Statischer Ultraschallzähler T230
Anleitung für den Parametriermodus

Bezpečnostní pokyny

Sicherheitshinweise
•

Ultrazvukový měřič T230
Pokyny pro režim parametrizace

Diese Anleitung gilt nur in Verbindung mit der Bedienungs- und
Montageanleitung des Zählers!

Parametrierung

•

Tyto pokyny jsou platné pouze spolu s Návodem k obsluze a
montážním návodem!

Parametrizace
Je-li na displeji zobrazeno zadání kódu,
přejdete přidržením tlačítka do masky zadání
(první pomlčka bliká). Zadáním aktuálního
data (DDMM) přejdete do režimu parametrizace.

Wird die Code-Eingabe in der LCD angezeigt, gelangt man mit anhaltendem LCDTastendruck in eine Eingabemaske (erster
Strich blinkt). Durch Eingabe des ZählerDatums (TTMM) gelangt man in den Parametrierbetrieb.
Es erscheint ein Rollmenü, das alle 1,5s auf den nächsten Menüpunkt
weiterschaltet. Sobald gewünschte Funktion angezeigt wird, Taste
drücken und somit Funktion übernehmen. Mit anhaltendem Tastendruck den Wert einstellen. Mit kurzem Tastendruck den blinkend
eingestellten Wert übernehmen. Danach blinkt die nächste niederwertige Stelle, die wieder mit anhaltendem Tastendruck eingestellt und mit
kurzem Tastendruck übernommen werden kann. Als Endequittung
einer Anzeigenzeile wird kurzzeitig das Zeichen * ausgegeben.

Rücksetzen der Maxima

Rücksetzen der Fehlzeit

Eingabe der Uhrzeit (Stunde,
Minute, Sekunde)

Eingabe der Eigentumsnummer, 7-stellig numerisch

Eingabe des Jahresstichtags (Tag und
Monat) *)

Eingabe der M-BusPrimäradresse (0..255) *)

Eingabe des Monatsstichtags (Tag ) *)

Rücksprung in Normalbetrieb

Eingabe des Datums
(Tag, Monat, Jahr)
Tabelle: Rollmenü im Parametriermodus

Vynulování maximálních
hodnot

Zadání času (hodina,
minuta, sekunda)

Vynulování stavu
poruchových hodin

Zadání čísla zákazníka,
7 numerických znaků

Zadání ročního dne
odečtu (den a měsíc) *)

Zadání primární adresy
pro M-Bus (0..255) *)

Zadání měsíčního dne
odečtu (den) *)

Návrat do normálního
režimu

Zadání datumu (den,
měsíc, rok)
Schéma: rolovací nabídka v režimu parametrizace

*) Es ist vom Benutzer darauf zu achten, dass nur sinnvolle Werte
eingegeben werden. Es erfolgt keine Plausibilitätsprüfung, sodass
auch „falsche“ Werte übernommen werden (Monat > 12 etc.)
Bei Fehleingaben kann die Schleife nochmals durchlaufen werden.
Der Parametrierbetrieb wird verlassen und der Normalbetrieb gestartet, wenn im Rollmenü der Menüpunkt „nb-----“ aktiviert wird (kurze
LCD-Tastenbetätigung) bzw. automatisch nach 10 Minuten.

Ultrazvukový měřič T230

Po správném zadání se objeví rolovací menu, které dále přepíná vždy
za 1,5 s na další bod menu. Jakmile se zobrazí požadovaná funkce,
krátce stiskněte zobrazovací tlačítko a tím funkci potvrdíte. Nepřetržitým stiskem tlačítka nastavíte hodnotu. Krátkým stiskem tlačítka blikající nastavenou hodnotu potvrdíte. Poté bliká nejbližší místo s nižší
hodnotou, kterou je možno opět nastavit nepřetržitým stiskem tlačítka
a krátkým stiskem tlačítka potvrdit. Jako závěrečné potvrzení zobrazené řádky se krátkodobě objeví znak*.

*) Uživatel musí dbát na to, aby byly zadávány pouze smysluplné
hodnoty. Neprobíhá žádná kontrola věrohodnosti, takže jsou přebírány
i nesprávné hodnoty (měsíc > 12 atd.).
V případě chybného zadání lze projít smyčkou opakovaně. Po aktivaci
položky nabídky „nb-----“ (krátký stisk tlačítka LCD) nebo automaticky
po 10 minutách je ukončen režim parametrizace a je spuštěn normální
režim.

Änderungen vorbehalten / Změny vyhrazeny
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