
การใชง้าน EMPlus 600 , EM300

ปุ่ มลกูศรขึ�น    

สําหรับเลื�อนเพื�อคน้หาฟังกช์นั , เพิ�มคา่ที�ตอ้งการ

กดคา้งไว ้5 วนิาท ีเพื�อทําการละลายนํ�าแข็ง หรอืจากการตั �งคา่ H31

ปุ่ มลกูศรลง  

สําหรับเลื�อนเพื�อคน้หาฟังกช์นั , ลดคา่ที�ตอ้งการ

กดคา้งไว ้5 วนิาท ีเพื�อตั �งคา่ H33

ปุ่ ม ESC กดเพื�อยอ้นกลับไวเ้มนูกอ่นหนา้

ปุ่ ม ESC กดคา้งไว ้5 วนิาท ีเพื�อ Standby หรอืปิดหนา้จอ

ปุ่ ม set กดเพื�อโชวค์า่โพรบ  หรอื แสดงการแจง้เตอืนอะไร

ปุ่ ม ESC กดคา้งไว ้5 วนิาท ีเพื�อเขา้สู ่User หรอื Install เมนู

                    กดปุ่ ม ESC และ ลกูศรขึ�น คา้งไว ้พรอ้มกัน เมื�อตอ้งการ LOC ปลดลอ๊คจอ

โดย Machine menu เปลี�ยนไดแ้ค ่setpoint  ลอ๊คโดยใช ้LOC
User menu เปลี�ยนไดห้ลายคา่  ลอ๊คโดยใช ้password  PA1  ปกตจิะไมล่อ๊ค
Installer menu เปลี�ยนไดท้กุคา่  ลอ๊คโดยใช ้password  PA2 =15 

การกด ปุ่ ม              คา้งไว ้5 วนิาท ีจะเขา้สู ่User เมนู โดยจะพบคําวา่ dIF   หากไมม่กีารตั �งรหัสผา่น หรอื PA1=0

การกด ปุ่ ม              คา้งไว ้5 วนิาท ีโดยจะพบคําวา่dIF และเลอืนเพื�อหาPA2 แลว้เพิ�มจากคา่0 เป็น15  จะเขา้สู ่Installer  เมนู   

การเปลี�ยนคา่ setpoint    ที�  Machine status
กดปุ่ ม set แลว้สามารถใช ้ปุ่ มลกูศรขึ�นลงเพื�อตั �งคา่อณุหภมูใิหมไ่ด ้

ALARMS

Label

E1 Probe1 faulty , measured values are outside check probe  (H00),check  wiring

AH1 High alarm

AL1 Low alarm
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TABLE OF INSTALLER MENU PARAMETERS  (EMPlus 600)

PAR. DESCRIPTION RANGE VALUE U.M.

ALARMs (folder 'AL')

HAL แจง้เตอืน อณุหภมู ิหรอื คา่ที�รับมา สงูเกนิไป NTC/PTC LAL...150.0 50 °C/°F

PT100-Tc LAL...1999 1200 °C/°F

V/I LAL...150 150 num

LAL แจง้เตอืน อณุหภมู ิหรอื คา่ที�รับมา ตํ�าเกนิไป NTC/PTC LAL...150.0 50 °C/°F

PT100-Tc LAL...1999 1200 °C/°F

V/I LAL...150 150 num

AFd Alarm differential. NTC/PTC 1...50 2 °C/°F

PT100-Tc 1...50 2 °C/°F

V/I 1...50 2 num

PAO ไมแ่จง้เตอืน กรณีเปดเครื�องครั �งแรกนานเทา่ใด ALL 1...10 0 hours

tAO หน่วงเวลาแจง้เตอืน ALL 1...250 0 นาที

tP กดปุ่ มใดๆ  เพื�อรับรูถ้า้แจง้เตอืน n (0) = no; y (1) = yes. ALL n/y y

COMMUNICATION (folder 'Add')

PtS Communication protocol   :t = Televis; d = Modbus ALL t/d t

dEA Device family (valid values from 0 to 14). ALL 0...14 0 num

FAA Device family (valid values from 0 to 14). ALL 0...14 0 num

Adr Modbus protocol controller address ALL 1...255 1 num

bAU 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400. ALL 48/96/192 96 num

Pty Modbus parity bit. n (0) = none; E (1) = even; o (2) = odd. ALL n/E/o E num

StP Modbus stop bit. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit. ALL 1b/2b 1b num

DISPLAY (folder 'diS')

LOC ลอ๊กหนา้จอไมใ่หก้ด ตอ้งเขา้รหสั PS2 กอ่น ALL n/y n flag

parameter programming mode and modify them. y = yes; n = no

PS1 PAssword1: if PS1≠0 is the access key to User parameters" ALL 0 ... 250 0 num

PS2 PAssword2: if PS2≠0 is the access key to Installer parameters" ALL 0 ... 250 15 num

ndt แสดงคา่ทดศนยิม . y = yes; n = no,int (2) = integer (V/I models only). ALL n/y/int y flag

CA1 ชดเชยคา่เซนเซอรอ์ณุหภมู ิ Pb1 value ALL -30.0...30.0 0 °C/°F

LdL แสดงคา่นอ้ยที�สดุ NTC/PTC -199.9...HdL -50 °C/°F

PT100-Tc -328...HdL -199 °C/°F

V/I -199...HdL -199 num

HdL แสดงคา่มากที�สดุ NTC/PTC LdL...199.9 140 °C/°F

PT100-Tc LdL...1350 1350 °C/°F

V/I LdL...199 199 num

Select the unit of measurement of probe 1. NTC/PTC C/F C
dro NTC/PTC and PT100-Tc: C (0) = °C, F (1) = °F PT100-Tc C/F C

V/I: n (0) = no unit of measure selected, V/I n/t/P/H n

t (1) = temperature, P (2) = pressure, H (3) = humidity

CONFIGURATION (folder 'CnF')

H00 Probe type selection

NTC/PTC: Ptc (0) = PTC, ntC (1) = NTC NTC/PTC Ptc/ntC ntc

PT100-Tc: Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100 PT100-Tc Jtc/Htc/Pt1 Jtc

V/I: 420 (0) = 4...20mA, 020 (1) = 0...20mA, V/I 420/020 420

t10 (2) = 0...10V t10/t05/t01

H03 Lower input current/voltage limit.(only present on model V/I) V/I -1999...1999 0

H04 Upper current/voltage limit for input.(only present on model V/I) V/I -1999...1999 1000
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