Korte handleiding voor het Inbedrijfstellen LIST Sensorkabelsysteem:
Deze stappen dient u te doorlopen bij het inbedrijfstellen van het LIST
Sensorkabelsysteem.
Opstarten:
Met commando KALTSTART of doormiddel van de twee blauwe knopjes op de print in de
SCU tegelijkertijd in te drukken kan het systeem opgestart worden.
Belangrijk is het om, als er meerdere groepen gebruikt worden, deze één voor één op te
starten. Hierdoor is het mogelijk om bij eventuele storingen eenvoudig te kunnen
achterhalen in welke groep de storing optreedt.
Indien om een password (Berechtigung) gevraagd wordt, dient de toets F9 ingedrukt te
worden en vervolgens dient code 800537 ingegeven te worden.

Instellingen:
In de meeste gevallen zullen de standaard instellingen direct goed zijn.
Standaard Tdiff = 2,8oC
Dit is te controleren door in te typen:
*381 voor groep 1
*382 voor groep 2
Veranderen van deze instelling kan door in te typen:
*381=2.2 de instelling van Tdiff van groep 1 is nu 2.2 o c
Alle aangegeven wijzigingen dienen opgeslagen te worden met *58 (STSIS)
standaard Tmax = 50oC / standaard Tmin = - 40oC
Dit is te controleren door het intypen van:
*371 (voor Tmax) of *391 (voor Tmin) voor groep 1
*372 (voor Tmax) of *392 (voor Tmin) voor groep 2
Veranderen van deze instelling kan door in te typen:
*371= 40.0 instelling van Tmax is nu 40oC, etc.
De hoogst gemeten temperatuursverschillen kunnen als volgt uitgelezen worden:
*701=1 (Dlist1=1) voor groep 1
*701=2 (Dlist1=2) voor groep 2
Deze waardes kunnen gebruikt worden indien de Tdiff aangepast moet worden.

*71 ($Dlist) = schoonmaken lijst Tdiff
*24 (Flist) = lijst meldingen van storing en alarm
*18 ($Flist) = schoonmaken lijst meldingen van storing en alarm

Programmafuncties:

LISTA1 => doorlopend volgen van temperatuurveranderingen
LISTA1..=> idem als bovenstaande, + aantal cyclussen aangegeven
LISTE => einde LISTA

Onder F1 staat de commandolijst.

Indrukken van toets F4(init) geeft het volgende scherm:

Cyclus iedere 10 seconden
Nieuw referentieprofiel na
1 gelopen cyclus.
Deze waarden hoeven in
principe niet gewijzigd te
worden.

