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1. Účel návodu k použití 
Návod k použití popisuje vlastnosti převodníku PTSXR-K a poskytuje návod k jeho 
používání. Nesprávné či nevhodné použití převodníku nebo nedodržení těchto 
pokynů může vést ke zranění obsluhy nebo poškození převodníku. Všechny osoby 
odpovědné za provozování tohoto převodníku musí proto mít adekvátní proškolení a 
vědět o příslušném riziku a musí pečlivě dodržovat tyto provozní pokyny a 
bezpečnostní opatření. Pokud neporozumíte čemukoliv v tomto návodu, kontaktujte 
výrobce. 
 
S návodem zacházejte opatrně: 
– Musí být po celou dobu životnosti převodníku ihned připraven k použití. 
– Musí být předán tomu, kdo převezme odpovědnost za provozování převodníku. 
– Musí obsahovat veškeré doplňkové materiály od výrobce. 
 
Výrobce si vyhrazuje právo pokračovat ve vývoji tohoto přístroje, aniž by případné 
vývojové změny zaznamenal do návodu. Výrobce rozhoduje o tom, zda je návod 
aktuální. 
 
Shoda 
Tento přístroj splňuje požadavky na nejmodernější techniku a splňuje veškeré právní 
požadavky stanovené nařízeními EC, což se potvrzuje štítkem CE. 
 
© 2012, 2014, 2015 
 
Výrobce je vlastníkem autorských práv k tomuto návodu. Tento návod obsahuje 
údaje, pokyny a výkresy týkající se vlastností a použití tohoto převodníku. Kopírování 
návodu nebo jeho části nebo jeho distribuce třetím osobám se zakazuje. 
 

2. Bezpečnostní opatření 
 

2.1 Účel použití 
Převodník je určen k měření tlaku, objemového průtoku, hmotnostního průtoku a 
rychlosti proudění. 
 
Vždy dodržujte provozní požadavky – zejména nejvyšší dovolené napájecí napětí – 
uvedené na typovém štítku a v tomto návodu v části „Technické parametry“. 
 
S převodníkem lze zacházet pouze dle údajů uvedených v tomto návodu. Změny a 
úpravy převodníku jsou zakázány. Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů. Takové jednání vždy 
způsobí zánik záruky. 
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2.2 Dodání, montáž, elektrické zapojení a uvedení do provozu 
Tlakové vstupní nátrubky musí být během přepravy otevřeny, protože větší pokles 
atmosférického tlaku by mohl způsobit poškození přístroje. 
 
Montáž převodníku a jeho zapojení do elektrického zdroje mohou provádět pouze 
osoby s odpovídajícím školením a oprávněním od provozovatele zařízení. 
 
Převodník smí používat pouze adekvátně proškolený personál s oprávněním od 
provozovatele zařízení. 
 
Tlakový vzduch nebo dech nesmí být používán k provozním zkouškám, protože by 
mohlo dojít k poškození převodníku s nízkými měřicími rozsahy. 
 
Pokud bude převodník vystaven přímému slunci, může dojít k chybě v měření. V 
tomto návodu se uvádějí příslušná opatření, která je třeba dodržovat. 
 

2.3 Řešení drobných poruch, údržba, opravy, likvidace 
Osoba odpovědná za elektrické zapojení musí být ihned  informována v případě 
poškození převodníku nebo výskytu poruchy, kterou nelze odstranit podle návodu v 
kap. 10  tohoto návodu. 
 
Tato osoba musí převodník vypnout a odstavit až do opravy poruchy a zajistit, aby 
nemohlo dojít k nezáměrnému použití. 
 
Před otevřením převodníku jej vždy odpojit od zdroje elektrického proudu! 
 
Tento převodník je bezúdržbový. 
Opravy, které vyžadují otevření krytu převodníku, může provádět pouze výrobce. 
 
Elektronické součástky v převodníku obsahují ekologicky rizikové materiály a dále 
materiály, které nelze recyklovat. Z tohoto důvodu musí být přístroj po trvalém 
odstavení recyklován v souladu s ekologickými normami příslušné země. 
 

2.4 Symboly 
Níže uvedené symboly se v tomto návodu používají k vyznačení případů, kdy při 
nesprávném použití může vzniknout následující riziko: 

 
Výstraha! Tento symbol upozorňuje na potenciální riziko, které může 
vést ke zranění či k úmrtí, pokud nebude dodržen takto označený 
pokyn. 
 
 

 
 

Výstraha: Tento symbol vás upozorňuje na potenciální riziko, které 
může vést ke značným škodám na majetku, pokud nebude dodržen 
takto označený pokyn. 
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Upozornění: Tento symbol znamená, že takto označené informace jsou 
důležité pro správný chod převodníku. 
 
 
 

 
 
 
 
 

3 Popis převodníku 
 

3.1 Funkce 
 

 
 
Obr. 1: Blokové schéma 
 
Převodník PTSXR-K je řízen mikroprocesorem a může: 
– měřit tlak a vakuum 
– měřit diferenciální tlak 
– měřit objemový průtok, hmotnostní průtok a rychlost proudění 
– zobrazit naměřenou hodnotu 
– sledovat více prahových hodnot 
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3.2 Uživatelská rozhraní (pouze verze s displejem) 
 
K dispozici jsou následující klávesy: 
 

 
Menu        nahoru    doprava       Enter 
 
 

Klávesa význam (měřicí mód) význam (menu) 

Menu Start Menu Zpět do úrovně Menu 

Enter Start – nulování potvrzení 

šipka nahoru Max. indikace (displej) 
zvyšuje hodnotu nebo 
posunuje nahoru 

šipka doprava Min. indikace (displej) 
pohybuje šipkou nebo 
posunuje dolů 

 
V měřicím modu po stisknutí klávesy: 
 
 Enter klávesa odstartuje nulování převodníku 

klávesa „šipka nahoru“ bude indikována maximální hodnota (reset max. 
provedete stisknutím Enter, když je indikována maximální hodnota) 
 
klávesa „šipka doprava“ bude indikována minimálním hodnota (reset min. 
provedete stisknutím Enter, když je indikována minimální hodnota) 

 

Pokud je aktivována funkce spotřeby mají klávesy následující funkce:  
 
 Enter klávesa odstartuje nulování převodníku 

klávesa „šipka nahoru“ bude indikován aktuální hmotnostní nebo objemový 
průtok  
klávesa „šipka doprava“ bude indikována aktuální hodnota operačních hodin 
převodníku (doba měření průtoku)  
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3.3 Vnitřní zapojení a ovládací prvky 
 
Standardní verze 

 
 
Verze s externím nulováním 
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Standardní verze 
 

 
 
Verze s externím nulováním 

 
 

Výstupní signál         relé1                   relé2       napájení  

RS232 port 

Reset 

Výstupní signál (ext.nul)    relé1                   relé2       napájení  

Reset 

RS232 port 



 
Převodník PTSXR (návod k použití)  
 

 

9 

Výstupní signál 
Port Popis 

I Proudový výstup 

GND země 

U Napěťový výstup 

N (volitelné) +24V započne externí vynulování 
převodníku 

 

Relé1 
Port Popis 

4 - rozpínací kontakt Aktivní pozice 

5 – společný kontakt Střední pozice 

6 – spínací kontakt Neaktivní pozice 
 

Relé2 
Port Popis 

7 - spínací kontakt Neaktivní pozice 

8 – společný kontakt Střední pozice 

9 – rozpínací kontakt Aktivní pozice 
 
 
 

Napájení 
 

o 24 V DC 
levý kontakt → země 
prostřední kontakt → +24 V DC 

 
o 24 V AC 

levý kontakt → země 
prostřední kontakt → +24 V AC 

 
s interním transformátorem 
 

o 115 V AC 
prostřední a pravý kontakt 

 
o 230 V AC. 

levý a pravý kontakt 
 

o 24 V AC 
levý kontakt a pravý kontakt 

 
Konfigurační port RS232 
Nastavení parametrů převodníku pomocí PC 
 
Reset 
Stisknutím tohoto tlačítka se restartuje procesor převodníku. 
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3.4 Čelní pohled 
 
 

 
 
 

USB – výstup 

Port – označení PIN Popis 

Napájení 1 Napájení přes USB port z PC 

D- bi-směrový 2 USB data – negativní polarita 

D+ bi-směrový 3 USB data – pozitivní polarita 

ID 4 Nevyužito 

Země 5 GND=USB signál země 

Uzemnění skříně  krytí Ochrana přes PC skříň 

 

RS232 (interní) – výstup 

Port – označení PIN Popis 

RXD 3 Příjem 

TXD 2 Odesílání 

GND 5 země 

 
 

Nejlepší přesnosti je dosaženo při pokojové teplotě (20°C) 

 

 

 
 
 
 

USB (volitelné)      výstupní signál    relé     napájení 

Tlakové vstupy 



 
Převodník PTSXR (návod k použití)  
 

 

11 

4. Kalibrační cyklus nuly 
Externí vlivy, například teplota okolního prostředí, umístění nebo okolní tlak, mohou 
způsobit posun nastavené nuly převodníku, tzn. hodnoty, které se zobrazí při 
otevření tlakových portů. Kalibrace je proces, při kterém si převodník automaticky 
zaznamená tento posun a započítá jej do aktuálně zobrazované hodnoty tlaku.  
Kalibrace nuly probíhá ve dvou krocích, které jsou indikovány v horní části displeje 
(volitelný) 
→ 0 měřicí signál kalibrace nuly je determinovaný 
→ P tlak byl zkorigován 
 
Interval mezi dvěma cykly nulování lze nastavit (setting Menu). Nulování lze rovněž 
spustit klávesou Enter (pokud je převodník v měřicím módu). V průběhu nulování 
jsou všechny klávesy deaktivovány. 
 

4.1. Externí nulování (volitelné) 
Lze dodat na zvláštní objednávku. V tomto případě je u svorkovnice výstupu 
převodníku navíc pin +24V, pomocí něhož lze nulování kdykoliv aktivovat. 
 
Upozornění: 

Kalibrace nuly se při vyvolání přes sériové rozhraní spouští vždy, bez 
ohledu na to, zda byla deaktivována nebo zda je převodník v režimu 
menu. 
 
 

 

5. Ochrana před tlakovým přetížením  
Převodník má vnitřní ochranu před nadměrným tlakem (přetížením), která jej chrání 
před poškozením - rozsah max. přetížení: 200x z měřicího rozsahu (max. 600 kPa). 
 
 

6. Displej (volitelné) 
Měřené hodnoty a MENU jsou zobrazovány přímo na displeji převodníku. Horní 
řádek je informační – indikuje typ měřené veličiny nebo průběh nulování (kalibrace). 
Prostřední řádek indikuje měřenou hodnotu. Pokud jsou hodnoty mimo uvedený 
rozsah, objeví se místo hodnot pomlčky „-----„. Jednotky jsou zobrazeny na spodním 
řádku displeje. Současně první dva „digity“ spodního řádku indikují mimo jednotek 
také status dvou relé. 
 
 

7. Menu (volitelné) 
Pokud je převodník dodán s displejem, máte možnost nastavit rozličné hodnoty a 
měnit libovolně konfiguraci převodníku (pomocí klávesy MENU).  
Pokud pracujete v MENU, v horním řádku se indikuje hlavní MENU, ve středním 
řádku aktuální subMENU nebo hodnoty, které budou změněny. Na spodním řádku 
jsou indikovány jednotky nebo pomocné texty. K aktivaci MENU stiskněte "MENU".  
Úvodní MENU je nastaveno na MENU a subMENU na DISPLAY.  Klávesou "šipka 
nahoru" můžete nastavit požadované submenu. Stisknutím ENTER můžete vkročit 
do tohoto submenu a volit hodnoty.  Stisknutím MENU toto nastavení kdykoliv 
opustíte (případně se dostanete ze submenu do vyšší hladiny MENU).  
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7.1 Displej (Display) 
Displej může indikovat tlak, objemový průtok, hmotnostní průtok nebo rychlost 
proudění. Stiskněte „▲“ a  " ►" klávesy k volbě jednotky, kterou požadujete a 
potvrďte ENTER. Typ displeje (průtok, rychlost resp. tlak) bude nastaven automaticky 

podle zvolené jednotky.  
 

Pokud je aktivována funkce měření spotřeby mohou být voleny pouze 
následující jednotky: m3/s, m3/h, ft3/h, kg/s, kg/min nebo kg/h 

 
7.2  Nastavení stupnice (Scale) 

Pokud je aktivována funkce měření spotřeby nelze pracovat (změnit) s 
funkcí nastavení stupnice. Vložené hodnoty definují hustotu vzduchu 
měřeného média. Změnou těchto hodnot by měření nebylo korektní. 
 
Převodník je obvykle dodán již nastaven podle Vámi zadaných 

parametrů. Rozsah je možné uživatelsky změnit  (maximálně je možné nastavit horní 
mez rozsahu na 10% z původního maximálního rozsahu převodníku, např. při 
základním rozsahu 0-100 Pa je možné přestavit rozsah na 0-10 Pa). Tomuto potom 
odpovídá výstup (proudový nebo napěťový). Přesnost (citlivost) měření ovšem bude 
horší.  
 

Toto MENU obsahuje 4 Submenu: 
Tlak 
Objemový Průtok 
Hmotnostní průtok 
Rychlost 
 

7.2.1 Tlak (Pressure) 
Toto je důležitá položka MENU. Použije se k nastavení tlakového rozsahu, který 
bude indikován na výstupu. Tento rozsah má mnoho dalších nastavení jako např. 
nastavení hodnot relé a konstanty pro výpočet průtokových hodnot. 
Jsou zde dvě nastavení pro tlakovou stupnici: 
TOP - tlak, který bude odpovídat maximálnímu výstupu (tj.5 V, 10 V nebo 20 mA) 
BOTTOM - tlak, který bude odpovídat minimálnímu výstupu (tj.-5 V, 0 V, 0 nebo 4 
mA). Hodnoty mohou být nastaveny libovolně, např. 0V pro 0 Pa, nebo 10V pro -250 
Pa. Potřebné nastavení hodnot provedete pomocí kláves se šipkami (nahoru 
(zvyšujete hodnotu čísla) resp. doprava (posouváte na další číslo rozsahu)). 
 

7.2.2. Horní (Top) 
V této položce MENU můžete nastavit hodnotu tlaku odpovídajícímu maximální 
hodnotě. Může být nastavena libovolná hodnota z měřicího rozsahu. 
 

7.2.3. Spodní (Bottom) 
V této položce MENU můžete nastavit hodnotu tlaku odpovídajícímu minimální 
hodnotě. Stejně jako u TOP může být nastavena libovolná hodnota z měřicího 
rozsahu. 
 

7.2.4. Jednotky (Units) 
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V této položce MENU můžete nastavit jednotky (Pa, hPa, kPa, mbar, mm H2O, mm 
Hg, Psi, in H2O, in Hg).  
 
 

7.2.5.Objemový průtok (volume flow) 
Tato položka se použije se k nastavení objemového průtoku, který bude indikován na 
výstupu. Tato sekce má další submenu:  
Hodnoty (Value) 
Jednotky (Unit) 
 

7.2.6.Hodnoty (Value) 
V této položce MENU můžete nastavit objemový průtok, který bude odpovídat 
maximální hodnotě rozsahu.  0 je vždy nastavena pro minimální hodnotu rozsahu. V 
tomto režimu je nastavena odmocninová charakteristika.  
 

7.2.7.Jednotky (unit) 
V této položce MENU můžete nastavit jednotky objemového průtoku (m3/s, m3/hod 
nebo ft3/h).  
 

7.2.8. Hmotnostní průtok (mass rate) 
Tato položka se použije se k nastavení hmotnostního průtoku, který bude indikován 
na výstupu. Tato sekce má další submenu:  
Hodnoty (Value) 
Jednotky (Unit) 

 
7.2.9.Hodnoty (Value) 
V této položce MENU můžete nastavit hmotnostní průtok, který bude odpovídat 
maximální hodnotě rozsahu.  0 je vždy nastavena pro minimální hodnotu rozsahu. V 
tomto režimu je nastavena odmocninová charakteristika.  
 

7.2.10.Jednotky (unit) 
V této položce MENU můžete nastavit jednotky hmotnostního průtoku (kg/s, kg/min 
nebo kg/hod).  
 

7.2.11.Rychlost (flow rate) 
Tato položka se použije se k nastavení k rychlosti proudění, které bude indikováno 
na výstupu. Tato sekce má další submenu:  
Hodnoty (Value) 
Jednotky (Unit) 
 

7.2.12.Hodnoty (Value) 
V této položce MENU můžete nastavit rychlost proudění, která bude odpovídat 
maximální hodnotě rozsahu.  0 je vždy nastavena pro minimální hodnotu rozsahu. V 
tomto režimu je nastavena odmocninová charakteristika.  
 

7.2.13.Jednotky (unit) 
V této položce MENU můžete nastavit jednotky rychlosti (m/s, mph, f/s, f/min nebo 
km/hod).  
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7.3. Měření spotřeby vzduchu (volitelné od firmware 3.0.) 
Měření spotřeby je aktivní jen pokud zvolíte některou z následujících jednotek (m/s, 
m3/h, ft3/h, kg/s, kg/min nebo kg/h). Funkce měření spotřeby vzduchu zaznamenává 
v čase absolutní množství (spotřebu) v daných jednotkách. Nastavení je chráněno 
vlastním kódem, který zabraňuje jakékoliv manipulaci, resetování atd. Každá změna 
je podmíněna zadáním kódu. 
 

7.3.1. Mód (Mode) 
Je k dispozici několik módů záznamu. 

 
7.3.2. Vypnuto (Off) 
Dojde k vypnutí měření záznamu. Funkce Scale je po vypnutí opět aktivní a lze 
nastavovat požadovaný rozsah. 
 

7.3.3. Suma Σ(ΔP >0) 
Záznam (spotřebované množství) platí pouze pro hodnoty větší než 0. Pokud je 
nastavena prahová hodnota, pak to platí pro hodnoty větší než daná prahová 
hodnota. 
 

7.3.4. Suma Σ(ΔP) 
V tomto případě je brán v potaz kladný nebo záporný diferenční tlak  
 

7.3.5. Suma Σ(abs. ΔP) 
V tomto režimu není bráno v úvahu kladné nebo záporné znaménko u tlakové 
diference. V obou případech je přidána kladná (abs) hodnota.  
 

7.3.6. Mass/Pulse nebo Vol./Pulse 
Uložená (v paměti převodníku) spotřeba je signalizována do připojeného řídícího 
modulu pomocí relé. Každý puls odpovídá nadefinované hodnotě průtoku. Toto menu 
slouží k nastavení dané hodnoty (pro impuls). Parametr závisí na nastavených 
jednotkách. Šipkami nastavíte hodnotu (lze v rozmezí 0,1 až 10000 m3 nebo kg). 

 
Pulsní výstup může generovat pulsy s max. frekvencí 5/s. Dodržte proto 
nastavení, tak abyste vyhověli této podmínce. 
 
 

7.3.7. Pulsní výstup (Pulse output) 
Toto menu umožňuje nastavit délku pulsu a minimální sepnutí pro průtok. 

7.3.8. Délka pulsu (Pulse lenght) 
Parametr (délka pulsu relé) může být nastaven v rozmezí 20 až 1999 ms 

 
7.3.9. Interval pulsu (Pulse interval) 
Parametr (minimální sepnutí) může být nastaven v rozmezí 50 až 1999 ms 
 

7.3.10. Filtr (Filter) 
Filtrované nebo nefiltrované hodnoty spotřeby mohou být uloženy. Použijte nastavení 
filtru dle Vašeho požadavku. 
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7.3.11. Reset součtu (Reset Sum) 
Funkce umožňuje resetovat sumu spotřeby. Poslední hodnota je uložena do 
záložního souboru (jako backup). (Ano   Sum=0   Ne   Sum je ponechána) 

 

7.3.12. Původní součet (Old Sum) 
Funkce umožňuje indikovat spotřebu (hodnotu) před poslední resetem. 

 
7.3.13. Paměťový součet (Recall Sum) 
Funkce umožňuje obnovit hodnotu spotřeby po posledním resetu. (Ano   Obnova   
Ne   současná hodnota je ponechána). 
 

7.3.14. Ochranný kód (Security Code) 
Funkce umožňuje nastavit ochranný kód pro přístup do Menu. Nastavte kód při volbě 
aktivaci funkce měření spotřeby (předejdete tak manipulace a neoprávněným 
zásahům do převodníku). Kód musí být větší než 0000. 
 

7.4 Nastavení relé (Warning) 
Převodník má dvě relé (1 a 2). K nastavení volte MENU, poté volbu Warning (potvrdit 
ENTER). Následuje submenu s volbou RELAY 1 (zde můžete nastavit RELAY 1 
nebo RELAY 2 pomocí kláves "šipka nahoru" resp. "šipka doprava").  Po volbě a 
potvrzení relé následuje submenu: 
Mode 
Value 
Hysteresis 
Tv Delay time 
Tn 
Warning signal 
Filter 
 

7.4.1 Mód relé  (Mode) 
V tomto menu specifikujete, kdy bude relé aktivováno (překročení nastavené meze 
nebo její podkročení), případně zda bude relé aktivní. V podstatě jde o nastavení 
směru, kdy relé sepne (při stoupajícím nebo klesajícím tlaku).  
Jsou možné následující volby: 

- Off    relé bude vypnuto 
- Překročení relé se aktivuje při překročení nastavené meze 
- Podkročení relé se aktivuje při podkročení nastavené meze 
- Spotřeba  relé je použito jako pulsní výstup při měření spotřeby (pokud je 

měření aktivní), v opačném případě je relé vypnuto. Při aktivním modu měření 
spotřeby nelze nastavit ostatní parametry relé. 

 

7.4.2 Hodnoty (Value) 
V této položce můžete nastavit tlakovou hodnotu, při které dojde k sepnutí 
odpovídajícího relé. Rozsah nastavení spínací hodnoty tlaku je definován vlastním 
rozsahem převodníku. Zvolte tlakové jednotky (Pa) na displeji.  
 

7.4.3 Hystereze (Hysteresis) 
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V této položce můžete nastavit hysterezi pro příslušné relé. Hystereze je vždy 
pozitivní. 
 

7.4.4 Zpoždění  reakce relé (Tn delay time) 
V této položce můžete nastavit čas, po který relé nesepne i přesto, že byla 
překročena (podkročena) nastavená prahová hodnota. Tímto lze ošetřit např. 
krátkodobé tlakové pulsy.  Hodnota se nastavuje  v ms.  
 

7.4.5 Zpoždění  návratu relé (Tn stopping time) 
V této položce můžete nastavit čas, po který relé zůstane sepnuté i přesto, že se 
hodnota vrátila do vymezeného intervalu (provozního stavu). Hodnota se nastavuje  
v ms.  
 

7.4.6 Varovný signál  (Warning signal) 
Jestliže je překročena (podkročena) nastavená prahová hodnota a tím je sepnuto 
relé, varovný signál bude znít v jednosekundových intervalech. Zde můžete nastavit 
délku tohoto signálu pro každé relé zvlášť. Maximální hodnota je 1000 ms 
(nepřetržitý tón). Pokud jsou obě relé sepnuta, budou znít oba signály. V případě, že 
délka signálu bude rovná součtu dvou signálů, bude vždy max. 1000 ms.  
 

7.4.7 Filtr  (Filter od rev.2.14) 
Lze nastavit druh tlaku (filtrovaný nebo nefiltrovaný), který bude jako zdroj sepnutí 
relé. V závislosti na časové konstantě, lze předejít náhodným fluktuacím tlaku a tím i 
nežádoucího spínání relé. 
 

7.5 Nastavení (Settings) 
V tomto MENU nastavujete další potřebné parametry převodníku v závislosti na 
použití a funkci převodníku, následují submenu: 
- jazyk 
- výstupní signál 
- filtr (tlumení) 
- signál tisknutí kláves 
- rozlišení 
- nulování 
- CS (prahová hodnota) 
- osvětlení 
- změna barvy 
- jas 
- kontrast 
- tovární nastavení 
- kód 
 

7.5.1 Volba jazyka (Language) 
Můžete zvolit z následujících jazyků (pomocí šipek a klávesy Enter):  
- Angličtina 
- Němčina 
- Italština 
- francouzština 
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7.5.2 Výstupní signál (output) 
Lze nastavit analogový výstup jako napěťový (0…10 V nebo -5…+5 V) nebo 
proudový (0…20 nebo 4…20 mA).  

 
7.5.3   Nastavení filtru tlumení (Filter) 
Hodnotu útlumu volte s ohledem na typ měření, vyšší hodnota zklidňuje analogový 
výstup v případě vyšší frekvence tlakových pulsů na vstupu. 
 

7.5.4 Signál stisknutí kláves (Touchtone) 
Tón Indikace stisku kláves může být neaktivní (vypnutý) nebo aktivní (zapnutý).  
 

7.5.5 Rozlišení (resolution) 
Zde je možné nastavit rozlišení displeje. Displej je změněn v závislosti na 
nastavených hodnotách. Např. jestliže je nastaveno 1%, budou změny na displeji 
probíhat skokově po 1% z nastaveného rozsahu. Toto se používá při tlakových 
fluktuacích, skokových změnách atd.  Pozn. toto nastavení nemá vliv na nastavení a 
spínání relé.  
 

7.5.6 Nastavení nuly (Zeroin) 
Zde je možné nastavit interval, po kterém dojde k automatickému nastavení (korekci) 
nuly. Zadávají se minuty. Pokud nastavíte 0 bude toto automatické nulování vypnuto.  
 

7.5.7 Potlačení prahové hodnoty (creep suppression) 
Volíte hodnotu (%) z daného rozsahu převodníku. Efekt potlačení prahové hodnoty 
pro odmocninovou charakteristiku je ten, že převodník přepočítává podle vzorce: 
prahová hodnota = měřicí rozsah (Pa) * % prahové hodnoty/100 
Pokud bude měřená hodnota menší než prahová hodnota, bude výstup (měřený tlak) 
brán jako nulový.  
 

7.5.8 Osvětlení (Lighting) 
Zde je možné nastavit podsvícení LCD displeje, pokud je v menu vypnuto „color 
change“. Můžete si vybrat z následujících možností: 
- Off  podsvícení displeje je vypnuté 
- White  podsvícení bude bílé 
- Blue  podsvícení bude modré 
 

7.5.9 Změna barev (Colour Change) 
Zde je možné nastavit to, že se změní barva podsvícení v závislosti na překročení 
nastavených mezních hodnot. Lze zvolit: 
- Off  změna barvy je deaktivována 
- On  změna barvy je aktivní 
Pokud funkci zapnete, displej bude žlutý (pro zpoždění relé Tv a Tn) a po překročení 
mezních hodnot (sepnutí relé) bude červený. 
 

7.5.10 Jas (Brightness) 
Zde je možné nastavit jas podsvícení displeje. Hodnoty lze nastavit od 0 (nejtmavší) 
po 16 (nejsvětlejší). 
 

7.5.11 Kontrast (Contrast) 
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Zde je možné nastavit kontrast displeje, což umožňuje lepší čitelnost v závislosti na 
okolním světle, nebo úhlu pohledu odečtu. Hodnoty lze nastavit od 0 (nízký kontrast) 
po 32 (maximální možný kontrast). 
 

7.5.12 Tovární nastavení (Read factory setting) 
Převodník můžete nastavit na původní tovární (výrobní) nastavení.  
 

7.5.13 Kód (Code ?) 
Zde můžete nastavit kód, který bude vyžadován po stisku tlačítka MENU. Pokud je 
nastavena 0 nebude kód vyžadován. Pokud si přejete chránit nastavení převodníku 
před nevyžádaným zásahem, zadejte kód. Ten pak musíte zadat vždy, pokud budete 
chtít změnit nastavení (stisk tlačítka MENU).  
 

7.6 Chod (Operation) 
Zde je indikována délka měření spotřeby (v hodinách), pokud je aktivní funkce 
spotřeby. Pokud byla spotřeba resetována, bude i zde reset, tj. 0 hod. 
 

8. Rozhraní (volitelné) 
 

8.1 Nastavení sériového rozhraní 
Sériový port (RS232) má následující nastavení: 
- 9600 baud 
- 8 datových bitů 
- bez parity 
- jeden stop bit  
 

8.2 Nastavení USB rozhraní 
USB rozhraní zahrnuje USB zásuvku s integrovaným USB-seriovým konvertorem. 
Pro správnou funkci musíte mít naistalován na svém PC příslušný driver od výrobce 
FTDI. 
Odkaz ke stažení: 
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM 2.08.24 WHQL Certified.zip 
 
sekce DRIVERS/VCP DRIVERS vyberte vhodný ovladač v závislosti na Vašem 
operačním systému. Po instalaci driver nastaví jeden virtuální COM port. 
 

8.3 Seznam příkazů 
Není v tomto českém překladu uveden, použijte originální návod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.08.24%20WHQL%20Certified.zip
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9. Technické parametry 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
Převodník PTSXR (návod k použití) 

 

 

20 

 10. Řešení drobných poruch 
 

Porucha Příčina Opatření 
   
Převodník nepracuje, na 
displeji se nic nezobrazuje 
 
Na displeji jdou nastavit 
pouze jednotky průtoku 
 
Nastavení rozsahu není 
možné (není indikováno 
v Menu) 
 
Funkce spotřeby se 
nezobrazuje v Menu 
 
 
Funkce spotřeby se 
nezobrazuje v Menu 
 
„Na“ indikace na displeji 
 

není zdroj energie 
 
 
je zapnuta funkce měření 
spotřeby 
 
je zapnuta funkce měření 
spotřeby 
 
 
špatné jednotky na displeji 
(musíte volit pouze 
jednotky průtoku) 
 
funkce spotřeby je vypnuta 
 
 
špatně nastavený rozsah 

zkontrolujte elektrické 
zapojení a napájecí napětí 
 
vypněte funkci spotřeby a 
vymažte paměť spotřeby 
 
vypněte funkci spotřeby a 
vymažte paměť spotřeby 
 
 
zvolte správné jednotky na 
displeji 
 
 
kontaktujte výrobce 
 
 
nastavte správný rozsah 

tlak stále padá netěsnost zasuňte přívodní trubice do 
portů, upravte průměr 

nefunguje sériová 
komunikace 

není zapojen kabel zkontrolujte zapojení 
kabelu 
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11.Výkresy 
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12.Strom MENU 
Je uveden pouze v originálním návodu. 
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Poznámky: 
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