Konfigurowanie ustawień stref
1.

Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.

2.

Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień.
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

Obsługa sterownika
Zmiana temperatur strefy
1.

Wybrać jedną strefę.

2.

Wybrać inną strefę.

3.

Aby wyświetlić przyciski poleceń, należy wybrać co najmniej jedną
strefę.

3.

Wybrać opcję [Range] (Zakres).

4.

Wybrać opcję [Set] (Nastawa), aby wyświetlić następną stronę.

4.

5.

Wybrać opcję [Options] (Opcje), aby otworzyć ustawienia stref.
Użyć przycisków [PgUp] i [PgDn], aby wyświetlić wszystkie
ustawienia sterownika.

Wybrać opcję [Set] (Ustaw).
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

5.

Wybrać jedną z następujących opcji:

6.

Przenieść niebieski wskaźnik wyboru na określoną opcję.

7.

Wybrać opcję [Enter] (Zatwierdź), aby zatwierdzić, lub opcję
[Cancel] (Anuluj), aby zakończyć bez wprowadzania zmian.
Opcje ustawień strefy

Alias
(Identyfikator)

Uaktywnia strefę. Użytkownik może określić typ strefy.

Speed
(Prędkość)

Użytkownik może zastąpić prędkość automatyczną
wybraną prędkością ręczną

Sensor
(Czujnik)

Użytkownik może wybrać termoparę typu J lub typu K

Ustawianie granic strefy

6.

•

[Set] (Ustaw) — ustawia nową temperaturę

•

[Add] (Dodaj) — podnosi ogólną temperaturę

•

[Sub] (Odejmij) — obniża ogólną temperaturę
Wprowadzić wymaganą wartość.
Nowa temperatura zostanie wyświetlona na stronie głównej.

Przełączanie na tryb ręczny
1.

Wybrać jedną strefę.

2.

Wybrać inną strefę.

3.

Wybrać opcję [Range] (Zakres).

4.

Wybrać opcję [Set] (Ustaw) i wprowadzić hasło w przypadku
wyświetlenia monitu.

1.

Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.

5.

Wybrać opcję [Man] (Ręczny) i ustawić wartość procentową mocy.

2.

Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień.
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

6.

Wybrać opcję [Ent] (Zatwierdź).

Przełączanie trybów — wiele stref

3.

Aby wyświetlić przyciski poleceń, należy wybrać co najmniej jedną
strefę.

1.

Na stronie głównej wybrać przycisk Mode (Tryb).

2.

Wybrać opcję [OK] (OK), aby zatwierdzić, lub opcję [Cancel] (Anuluj),
aby zakończyć bez zmiany ustawień.

4.

Wybrać opcję [Edit] (Edycja) i wprowadzić żądane wartości.

5.

Wybrać opcję [Cancel] (Anuluj), aby powrócić do strony głównej.
Opcje granic strefy

Limits
(Ograniczenia)

Ustawia limity alarmu wysokiego i niskiego

Standby
(Tryb czuwania)

Ustawia spadek temperatury w przypadku trybu
czuwania

Boost
(Wzmocnienie)

Ustawia wzrost temperatury w trybie wzmocnienia

Ustawianie temperatury strefy
1.

Wybrać jedną strefę.

2.

Wybrać inną strefę.

3.

Wybrać opcję [Range] (Zakres).

4.

Wybrać opcję [Set] (Ustaw).

5.

Wprowadzić hasło w przypadku wyświetlenia monitu.

6.

Wprowadzić nową temperaturę.

7.

Wybrać opcję [Ent] (Zatwierdź), aby zaakceptować nową
temperaturę, lub opcję [Bsp], aby opuścić stronę bez zapisywania.

Ustawianie temperatury w trybie wzmocnienia i czuwania
1.

Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.

2.

Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień.
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

3.
4.

Wybrać co najmniej jedną strefę.
Wybrać opcję [Boost] (Wzmocnienie) lub
[Standby] (Tryb czuwania).

5.

W panelu wybrać opcję [Edit] (Edycja), aby wyświetlić klawiaturę.

6.

Wprowadzić wymaganą temperaturę w trybie wzmocnienia lub
czuwania.

7.

Wybrać opcję [Cancel] (Anuluj), aby powrócić do strony głównej.
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Opcje trybów
[Run] (Praca)

Włącza wszystkie strefy

[Stop]
(Zatrzymanie)

Wyłącza wszystkie strefy

[Standby]
(Tryb czuwania)

Obniża temperaturę we wszystkich strefach
po skonfigurowaniu temperatur trybu czuwania

[Shutdown]
(Wyłączanie)

Rozpoczyna sekwencję wyłączania, określoną trybem
uruchamiania

[Boost]
(Wzmocnienie)

Tymczasowo podnosi temperaturę w strefie
po skonfigurowaniu temperatur wzmocnienia
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Skrócona instrukcja obsługi kontrolera Tempmaster™ Me
Obsługa sterownika

Ekrany główne i menu
Konfigurowanie sterownika
Konfigurowanie ustawień sterownika
Konfigurowanie ustawień globalnych
Konfigurowanie ustawień stref
Ustawianie granic strefy
Ustawianie temperatury strefy
Ustawianie temperatury w trybie wzmocnienia i czuwania

Ekrany główne i menu
Strona główna

Globalne wsparcie

Konfigurowanie sterownika
Funkcje:
•
•
•

Strona ToolStore

Zmiana temperatur strefy
Przełączanie na tryb ręczny
Przełączanie trybów — wiele stref

Monitorowanie — obserwacja
stanu strefy
Sterowanie — wybór trybu
Ustaw — ustawianie lub
zmiana wartości zadanej lub
trybów pracy

Konfigurowanie ustawień sterownika
1.

Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę
przechowywania narzędzi.

2.

Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień.
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

3.

Wybrać opcję [Config] (Konfiguruj).

4.

Wybrać opcję [Options] (Opcje), aby otworzyć strony ustawień
sterownika.
Użyć przycisków [PgUp] i [PgDn], aby wyświetlić listę wszystkich
ustawień sterownika.

5.

Przenieść niebieski wskaźnik wyboru na określoną opcję.

6.

Wybrać opcję [Enter] (Zatwierdź), aby zatwierdzić, lub opcję
[Cancel] (Anuluj), aby zakończyć bez zmiany ustawień.

Opis:
Lista narzędzi wraz z nazwami
i zapisanymi ustawieniami.

Opcje ustawień sterownika

Strona Ustawienia
narzędzia

Opis:
Zapewnia dostęp za pomocą
przycisku [Config] (Konfiguruj)
do następujących elementów:
•
Strony ustawień sterownika
•
Strona ustawień globalnych

Wejście

Włącza wejście zdalne do gniazda pomocniczego
HA4

Skala

Wybór °C lub °F

Wyświetlanie mocy

Wyświetla wartość procentową mocy lub prądu

Język

Umożliwia wybór języka wyświetlanego w konsoli

Kontrola hasła

Włącza lub wyłącza dostęp za pośrednictwem hasła

Prąd upływu

Włącza lub wyłącza prąd upływu

Konfigurowanie ustawień globalnych

Strona ustawień
sterownika

Opis:

1.

Wybrać opcję [Tool] (Narzędzie), aby otworzyć stronę narzędzia.

Dostęp w celu ustawienia lub zmiany
następujących parametrów:
•
Wejście
•
Skala (temperatura)
•
Wyświetlanie mocy
•
Język
•
Kontrola hasła
•
Prąd upływu

2.

Wybrać opcję [Setup] (Ustawienia), aby otworzyć stronę ustawień.
W przypadku wyświetlenia monitu wprowadzić hasło systemu.

3.

Wybrać opcję [Config] (Konfiguruj).

4.

Wybrać opcję [Global] (Globalne), aby otworzyć stronę ustawień
globalnych.

5.

Wybrać opcję [Edit] (Edycja) i wprowadzić żądaną wartość.

6.

Wybrać opcję [Back] (Wstecz), aby zamknąć panel i zakończyć bez
wprowadzania zmian.
Opcje ustawień globalnych
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Czas wzmocnienia

Ustawia czas włączenia temperatury wzmocnienia

Temperatura
maksymalna

Ogranicza najwyższą temperaturę, którą może
ustawić użytkownik

Moc maksymalna

Ogranicza najwyższą moc, którą może ustawić
użytkownik
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