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Cảm biến áp suất kỹ thuật số loại hiệu suất cao

Hướng dẫn Thiết lập Sê-ri 
GP-M
Để biết thông tin chi tiết về các cảnh báo và vận hành, tham 
khảo sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm.
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Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: Giá trị 
hiện tại ±10% của F.S.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập:
 0.00 đến 50.00 (s)

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập:
 0.00 đến 50.00 (s)

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập:
 0.00 đến 50.00 (s)

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 3 đến 5000 (ms)

Chọn sử dụng các nút .
oFF Chế độ tiết kiệm năng lượng TẮT 
on Chế độ tiết kiệm năng lượng BẬT

Chọn sử dụng các nút .
no Hiển thị thông thường
YES Xoay 180°

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 0000 đến 9999

Chọn sử dụng các nút .
on Độ trễ có
oFF Độ trễ không

Chọn sử dụng các nút .
  50 Cập nhật giá trị đo 50 ms
 100 Cập nhật giá trị đo 100 ms
 200 Cập nhật giá trị đo 200 ms
 500 Cập nhật giá trị đo 500 ms
1000 Cập nhật giá trị đo 1000 ms

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập:
 0.00 đến 50.00 (s)

7. Điều chỉnh bù

8. Bộ định thời gian ĐÓNG 
mạch chậm của đầu ra 1

10. Bộ định thời gian ĐÓNG 
mạch chậm của đầu ra 2

11. Bộ định thời gian NGẮT 
mạch chậm của đầu ra 2

12.Độ đáp ứng

13. Chế độ tiết kiệm năng lượng

16. Xoay màn hình hiển thị

17. Xoay màn hình hiển thị

13.  Độ trễ của chế độ Cửa sổ,  
Có/Không

15.  Cập nhật giá trị đo trên màn 
hình

9. Bộ định thời gian NGẮT 
mạch chậm của đầu ra 1

*1.  Đầu ra 2 khi dùng đầu ra điều khiển
*2.  Đầu ra 2 khi dùng đầu ra analog
*3  Chỉ khi chế độ dò tìm của cả đầu ra 1 và đầu ra 2 ở 

chế độ trễ.

End Hoàn thành thiết lập
Trở về màn hình chính

Reference • Trong khi thiết lập bất kỳ mục nào bạn có thể trở về màn hình 
chính bằng cách nhấn và giữ nút .

• Nhấn đồng thời và r sẽ giúp trở về màn hình trước đó.

Thiết lập/Hủy Keylock

Khóa nút: Nhấn và giữ MODE + (hoặc ) →"Loc" nhấp nháy.
Hủy khóa nút: Nhấn và giữ MODE + (hoặc ) →"unL" nhấp nháy.

Thiết lập gốc (Khôi phục thiết lập gốc)
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Chọn sử dụng các nút .
no Quá trình khôi phục thiết lập gốc bị gián đoạn, 
 trở về màn hình chính.
YES Mọi mục đều được khôi phục thiết lập gốc.

Chọn sử dụng các nút .
nPn Loại NPN
PnP Loại PNP

Chọn sử dụng các nút .
out Đầu ra điều khiển
AnLG Đầu ra analog

Khôi phục thiết lập gốc Có/Không

Độ phân cực của Đầu ra điều khiển

Chọn chức năng của Đầu ra 2

Nhấn nhanh nút  5 lần trong khi liên tục nhấn  

Thay thế

Thay thế

Thay thế

Hoàn thành thiết lập

Reference Nhấn đồng thời và  sẽ giúp trở về
màn hình trước đó.

Thay đổi Giá trị Thiết lập của Đầu ra 1

Thay đổi giá trị thiết lập của đầu ra 1. Để thay đổi giá trị thiết lập của 
đầu ra 2, tham khảo bước "3" và "4" của phần "Thiết lập cơ bản".
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Nhấn nhanh 

Nhấn nhanh 

Thay thế

Thay thế

*1.  Chế độ dò tìm của Đầu ra 1 hiển thị là "FH1" khi đang 
ở chế độ cửa sổ.

*2.  Nếu không sử dụng trong 4 giây, thiết bị sẽ trở về 
màn hình chính.

*3.  Chế độ dò tìm của Đầu ra 1 hiển thị là "FL1" khi đang 
ở chế độ cửa sổ.

*4.  Nếu không sử dụng trong 4 giây, thiết bị sẽ trở về 
màn hình chính.

Nhấn nhanh  hoặc 

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 1% của F.S. thành 100% của F.S.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 0% của F.S. thành 
 (Điểm bật) -1% của F.S.

Điểm bật 1

Điểm tắt 1

Hoàn thành thiết lập
Trở về màn 
hình chính

Các thiết lập cơ bản
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Đầu ra 2 tại thời điểm 
đầu ra điều khiển

Đầu ra 2 là thời 
gian đầu ra analog

Chọn sử dụng nút 

Chọn sử dụng các nút .
Hno Chế độ trễ N.O.
HnC Chế độ trễ N.C.
Fno Chế độ cửa sổ N.O.
FnC Chế độ cửa sổ N.C.

Chọn sử dụng các nút .
Hno Chế độ trễ N.O.
HnC Chế độ trễ N.C.
Fno Chế độ cửa sổ N.O.
FnC Chế độ cửa sổ N.C.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập:
   1% của F.S. thành 100% của F.S.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 0% của F.S. thành
   (Điểm bật) -1% của F.S.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 
  0% của F.S. thành 100% của F.S.

Chọn sử dụng các nút .
Phạm vi thiết lập: 
  0% của F.S. thành 100% của F.S.

1. Cấu hình của đầu ra 1

2. Cấu hình của đầu ra 2

3. Điểm bật 2

4. Điểm tắt 2

5. Điểm bắt đầu analog (4mA)

6. Điểm kết thúc Analog (20mA)

Thay thế

Thay thế

Thay thế

Thay thế

*1 Chế độ dò tìm của đầu ra 2 hiển thị là FH2 
 khi đang ở chế độ cửa sổ.

*2 Chế độ dò tìm của đầu ra 2 hiển thị là FL2 
 khi đang ở chế độ cửa sổ.

Các chức năng nâng caoEnd   Hoàn thành thiết lập
Trở về màn hình thông thường

Điều chỉnh áp suất không khí

Chức năng này giúp điều chỉnh giá trị đo thành 0 do các vấn đề như 
sử dụng lâu dài.

 

Màn hình sẽ nhấp nháy  
và áp suất hiện tại sẽ 
được điều chỉnh thành 0.

Nhấn và 
giữ +

Màn hình 
chính

Điều chỉnh áp suất không khí

• Luôn điều chỉnh áp suất không khí bằng cách cân bằng áp suất 
sử dụng với áp suất thông thường trong phòng.

• Chức năng điều chỉnh áp suất không khí này hữu dụng trong phạm vi ±10 
của F.S. Nếu thực hiện ngoài phạm vi đó, "----" sẽ xuất hiện và không thể 
điều chỉnh được.

• Chức năng điều chỉnh áp suất không khí cũng được áp dụng cho kiểu đầu 
ra analog.
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