 

Dużo błędów 

Czy prawidłowa 
jest skala? 

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

Wyświetla lub drukuje 
wartość niezgodną z 
położeniem pisaka 

Czy kalibracja jest 
prawidłowa? 

Skalibruj jeszcze raz
 

Ustaw prawidłową 
(Zobacz rozdział 7.1.1 
“Skalowanie”)

Czy prawidłowe 
jest położenie 
zera i zakresu 

pisaka?

NIE 

TAK 

TAK 

YES 

TAK NIE 

NIE 

NIE 

Skalibruj 
jeszcze 
raz 

(Błąd rejestracji) 
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10.1.5  Gdy nic nie jest drukowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.6  Gdy wydruk jest niewyraźny. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 4 

Nic nie jest drukowane 

Czy kontrolka 
REC świeci się? 

Czy kaseta jest 
włożona 

prawidłowo? 

Czy wyświetlany 
jest błąd? 

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

Patrz rozdział 10.2. 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

Wciśnij klawisz REC aby 
zaświecić kontrolkę. 
(Patrz rozdział 2.2.2) 

Włóż prawidłowo kasetę. 
(Patrz rozdział 5.3) 

Czy taśma 
przesuwa się 
prawidłowo? 

TAK 

TAK 

NIE Wymień kasetę z taśmą. 
(Patrz rozdział 5.3) 

Schemat 5 

Wydruk niewyraźny 

Czy taśma przesuwa 
się właściwie? 

Czy taśma atramentowa
jest zużyta lub stara 

t

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

TAK 

NIE 

TAK 

NIE 

Wymień kasetę. 
(Patrz rozdział 5.3) 
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10.1.7  Gdy papier w ogóle nie jest przesuwany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.8  Gdy papier nie jest przesuwany prawidłowo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat 6 

Papier nie jest przesuwany 

Czy pojemnik z 
papierem jest 

włożony właściwie? 
Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator

TAK 

TAK 

NIE 

Włóż właściwie (Patrz rozdział 5.1)

Czy papier przesuwa 
się za pomocą 

klawisza FEED? 

Czy zwarty jest 
kontakt DI 
Start/Stop?

Zmień prędkość 
posuwu. Zewrzyj 
kontakt DI (ON). (Patrz 
7.2.9) 

TAK 

NIE 

NIE 

Schemat 7 

Przesuw papieru jest niewłaściwy 

Czy pokrywa papieru 
jest zamknięta 
prawidłowo? 

Czy papier jest 
ustawiony prawidłowo? 

Czy prowadnica 
papieru jest zamknięta 

prawidłowo? 

Załóż prawidłowo 
(Patrz rozdział 5.1) 

NIE 

NIE 

NIE 

TAK 

TAK 

TAK 

Zamknij prawidłowo 
(Patrz rozdział 5.1) 

Czy jest używany w 
odpowiednich 
warunkach? 

Ustaw prawidłowo.  
(Patrz rozdział 5.1) 

NIE 

TAK 

Skontaktuj się z naszym 
przedstawicielem u którego 
nabyłeś rejestrator 

Zabezpiecz odpowiednie 
środowisko 
(Patrz rozdział 11.1.5) 
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10.2  Funkcja samodiagnostyki błędów. 
Ten przyrząd sam diagnozuje problemy przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 10.2.1). Gdy jakiś 
błąd zostanie znaleziony podczas samo diagnostyki, kod występującego błędu jest wyświetlany. 

10.2.1  Pozycje samodiagnostyki.  

Tabela 10.2.1 Lista diagnozowanych funkcji. 

Typ Kod błędu Część Diagnostyka Rozwiązanie 

B
łą

d 
pr

og
ra

m
ow

y 

 

Czujnik 
położenia 
zerowego 

Uszkodzony czujnik położenia zerowego 
serwonapędu 

Skontaktuj się z 
producentem lub 
przedstawicielem, 
u którego nabyłeś 
rejestrator. 

 ADC Błąd inicjalizacji 
 IC dla zegara Bateria zegara jest rozładowana * 
 WDT Błąd wewnętrznego zegar 
 EEP WRITE Błąd zapisu do pamięci 

 EEP READ1 
Błąd odczytu do pamięci (danych 
ustawień) 

 EEP READ2 
Błąd odczytu do pamięci (danych 
inżynierskich) 

 EEP READ3 
Błąd odczytu do pamięci (danych 
kalibracji ADC) 

B
łę

dn
e 

us
ta

w
ie

ni
a 

 Błąd obszaru 
Wartość wejścia jest poza ustawionym 
zakresem. 

Ustaw 
prawidłowo 

 Błąd zegara Błąd ustawienia zegara 

 
Błąd ustawienia 
zakresu 

Ustawiony kanał 1(CH1) dla którego 
operacja suma/różnica/średnia nie może 
być ustawiona. 

 Błąd obszaru Zakres L  Zakres R 
 Błąd obszaru Skala L  Skala R 

 Błąd obszaru 
Strefa L  Strefa R lub Strefa R – Strefa L 
jest mniejsza, iż 5mm. 

 
Błąd ustawienia 
kanału 

Ustawienie zakresu kanału odniesienia 
zakresu sumy/różnicy/średniej (napięcie, 
TC, RTD i SCALE. 

 

Wszystkie 
kanały 
wyłączone 

Wyłączone wszystkie kanały. 

P
oz

os
ta
łe

 

 
Błąd kalibracji 
wejścia 

Nieskalibrowane wejście 
Skalibruj 
odpowiednio 

[*] Żywotność baterii wynosi ok. 10 lat, jednakże zależy od warunków otoczenia, w jakich jest 
używana. 

10.2.2  Wyświetlanie błędów. 

 Gdy występuje wiele błędów, są one wyświetlane jeden po drugim. 
 Gdy błąd jest usunięty, może być skasowany przez wciśnięcie klawisza “REC”. 

 

 

 

 

UWAGA 
Dopóki błąd jest wyświetlany, nie są wyświetlane inne dane. 
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11． SPECIFIKACJA 

11.1  Specyfikacja wspólna 

11.1.1  Wejścia. 

Napięciowe : 10, 0…20, 0… 50, 200mV DC, 1, 0…5, 10 V DC 

Termopary : B, R, S, K, E, J, T, C, Au-Fe, N, PR40-20, PL-II, U, L 

RTD : Pt100, JPt100 

Prądowe : 4…20mA DC (Zewnętrzny rezystor bocznikowy: 250  < Zamawiany oddzielnie 

np. : HMSU3081A11>) 

11.1.2  Charakterystyka. 

Zakres dokładności wyświetlania: Patrz 11.2.1. 

Strefa martwa  : +/- 0.2% 

Impedancja wejścia : 10M  min. wejścia mV, TC (bez alarmu przepalenia czujnika) 

 200k  min. wejście mV, TC (z alarmem przepalenia czujnika) 

 1M  min. wejście napięciowe  

 250  wejście prądowe (zewnętrzny rezystor bocznikowy: 250   

 < Zamawiany oddzielnie np. : HMSU3081A11>) 

Dopuszczalna rezystancja źródła sygnału: 

 10k  max wejścia mV, TC (bez alarmu przepalenia czujnika) 

 100  max wejście mV, TC (z alarmem przepalenia czujnika) 

 1k  max wejście napięciowe 

 10  max wejście RTD (na przewód) 

Tryb normalny : 60dB min. (50/60 0.1Hz) 

Tryb wspólny : 140dB min. (50/60 0.1Hz) 

Rezystancja izolacji : min. 0.5kV DC 20M  min. pomiędzy wszystkimi zaciskami i 

zaciskami uziemienia 

Wytrzymałość elektryczna : 1.5kV AC przez 1 min. pomiędzy zaciskami zasilania i masy 

 0.5kV AC przez 1 min. pomiędzy zaciskami wejścia i masy 

 0.2kV AC przez 1 min. pomiędzy zaciskami wejścia 

Odporność na wstrząsy : max 2m/s2  

Dokładność zegara : max 50ppm 

Dokładność przesuwu  : max 0.1% 
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11.1.3   Struktura. 

Montaż : Montaż panelowy (poziomy) 

    Dopuszczalne odchylenie do tyłu: 30  

Materiał (Kolor)  

 Obudowa : Policarbon (czarna), Szkło 10% UL94-V2 

  Drzwiczki  : Policarbon UL94-V2 (czysty) 

: Stopień ochrony (IEC529-IP65)  

11.1.4  Zasilanie. 

Napięcie zasilania : 100…240V AC 

Zakres napięcia zasilania : 85…264V AC 

Częstotliwość : 50/60Hz 

Zakres częstotliwość pracy : 45…65Hz 

Tabela 11.1.4 Pobór mocy 

 100V AC Max moc 

1 pisak ok. 20VA ok. 30VA 

2 pisaki ok. 25VA ok. 35VA 

11.1.5  Normalne warunki pracy 

Temperatura otoczenia : 0…50  

Wilgotność otoczenia  : 20…80%RH 

Napięcie zasilania  : 85…264V AC 

Częstotliwość  : 45…65Hz 

Wibracje  : max 10…60Hz 0.2m/s2 

Wstrząsy  : nie do przyjęcia 

Pole elektromagnetyczne : max 400A/m (DC/AC: 50/60Hz) 

Postawa  : Dozwolone odchylenie od poziomu: 30  

Czas nagrzewania  :min 30 minut po włączeniu zasilania 
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11.1.6  Wyjście alarmowe (opcja: LH3) 

Wyjścia : 3 przekaźniki (normalnie otwarte) 

Typ alarmu : 2 typy (H, L), 4 poziomy/kanał 

Obciążalność styku : 250V AC, max 3A (obciążenie rezystancyjne) 

 30V DC, max 3A (obciążenie rezystancyjne) 

 125V DC, max 0.5A (obciążenie rezystancyjne) 

Histereza : 0.5% 

Dokładność nastawy : Taka sama jak dokładność wyświetlania. 

11.1.7  Standardy bezpieczeństwa i EMI. 

Bezpieczeństwo elektryczne : IEC1010-1, UL3101-1  

Emisja : EN55011 Grupa1 klasa A 

Odporność : EN50082-2  

11.1.8  Funkcja DI (opcja: RE1) 

Max mogą być ustawione 3 punkty. 

11.1.9  Funkcja detekcji końca papieru (opcja: FL) 

Alarm zakończenia papieru w podajniku. 
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11.2   Standardowa specyfikacja ustawień.  

11.2.1  Mierzone zakresy. 

Zakres dokładności wyświetlania jest przedstawiony w poniższej tabeli 11.2.1. 

Warunki odniesienia:  Temperatura otoczenia  : 23 2  

 Wilgotność otoczenia : 55 10%RH 

 Napięcie zasilania  : 85 to 264V AC 

 Częstotliwość napięcia : 50/60%Hz 1% 

 Czas nagrzania : min 30 minut 

Dokładność kompensacji temperatury zimnych końców termopary nie jest zawarta w dokładności 

wyświetlania. 

Dokładność kompensacji temperatury zimnych końców 

B, R, S, PR40-20, Au-Fe : 1  

K, E, J, T, C, N, PL-II, U, L: 0.5  

Tabela 11.2.1 Zakres pomiarowy. 

Typ Zakres Zakres mierzony 
Pomiar

Wyświetlanie Rejestracja
Dokładność Rozdziel. Dokładność

W
ej
śc

ie
 n

ap
ię

ci
ow

e 
i p

rą
do

w
e  -10…10mV (0.2% pomiaru + 3cyfry) 10 V 

Dokładność 
wyświetlania 
(0.3% zakresu)

 0…20mV (0.2% pomiaru + 3cyfry) 10 V 

 0…50mV (0.2% pomiaru + 2cyfry) 10 V 

 -200…200mV (0.2% pomiaru + 3cyfry) 100 V 

 -1…1V (0.1% pomiaru + 3cyfry) 1mV 

 0…5V (0.2% pomiaru + 3cyfry) 1mV 

 -10…10V (0.3% pomiaru + 3cyfry) 10mV 

 4…20mA (0.2% pomiaru + 2cyfry) 0.01mA 

Te
rm

op
ar

y 

B 

0.0…1820.0  

(0.15% pomiaru + 1 ) 
400…600 , 2  
Dokładność niegwarantowana 
w zakresie 0…400  

0.1 /0.18  

32.0…3308.0ﾟF 

(0.15% pomiaru + 1.8 )  
752…1112 , 3.6  
Dokładność niegwarantowana 
w zakresie 32…752  

R1 

0.0…1760.0  
(0.15% pomiaru + 1 ) 

Jednak, 0…100 , 3.7  
100…300 , 1.5  

32.0…3200.0  
(0.15% pomiaru + 1.8 ) 

Jednak, 32… 212 , 6.7  
212… 572 , 2.7  
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Typ Zakres Zakres mierzony 
Pomiar
Wyświetlanie Rejestracja

Dokładność Typ Zakres

Te
rm

op
ar

y 
R2 

0.0…1200.0  
(0.15% pomiaru + 0.8 ) 

Jednak, 0…100 , 3.7  
100…300 , 1.5  

0.1 /0.18  
Dokładność 
wyświetlania 
(0.3% zakresu)

32.0…2192.0  
(0.15% pomiaru+ 1.44 ) 

Jednak, 32...212ﾟF, 6.7  
212…572ﾟF, 2.7  

S 

0.0…1760.0  
(0.15% pomiaru + 1 ) 

Jednak, 0…00 , 3.7  
100…300 , 1.5  

32.0…3200.0  
(0.15% pomiaru + 1.8 ) 

Jednak, 32…212 , 6.7  
212…572 , 2.7  

K1 

-200.0…1370.0  
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 1 ) 

-328.0…2498.0  
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

Jednak, -328…-148ﾟF, 
(0.15% pomiaru + 1.8 ) 

K2 

-200.0…600.0  
(0.15% pomiaru + 0.4 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 1 ) 

-328.0…1112.0  
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

Jednak, -328…-148ﾟF, 
(0.15% pomiaru + 1.8ﾟF) 

K3 

-200.0…300.0  
(0.15% pomiaru + 0.3 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 1 ) 

-328.0…572.0  
(0.15% pomiaru + 0.5 ) 

Jednak, -328…-148 , 
(0.15% pomiaru + 1.8 ) 

E1 
-200.0…800.0  (0.15% pomiaru + 0.5 ) 
-328.0…1472.0  (0.15% pomiaru + 0.9 ) 

E2 
-200.0…300.0  (0.15% pomiaru + 0.4 ) 
-328.0…572.0  (0.15% pomiaru + 0.7 ) 

E3 
-200.0…150.0  (0.15% pomiaru + 0.3 ) 
-328.0…302.0  (0.15% pomiaru +0.5ﾟF) 

J1 

-200.0…1100.0  
(0.15% pomiaru + 0.5 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0…2012.0  
(0.15% pomiaru + 0.9 ) 

Jednak, -328…-1480 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

J2 

-200.0…400.0  
(0.15% pomiaru + 0.4 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0…752.0  
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

Jednak, -328…-1480 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

J3 

-200.0…200.0  
(0.15% pomiaru + 0.3 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0…360.0  
(0.15% pomiaru + 0.5ﾟF) 

Jednak, -328…-1480 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

 



Instrukcja obsługi  HR-701, HR-702 
 

ACSE Sp. z o.o.; 31-223 Kraków; ul. Pachońskiego 2A 
Tel./fax 12 415 05 09 http://www.acse.pl; e-mail: biuro@acse.pl 

Strona 115 z 120

 

 

Typ Zakres Zakres mierzony 
Pomiar
Wyświetlanie Rejestracja

Dokładność Typ Zakres

Te
rm

op
ar

y 

T1 

-200.0…400.0  
(0.15% pomiaru + 0.5 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

0.1 /0.18  

Dokładność 
wyświetlania 
(0.3% zakresu)

-328.0…752.0  
(0.15% pomiaru + 0.9 ) 

However, -328…-1480 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

T2 

-200.0…200.0  
±(0.15% pomiaru + 0.4 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0…392.0  
±(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

Jednak, -328…-148 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

C 
0.0…2320.0  (0.15% pomiaru + 1 ) 
32.0…4208.0  (0.15% pomiaru + 1.8 ) 

Au-Fe 1.0 …300.0K 
(0.15% pomiaru + 1K) 

Jednak, 1…20 K, 2.4 K 
0.1K 

N 
0.0 to 1300.0  (0.15% pomiaru + 0.7 ) 

0.1 /0.18  

32.0 to 2372.0  (0.15% pomiaru + 1.3ﾟF) 

PR40-20 

0.0 to 1880.0  
(0.15% pomiaru + 1 ) 

Jednak, 0…300 , 37.6  
300…800 , 18.8  

32.0 to 3416.0ﾟF 
(0.15% pomiaru + 1.8 ) 

Jednak, 32…572 , 67.7  
572…1472 , 33.8  

PL-  
0.0 to 1390.0  (0.15% pomiaru + 0.7 ) 
32.0 to 2534.0  (0.15% pomiaru + 1.3 ) 

U 

-200.0 to 400.0  
(0.15% pomiaru + 0.5 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0 to 752.0  
(0.15% pomiaru + 0.9 ) 

Jednak, -328…-148 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

L 

-200.0 to 900.0  
(0.15% pomiaru + 0.5 ) 

Jednak, -200…-100 , 
(0.15% pomiaru + 0.7 ) 

-328.0 to 1652.0  
(0.15% pomiaru + 0.9 ) 

Jednak, -328…-148 , 
(0.15% pomiaru + 1.3 ) 

C
zu

jn
ik

i r
ez

ys
ta

nc
yj

ne
 

Pt100-1 
-200.0 to 650.0  (0.15% pomiaru + 0.3 ) 
-328.0 to 1202.0  (0.15% pomiaru + 0.6 ) 

Pt100-2 
-200.0 to 200.0  (0.15% pomiaru + 0.2 ) 
-328.0 to 392.0  (0.15% pomiaru + 0.4 ) 

JPt100-1 
-200.0 to 630.0  (0.15% pomiaru + 0.3 ) 
-328.0 to 1166.0  (0.15% pomiaru + 0.6 ) 

JPt100-2 
-200.0 to 200.0  (0.15% pomiaru + 0.2 ) 
-328.0 to 392.0  (0.15% pomiaru + 0.4 ) 

 
B,R,S,K,E,J,T,N :  JIS C 1602-1995 (IEC584-1) 
C :  Made by “Hoskins” (WRe5-26) 
Au-Fe :  ASTM COMMITTEE-20 ON TEMPERATURE MEASUREMENT 
PR40-20 :  ASTM E1751-1995 
PL-  :  ASTM E1751-1995 
U :  DIN43710 : 1985 (Cu-CuNi) 
L :  DIN43710 : 1985 (Fe-CuNi) 
Pt100 :  JIS C 1604-1997 (IEC751) 
JPt100 :  (JIS C 1604-1981) 
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11.2.2  Dokładność kanałów obliczeniowych. 

(1) Skalowanie 

Dokładność skalowania przedstawia poniższy wzór:  

Dokładność skalowania = [Dokładność zakresu x współczynnik skalowania +2 cyfry] 

 

Ale, współczynnik skalowania= 

 

Przykład 1) Napięcie 1.000…1.000V, zakres skalowania 0.00…100.00. 

Wyznaczona dokładność =0.1%×1.000V+3 cyfry 

(Wejście+1.000V) =4 cyfry 

 

Współczynnik skalowania  =                             =5 

 

Dlatego dokładność skalowania = （4x5+2）= 22 cyfry 

 

Dokładność zapisu analogowego  =    4+{1000 ( 1000)} x                     = 10 cyfry = 0.01V 

 

Przykład 2) Termopara typu K: 0.0…200.0  i skalowanie 0.00…200.00. 

Wyznaczony zakres dokładności    =0.15%×200.0+0.3  

 (Wejście 200 )   =0.6  = 6 cyfr 

 

współczynnik skalowania =                                =10  

 

Dlatego dokładność skalowania = (6×10+2) = 62 cyfry= 0.62  

 

(2) Obliczanie pierwiastka. 

Dokładność pierwiastkowania wyznacza poniższy wzór:: 

Wartość wyświetlana= 10    Zmienna procesowa 

Wyznaczona wartość dokładności wyświetlania:   

Dokładność zmiennej procesowej: e  

Zmienna procesowa: x (zmienna w %). 

Wartość wyświetlana =10       x e               10  x     

 

Dlatego, dokładność wyświetlania = 

 

 

Dla wejścia 4…20mA, obliczona dokładność pierwiastka  przedstawia poniższy wzór: 

 

Pomiar 100% 100 =                     =                              =0.16% wartości odczytanej 

Skalowany zakres 
Mierzony zakres 

10000 0 
1000 （ 1000） 

0.3 
100 

20000 0 
2000 0 

10e 
2   x 

5e 
x 

5（0.2+0.125） 
10 

5e 
100 
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Pomiar 50% 50 =                     =                           =0.19% wartości odczytanej 

 

Pomiar 9% 9 =                     =                           =2.3% wartości odczytanej 

 

Pomiar1% 1 =                     =    5(0.002+12.5) =62.5% wartości odczytanej 

 

 

(3) Logarytm dziesiętny. 
Dokładność jest zdefiniowana jako logarytm z wartość wyświetlanej.  
Według normalnych warunków dokładność jest mniejsza niż 1 cyfra, i nie może być odczytana. 

 

(4) Różnica, suma i średnia. 
Dokładność różnicy, sumy i średniej przedstawia poniższy wzór: 
Różnica i suma : wyznaczona dokładność kanału odniesienia ×2 
Średnia : wyznaczona dokładność kanału odniesienia 

 

Przykład) Kanał odniesienia napięciowy 00.00…10.00V różnica -10.00…10.00. 
wyznaczona dokładność kanału odniesienia = (0.3%×10.00V+3 cyfry) 

   = (1000×0.003+3) 
   = 6 cyfry 

Wyznaczona dokładność różnicy = 6×2 = 12 cyfry 

 

11.2.3   Indywidualna specyfikacja 

Tabela 11.2.3 Pozycje specyfikacji 

Blok Pozycja Specyfikacja 

Wejście  

Mierzone kanały 1, 2 

Próbkowanie 120ms 

Interwał wyświetlania 2.4sec (dane uaktualniane, co 120ms) 

Zapis 
i wydruk 

Forma zapisu Jednorazowy pisak 

Forma wydruku Punktowy (1 kolor) 

Szerokość rejestracji 100mm 

Czas odpowiedzi 1.0sec max. (95%, IEC 1143) 

Papier 
Długość: 16m, Szerokość: 114mm, 
Długość czystego papieru 12m. 

Prędkość papieru 
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 
240, 300, 360, 375, 450, 600, 720, 750, 900, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 
3600, 4500, 4800, 5400, 6000, 7200, 9000, 10800, 12000mm/h 

Kolor rejestracji 1 pisak (czerwony), 2 pisaki (zielony) 

Kolor wydruku Purpurowy 

Waga max 2.5kg  

Pobór mocy max 35VA  

 

5（0.1+0.167）

7.07 

5e 
50 

5（0.018+1.39） 
3 

5e 
9 

5e 
1 
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11.2.4  Standardowe funkcje. 

Tabela 11.2.4 Funkcje standardowe. 

Pozycja Opis 

Analogowe wskazanie Brak 

Analogowa rejestracja Analogowa rejestracja za pomocą pisaka. 

Wyświetlanie jednostek Brak 

Wyświetlanie cyfrowe 
Wyświetlane: nr. kanału, zmienna procesowa, prędkość papieru, ustawienie 
alarmu. 

Wydruk zbiorczy 
Wydruk: daty, czasu, prędkości, zmiennej procesowej i jednostki 
z programowanym interwałem, wydruk synchroniczny/asynchroniczny może 
być wybierany w trybie ustawień.  

Wydruk listy 
Wydruk: prędkości papieru, typu czujnika, mierzony zakres, jednostka, 
ustawiony alarm, komentarz, opis wydruku, wydruk zbiorczy ON/OFF, strefowy, 
częściowo zawężony/rozszerzony 

Wydruk listy nastaw 
inżynierskich 

Wydruk: kanału lub etykiety, alarmu, wydruk zbiorczy ON/OFF, Czas 
odniesienia, interwał, wydruk zbiorczy synchroniczny/asynchroniczny., wydruk 
korekty przesunięcia ON/OFF, histereza alarmu, alarm przepalenia czujnika, 
funkcja DI (opcja) 

Wydruk ręczny Wydruk: wyników pomiarów za pomocą klawiatury. 

Programowanie Programowanie: prędkości papieru, wartości alarmu, zbiorcze, daty i czasu. 

Backup pamięci 
Funkcje zegara podtrzymuje wbudowana litowa bateria. Żywotność baterii 
wynosi 10lat. (Przy poborze maksymalnym prądu: 5 lat).  Ustawienia i dane 
kalibracji przechowywane SA w nieulotnej pamięci.  

Alarm Ustawienia: 2 typy (H, L) na kanał (4 poziomy). 

Prędkość papieru Wybór prędkości spośród 41 typów. 

Wyświetlanie zegara 
Wyświetlanie: roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty. Ustawienie roku 
przestępnego automatyczne.  

Samodiagnostyka Gdy błąd wystąpi wyświetlane jest kod błędu “E Err  ” 

Skalowanie 
Wyświetla i rejestruje sygnał wejściowy 4 …. 20mA, konwertuje na wartość 
inżynierską. 
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11.3  Standardowe ustawienia funkcji. 

11.3.1  Standardowe ustawienia funkcji. 

Tabela 11.3.1 Standardowe ustawienia funkcji. 

Funkcja Opis 

Przepalenie czujnika 
Sygnalizuje uszkodzenie czujnika lub rozłączenia. Wyszczególnienie 
każdego kanału. (Napięcie max 50mV, wejście TC ) 

Numer etykiety 
Ustawienie etykiety składającej się z 5 znaków na kanał. (Wydruk przy 
wydruku zbiorczym) 

Kompensacja zimnych końców Specyfikacja kompensacji wewnętrznej lub zewnętrznej 

Funkcja kopiowania Kopiowanie ustawionych kanałów 

Offset wejścia Ustawienie offsetu wejścia. 

Zapis strefowy Specyfikacja obszaru zapisu dla pisaka, osobny dla każdego kanału 

Zapis zawężony/rozszerzony Rejestracja częściowo zawężona/rozszerzona 1 linia na kanał 

Wydruk wystąpienia alarmów 
Wydruk: wystąpienia, numeru kanału, typu alarmu, na czerwono, jeżeli alarm 
wystąpił. 

Wydruk ustąpienia alarmów 
Wydruk: ustąpienia, numeru kanału, typu alarmu, na purpurowo, jeżeli alarm 
ustąpił. 

Obliczanie Obliczanie pierwiastka 

Obliczanie między kanałami Obliczanie sumy, różnicy średniej wartości między kanałami 

Alarm z histerezą Ustawienie histerezy alarmu 0% … 0.5% FS. 

Filtr cyfrowy Rejestracja z przefiltrowana zmienna procesową. 

 

11.4  Funkcje opcjonalne. 

11.4.1  Zdalne sterowanie DI. 

Funkcja Opis 

Posuw papieru start/stop ON: Start,   OFF: Stop 

Zmiana prędkości posuwu ON: 1-pierwsza,  OFF: 2-druga 

Wydruk komentarza (synch./asynch.) ON: wydruk komentarza 

Wydruk ręczny (synch./asynch.) ON: wydruk ręczny 

Wydruk daty i czasu (synch./asynch.) ON: wydruk daty i czasu 

11.4.2  Funkcje alarmu. 

3 przekaźniki normalnie rozwarte. 

11.4.3  Komunikacja. 

RS-232C (standard) 

RS-485 (opcja)
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