
AANSLUITING EC-ELEKTRODE EC5105 (SZ3274)  
OP CONTROLLER EC3040 (C7635) 

 

KABELAANSLUITING 
 

Bruin+Rood 23 
Zwart Transparant 25 
Oranje 27 
Geel 28 
Groen 29 
Zwart Shield 29 
 

NETSPANNING 
86 / 220 Vac   : 1 en 2  
Aarde : 3 
 

REFERENTIE TEMPERATUUR INSTELLEN 
De referentietemperatuur is vanuit de fabriek standaard ingesteld op 20°C. 
Indien u b.v. ijkvloeistof van Nieuwkoop BV gebruikt (met referentie temperatuur 25°C), dan als 
volgt de referentie temperatuur instellen op 25°C: 

Druk 2x op deze toets, 
display toont  

Druk 1x op deze toets, 

display toont  (als er geen wachtwoord is ingesteld, druk dan nogmaals op ) 

Druk 3x op deze toets om naar optie 2.3 te gaan,  
display toont , gevolgd door  

of Druk om de juiste waarde te selecteren ()  

Druk om te bevestigen, ( verschijnt) 

Druk 4x om terug te gaan naar het hoofdmenu. 
 
IJKING 
Door de schone en droge sensor in de lucht te houden, zal de display  tonen. 
Als de uitlezing anders is dan nul, is het mogelijk om de volgende nulkalibratie uit te voeren: 

Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:  
, gevolgd door de actuele waarde of  als de kalibratie functie is uitgeschakeld 
in het set up menu (display S1.1) 

Druk om te bevestigen zodra de waarde stabiel is (Let op! Dit duurt ca. 20 seconden en is 
gereed wanneer  verschijnt) en de kalibratie af te ronden 

 
Door het indrukken van deze toets zal de unit het volgende bericht tonen:  
, gevolgd door de actuele waarde, of  als de kalibratie functie is uitgeschakeld 
in het set up menu (display S1.1) 

of Druk om de waarde te wijzigen naar de standaardwaarde van de ijkvloeistof 

Druk om te bevestigen ( verschijnt) en de kalibratie af te ronden 
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BEREIK AANPASSEN 

Druk 3x op deze toets, 
display toont  

Druk 1x op deze toets,  

display toont  (als er geen wachtwoord is ingesteld, druk dan nogmaals op ) 

Druk 1x op deze toets,  

display toont  gevolgd door de actuele waarde 

 of Druk om het bereik aan te passen  

Druk om te bevestigen ( verschijnt) 

Druk 3x om terug te gaan naar het hoofdmenu 
 
 

SET POINT INSTELLEN 

of Door het indrukken deze toets, zal de unit het volgende bericht tonen: 

 

()    of   (afhankelijk van de configuratie die is gedaan in display C3.1 of C3.2), 
gevolgd door de actuele waarde 

 of  Druk om de waarde te wijzigen 

 zal verschijnen als de kalibratie functie is uitgeschakeld in het set up menu (display S1.1) 

Druk om te bevestigen ( verschijnt) en de kalibratie af te ronden 
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