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Innledning

Produktets funksjoner omfatter bl.a.:

Fluke 709 Precision Loop Calibrator og 709H Precision
HART Loop Calibrator (produktet eller kalibratoren) kan
brukes til installering, kalibrering og feilsøking av
felttransmittere, ventiler og andre
kontrollsystemkomponenter i prosessanlegg.
Primærfunksjonene er registrering og måling av mAsignaler i området 0 mA til 24 mA. registreProduktet kan
også produsere 24 V likestrømssløyfeeffekt.

•

Strømmåling, registrering samt en valgfri 24 V
strømforsyning

•

30 V likestrømmåling

•

Ventiltestingsmulighet

•

Valgfri HART 250 Ω sløyferesistor

•

Trinn- og rampefunksjon for utdata

709H kommer med funksjoner for HART-kommunikasjon,
og støtter et utvalgt sett av universelle og utbredte HARTkommandoer. Produktet kan brukes som sløyfekalibrator
eller standard funksjonskommunikator.
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Produktets egenskaper omfatter bl.a.:

Kontakte Fluke

•

Stor bakbelyst skjerm

•

Digital velgerknott med valgbar dekadekontroll for enkel
dataangivelse

Hvis du vil kontakte Fluke, kan du ringe et av følgende
telefonnumre:

•

Interaktive menyer

•

Kommunikatormodusen leser grunnleggende
enhetsinformasjon, utfører diagnostikktester og kan
brukes til å tilpasse kalibreringen av de fleste HARTaktiverte transmittere.
Merk
Alle illustrasjonene i denne manualen viser 709H.

•

Teknisk støtte i USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)

•

Kalibrering/reparasjon i USA: 1-888-99-FLUKE
(1 888 993 5853)

•

Canada: 1-800-36-FLUKE (1 800 363 5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japan: +81-3-6714-3114

•

Singapore: +65 6799 5566

•

Andre steder i verden: +1-425-446-5500

Eller besøk Flukes nettsted på www.fluke.com.
Gå til http://register.fluke.com for å registrere produktet ditt.
Gå til http://us.fluke.com/usen/support/manuals for å se,
skrive ut eller laste ned siste bilag til brukerhåndboken.
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Sikkerhetsopplysninger
Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er
merket med Advarsel. Forhold og/eller prosedyrer som kan
skade produktet eller utstyret under testing, er merket med
Forsiktig.
 Advarsel
Slik unngår du elektrisk støt, brann og
personskade:

•

Ikke berør spenninger rundt > 30 V AC RMS, 42
V AC topp eller 60 V DC.

•

Tilfør ikke mer enn den nominelle
spenningen som er merket på
måleinstrumentet, mellom hver terminal
eller mellom terminalene og jord.

•

Ikke koble direkte til strømnettet.

•

Ikke overskrid målekategorimerkingen
(CAT) til den lavest merkede individuelle
komponenten til et produkt, en sonde eller
tilbehør.

•

Les sikkerhetsinformasjonen før produktet
tas i bruk.

•

Bruk produktet bare som spesifisert, ellers
kan beskyttelsen som produktet gir, gå
tapt.

•

Hold fingrene bak fingervernet på probene.

•

•

Undersøk instrumenthuset før du bruker
produktet. Se etter sprekker eller plastdeler
som mangler. Se nøye på isolasjonen
rundt terminalene.

Fjern alle sonder, prøveledninger og alt
tilbehør før batteridøren åpnes.

•

Bruk ikke prøveledninger dersom de er
skadde. Undersøk prøveledningene for
ødelagt isolasjon, og mål en kjent
spenningsverdi.
Ikke bruk produktet dersom det er ødelagt,
men ta det ut av drift.

Ta ut batteriene hvis produktet ikke brukes
over lengre tid, eller hvis det oppbevares
ved temperaturer over 50 °C. Hvis
batteriene ikke tas ut, kan batterilekkasje
skade produktet.

•

Skift ut batteriene når batteriindikatoren
viser lavt batterinivå. Dermed unngår du
uriktige målinger.

•

Batteridøren må være lukket og låst før du
betjener produktet.

•

•
•

Ikke bruk produktet i nærheten av
eksplosiv gass, damp eller i fuktige eller
våte omgivelser.
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Symboler
Symboler på produktet og i denne håndboken er forklart i tabell 1.
Tabell 1. Symboler
Symbol

4

Betydning

Symbol

Betydning



Jord



Oppfyller relevante sikkerhetsstandarder i Nord-Amerika
(North American Safety Standards).



AC (vekselstrøm)



Oppfyller kravene i EU-direktivene.



DC (likestrøm)



Oppfyller relevante australske standarder.



Fare. Viktig informasjon. Se
håndboken.



Dette produktet overholder WEEE-direktivets
(2002/96/EF) merkingskrav. Det festede merket angir at
du ikke må kassere dette elektriske/elektroniske
produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I
henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er
dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9,
Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet
skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.
Du finner informasjon om gjenvinning på Flukes
nettsted.



Farlig spenning. Fare for
elektrisk støt.



Kontrollert og lisensiert av TÜV Product Services.

Precision Loop Calibrator
Symboler
Tabell 1. Symboler (forts.)



Batteri.



CAT II

Målekategori II gjelder for testog målekretser som kobles
direkte til brukerpunktene på
lavspente nettinstallasjoner.

CAT IV

Målekategori IV gjelder for test- og målekretser koblet til kilden til bygningens nettinstallasjon med
lavspenning.

CAT III

Dobbeltisolert
Målekategori III gjelder for test- og målekretser som er
koblet til fordelingsdelen av bygningens nettinstallasjon
med lavspenning.

CAT-klassifiseringene gjelder kun håndholdt tilbehør. Produktet er godkjent for maksimalt 30 V.
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Standardutstyr
Artikler som følger med produktet listes i tabell 2, og vises i figur 1.
Tabell 2. Standardutstyr
Element

Beskrivelse



To AC72-1 krokodilleklemmer (709)



TL-75-4201 prøveledninger (709)



754-8016 krokodilleklemmesett (709H)



75X-8014 ledningssett som kan samles (709H)



TP220-4201 testprober (709H)



AC280-5001 gummierte krokklemmer (709H)



Myk bæreveske
Seks AAA-batterier (installert)

Ikke vist

709/709H produkthåndbok på CD-ROM
709/709H hurtigreferanseguide
709/709H sikkerhetsopplysninger
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gzx002.eps

Figur 1. Standardutstyr
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Produktet
Følgende deler handler om egenskaper og funksjoner
ved produktet.

Knappene
Figur 2 og tabell 3 viser plassering og kort beskrivelse av
knappene på produktet.

gzx001.eps

Figur 2. Knapper
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Tabell 3. Knapper
Tast





Funksjon
Trykk for å aktivere trinn eller rampe
Trykk for å slå bakbelysningen på og av.
Trykk for å slå produktet på og av.



Trykk for å stille utgangseffekten til 20 mA i
modiene mA Source (mA-kilde) eller mA
Simulate (mA-simulering). I målingsmodus
stiller ikke knappen utgangsstrømmen



Trykk for å øke eller senke utgangseffekten
med intervaller på 25 % (4, 8, 12, 16,
20 mA).



Trykk for å stille utgangseffekten til 4 mA i
modiene mA Source (mA-kilde) eller mA
Simulate (mA-simulering). I målingsmodus
stiller ikke knappen utgangsstrømmen



Trykk for å gå til hovedmenyen. Trykk en
gang til for å gå ut av hovedmenyen. Se i
Hovedmeny-delen.

Precision Loop Calibrator
Produktet
Velgerknotten

Hovedmeny

Med velgerknotten kan du velge og kontrollere
nødvendige funksjoner og navigere gjennom
produktmenyene. Vri på velgerknotten for å markere et
menyobjekt eller for å justere en verdi. Når ønsket valg er
markert, trykker du på velgerknotten for å utføre den
valgte handlingen, eller trykker og holder for å lagre
eventuelle endringer som er gjort. Trykk på  for å gå til
hovedskjermen uten å utføre en handling.

Trykk på  for å vise hovedmenyen, velge produktets
primære funksjonsmodus, få tilgang til produktets
oppsettmeny eller for å bruke HART-modus. Se figur 3.

I utgangsmodiene (mA Source (mA-kilde), mA Simulate
(mA-simulering)):
•

Trykk på velgerknotten for å flytte skjermmarkøren til
neste siffer

•

Vri på velgerknotten for å øke eller senke
utgangseffekten i trinnene vist i valgt dekade.

•

Trykk på ,  eller  for å stille inn
utgangseffekten til forhåndsinnstilte verdier.

•

Trykk på  for å velge eller stoppe disse avanserte
modiene.

gzx20.eps

Figur 3. Hovedmeny
De første fem objektene som vises i hovedmenyen endrer
produktets virkemodus, og så snart de er valgt, endres
produktets meny til en Hjem-skjerm for den valgte
funksjonen. Funksjonsmodiene er forklart i de påfølgende
delene i denne brukerhåndboken.
De to siste modiene i hovedmenyen forklares i delene
Calibrator Setup Menu og HART Comm. Menu,
Merk
Objektene i HART-menyen gjelder kun for
709H.Calibrator Setup Menu
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Merk
Enkelte menyer har flere skjermer. Når dette er
tilfelle, viser det nedre venstre hjørnet av
skjermen  når flere skjermer følger den
nåværende skjermen.  vises når flere skjermer
går forut for den nåværende skjermen. Begge
ikonene vises når flere skjermer finnes både før
og etter den nåværende skjermen.

10

mA Source (mA-kilde)
I mA Source-modus (mA-kilde) gir produktet fra seg et
signal fra 0 mA til 24 mA inn i en ladning på opptil 1000 Ω
(750 Ω hvis den interne HART-resistoren er slått på).
Figur 4 viser hjem-skjermen for mA Source (mA-kilde) og
typiske tilkoblinger for denne modusen.

Precision Loop Calibrator
Produktet
Slik brukes mA Source (mA-kilde):
1.

Velg mA Source (mA-kilde) fra hovedmenyen.

2.

Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren.

3.

Vri på velgerknotten for å øke eller senke
utgangseffekten i trinnene angitt i valgt dekade.

4.

Trykk på ,  eller  for å stille inn
utgangseffekten til forhåndsinnstilte verdier.

5.

Trykk på  for å velge eller stoppe disse avanserte
modiene. Når automatisk trinn eller rampe er aktivt,
vises ett av følgende ikoner i nedre venstre hjørne:

4 til 20 mA
inndataenhet,
opptaker/indikator,
osv.

4 mA til 20 mA

Automatisk trinn: 
Automatisk rampe: 
6.

Trykk på  for å gå til hovedmenyen.

7.

Trykk igjen på  for å gå til hjem-skjermen for mA
Source (mA-kilde).
•

Valve Test (Ventiltest) vises nederst på midten
når ventiltestfunksjonen er aktivert på Setupmenyen. Se i delen Valve Test (Ventiltest) i
denne brukerhåndboken.

•

250 Ω vises i nedre høyre hjørne når HARTresistoren er aktivert i oppsettmenyen.

gyf003.eps

Figur 4. mA Source-tilkoblinger
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mA Simulate (mA-simulering)
I mA Simulate-modus (mA-simulering) fungerer
produktet som en 2-trådet transmitter og kontrollerer
sløyfestrømmen fra en ekstern strømforsyning. Denne
funksjonen kan teste en sløyfe med transmitteren
fjernet.
Figur 5 viser hjem-skjermen for mA Simulate (mAsimulering) og typiske tilkoblinger for denne modusen.

7.

Trykk igjen på  for å gå til hjem-skjermen for mA
Simulate (mA-simulering).
•

Valve Test (Ventiltest) vises nederst på midten
når ventiltestfunksjonen er aktivert på Setupmenyen. Se i delen Valve Test (Ventiltest) i
denne brukerhåndboken.

•

250 Ω vises i nedre høyre hjørne når HARTresistoren er aktivert i oppsettmenyen.

Slik brukes mA Simulate (mA-simulering):
1.

Velg mA Simulate (mA-simulering) fra
hovedmenyen.

2.

Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren.

3.

Vri på velgerknotten for å øke eller senke
utgangseffekten i trinnene angitt i valgt dekade.

4.

Trykk på ,  eller  for å stille inn
utgangseffekten til forhåndsinnstilte verdier.

5.

Trykk på  for å velge eller stoppe disse avanserte
modiene. Når automatisk trinn eller rampe er aktivt,
vises ett av følgende ikoner i nedre venstre hjørne:

6.

•

Automatisk trinn: 

•

Automatisk rampe: 

Strømforsyning
Maks. 30 V DC
4 mA til 20 mA

4 til 20 mA
inndataenhet

Trykk på  for å gå til hovedmenyen.

gyf004.eps

Figur 5. mA Simulate-tilkoblinger
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mA Measure (mA-måling)
I mA Measure-modus (mA-måling) viser produktet
sløyfestrømmålingen. Denne modusen er uten 24 V.
Figur 6 viser hjem-skjermen for mA Measure (mA-måling)
og typiske tilkoblinger for denne modusen.

4 til 20 mA
utdataenhet

4 mA til 20 mA

Slik brukes mA Measure (mA-måling):
Velg mA Measure (mA-måling) fra hovedmenyen. Straks
det er valgt, bytter produktet til hjem-skjermen for mA
Measure (mA-måling).
250 Ω vises i nedre høyre hjørne når HART-resistoren er
aktivert i oppsettmenyen.

gyf005.eps

Figur 6. mA Measure-tilkoblinger
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mA Measure med 24 V (mA-måling med 24 V)
I mA Measure with 24V-modus (mA-måling med 24 V)
gir produktet 24 V likestrøm mens det viser
sløyfestrømmen. Denne modusen kan forsyne en
transmitter uten en separat strømforsyning.

Figur 7 viser hjem-skjermen og typiske tilkoblinger for
denne modusen.

gzx006.eps

Figur 7. mA Measure med 24 V-tilkoblinger
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Produktet
Slik brukes mA Measure med 24 V (mA-måling med
24 V):
1.

Velg mA Measure med 24 V (mA-måling med 24 V)
fra hovedmenyen. Straks det er valgt, bytter
produktet til hjem-skjermen for mA Measure med
24 V (mA-måling med 24 V).

Spenningsutdataenhet

250 Ω vises i nedre høyre hjørne når HART-resistoren er
aktivert i oppsettmenyen.

Volts measure (Voltmåling)
I Volts Measure-modus (Voltmåling) viser produktet
sløyfestrømmen. Figur 8 viser hjem-skjermen for Volts
Measure (Voltmåling) og typiske tilkoblinger for denne
modusen.
Slik brukes Volts Measure-modusen (Voltmåling):
Velg Volts Measure (Voltmåling) fra hovedmenyen.
Straks det er valgt, bytter produktet til hjem-skjermen for
Volts Measure (Voltmåling).
gyf007.eps

Figur 8. Voltmålingstilkoblinger
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Calibrator Setup Menu
(Kalibratoroppsettmeny)
Calibrator Setup Menu (Kalibratoroppsettmeny) har to
skjermer. For å gå til den andre skjermen, kan du velge
Other Parameters (Andre parametre) fra den første
skjermen. Skjerm 1 vises i figur 9, og skjerm 2 vises i
figur 10.

gzx22.eps

Figur 10. Oppsettmeny, Skjerm 2
Merk
Menyobjektet HART Write Enable (HARTskriving på) vises kun på 709H.

gzx21.eps

Figur 9. Oppsettmeny, Skjerm 1
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Calibrator Setup Menu (Kalibratoroppsettmeny)
Auto Ramp Time (Automatisk rampefrekvens)

Auto Step Time (Automatisk trinnfrekvens)

Auto Ramp Time-funksjonen (Automatisk
rampefrekvens) stiller fullskalarampefrekvensen for mArampe-funksjonen. Verdien kan stilles fra 5 til
300 sekunder. Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren. Vri på velgerknotten for å justere
verdien i trinn indikert av valgte dekade. Se figur 11.

Auto Step Time-funksjonen stiller
trinnintervallfrekvensen for mA Auto Step-funksjonen
(Automatisk mA-trinn). Verdien kan stilles fra 5 til
300 sekunder. Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren. Vri på velgerknotten for å justere
verdien i trinn indikert av valgte dekade. Se figur 12.

gzx23.eps

Figur 11. Skjerm for automatisk rampefrekvens

gzx24.eps

Figur 12. Skjerm for automatisk rampetrinnsfrekvens
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Step and Ramp Operation (Trinn- og
rampefunksjon)

Automatic Step and Ramp (Automatisk trinn- og
rampefunksjon)

For trinn- og rampefunksjon kan prosentnøklene brukes til
å stille milliampere-utgangseffekten til 0 % måleområde,
100 % måleområde, eller i trinn på 25 % måleområde.

Slik brukes de automatiske trinn- og rampefunksjonene:
den automatos

Handsfree-funksjon er mulig med . Still produktet inn
på automatisk og kontinuerlig trinn- og rampefunksjon for
milliampere-utgangseffekt fra 0 til 100 % og tilbake.
100 %-verdien er alltid 20 mA, men 0 %-verdien kan
være 0 mA eller 4 mA. Dette avhenger av hvordan mAmåleområdet er innstilt. 25 %-trinnstørrelsen er
henholdsvis 5 eller 4 mA.

1.

Bruk hovedmenyen til å stille inn produktet til
innlesing eller simulering av strøm.

2.

Produktet har separate tidsinnstillinger for automatisk
trinn- og rampefunksjon. Bruk menyen til å stille inn
tidsintervaller for rampe eller trinn.

3.

Trykk på  én gang for kontinuerlige trinn på
utgangseffekten fra 0 % måleområde til 100 %
måleområde og tilbake i inkrementer på 25 %
måleområde i det spesifisert intervallet.

Slik brukes den manuelle trinnfunksjonen:
1.

Bruk hovedmenyen til å stille inn produktet til
innlesing eller simulering av strøm.

4.

Trykk en gang til på  for å gå til automatisk
rampefunksjon.

2.

Trykk på  for å stille inn utgangseffekten til 0 %
av måleområde.

5.

Trykk på en av prosent-tastene, og to ganger på 
for å slå av automatisk trinn- og rampefunksjon.

3.

Trykk på  for å stille inn utgangseffekten til 100 %
av måleområde.

6.

4.

Trykk på  for å stille inn utgangseffekten til
måleområdeinkrementer på 25 %, fra 0 %
måleområde til 100 % måleområde og tilbake.

Trykk to ganger på  for kontinuerlig rampe på
utgangseffekten fra 0 % måleområde over det
spesifiserte intervallet, og deretter tilbake over det
spesifiserte intervallet.

7.

Trykk på en av prosent-tastene eller en gang til på
 for å slå av automatisk trinn- og rampefunksjon.
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Calibrator Setup Menu (Kalibratoroppsettmeny)
Ventiltesten verifiserer at ventilene fungerer korrekt.
Under ventiltest kan utgangseffekten settes til disse
trinnverdiene:

Valve Test (Ventiltest)
Valve Test -funksjonen (Ventiltest) slår på eller av
ventiltestfunksjonen. Se figur 13.

gzx25.eps

Figur 13. Aktiveringsskjerm for ventiltest

•

3,8 mA

•

4,0 mA

•

4,2 mA

•

8,0 mA

•

12,0 mA

•

16,0 mA

•

19,8 mA

•

20,0 mA

•

20,2 mA

Ventiltestens mA-verdier påvirkes ikke av innstillingene
for mA-måleområde.
1.

Bruk hovedmenyen til å stille inn produktet til
innlesing eller simulering av strøm.

2.

Hvis ventiltest ikke er aktivert, kan det aktiveres ved
bruk av menyen.

3.

Trykk på  eller  for trinnvis regulering av
utgangseffekten for å verifisere korrekt
ventilfunksjon.
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4.

Bruk menyen til å deaktivere ventiltesten når den er
ferdig.

HART 250Ω Resistor (HART 250 Ω-resistor)
HART 250Ω Resistor Enable -funksjonen (Aktivering av
HART 250 Ω-resistor) slår på og av HART-resistoren. Se i
HART-resistor-delen i denne brukerhåndboken. Se figur 14.

mA Span (mA-måleområde)
mA Span (mA-måleområde) er det første objektet på den
andre skjermen i Calibrator Setup Menu
(Kalibratoroppsettmeny).
mA Span-funksjonen (mA-måleområde) stiller
trinnintervallet for mA Auto Step-funksjonen (Automatisk
mA-trinn). Verdien kan stilles fra 5 til 300 sekunder. Se i
Step and Ramp Operation-delen (Trinn- og
rampefunksjon) i denne brukerhåndboken. Se figur 15.

gzx26.eps

Figur 14. Aktiveringsskjerm for HART-resistor
Produktet kan seriekoble en 250 Ω-resistor med
strømtilførselen for å kunne bruke en HARTkommunikator. HART-resistoren aktiveres via menyen.
Den andre kalibratoroppsettskjermen kommer frem ved å
markereOther Parameters (Andre parametre) og deretter
trykke på velgerknotten.
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Figur 15. Skjerm for valg av mA-måleområde

Precision Loop Calibrator
Calibrator Setup Menu (Kalibratoroppsettmeny)
Contrast (Kontrast)
Contrast-funksjonen (Kontrast) justerer
skjermkontrasten. Vri på velgerknotten for å justere
kontrasten Området vises ved stolpediagrammet. Høyere
kontrast vises ved lengre stolpe. Via valgene sample
normal og reverse video (sampling av normal video
og video i revers) kan begge tekstmodiene vurderes. Se
figur 16.

Auto Shutdown Time (Tid før automatisk
avbrudd)
Med Auto Shutdown Time-funksjonen (Tid før
automatisk avbrudd) kan du stille inn tiden før produktet
slår seg av automatisk hvis tastaturet ikke brukes.
Verdien kan stilles inn til Disabled (Deaktivert) eller fra 1
til 30 minutter. Se figur 17.

gzx29.eps
gzx28.eps

Figur 16. Kontrastjusteringsskjerm

Figur 17. Skjerm for automatisk avbrudd
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HART Write Enable (HART-skriving på)
HART Write Enable (HART-skriving på) er den siste
funksjonen i Calibrator Setup Menu
(Kalibratoroppsettmeny). Se figure18.

Et passord kreves før innstillingene kan endres.
Passordet er fabrikkinnstilt til 617. Passordet kan settes til
en verdi mellom 000 og 999. Se figure 19.
Valget for tillatt skriving lagres kun hvis riktig passord er
oppgitt. Hvis ikke vises en feilmelding på skjermen.
Trykk på velgerknotten for å flytte på dekademarkøren.
Vri på velgerknotten for å justere verdien i trinn indikert av
valgte dekade. Trykk og hold på velgerknotten for å lagre
valget for tillatt skriving. Trykk på  for å gjenopprette
det tidligere HART-enable-valget og gå tilbake til
hovedmenyen.

gzx30.eps

Figur 18. HART-skriving på-skjerm
Denne funksjonen er kun tilgjengelig på 709H. Den
beskytter følgende funksjoner: Write LRV, Write URV,
Device Diagnostic, Trim 4mA, Trim 20mA, Set Fixed
Output og PV Zero. Standardinnstillingen er ON (På),
men den kan slås av for å beskytte produktet mot
uautorisert bruk.

gzx31.eps

Figur 19. Passordskjerm
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HART Device Communication (HART-enhetskommunikasjon)

HART Device Communication (HARTenhetskommunikasjon)
HART-funksjonene er kun tilgjengelig i 709H
Automatisk avbrudd er deaktivert mens HART-menyene
er i bruk. Automatisk avbrudd tilbakestilles til forrige
tilstand når HART-menyene forlates.
Merk
Tilpasning av sløyfestrøm er støttet av
transmitterenheter, men ikke av aktuatorenheter.
Disse funksjonene kan deaktiveres med HART Write
Enable-valget (HART-skriving på) på produktet:
•

skriv LRV

•

skriv URV

•

enhetsdiagnostikk

•

tilpass 4 mA

•

tilpass 20 mA

•

fast utgangseffekt

PV zero-funksjonene kan deaktiveres med HART Write
Enable-valget (HART-skriving på) på Calibrator Setupmenyen (Kalibratoroppsett). Se i delen Calibrator Setup
Menu (Kalibratoroppsettmeny) i denne brukerhåndboken.
Hvis disse funksjonene er nødvendige, må de aktiveres
før du går inn på HART-menyene.

HART Connections (HART-tilkoblinger)
Se de følgende delene for HART-tilkoblinger.
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resistoren på 250 Ω aktivert. Hvis kretsen allerede har
250 Ω, må du ikke aktivere HART-resistoren.

In Circuit, External Loop Power (Ekstern
sløyfestrøm i krets)
I mA Measure-modus (mA-måling) er produktet i krets,
og sløyfestrøm tilføres eksternt. I Figur 20 er HART-

24 V
strømforsyning

4 mA til 20 mA

gyf008.eps

Figur 20. Tilkoblinger for ekstern sløyfestrøm i krets
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HART Device Communication (HART-enhetskommunikasjon)
In Circuit, Product Loop Power (Sløyfestrøm fra
produktet i krets)
I mA Measure with 24 V-modus (mA-måling med 24 V)
er produktet i krets, og sløyfestrøm tilføres av produktet. I

Figur 21 er HART-resistoren på 250 Ω aktivert. Hvis
kretsen allerede har 250 Ω, må du ikke aktivere HARTresistoren.

gzx009.eps

Figur 21. Sløyfestrøm fra 709H i krets
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Across Circuit, Communicator Only (Kun
kommunikator på tvers av kretsen)
I Communicator Only-modus (Kun kommunikator)
kobles produktet på tvers av kretsen, og sløyfestrøm

24 V
strømforsyning

tilføres eksternt. I figur 22, i Communicator Only-modus
(Kun kommunikator), må det være 250 Ω motstand i
kretsen.

4 mA til 20 mA
RL ≥ 250 Ω

gyf010.eps

Figur 22. Kun kommunikator på tvers av kretsen-tilkoblinger
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Communications Setup and Selection
(Kommunikasjonsoppsett og -valg)
For alle funksjonsmodi på hovedskjermen, bortsett fra
mA Measure with 24V (mA-måling med 24 V) eller
Volts Measure (Voltmåling), settes virkemodusen til mA
Measure (mA-måling) når du går inn på HART Comm.
Menu (HART-kommunikasjonsmeny).
Funksjonsmodusen forblir den samme som på
hovedskjermen når den er Measure with 24V (Måling
med 24 V). Hvis Volts Measure (Voltmåling) var valgt fra
hovedmenyen, går menyen som standard til kun
kommunikator-modus, og 250 Ω resistor-valget viser n/a.
250 Ω resistor-valget kan ikke redigeres i kommunikatormodus.
Modusen og resistoren endres fra siste valg gjort i HART
Comm. Menu (HART-kommunikasjonsmeny) når du går
ut av menyen.
Modusen og 250 Ω resistor-innstillingene må
korrespondere med tilkoblingsmåten for testledningene
før du kobler til. Se figur 23.

gzx32.eps

Figur 23. HART-kommunikasjons-skjerm
Velg en funksjon fra menyen, og trykk på velgerknotten
for å utføre funksjonen. Trykk på  for å koble fra
HART-modusen og gå til funksjonens hjem-skjerm uten å
utføre en handling
En feilmelding vises, og ingen handling utføres hvis målt
inndata er utenfor området, OL eller -OL.
250Ω Resistor- (250 Ω-resistor) og HART CONNECTfunksjoner (HART-tilkobling) er beskrevet i følgende
deler.
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Mode (Modus)

250Ω Resistor (250 Ω-resistor)

Mode-funksjonen (Modus) fra HART. Comm.-menyen
(HART-kommunikasjon) gir mulighet til å velge
arbeidsmodus. Se figur 24.

Med 250Ω Resistor-funksjonen kan du slå 250 Ωresistoren på eller av. Bruk velgerknotten til å endre
resistoren til det markerte valget og gå tilbake til oppsettog valg-skjermen. Se figur 25.

gzx33.eps

Figur 24. Modusvalgskjerm
Bruk velgerknotten til å velge nødvendig modus:
•

mA Measure (mA-måling) – produktet er i krets, og
sløyfestrøm tilføres eksternt.

•

mA Measure with 24V (mA-måling med 24 V) –
produktet er i krets, og sløyfestrøm tilføres av
produktet.

•

Communicator Only (Kun kommunikator) –
produktet er på tvers av kretsen, og sløyfestrøm
tilføres eksternt. Standard for 250 Ω resistor-valget er
n/a (ikke anvendelig).
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Figur 25. 250 Ω-resistor-skjerm
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HART Device Communication (HART-enhetskommunikasjon)
HART Connect (HART-tilkobling)
HART Connect-funksjonen (HART-tilkobling) finner
HART-enheten i sløyfen. Før en handling kan utføres
med en HART-enhet, må enheten lokaliseres i sløyfen.
Dette gjøres ved å søke etter alle mulige enhetsadresser,
og velge en enhet fra de adressene som ble funnet ved
søket.
Hvis en enhet med HART-protokoll revisjon 5 eller
tidligere blir funnet i sløyfen, stopper søket på adresse
15. Hvis den ikke finnes, fortsetter produktet søket til
adresse 63. Søket stopper etter at 10 enheter er funnet i
sløyfen.
Hvis flere enheter finnes i sløyfen, vises en etikettliste.
Velg riktig enhet fra listen. Hvis kun én enhet blir funnet i
sløyfen, blir den markert som standard.
Når en markert enhet er funnet, leses alle relevante data
fra enheten, og handlingene beskrevet i delene Function
Select Menu (Funksjonsvalgmeny) og Device Setup and
Data (Enhetsoppsett og -data) i denne brukerhåndboken
blir tilgjengelige.

Polling Loop (Søking i sløyfe)
Polling Loop-funksjonen (Søking i sløyfe) søker etter
HART-enheter i sløyfen. Denne funksjonen begynner
umiddelbart. Skjermen endres til å vise en rad med
prikker, som utvides én gang per sekund ettersom
handlingen går fremover. Se figur 26.

gzx35.eps

Figur 26. Søkeskjerm
Antallet enheter funnet på sløyfen under søket, vises.
Velgerknotten kan trykkes for å stoppe søket tidligere hvis
det er kjent at alle enhetene i sløyfen er funnet. Trykk på
 for å stoppe søket, koble fra HART-modusen og gå til
funksjonens hjem-skjerm.
En feilmelding vises hvis ingen enhet blir funnet.
Hvis flere enheter blir funnet, vises en etikettliste. Bruk
etikettlisten til å velge nødvendig enhet.
Hvis kun én enhet blir funnet, sløyfes trinnet med
etikettlisten.
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Tag Selection (Etikettvalg)

Acquiring Data (Innhenting av data)

Etikettvalg-skjermen lister alle de lange etikettnavnene
som ble funnet under søket. Etikettnavn kan strekke seg
over to linjer ved behov for å vise hele teksten.

Acquiring Data-skjermen (Innhenting av data) vises
mens produktet innhenter alle konfigurasjonsdataene fra
enheten. Raden med prikker utvider seg med én prikk per
sekund for å vise fremdriften til handlingen.  blinker i
det øvre høyre hjørnet for å vise en aktiv HART-tilkobling.

Hvis det lange etikettnavnet ikke er tilgjengelig, eller det
er blankt, vises et kort etikettnavn i stedet. Hvis det korte
etikettnavnet er blankt, vises teksten Poll address x
(Søkeadresse x).

Skjermen i figur 28 viser etikettnavnet som er tilkoblet.

Bruk velgerknotten til å gå til nødvendig etikett: Se figur 27.

gzx37.eps

Figur 28. Skjerm for innhenting av data
gzx36.eps

Figur 27. Etikettvalg-skjerm

Trykk på  for å stoppe innhentingen, koble fra HARTmodusen og gå til funksjonens hjem-skjerm.
Når innhentingen av data er utført, vises Function Select
Menu (Funksjonsvalgskjerm).
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Disconnect from Loop (Koble fra sløyfe)

Function Select Menu (Funksjonsvalgmeny)

Disconnect from Loop -skjermen (Koble fra sløyfe) vises
før produktet går tilbake til funksjonens hjem-skjerm, slik at
produktet kan kobles fra sløyfen. Se figur 29.

Function Select -menyen (Funksjonsvalg) vises i figur 30.

gzx39.eps

Figur 30. Funksjonsvalgmeny
gzx38.eps

Figur 29. Koble fra sløyfe-skjerm

Etikettnavnet forkortes for å passe inn på én linje ved
behov.  blinker i det øvre høyre hjørnet for å vise en
aktiv tilkobling.
Bruk velgerknotten til å velge nødvendig handling: Trykk
på  for å koble fra HART-modusen og gå til
funksjonens hjem-skjerm.
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Device Setup and Data (Enhetsoppsett og -data)
Device Setup and Data-skjermen (Enhetsoppsett og data) strekker seg over 11 skjermer med format som vist i
figur 31.

Hver skjerm inneholder maksimalt 6 datapunkter. Et
objekt kan strekke seg over mer enn én linje ved behov
for å vise hele teksten. Hvis et dataobjekt ikke er støttet i
HART-enheten, merkes det med n/a (not available – ikke
anvendelig). Dataobjekter som endres dynamisk i HARTenheten oppdateres så ofte som mulig på skjermene.
Vri på velgerknotten for å gå fra skjerm til skjerm. Trykk
på  for å gå til Function Select-menyen
(Funksjonsvalg).

gzx40.eps

Figur 31. Samplingsskjerm
Denne skjermen viser alle data innhentet fra
datainnhentingsprosedyren.
Etikettnavnet forkortes for å passe inn på én linje ved
behov.  blinker i det øvre høyre hjørnet for å vise en
aktiv tilkobling.

32

Precision Loop Calibrator
Write LRV and URV Values (Verdier for skriving av LRV og URV)

Write LRV and URV Values (Verdier for
skriving av LRV og URV)
Merk
På skjermene i denne delen kan det hende at
etikettnavn forkortes for å passe inn på én linje
ved behov.  blinker i det øvre høyre hjørnet for
å vise en aktiv tilkobling.
Hvis HART-skrivekommandoene ikke er aktive, er disse
funksjonene ikke tilgjengelige, og en feilmelding vises i
stedet for skjermen i figur 32.

Write LRV (Skriv LRV)
Produktet varsler deg om at du må endre sløyfen til
MANUAL (Manuell) før du fortsetter. Trykk på
velgerknotten for å fortsette. Trykk på  for å gå til
Write LRV- og Write URV-menyen.
Nåværende LRV-verdi og -enhet vises. Se figur 33.

gzx42.eps

Figur 33. Write LRV-skjerm

gzx41.eps

Figur 32. Write LRV- og Write URV-skjerm
Bruk velgerknotten til å velge nødvendig funksjon: Trykk
på velgerknotten for å velge den markere handlingen og
gå til den korresponderende skjermen. Disse skjermene
er forklart i delene Write LRV og Write URV. Trykk på 
for å gå til Function Select-menyen (Funksjonsvalg).

1.

Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren.

2.

Vri på velgerknotten for å øke eller senke verdien i
trinnene angitt i valgt dekade.

3.

Trykk og hold på velgerknotten for å sende den nye
verdien til HART-enheten. En feilmelding vises hvis
HART-enheten avviser verdien.

33

709/709H
Bruksanvisning
4.

Trykk på  for å gå til Function Select-menyen
(Funksjonsvalg). En påminnelse om å endre sløyfen
til AUTOMATIC (Automatisk) vises først.

Write URV (Skriv URV)
Produktet varsler deg om at du må endre sløyfen til
MANUAL (Manuell) før du fortsetter. Trykk på
velgerknotten for å fortsette. Trykk på for å gå til LRVog URV-menyen.
Nåværende URV-verdi og -enhet vises. Se figur 34.

3.

Trykk og hold på velgerknotten for å sende den nye
verdien til HART-enheten, og bli på denne skjermen.
En feilmelding vises hvis HART-enheten avviser
verdien.

4.

Trykk på  for å gå til LRV- og URV-menyen. En
melding om å endre sløyfen til AUTOMATIC
(Automatisk) vises først.

Trim, Set, and Zero Menu (Tilpasnings-,
innstillings- og nullsillingsmeny)
Merk
På skjermene i denne delen kan det hende at
etikettnavn forkortes for å passe inn på én linje
ved behov.  blinker i det øvre høyre hjørnet for
å vise en aktiv tilkobling.
Hvis HART write-kommandoene ikke er aktiverte, er disse
funksjonene ikke tilgjengelige, og en feilmelding vises i
stedet for skjermen i figur 35.

gzx43.eps

Figur 34. Write URV-skjerm
1.

Trykk på velgerknotten for å flytte på
dekademarkøren.

2.

Vri på velgerknotten for å øke eller senke verdien i
trinnene angitt i valgt dekade.
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gzx44.eps

gzx45.eps

Figur 35. Tilpasnings-, innstillings- og
nullsillingsskjerm
Bruk velgerknotten til å velge og starte nødvendig
handling. Trykk på  for å gå til Function Selectmenyen (Funksjonsvalg).

Trim 4 mA (Justering av 4 mA)
Hvis virkemodusen er Communicator Only (Kun
kommunikator), er ikke denne modusen tilgjengelig, og en
feilmelding vises.
Det vises en melding om å endre sløyfen til MANUAL
(Manuell) før du fortsetter. Trykk på velgerknotten for å
fortsette. Trykk på  for å gå til Trim-, Set, og Zeromenyen.
Mens HART-enhetens modus endres til fast
utgangseffekt, vises en feilmelding dersom HARTenheten avviser modusendringskommandoen. Når
modusendringen er vellykket, vises skjermen i figur 36.

Figur 36. Trim 4 mA-skjerm

Mens utgangseffekt til stabiliseres på 4 mA, viser
skjermen produktets måleverdi. Målingen oppdateres
hvert sekund.
1.

Trykk på velgerknotten for å justere HART-enheten.
Fortsett å vise denne skjermen for å evaluere
resultatet. En feilmelding vises hvis HART-enheten
avviser trim-kommandoen.

2.

Trykk på  for å endre HART-enheten til normal
utdatamodus, og gå til Trim, Set og Zero-menyen. En
varsel om å endre sløyfen til AUTOMATIC
(Automatisk) vises først. En feilmelding vises hvis
enheten avviser modusendringskommandoen.
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Trim 20 mA (Justering av 20 mA)
Hvis virkemodusen er Communicator Only (Kun
kommunikator), er ikke denne modusen tilgjengelig, og en
feilmelding vises.
Det vises et varsel om å endre sløyfen til MANUAL
(Manuell) før du fortsetter. Trykk på velgerknotten for å
fortsette. Trykk på  for å gå til Trim-, Set, og Zeromenyen.
Mens HART-enhetens modus endres til fast
utgangseffekt, vises en feilmelding dersom HARTenheten avviser modusendringskommandoen. Når
modusendringen er vellykket, vises skjermen i figur 37.

gzx46.eps

Figur 37. Trim 20 mA-skjerm

36

Mens utgangseffekt til stabiliseres på 20 mA, viser
skjermen produktets måleverdi. Målingen oppdateres
hvert sekund.
1.

Trykk på velgerknotten for å justere HART-enheten.
Fortsett å vise denne skjermen for å evaluere
resultatet. En feilmelding vises hvis HART-enheten
avviser trim-kommandoen.

2.

Trykk på  for å endre HART-enheten til normal
utdatamodus, og gå til Trim, Set og Zero-menyen. En
melding om å endre sløyfen til AUTOMATIC
(Automatisk) vises først. En feilmelding vises hvis
enheten avviser modusendringskommandoen.

Precision Loop Calibrator
Trim, Set, and Zero Menu (Tilpasnings-, innstillings- og nullsillingsmeny)
Set Fixed mA Output (Innstilling av fast mAutdata)
Hvis virkemodusen er Communicator Only (Kun
kommunikator), er ikke denne modusen tilgjengelig, og en
feilmelding vises.
Det vises et varsel om å endre sløyfen til MANUAL
(Manuell) før du fortsetter. Trykk på velgerknotten for å
fortsette. Trykk på  for å gå til Trim-, Set, og Zeromenyen.
Idet HART-enheten endres til fast utgangseffekt-modus,
vises en informasjonsskjerm. En feilmelding vises hvis
HART-enheten avviser modusendringskommandoen. Når
modusendringen er vellykket, vises skjermen i figur 38.

Denne skjermen brukes til å stille inn fast utgangseffekt,
og overvåking av resultatet med produktets måleverdi.
Målingen oppdateres hvert sekund.
Måleområdet kan settes til verdier fra 3.0 mA til 21.0 mA.
1.

Vri på velgerknotten for å velge, og for å øke eller
senke verdien i trinnene vist av valgt dekade.

2.

Trykk og hold på velgerknotten for å sende den nye
verdien til HART-enheten, og bli på denne skjermen.
En feilmelding vises hvis HART-enheten avviser
verdien.

3.

Trykk på  for å endre HART-enheten til normal
utdatamodus, og gå til Trim, Set og Zero-menyen. En
varsel om å endre sløyfen til AUTOMATIC
(Automatisk) vises først. En feilmelding vises hvis
enheten avviser modusendringskommandoen.
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Figur 38. Still inn fast mA-utgangseffekt-skjerm
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PV Zero (PV-nullstilling)

1.

Det vises et varsel om å endre sløyfen til MANUAL
(Manuell) før du fortsetter. Trykk på velgerknotten for å
fortsette. Trykk på  for å gå til Trim-, Set, og Zeromenyene.

Trykk på velgerknotten for å nullstille HART-enheten,
og bli på denne skjermen for å evaluere resultatet.
En feilmelding vises hvis HART-enheten avviser
zero-kommandoen.

2.

Trykk på  for å gå til Trim-, Set, og Zero-menyen.
En oppfordring om å gjenopprette PV-prosessinndatasignalet til normal driftskonfigurasjon og
endre sløyfen til AUTOMATIC (Automatisk) vises
først.

Skjermen vist i figur 39 ber deg sette PV-prosessinndatasignalet til null, og overvåker deretter resultatet
med produktets måleverdi. Målingen oppdateres hvert
sekund.
Når funksjonsmodusen er Communicator Only (Kun
kommunikator), er mA-måleverdien ikke tilgjengelig, og
meldingen mA not available, in Comm. Only mode (mA
ikke tilgjengelig i kun komm.-modus) vises i stedet.

gzx48.eps

Figur 39. PV-nullstillingsskjerm
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Device Diagnostic (Enhetsdiagnose)
Merk
På skjermene i denne delen kan det hende at
etikettnavn forkortes for å passe inn på én linje
ved behov.  blinker i det øvre høyre hjørnet for
å vise en aktiv tilkobling.
Hvis HART write-kommandoene ikke er aktive, er ikke
denne funksjonen tilgjengelig, og en feilmelding vises.

Idet selvtesten er utført, endres den nederste linjen på
skjermen til Testing , og en rad med prikker utvider seg
med en per sekund for å vise fremdriften.
Ved slutten av selvtesten vises skjermen i figur 41 . Den
viser No errors (Ingen feil), eller den første feilen
rapporteres.

Det vises et varsel om å endre sløyfen til MANUAL
(Manuell) før du fortsetter. Trykk på velgerknotten for å
fortsette. Trykk på  for å gå til Function Select-menyen
(Funksjonsvalg).
Trykk på velgerknotten for å velge og starte selvtesten.
Se figur 40.
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Figur 41. Selvtestresultatskjerm
Det nedre venstre hjørnet viser  når ytterligere feil følger
etter den nåværende feilen.  vises når flere feil går forut
for den nåværende feilen.  og  vises når flere feil går
forut for og følger etter den nåværende feilen.
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Figur 40. Selvtestskjerm
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Vri på velgerknotten for å gå gjennom feilene trinnvis.

Configuration Log (Konfigurasjonslogg)

1.

Konfigurasjonsdata for maksimalt 20 etiketter kan lagres
for senere innhenting. Lagrede konfigurasjonsdata er
identisk med det som vises på Device Data Screen
(Enhetsdataskjerm).

Trykk på  for å gå til Function Select-menyen
(Funksjonsvalg). En påminnelse om å endre sløyfen
til AUTOMATIC (Automatisk) vises først.

Configuration Log and Data Log
(Konfigurasjons- og datalogg)
Konfigurasjons- og datalogg er kun tilgjengelige når en
HART-enhet er tilkoblet. Bruk velgerknotten til å velge
enten Configuration Log eller Data Log (Konfigurasjonseller datalogg). Se figur 42.

Den innledende Configuration Log-skjermen
(Konfigurasjonslogg) strekker seg over mer enn én
skjerm og viser en liste over lagrede etiketter. Hvis en
lagringsposisjon ikke er i bruk, viser etikettens
navneområde <empty>. Se figur 43.
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Figur 42. Datalogg- og konfigurasjonslogg-skjerm
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Figur 43. Konfigurasjonsloggskjerm
Etter at en lagringsposisjon er valgt, kan data lagres eller
kalles frem derfra. Den kan slettes eller sendes til en
USB-port. Data kan også lastes opp til en PC med
709H/TRACK-programvaren for Windows.

Precision Loop Calibrator
Device Diagnostic (Enhetsdiagnose)
Det anbefales at du bruker en LEMO USB-kabel med
709H/TRACK-programvaren. Den har en USB/serielladapter, som bruker et FTDI-brikkesett. Denne
kombinasjonen gir konsistent og pålitelig kommunikasjon
mellom produktet og PC-en. USB-driverne følger med på
CDen med 709H/TRACK-programvare.

Antallet og innholdet i lagringsposisjonen vises på
toppen. Etikettnummeret er <empty> hvis
lagringsposisjonen er tom.

Bruk velgerknotten til å markere og velge riktig
lagringssted.

SAVE operation (Lagring):

Bruk velgerknotten til å markere og velge riktig funksjon.
Trykk på  for å gå til Log Select-menyen (Loggvalg).
•

Hvis posisjonen er tom, kan du lagre nåværende
enhetskonfigurasjon i lagringsposisjonen.

•

Hvis posisjonen er i bruk, må du bekrefte at
eksisterende data skal erstattes av nåværende
etikettdata før du lagrer på lagringsposisjonen.

Trykk på  for å gå til Log Select-menyen (Loggvalg).
Når et lagringssted er valgt, vises menyen i Figur 44. Velg
nødvendig handling.

RECALL operation (Innhenting):
•

En feilmelding vises hvis posisjonen er tom.

•

Hvis posisjonen er i bruk, vises dataene i en sekvens
av skjermer identiske med Device Data-skjermen
(Enhetsdata).

ERASE operation (Slett):
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Figur 44. Konfigurasjonslogg som viser lagringssted

•

En feilmelding vises hvis posisjonen er tom.

•

Hvis posisjonen er i bruk, må du bekrefte at
eksisterende data skal bli permanent slettet før du
gjør dette.
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SEND operation (Send):
•

En feilmelding vises hvis posisjonen er tom.

•

Hvis posisjonen er i bruk, må dataene sendes til
RS232 i et rapportformat.

Data Log (Datalogg)
Prosessdata kan lagres for en enkelt etikett for senere
opplasting til en PC med 709H/TRACK-programvare for
Windows. Du kan lese mer i delen Configuration Log
(Konfigurasjonslogg) i denne brukerhåndboken.
Data kan logges i flere økter, men alle øktene må være
fra samme HART-enhet, som definert i det lange
etikettnavnet. Et annet loggingsintervall kan velges for
hver økt. Hver enkelt dataprøve har produktmålingen,
enhetens mA-verdi samt alle fire prosessvariablene.
Det er 9810 prøver tilgjengelig. Hver dataprøve bruker en
oppføring. Hver økt bruker to oppføringer for overliggende
data som er felles for alle dataprøver i den økten. Det kan
være fra 1 til 99 økter.
Samlet antall dataprøver som kan loggføres er 9810 minus
to ganger antall økter startet og stoppet. Se figur 45.
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Figur 45. Dataloggskjerm

Antall ledige oppføringer vises på den første linjen. Hvis
data allerede er loggført, vises etikettnummeret nedenfor.
Nåværende batterispenning vises nederst, slik at du kan
se om batteriene burde byttes før en loggføringsøkt
startes. Loggføringen stanses før produktet automatisk
slås av når batteriets nedre grense for spenningsnivå,
5.6 V, er nådd.
•

Bruk velgerknotten til å markere og velge riktig
funksjon.

•

Trykk på knotten for å utføre handlingen. Trykk på
 for å gå tilbake til Log Select-menyen (Loggvalg).

Precision Loop Calibrator
Device Diagnostic (Enhetsdiagnose)
START operation (Start):
•

•

Hvis det ikke er flere ledige oppføringer, eller hvis
nåværende HART-enhet ikke er den samme HARTenheten som allerede er loggført, vises en
feilmelding.
I motsatt fall kan du fortsette til intervall-valget
beskrevet nedenfor.

Vri på velgerknotten for å bytte markering og velge
nødvendig intervall. Trykk på velgerknotten for å starte
loggingen ved valgt intervall. Trykk på  for å gå til den
første dataloggskjermen.
Under loggføringen vises skjermen i figur 47 for
overvåking av fremdriften.

ERASE operation (Slett):
•

Hvis det ikke finnes loggførte data, vises en
feilmelding.

•

I motsatt fall kan du bekrefte at de nåværende
dataene skal slettes permanent, før det blir gjort.

Valg av loggeintervall. Se figur 46.
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Figur 47. Aktiv loggskjerm
Trykk på  for å stoppe loggføringen og gå til den
første dataloggskjermen.
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Figur 46. Loggintervallskjerm
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Dataobjektene som vises er:
•

Den øverste linjen viser om loggingen er i gang
(Logging (Logger)), eller om den er stoppet
(Stopped (Stoppet)). Loggføringen stanses
automatisk når minnet er fullt eller før produktet slås
av når batteriets nedre grense for spenningsnivå,
5.6 V, er nådd.

•

Interval (Intervall) er det tidligere valgte objektet.

•

Elapsed (Forløpt) er tiden tilbakelagt siden
loggføringen startet, oppdatert hver gang en ny
prøve lagres.

•

Records used (Brukte oppføringer) er det totale
antallet oppføringer for alle økter til dato, oppdatert
hver gang en ny prøve lagres.

•

Records free (Ledige oppføringer) er det totale
antallet ledige oppføringer, oppdatert hver gang en
ny prøve lagres.

•

709H er nåværende måling, oppdatert så ofte det er
mulig.

•

PV mA er HART-enhetsmålingen, oppdatert så ofte
det er mulig.
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Vedlikehold
Advarsel
For sikker drift og vedlikehold av produktet:
•

Reparer produktet før bruk hvis batteriet
lekker.

•

Kontroller at batteripolariteten er riktig,
for å unngå batterilekkasje.

•

Fjern inndatasignalene før du rengjør
produktet.

•

Use only specified replacement parts.

•

Be en godkjent tekniker reparere
produktet.

Precision Loop Calibrator
Vedlikehold
Rengjør produktet

Sikring

Rengjør produktet og trykkmodulene med en myk klut
som er fuktet med vann eller vann og mildt vaskemiddel.

Produktet er beskyttet mot overstrøm ved hjelp av en
intern automatsikring. Sikringen tilbakestilles innen få
sekunder. Sikringen kan ikke repareres manuelt.

Forsiktig
For å unngå mulig skade på produktet:
•

Ikke bruk løsemidler eller slipende
rensemidler.

•

Unngå at vann trenger inn i hylsteret.

45

709/709H
Bruksanvisning
Utskifting av batteri
Skift ut batteriene når batteriindikatoren vises på
skjermen.
Slik skifter du batteriene:
1.

Fjern hylsteret.

2.

Snu produktet så skjermen vender ned.

3.

Bruk en flathodet skrutrekker til å fjerne skruene fra
batteridekselet.

4.

Ta ut batteriene.

5.

Skift ut de gamle batteriene. Merk deg polariteten
ved installering av de nye batteriene.

6.

Sett på batteridekselet.

7.

Trekk til de to skruene på batteridekselet.

8.

Sett produktet tilbake i hylsteret. Se figur 48.
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Figur 48. Skifte batteri
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Deler som kan skiftes ut av brukeren
Deler som kan byttes av brukeren, vises i tabell 4. Ta kontakt med en Fluke-representant for ytterligere informasjon om disse
delene og priser. Se delen Kontakte Fluke.
Tabell 4. Deler som kan skiftes ut av brukeren
Element

Fluke-delenummer

Fluke-709-2005, Knott

4282155

Fluke-709-2001, toppdeksel

4252536

Fluke-709-2002, bunndeksel

4252549

Fluke-709-2003, batterideksel

4257167

Fluke-709-2004, Kontaktpanel

4257171

Fluke-709-2006, hylster, Fluke-709

4241437

Fluke-709H-2006, hylster, Fluke-709H

4241443

Fluke-709-2007, bøyle, Fluke709/709H

4241455

Fluke-709-8003, tastatur, Fluke-709/709H

4252551

TL75-4201 ,TESTLEDNINGER

855742
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Tabell 4. Deler som kan byttes av brukere (forts.)
Element

48

Fluke-delenummer

AC280-5001-01,175-277-011, AC280 GUMMIERT KROKKLEMME, SVART, BULK

2063165

AC280-5001,175-277-013, GUMMIERT KROKKLEMME, RØD, BULK

1613782

AC72-1-01, KROKODILLEKLEMME, 30 V, 2 MM BØSSING, RØD MANSJETT

4209063

AC72-1-02, KROKODILLEKLEMME, 30 V, 2 MM BØSSING, SVART MANSJETT

4209074

TP220-4201, TESTPROBER, RØD

2047206

TP220-4201-01, TESTPROBER, SVART

2063129

FLUKE-754-8016, KROKODILLEKLEMMESETT, FORLENGEDE TENNER

3765923

FLUKE-75X-8014, KABELMODUL, LEDNINGSSETT SOM KAN SAMLES

3669716

CD, brukerhåndbok, Fluke 709/709H

4240654

Sikkerhetsdatablad, Fluke-709/709H

4240668

Hurtigreferanse, Fluke-709/709H

4255201

709H/TRACK, Datalogging-programvare og kabel

4281225

MYK BÆREVESKE, POLYESTER, SVART/GUL, 10.00,7.50,3.00, C115

2643273

Precision Loop Calibrator
Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
Måleområder
mA .................................................... 0 mA til 24 mA
Volt .................................................... 0 V dc til 30 V dc
Oppløsning
mA-måleområder .............................. 1 μA
Spenningsområde ............................. 1 mV
Nøyaktighet ............................................ 0,01 % ±2 LSD alle måleområder (@23 °C ±5 °C)
Stabilitet ................................................. 20 ppm F.S. /°C fra –10 °C til 18 °C og 28 °C til 55 °C
Driftstemperaturområde ......................... –10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)
Lagringstemperaturområde .................... –20 °C til 60 °C (–4,0 °F til 140 °F)
Høyde over havet ................................... 3000 meter
Klassifisering for
inntrengningsbeskyttelse ....................... IEC 60529: IP40
Luftfuktighetstoleranse ........................... 10 til 95 %, ikke-kondenserende
Skjerm .................................................... 128 x 64 piksler, bakgrunnsbelyst LCD-grafikk, 8,6 mm høye tegn
Strøm ..................................................... Seks alkaliske AAA-batterier
Batterilevetid (Alkaliske batterier) ........... ≥ 40 timer kontinuerlig bruk (målemodus)
Godkjent sløyfespenning ........................ 24 V DC ved 20 mA
Sløyfedriftskapasitet ............................... 1200 Ω uten HART-resistor, 950 Ω med HART-resistor
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Elektromagnetisk miljø ............................ IEC 61326-1 (bærbart utstyr)
Dimensjoner (L x B x D) .......................... (152 x 93 x 44) mm, (6,0 x 3,7 x 1,7) tommer
Vekt......................................................... 0,3 kg (9,5 oz)
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