DETESS METAL DETECTOR
Kullanma kýlavuzu
1: OK tuþunu ayar lambasý yanýp sönmeye baþlayýncaya kadar basýlý tut
2: Yukarý ok iþaretine her basýþta farklý ayar seçenekleri çýkar
aþaðý ok iþareti
bir önceki seçeneðe dönmeniz içindir
3: Ayar yapmak için
ve
tuþlarýný kullanabilirsiniz
4: Hafýzaya almak için OK tuþunu ayar lambasý kapanýncaya kadar basýlý tut
*Hasasiyet 0 ile 250 arasý ayarlanabilir, 0 en düþük 250 en yüksek duyarlýlýktýr
*Ürün etkisi (opsiyonel: tuz oraný yüksek ürünler içindir)
*Parazit filtre 0 ile 25 arasý (Elektrik parazitlerinin yanlýþ sinyal vermemesi için)
*Reset kontrol otomatik veya reset butonu
Otomatik reset
*Gecikme süresi 250 milisaniye aralýklarla 0 dan 60 saniyeye kadar,
metal tesbit edildiðinde rölenin gecikmeli olarak açýlmasýný ayarlar
*Durma süresi 250 milisaniye aralýlarla 0 dan 60 saniyeye kadar,
rölenin açýk kalma süresini ayarlar
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DETES MAGNET VE DEDEKTÖR SAN.TÝC.LTDÝÞTÝ
Tlf: 0 328 826 04 82 Fax: 0 328 826 04 81
OSMANÝYE

METAL DEDEKTÖR TEKNÝK ÖZELLÝK VE AYAR PARAMETRELERÝ
Besleme gerilimi
Max güç
Pano
Sensör
Sensör Kablosu
Besleme Kablosu
Kumanda Rölesi
Ýkaz Rölesi
Arýza Rölesi

: 220 V AC.
: 35 W
: IP 65
: 304 KALÝTE PASLANMAZ ÇELÝK
: 2 x 0.75 LIYCY
: 2 x 1 mm
: 10 A. ENVERSÖR
: 6 A. ENVERSÖR
: 6 A. ENVERSÖR

METAL DEDEKTÖR AYAR PARAMETRELERÝ
HASSASÝYET AYARI :
0 en düþük hassasiyet seviyesidir yani metal algýlamasý en düþük seviyede metal büyüklüðü en
büyük ölçüdedir.
250 en yüksek hassasiyet seviyesidir yani metal algýlamasý en yüksek seviyede metal büyüklüðü
ise en küçük ölçüdedir.

ÜRÜN AYARI :
Ürün içerisindeki ( Tuz - nem - kirlilik - þeker - sývý sýcaklýk v.b. ) metal dedektörü etkileyebilecek
þartlarla ilgili ayar parametresidir. Bu ayar fabrikamýzda ayarlandýðýndan kullanýcý tarafýndan
herhangi müdahaleye gereksinim yoktur.

PARAZÝT FÝLTRE:
Çevre faktörlerin ( hýz kontrol cihazý - asenkron motorlar - yüksek güçte fýrýnlar v.b. ) yaydýðý
manyetik kirlilikten dolayý metal dedektör üzerinde bir parazit oluþur.Dedektörde oluþan paraziti
negatif düzeye çekebilmek için parazit filtreyi kullanmalýyýz. Fabrikamýzda verdiðimiz deðer 0'dýr.
Ýþletmede kullaným koþullarý göz önünde bulundurularak 0 deðeri pozitif yönde arttýrýlabilir.

RESET KONTROL :
Reset etme imkaný iki þekilde menüye konulmuþtur. OTOMATÝK RESET ve RESET BUTONU
þeklindedir.
Menüden OTOMATÝK RESET ayarlandýðýnda Metal dedektör kontrol panosundaki kumanda
rölesi verilen süre kadar bekleyecek ve tekrar eski konumuna gelecektir.
Menüden RESET BUTONU ayarlandýðýnda Metal dedektör kontrol panosundaki kumanda rölesi
tekrar start verilmeyene kadar bekleyecektir.Tekrar start verme iþlemi ise Kontrol panosundaki
RESET BUTONU ile yapýlacaktýr.

GECÝKME SÜRESÝ :
Bant konveyör - pnomatik klepe veya pnomatik atma sistemini kontrol amaçlý kullanýlýr.Menüden
verilen süre kadar kumanda rölesi bekler verilen süre bitiminde kumanda rölesi çýkýþ verir.
ÖRNEK
: Diyelimki konveyör bandýnýzýn hemen durmasýný istemiyorsunuz metal dedektör
metali gördükten bir süre sonra durmasýný istiyorsunuz menüden gecikme süresini girdiðiniz
zaman kadar konveyör bant çalýþmaya devam eder girdiðiniz zaman bitiminde konveyör
bandýnýz durur.

DURMA SÜRESÝ :
OTOMATÝK RESET zaman ayarlayýcýdýr. Metal dedektör metal tespit ettiðinde kumanda rölesi
konum deðiþtirir eðer durma süresine örneðin 2 saniye verilmiþse kumanda rölesi 2 saniye
deðiþtirdiði konumda bekler 2 saniye bitiminde kumanda rölesi eski konumuna geri gelir.

METAL RÖLESÝ :
Metal rölesi metal dedektörün metal tespit ettiðinde konumunu deðiþtirdiði röledir. Metal rölesi çift
kontak olup açýk - ortak - kapalý uçlarý kart üzerine montelidir. Metal rölesi elektronik karttan
baðýmsýz olarak çalýþýr üzerinde enerji yoktur. Ýstenildiðilde ters kontaklý olarak da çalýþtýrýlabilir.
Menüden metal rölesi parametresine gelip ÝNVERT seçildiðinde ters kontak çýkýþlý olarak
çalýþacaktýr.

ARIZA RÖLESÝ :
Arýza rölesi metal dedektörün sensör uçlarýnda - RX - TX - kartlarýnda ve elektronik kartýn
herhangi bir yerinde arýza olduðunda konumunu deðiþtirerek arýza çýkýþý veren
röledir.Ýstenildiðinde ters kontak çýkýþlý olarakda ayarlanabilir. Menüden ARIZA RÖLESÝ
parametresine gelerekten ÝNVERT seçildiðinde ters kontak çýkýþlý olarak çalýþacaktýr.

