Betjeningsvejledning til DSE 7xxx/8xxx moduler
VIGTIGT! Der må ikke udføres arbejde på anlægget uden at stop knappen er aktiveret.

Modulets modelnummer kan ses i øverste højre hjørne af fronten eller på klistermærket på bagsiden.
Moduler som ender på 20 har netovervågning, fjernstart og manuel drift. Moduler som ender på 10 kan
køres manuelt eller med fjernstart. Yderligere manualer kan findes på engelsk på producentens
hjemmeside, www.DeepSeaPLC.com.

1.0

Oversigt
Display

Menu navigation

4 status dioder

Skift til net /
åben kontakt
(Manuel)

Skift til generator /
luk kontakt
(Manuel)

Indikator: Elnet
til rådighed
(xx20)

Indikator: Generator
til rådighed

Stop

Start motor
(Manuel)

Skift til manuel

Afbryd alarm lyd /
test lys

Indikator: Elnet
anvendes

Indikator:
Generator anvendes

Test tilstand
(xx20)

Skift til auto
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2.0


Quickstart / Automatisk opstart
xx20 anlæg stilles normalt i auto, og sørger derved selv for at starte op ved netudfald. xx10 moduler
i auto vil vente på signal fra remote start.

2.1 Start - manuel

1)

Vælg manuel. »

2)

Tryk på start. »

2.2 Stop

1) Tryk på stop. »
2) Hvis modulet er indstillet til at køle ned ved stop tæller displayet ned. Der kan trykkes på stop
igen for at tvinge anlægget til at stoppe før timeren er ovre.

2.3 Fjernstart
1) Hvis skabet er opbygget med fjernstart vil der være to klemmer inde i skabet som er angivet
med ”REM” eller ”60”, og minus.

2) Modulet skal stå i auto for at tage imod anmodninger om fjernstart. »
3) Fjernstarten fungerer ved at slutte en forbindelse mellem minus og indgang 60/REM på
modulet. Så længe forbindelsen er holdt vil anlægget køre. Der er nogle sekunders forsinkelse
på fjernstart så man er sikker på at opstarten er lavet med vilje og ikke blot på grund af støj
eller lignende.

3.0

Navigering i menuen



Der kan bladres i de forskellige sider ved at trykke på en pil til siderne. »




For at bladre igennem punkterne på en side kan der trykkes op eller ned. »
Hvis der ikke trykkes på noget så går menuen automatisk tilbage til status display.
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4.0

Afprøvning med belastning (xx20)

1) Der trykkes på test. Modulet skriver ”test mode”. »
2) Der kan nu startes op og generatoren overtager belastningen fra nettet.

3) Motoren kan stoppes ved at vælge auto (eller stop). »
4) Automat funktionen vil tage over og stoppe motoren efter at have taget lasten af.
5) Maskinen står nu klar i auto.

5.0

Nulstilling af service

1) Modulet giver besked om service efter 350 timers drift. Der vil stå ”Maintenance Alarm” i displayet.
2) Når service er udført kan timeren sættes tilbage på 350 timer.
a. Timeren nulstilles fra panelet.

i. Tryk til siden indtil der står ”Engine”. »

ii. Bladre op eller ned indtil der står ”Maintenance Alarm”. »
iii. Hold stop knappen inde indtil timeren nulstiller. »
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6.0 Standarddiagram over DSE7220
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