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1.1 Používané symboly

1 Poznámka na úvod

Pokyny pro manipulaci
Reakce, výsledek
Označení tlačítek, zkratek nebo signalizace
Křížový odkaz

Důležité upozornění
Při nedodržení může dojít k chybné funkci nebo poruchám.

Informace
Doplňující upozornění

 › Před uvedením snímače do provozu si pečlivě pročtěte tento dokument. Ujistěte se, že je výrobek pro dotyčnou 
 aplikaci vhodný bez jakýchkoliv omezení.
 › Nedodržení pokynů pro používání nebo technických údajů může mít za následek věcné škody nebo poškození 

 zdraví osob.
 › Ve všech aplikacích zkontrolujte snášenlivost materiálu produktu s měřenými tlakovými médii.
 › Pro zajištění bezvadného stavu snímače po celou dobu provozu je nutné ho používat k měření pouze takových 

 látek, vůči kterým jsou smáčené materiály dostatečně odolné → 3.1 Použití.

2 Pokyny k bezpečnosti

Zodpovědnost za to, zda lze snímač použít k danému účelu, nese provozovatel. 
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené chybným používáním ze strany provozovatele. 
Neodborná instalace a obsluha snímače vede ke ztrátě garančních nároků.
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Přístroj měří a sleduje systémový tlak strojů a zařízení.

Obj. číslo Rozsah měření Rozsah tlaku
(max. přípustný tlak) *) Min. tlaková pevnost

bar PSI bar PSI bar PSI
Tlakové snímače s vnějším závitem G¼

TSE3-D 0 ... 400 0 … 5 800 800 11 580 1 700 24 650

*) Při statickém přetížení nebo max. 100 mil. tlak. cyklů.

MPa = (naměřená hodnota v bar) ÷ 10
kPa = (naměřená hodnota v bar) x 100

3 Použití v souladu s určením

3.1 Použití

Druh tlaku: relativní tlak

Přetížení statickým a dynamickým tlakem, které překračuje předepsaný tlakový rozsah, je třeba vyloučit pomocí vhodných opatření.
Nesmí být překročena předepsaná min. tlaková pevnost.
Již při krátkodobém překročení min. tlakové pevnosti může být snímač zničen.
POZOR: Nebezpečí poranění!

Přístroje jsou odolné proti podtlaku. Při jmenovitém rozsahu tlaku ≤ 300 mbar je třeba dodržovat údaje, uvedené v katalogu!

Směrnice pro tlaková zařízení (PED):
Přístroje odpovídají směrnici pro tlaková zařízení a jsou konstruovány a vyráběny pro média skupiny kapalin 2 podle osvědčených 
technických postupů, odpovídajících současné technické praxi.
Použití médií skupiny kapalin 1 na požádání!

4 Funkce

 › Přístroj zobrazuje aktuální systémový tlak na displeji.
 › Vytváří výstupní signály podle druhu provozu a nastavení parametrů.
 › Mimo to poskytuje přes IO-Link procesní data.
 › Přístroj je dimenzován pro úplnou oboustrannou komunikaci. K dispozici jsou následující možnosti:

 - zobrazení na vzdálené ploše: načítání a zobrazování aktuálního systémového tlaku.
 - dálkové nastavování parametrů: načítání a změna aktuálního nastavení parametrů.
 - nastavení parametrů IO-Link → 4.4.

4.1 Komunikace, nastavení parametrů, vyhodnocení

OUT1 (Pin 4)  › spínací signál (250 mA) pro indikaci dosažení nastavené hodnoty systémového 
tlaku nebo komunikace přes IO-Link

OUT2 (Pin 2)  › spínací signál (250 mA) pro indikaci dosažení nastavené hodnoty systémového 
tlaku nebo analogový signál 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

4.2 Funkce spínání

OUTx mění stav sepnutí (250 mA) při překročení nebo podkročení nastavených mezí spínání (SPx, rPx). 
Přitom lze navolit následující funkce spínání:
 › Funkce hystereze / spínací kontakt: [ou1/ou2] = [Hno] (→ obr. 1).
 › Funkce hystereze / rozepínací kontakt: [ou1/ou2] = [Hnc] (→ obr. 1). 

 Nejprve se stanoví bod sepnutí (SPx), poté bod rozepnutí (rPx). 
 Takto definovaná hystereze zůstává stejná i při další změně SPx.
 › Funkce okna / spínací kontakt: [ou1/ou2] = [Fno] (→ obr. 2).
 › Funkce okna / rozepínací kontakt: [ou1/ou2] = [Fnc] (→ obr. 2). 

 Šířka okna je nastavitelná vzdáleností FHx od FLx. 
 FHx = horní hodnota, FLx = dolní hodnota.

Při nastavení funkce okna mají bod sepnutí i rozepnutí hysterezi s pevně nastavenou hodnotou 0,25 % měřeného rozpětí.

P    = systemový tlak;
HY = hystereze;
FE  = okno
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4.3 Analogová funkce

OUT2 poskytuje analogový výstup:
 › [ou2] stanovuje, zda se nastavený rozsah měření bude zobrazovat na 4...20 mA ([ou2] = [I]) nebo 

 na 0 ... 10 V ([ou2] = [U]).
 › Analogový počáteční bod [ASP2] stanovuje, při které naměřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 

 4 mA nebo 0 V.
 › Analogový koncový bod [AEP2] stanovuje, při které naměřené hodnotě bude mít výstupní signál hodnotu 

 20 mA nebo 10 V. 

Minimální vzdálenost mezi [ASP2] a [AEP2] = 20 % z naměřeného rozpětí.

Napěťový výstup 0 ... 10 V: Proudový výstup 4 ... 20 mA: 

Tovární nastavení Definování rozsahu měření Tovární nastavení Definování rozsahu měření

P =         systémový tlak
MEW =  koncová hodnota rozsahu měření
ASP =    analogový počáteční bod [ASP2]
AEP=     analogový koncový bod [AEP2]

P =        systémový tlak
MEW =  koncová hodnota rozsahu měření
ASP =    analogový počáteční bod [ASP2]
AEP=     analogový koncový bod [AEP2]

V rozsahu měření daného snímače se výstupní signál pohybuje mezi 
0 a 10 V.
Dále se indikuje:
 › systémový tlak nad [AEP2]: 10 ... 10,3 V
 › signalizace chyb dle Namur: 11 V

V rozsahu měření daného snímače se výstupní signál pohybuje mezi 
4 a 20 mA.
Dále se indikuje:
 › systémový tlak nad [AEP2]: 20 ... 20,5 mA
 › systémový tlak pod [ASP2]: 4 ... 3,8 mA
 › signalizace chyb dle Namur: 21,5 mA.

4.4 IO-Link

Obecné informace
Tento snímač disponuje komunikačním rozhraním IO-Link, které pro svůj provoz vyžaduje funkční modul IO-Link 
(IO-Link-Master).
Rozhraní IO-Link umožňuje přímý přístup k procesním a diagnostickým datům a dovoluje nastavovat parametry přístroje za provozu. Navíc  je možný 
přenos diskrétních hodnot pomocí kabelu s adaptérem USB.
Další informace k IO-Link naleznete pod www.argo-hytos.com → „výrobky“ → „Tlakové spínače“ → „TSE3-D“.

Speciální informace ke snímači
IODD, nutné pro konfiguraci snímače des IO-Link-Gerätes a podrobnou strukturu procesních dat, informace o diagnóze a adresy parametrů naleznete 
pod www.argo-hytos.com → „výrobky“ → „Tlakové spínače“ → „TSE3-D“.

Před montáží a demontáží snímače zajistěte, aby zařízení nebylo pod tlakem.

5 Montáž

►  Snímač namontovat do příslušného otvoru pomocí připojovacího závitu G¼.
►  Pevně utáhnout doporučeným utahovacím momentem:

Rozsah tlaku v bar Utahovací moment v Nm

-1 ... 400 25 ... 35

Závisí na mazání, těsnění a tlakové zátěži!

Mechanický doraz nesmí být při otáčení překonán!

Tělesem snímače s konektorem lze otáčet v rozsahu 345°.
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►  Zařízení spouštějte bez tlaku.

►  Snímač připojujte následujícím způsobem:

6 Elektrické připojení

Snímač smí instalovat pouze odborník v oboru elektro.
Dodržujte mezinárodní i tuzemské předpisy pro instalaci elektrotechnických zařízení.
Napájecí napětí dle EN 50178, SELV, PELV.

Pro rozsah platnosti cULus:
Snímač musí být napájen oddělovacím izolačním transformátorem opatřeným pojistkou:

a) 5 A pro napětí 0 ... 20 Vrms (0 ... 28.3 Vp) nebo
b) 100/Vp pro napětí 20 ... 30 Vrms (28.3 ... 42.4 Vp).

Pro připojení snímače smí být použit pouze uvedený (CYJV/7) nebo R/C (CYJV2/8) kabel, který je přijatelný z hlediska vhodných jmenovitých 
parametrů.

Barvy vodičů

BK černá

BN hnědá

BU modrá

WH bílá

OUT1: Spínaný výstup nebo IO-Link
OUT2: Spínaný výstup nebo analogový výstup
Barevné označení podle DIN EN 60947-5-2

Příklady zapojení

2 x pozitivně spínané kontakty 2 x negativně spínané kontakty

1 x pozitivně spínaný kontakt  / 1 x analogový 1 x negativně spínaný kontakt  / 1 x analogový

7 Obslužné a signalizační prvky

1 až 8: indikace-LED

LED 1 Indikace sepnutí OUT1 (svítí, pokud je výstup 1 sepnutý).

LED 8 Indikace sepnutí OUT2 (lsvítí, pokud je výstup 2 sepnutý).

LED 2 - 7 Indikace nastavené jednotky měření systémového tlaku
( přiřazení  jednotek je závislé na typu provedení snímače).

9: tlačítko Enter [●]

- Výběr parametrů a potvrzení jejich hodnot.

10 až 11: tlačítko se šipkou nahoru [▲] a dolů [▼]

- Nastavení hodnot parametrů (plynule nepřerušovaným stiskem; po krocích jednotlivými kliky).

12: Abecední a číselný 4 místný displej

- Zobrazení aktuálnígo systémového tlaku.
- Zobrazení parametrů a jejich hodnot.



Body nabídky s šedým pozadím, př. [       ] 
se po výběru přiřazených parametrů aktivují  

FH1
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8 Nabídka

8.1 Struktura nabídky: Hlavní nabídka

8.2 Vysvětlivky k nabídce

8.2.1 Vysvětlivky k úrovni nabídky 1

SPx / rPx Horní / spodní mezní hodnota systémového tlaku, při které spíná OUTx při nastavení hystereze. 
Předpoklad: nastavení OUTx je [Hno] nebo [Hnc].

FHx / FLx Horní / spodní mezní hodnota pro systémový tlak, při které spíná OUTx při nastavení okna. 
Předpoklad: nastavení OUTx je [Fno] nebo [Fnc].

ASP2 Analogový počáteční bod pro systémový tlak: hodnota tlaku, při které je hodnota analogového signálu 4 mA / 0 V  
Předpoklad: nastavení OUT2 je [I] nebo [U].

AEP2 Analogový koncový bod pro systémový tlak: hodnota tlaku, při které je hodnota analogového signálu 20 mA / 10 V. 
Předpoklad: nastavení OUT2 je [I] nebo [U].

EF Rozšířené funkce / otevření úrovně nabídky 2.
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8.2.2 Vysvětlivky k úrovni nabídky 2

rES Vraťte se opět do továrního nastavení.

ou1
Výstupní funkce pro OUT1:
• Spínací signál pro mezní hodnoty tlaku: funkce hystereze [H ..] nebo funkce okna [F ..], 
   vždy spínací kontakt [. no] nebo rozepínací kontakt [. nc].

ou2

Výstupní funkce pro OUT2:
• Spínací signál pro mezní hodnoty tlaku: funkce hystereze [H ..] nebo funkce okna [F ..], 
   vždy spínací kontakt [. no] nebo rozepínací kontakt [. nc].
• Analogový signál pro aktuální systémový tlak: 4 ... 20 mA [I] nebo 0 ... 10 V [U].

dS1 / dS2 Časové zpoždění při spínání pro OUT1 / OUT2.
dr1 / dr2 Časové zpoždění při rozepínání pro OUT1 /OUT2.

uni Standardní nastavená jednotka pro měření systémového tlaku (zobrazení):
[bAr] / [mbar] / [MPA] / [kPA] / [PSI] / [inHG] / [iH2O] / [mmWS] .

P-n Logika spínání výstupů: pnp / npn.
Lo Uložení minimální hodnoty systémového tlaku
Hi Uložení maximální hodnoty systémového tlaku.
dAP Tlumení spínaného výstupu bodu spínání.

dAA Tlumení analogového výstupu.
Předpoklad: nastavení OUT2 je [I] nebo [U].

coF Kalibrace nulového bodu.
coLr Přiřazení barev displeje „červená“ a „zelená“ v měřicím rozsahu

cFH / cFL Horní / spodní hodnota  pro změnu barvy. Parametr je aktivní pouze po výběru volně 
definovatelného barevného okna v parametru coLr: [r-cF] nebo [G-cF].

diS Interval aktualizace a orientace zobrazení.

9 Nastavení parametrů

Během procesu nastavování parametrů zůstává snímač v pracovním režimu. Dále provádí monitorovací funkce ve stávajícím režimu, dokud není nové 
nastavení dokončeno.

9.1 Postup nastavování parametrů obecně

Každé nastavení parametrů vyžaduje  3 kroky:

1

Vybrat parametr
► [●] stisknout pro vstup do nabídky 
     

► [▲] nebo [▼] tisknout, dokud se 
     nezobrazí požadovaný parametr.

2

Nastavit hodnotu parametru
► [●] stisknout pro editaci vybraného 
     parametru.

► [▲] nebo [▼] tisknout po dobu min. 1 s.
>   Po 1 s: nastavená hodnota se změní:
     Po krocích jednotlivými kliky nebo
     plynule dlouhým stisknutím.

Číselné hodnoty se plynule zvyšují pomocí [▲] nebo snižují pomocí [▼].

3 Potvrdit hodnotu parametru
► Krátce [●] stisknout.

>  Parametr je opět zobrazen.
    Nově nastavená hodnota je uložena.

Nastavení dalších parametrů
► [▲] nebo [▼] tisknout, dokud se nezobrazí požadovaný parametr.

Ukončení nastavování parametrů
► [▲] nebo [▼] stisknout a držet, dokud se nezobrazí aktuální naměřená hodnota, nebo 30 s počkat.
>   Snímač se vrátí do zobrazování procesních hodnot.

Zobrazí-li se při pokusu změnit hodnotu nějakého parametru [C.Loc], je aktivní proces nastavování parametrů přes komunikaci 
IO-Link (dočasné uzamčení).

Zobrazí-li se [S.Loc], je snímač trvale uzamčen ze strany softwaru. 
Toto uzamčení lze odstranit pouze s pomocí parametrovacího softwaru.
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•  Přechod z úrovně nabídky 1 do úrovně nabídky 2:

► [●] stisknout pro vstup do nabídky.

► [▼] tisknout tak dlouho, dokud se 
           nezobrazí [EF].

► [●] stisknout.

>  Zobrazí se první parametr podnabídky 
    (zde: [rES]).

• Zablokování / odblokování
   Snímač lze elektronicky uzamknout, takže nemůže dojít k neúmyslnému zadání chybných hodnot.

► Zajistit, aby se snímač nacházel v normálním  
    pracovním režimu.
► [▲] + [▼] stisknout zároveň a držet po 
     dobu 10 s.

>  Zobrazí se [Loc].

Během provozu: na krátkou chvíli se zobrazí [Loc], pokud se pokoušíte změnit hodnoty nějakého parametru.

Pro odblokování:
► Zajistit, aby se snímač nacházel v normálním  
    pracovním režimu.
► [▲] + [▼] stisknout zároveň a držet po 
     dobu 10 s.

>  Zobrazí se [uLoc].

Stav při dodávce: není uzamčen.

• Timeout:

Pokud se během nastavování nějakého parametru nestiskne po dobu 30 s žádné tlačítko, vrátí se snímač do pracovního režimu s nezměněnou 
hodnotou.

• Opuštění parametru bez převzetí nastavení

Opuštění parametru bez převzetí:

► [▲] + [▼] stisknout současně.

>  Návrat do úrovně nabídky.

• Opuštění úrovně nabídky

Opuštění úrovně nabídky:

► [▲] + [▼] stisknout současně.

>  Nabídka 2 přejde na úroveň 1
    nebo úroveň 1 přejde do zobrazování 
    měřených hodnot
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9.2 Konfigurace zobrazování / displeje (volitelné)

► Navolit [Uni] a stanovit jednotku měření:
     - [bAr], [mbAr],
     - [MPA], [kPA],
     - [PSI],
     - [inHG],
     - [iH2O],
     - [mmWS]

Volitelné jednotky měření závisí na typu daného snímače.

► Navolit  [diS] a stanovit interval aktualizace a orientaci zobrazení:
     - [d1]: aktualizace naměřených hodnot každých 50 ms.
     - [d2]: aktualizace naměřených hodnot každých 200 ms.
     - [d3]: aktualizace naměřených hodnot každých 600 ms.
     - [rd1], [rd2], [rd3]: zobrazení jako d1, d2, d3; otočit o 180°.
     - [OFF ] = Displej je v pracovním režimu vypnutý. Při stisknutí některého z tlačítek po dobu 
                    30 s se zobrazí aktuální naměřená hodnota. Signální LED jsou aktivní, a chybová 
                    hlášení jsou zobrazována i při vypnutém displeji.

[d1] poskytuje i při nerovnoměrném průběhu tlaku optimální odečítání,
za pomoci implementovaných algoritmů!

9.3 Stanovení výstupních signálů

9.3.1 Stanovení výstupních funkcí

► Navolit [ou1] a nastavit funkci spínání:
     - [Hno] = funkce hystereze/spínací kontakt,
     - [Hnc] = funkce hystereze/rozepínací kontakt,
     - [Fno] = funkce okna/spínací kontakt,
     - [Fnc] = funkce okna/rozepínací kontakt.

► Navolit [OU2 ] a nastavit analogovou funkci:
     - [Hno] = funkce hystereze/spínací kontakt,
     - [Hnc] = funkce hystereze/rozepínací kontakt,
     - [Fno] = funkce okna/spínací kontakt,
     - [Fnc] = funkce okna/rozepínací kontakt.
     - [I] = proudový signál 4 ... 20 mA,
     - [U] = napěťový signál 0 ... 10 V.

9.3.2 Stanovit meze spínání u funkce hystereze

► [ou1] / [ou2] musí být nastaveno jako [Hno] nebo [Hnc].
► Navolit [SPx] a nastavit hodnotu, při které výstup spíná.

► Navolit [rPx] a nastavit hodnotu, při které výstup rozepíná.
 
rPx je vždy menší než SPx. Mohou být zadávány pouze hodnoty, které se nacházejí pod 
hodnotou pro SPx.

9.3.3 Stanovit meze spínání u funkce okna

► [ou1] / [ou2] musí být nastaveno jako [Fno] nebo [Fnc]
► Navolit [FHx] a nastavit horní mezní hodnotu.

► Navolit [FLx] a nastavit spodní mezní hodnotu.
 
FLx je vždy menší než FHx. Mohou být zadávány pouze hodnoty, které se nacházejí pod 
hodnotou pro FHx.

9.3.4 Nadefinování stupnice analogových hodnot

► Navolit [ASP2] a nastavit hodnotu, při které signál nabývá hodnoty 4 mA / 0 V 

► Navolit [AEP2] a nastavit hodnotu, při které signál nabývá hodnoty 20 mA / 10 V.
    Minimální vzdálenost mezi ASP2 a AEP2 = 20 % z měřeného rozpětí 
    (faktor dělení stupnice 5).
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9.4 Uživatelská nastavení (volitelné)

9.4.1 Stanovení časového zpoždění pro spínané výstupy

[dS1] / [dS2] = časové zpoždění spínání pro OUT1 / OUT2.
[dr1] / [dr2] = časové zpoždění rozepínání pro OUT1 / OUT2

► Navolit [dS1], [dS2], [dr1] nebo [dr2] a nastavit hodnotu mezi 0 a 50 s (při 0 se časové zpoždění neaktivuje).

 U tohoto snímače je přiřazení parametrů [dSx] a [drx] k bodu spínání nebo 
 rozepínání prováděno striktně dle směrnice VDMA!

9.4.2 Stanovení logiky spínání pro spínané výstupy

► Navolit [P-n] a nastavit [PnP] nebo [nPn].

9.4.3 Stanovení tlumení pro spínací signál

►Navolit [dAP] a nastavit konstantu tlumení v sekundách (hodnota T: 63 %); rozsah nastavení 0,000 ... 4,000 s.

 Tlumení [dAP] ovlivňuje bod spínání / tok procesních dat (komunikace IO-Link) 
 a zobrazování hodnot.

9.4.4 Stanovení tlumení pro analogový výstup

► Navolit [dAA] a nastavit konstantu tlumení (10 ... 90 % času odezvy) v sekundách; rozsah nastavení 0,000 ... 4,000 s.

 Tlumení [dAA] ovlivňuje pouze analogový výstup / průběh analogového signálu.

9.4.5 Kalibrace nulového bodu

► Navolit [coF] a nastavit hodnotu mezi -5 % a 5 % koncové hodnoty rozsahu měření (při PN2x69 a PN2x99 ±5 %  
    z měřeného rozpětí). Interní natavená hodnota “0” se o tuto hodnotu posune.

9.4.6 Odečítání min. / max. hodnot systémového tlaku

► [HI] oder [Lo] wählen und kurz [●] drücken.
[HI] = Maximalwert, [Lo] = Minimalwert. 

Vymazání paměti:
► Navolit [HI] nebo [Lo].
► Stisknout [▲] nebo [▼] a držet, dokud se nezobrazí [----].
► Krátce stisknout [●].

9.4.7 Vrácení všech parametrů do továrního nastavení

► Navolit [rES].
► Stisknout [●].
► Stisknout [▲] nebo [▼] a držet, dokud se nezobrazí [----].
► Krátce stisknout [●].
Doporučuje se před provedením této funkce zapsat si vlastní nastavení (→ 12 Tovární nastavení).

9.4.8 Stanovení přepínání barev na displeji

► 

*) Parametry [cFH] a [cFL] lze navolit ve struktuře nabídky pouze tehdy, když je aktivováno [r-cF] nebo [G-cF].

►  Navolit [cFH] a nastavit horní mezní hodnotu (možné pouze tehdy, když je aktivováno [r-cF] nebo [G-cF]).

>  Rozsah nastavení odpovídá rozsahu měření a je ohraničen směrem dolů pomocí [cFL] .

► Navolit [cFL] a nastavit horní mezní hodnotu (možné pouze tehdy, když je aktivováno [r-cF] nebo [G-cF]).

>  Rozsah nastavení odpovídá rozsahu měření, a je ohraničen směrem dolů pomocí [cFH].

 [coLr] Navolit [coLr] a nastavit funkci:
- [rEd]  = Barva displeje červená (nezávisle na naměřené hodnotě).
- [GrEn]  = Barva displeje zelená (nezávisle na naměřené hodnotě).
- [r1ou] = Barva displeje červená pokud spíná OUT1.
- [G1ou]  = Barva displeje zelená pokud spíná OUT1.
- [r2ou]  = Barva displeje červená pokud spíná OUT2 ([ou2] = [Hxx] / [Fxx]).
- [G2ou]  = Barva displeje zelená pokud spíná OUT2 ([ou2] = [Hxx] / [Fxx]).
- [r-12]  = Barva displeje červená pokud se naměřená hodnota nachází mezi mezní hodnotou OUT1 a OUT2 ([ou2] = [Hxx] / [Fxx]).
- [G-12]  = Barva displeje zelená pokud se naměřená hodnota nachází mezi mezní hodnotou OUT1 a OUT2 ([ou2] = [Hxx] / [Fxx]).
- [r-cF]  =  Barva displeje červená pokud se naměřená hodnota nachází mezi volně definovatelnými mezními hodnotami [cFH]*) a [cFL]*) .
- [G-cF] = Barva displeje zelená pokud se naměřená hodnota nachází mezi volně definovatelnými mezními hodnotami [cFH]*) a [cFL]*).
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9.4.9 Grafické zobrazení přepínání barev na displeji

Přepínání barev na displeji u parametrů  
[r1ou] / [r2ou], režim funkce hystereze

Přepínání barev na displeji u parametrů 
[G1ou] / [G2ou], režim funkce hystereze

Naměřená hodnota > spínací bod OUT1/OUT2;
displej = červený

Naměřená hodnota > spínací bod OUT1/OUT2;
displej = zelený

Přepínání barev na displeji u parametrů  
[r1ou] / [r2ou], režim funkce okna

Přepínání barev na displeji u parametrů 
[G1ou] / [G2ou], režim funkce okna

Naměřená hodnota  mezi FL1/FL2 a FH1/FH2;
displej = červený

Naměřená hodnota  mezi FL1/FL2 a FH1/FH2;
displej = zelený

Přepínání barev: displej zelený

Přepínání barev: displej červený

1 Počáteční hodnota rozsahu měření

2 Koncová hodnota rozsahu měření

Zobrazení [r-12] / [G-12] možné  
pouze při [ou2] = spínaný výstup.

Přepínání barev na displeji u parametru  
[r-12], režim funkce hystereze

Přepínání barev na displeji u parametru  
[G-12], režim funkce hystereze

Naměřená hodnota  mezi OUT1 a OUT2;
displej = červený

Naměřená hodnota  mezi OUT1 a OUT2;
displej = zelený

Přepínání barev na displeji u parametru [r-12], 
režim funkce okna

Přepínání barev na displeji u parametru [G-12], 
režim funkce okna

Naměřená hodnota kromě FL1 ... FH1 
a FL2 ... FH2; 
displej = červený

Naměřená hodnota kromě FL1 ... FH1 
a FL2 ... FH2; 
displej = zelený

Přepínání barev: displej zelený

Přepínání barev: displej červený

1 Počáteční hodnota rozsahu měření

2 Koncová hodnota rozsahu měření

FL1 / FL2 Spodni mezní hodnota funkce okna 
výstup OUT1 / OUT2

FH1 / FH2 Horní mezní hodnota funkce okna 
výstup OUT1 / OUT2
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Přepínání barev na displeji u parametru [r-cF]  
nezávisle na OUT1.

Přepínání barev na displeji u parametru [G-cF]  
nezávisle na OUT1.

Naměřená hodnota  mezi cFL a cFH;
displej = červený

Naměřená hodnota  mezi cFL a cFH;
displej = zelený

Přepínání barev: displej zelený

Přepínání barev: displej červený

1 Počáteční hodnota rozsahu měření

2 Koncová hodnota rozsahu měření

cFL Spodni mezní hodnota (nezávisí na 
funkci výstupu)

cFH Horní mezní hodnota (nezávisí na 
funkci výstupu) 

10 Provoz

Po připojení k elektrickému napájení se snímač nachází v režimu Run (= normální pracovní režim). Provádí funce měření a vyhodnocování a vytváří 
výstupní signály podle nastavených parametrů.

Signalizace provozu → 7 obslužných a indikačních prvků.

10.1 Odečítání nastavení parametrů

► [●] stisknout.
► [▲] nebo [▼] tisknout tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaný parametr.
► Krátce [●] stisknout.

> Snímač zobrazuje po dobu cca. 30 s příslušnou hodnotu parametru, poté přejde do zobrazení procesních hodnot.

10.2 Vlastní diagnóza / signalizace chyb

Snímač disponuje mnoha možnostmi vlastní diagnózy.
 › Během provozu se samočinně monitoruje.
 › Varování a chybové stavy se zobrazují na displeji (i pokud je displej vypnutý),  

 tyto jsou navíc k dispozici i přes software nastavování parametrů.
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*) Chyba / varování Nápravná opatření

žádná F Napájecí napětí příliš nízké. ► Zkontrolujte / upravte velikost napájecího
     napětí.

SC
bliká bliká bliká F Vysoká hodnota proudu na spínaném výstupu 

OUT1 a OUT2 **).
► Zkontrolujte spínané výstupy na zkrat nebo
    vysokou hodnotu proudu; odstraňte chyby.

SC1
bliká bliká F Vysoká hodnota proudu  na spínaném výstupu 

OUT1 **).
► Zkontrolujte spínaný výstup OUT1 na zkrat nebo
    vysokou hodnotu proudu;; odstraňte chyby

SC2
blinkt bliká F Vysoká hodnota proudu na spínaném výstupu 

OUT2 **).
► Zkontrolujte spínaný výstup OUT2 na zkrat nebo
    vysokou hodnotu proudu; odstraňte chyby.

Loc W Nastavování parametrů pomocí tlačítek 
uzamčeno.

► Odstraňte uzamčení tlačítek  
     → 9.1 Postup nastavování parametrů obecně 
     →“uzamykání / odemykání“.

C.Loc W
Nastavování parametrů pomocí tlačítek 
uzamčeno, nastavování parametrů přes  
komunikaci IO-Link-je aktivní → 9.1.

► Počkejte na ukončení nastavování parametrů 
     přes IO-Link.

S.Loc W
Nastavovací tlačítka jsou uzamčena 
softwarem. Změna parametrů je odmítnuta  
→ 9.1.

► Odemknutí je možné pouze přes rozhraní
    IOLink / software nastavování paramerů.

OL W Procesní hodnota příliš vysoká
(rozsah měření překročen).

► Zkontrolujte / zredukujte systémový tlak /  
    vyberte snímač s odpovídajícím rozsahem měření.

UL W Procesní hodnota příliš nízká
(rozsah měření podkročen).

► Zkontrolujte / zvyšte systémový tlak /  
    vyberte snímač s odpovídajícím rozsahem měření.

Err bliká F Interní chyba / funkční chyba. ► Kontaktujte výrobce.

*) F = chyba
    W = varování

**) Výstup zůstává deaktivovaný, dokud přetrvává vysoká hodnota proudu / zkrat.
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11 Technická data a rozměrový náčrt

11.1 Rozsahy nastavení

SP rP ASP2 AEP2 cFH cFL
ΔP

min max min max min max min max min max min max

TSE3-D

bar 2,5 400 1 398,5 0 320 80 400 1.5 400 0 398,5 0,5

PSI 40 5800 10 5780 0 4640 1160 5800 20 5800 0 5780 10

MPa 0,25 40 0,1 39,85 0 32 8 40 0,15 40 0 39,85 0,05

ΔP = rozlišení měřené hodnoty

11.2 Další technická data

Další technická data a rozměrový náčrt naleznete pod unter: www.argo-hytos.com

12 Tovární nastavení

Tovární nastavení Uživatelské nastavení

SP1 25% MEW***

rP1 23% MEW***

ou1 Hno

ou2  I

SP2 75% MEW***

rP2 73% MEW***

ASP2 0

(PN2x99: -996 mbar)

(PN2x69: -500 mbar)

AEP2 100% MEW*

coF 0

dSx 0.0

drx 0.0

P-n PnP

dAP 0.06

dAA 0.1

diS d2

uni bAr / mbAr

coLr  rEd

cFH VMR*

cFL MAW**

*  = koncová hodnota rozsahu měření (MEW)
 
**  = počáteční hodnota rozsahu měření (MAW)

***  = nastavena je zadaná procentuální hodnota z koncové hodnoty rozsahu měření 
  (MEW) daného snímače v bar / mbar.

Teplota okolí:  -25 ... +80 °C
v případě certifikace cULus  -25 … +60 °C
Teplota kapaliny:  -25 ... +80 °C


