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2  Инструкция за монтаж и експлоатация  
 Общ раздел 

 Информацията в тези инструкции 
Тези инструкции правят възможнa работата с устройството по безопасен и 
ефикасен начин.  
Спазването на всички указания за безопасност и работа, указани в това 
ръководство за експлоатация, е предпоставка за безопасно работа с устройството и 
за правилното му използване. Освен това е необходимо да се спазват и указанията, 
стандартите, местните разпоредби за предотвратяване на аварии и общите 
правила за безопасност, приложими за областта на приложение на устройството. 
Инструкциите са компонент на продукта и трябва да се съхраняват в 
непосредствена близост до устройството, така че персоналът за монтаж, 
експлоатация, поддръжка и почистване да има достъп до тях по всяко време. 
Графичните илюстрации в тези инструкции служат за изобразяване на фактите, 
които се обясняват и поради това не са задължителни за мащаба и могат да се 
различават от действителния дизайн на устройството. 
  

Данните и материалните свойства, които са представени по-долу, служат за 
насока. Те трябва да бъдат прегледани за всеки отделен случай и 
коригирани, ако е необходимо.  

  
За пускането в експлоатация на различните приложения за комуникация 

и устройства можете да използвате приложението на EK205 на адрес 
www.elsterinstromet.com/en.   

 
 Обслужване на клиента 

Нашият отдел за обслужване на клиенти е на разположение за технически 
консултации, както и за ремонт. Освен това нашите служители винаги се 
интересуват от нова информация и опит, които възникват при използването на 
устройството и които могат да бъдат ценни за подобряване на нашите продукти.  
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1 Работа  

Използвайки софтуера enSuite и интерфейсите за данни на EK205, са 
възможни допълнителни приложения от тези, описани по-долу. 
Инструкциите са на разположение на адрес www.elster-instromet.com.  

  

1.1 Безопасност  

1.1.1 Лична предпазна екипировка  
При работа с устройството в газовата система е необходимо да се носят личната 
предпазна екипировка, за да се сведат до минимум опасностите за здравето.  
 По време на дейността на устройството винаги носете необходимото защитно 

оборудване в съответната система.  
 Винаги спазвайте указанията за личната предпазна екипировка, предоставени в 

работната зона..  

1.2 Работен персонал  
По-долу са посочени различни лица, които имат право да извършват различни дейности 
при работа с EK205.  

1.2.1 Обучен човек  
Лицето, инструктирано да експлоатира EK205  
 е инструктиран от оператора на завода в информационна сесия за възложените 

му задачи и за възможните опасности при неправилно поведение.  
 е упълномощен да чете и записва стойности и параметри, като използва 

оперативни елементи на EK205.  

1.2.2 Специалист  
Специалистът по работа с EK205  
 има възможността, поради техническото си обучение, познания и опит, както и 

знанията си за съответните разпоредби, да извърши работата по предоставеното 
им устройство и да разпознае и избегне възможните опасности при собствени.  

 Специалистът по работа с EK205 има право да чете и отбелязва стойности и 
параметри на работните елементи на EK205 и да прави промени, които не са 
предмет на изискванията за калибриране.  

1.2.3 Калибриращ служител  
Калибриращият служител  
 Сервизът за калибриране има възможността, поради техническото си обучение, 

познания и опит, както и знанията си за съответните стандарти и разпоредби, да 
извършва калибрирана защита на газовите системи. Калибриращият служител е 
обучен да работи с устройства и системи, защитени с калибриране, и е запознат 
със съответните приложими стандарти и разпоредби.  
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 има право да чете и записва стойностите и параметрите на работните елементи 

на EK205 и да прави промените в съответствие с изискванията за калибриране.  
1.3 Основи  

Както вече беше обяснено в глава " Изработка и функционалност", можете да работите 
и да програмирате EK205, като използвате операционните елементи на предната плоча 
на устройството:  

  
1 Буквено-цифров дисплей  

2 Стрелка ◄  
3 Стрелка ▲  
4 Стрелка ▼  
5 Стрелка ►  

6 Комбинация от клавиши HOME / CLR    
7 Клавишен бутон ENTER    

 Ill. 18:  Преден панел на EK205 8 Комбинация от клавиши ESC  
  

Калибровъчната брава се намира под формата на ключ в долната част на 
капака на предния панел, който може да бъде запечатан с лепенка. Това трябва 
да се извърши, за да се променят стойностите и параметрите, защитени от 
калибровката. В случай на устройство, защитено от калибриране, това може 
да се извърши само от служител по калибриране.  
1.3.1 Дисплей  

Екранът се разделя на петте раздела Main, Cust., Admin, Serv. и Ctrl., в които се 
показват измервателните стойности, настройките и другите данни.  
  

 
Ill. 19 Структура на дисплея   
1 Поле за данни  
2 Курсор 
3 Състояние на устройството  

4 Активен раздел  
5 Неактивен раздел  
6 Състояние на батерията 
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Дисплеят в полето за данни III (започва от тук с Vb) е различен в разделите. Всички 
останали части на дисплея (в горната част) са еднакви независимо от показания 
раздел.  

1.3.2 Функционалност на клавишите  
Клавишите имат следната функционалност:  

Клавиш  Функционалност  

   Преместване на дясно към друг дата лист.  
 Преместване към втора цифра на двуцифрена стойност.  
 Отваряне на посоченото подменю.  

     Преместване на долу в дата лист.  

   Преместване на ляво към друг дата лист.  
 Напускане на подменю и преместване към стартовата му стойност 

(към по-горно меню).  

   Преместване на горе в дата лист.  

 +    При натискане на двата клавиша едновременно може да зададете 
функцията ENTER независимо от съответния дата клас и по този 
начин  да включи формата за вписване.  
 отваря съответното подменю.  
 актуализирайте съответната стойност за измерване.  

 +    При натискане на двата клавиша едновременно може да зададете 
функцията ESC независимо от съответния дата клас и по този начин    

 се напуска под менюто и преместване към стартовата му стойност 
(към по-горно меню).  

 Отхвърляне на въвеждане (режим на въвеждане).  

 +    При натискане на двата клавиша едновременно може да 
зададете функцията HOME/CLR и по този начин    да покаже 
основния раздел.  
 Иницииране на стойност в режим на въвеждане (връщане към 
стартовата му стойност).  

 +    При натискане на двата клавиша едновременно, през извадено 
съответно меню, може да  

 Покаже основния раздел.  
 Замразяване на текущия раздел.  
 Изтрие раздела за състояние.  

 +    Показване на адреса на текущата стойност. 
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1.3.3 Извикване на данните, навигация на дисплея  

С клавишите със стрелки , , ,  можете да преместите курсора на дисплея  и да 
преминете към други стойности.   
При многократно натискане на двата клавиша едновременно ESC  + , може да 
достигнете един от разделите Main, Cust., Admin, Serv. или Ctrl. Активният раздел, 
върху който е активен курсорът, се показва със светъл фон. На ниво таб можете да 
използвате клавишите със стрелки  или  за да преместите курсора на други 
раздели, за да покажете съдържанието им.  
Разделът Customer съдържа повече данни, отколкото може да се показва 
едновременно. С клавиша със стрелка  премествате курсора от раздела в полето за 
данни (в долната част на дисплея). Ако курсорът е на най-ниската видима стойност, 
дисплеят се премества, като отново натиснете клавиша , което прави данните 
видими. Съответно курсорът може да се придвижва с клавиша  и дисплеят ще се 
придвижи до най-горната видима стойност.  
Ако курсорът попадне на стойност, която е била запазена със съответния времеви 
печат, тя се показва автоматично. 

 
Ill. 20:  Admin раздел  

1 Активен раздел  
2 Стойност със съответния времеви печат  

  
1.3.4 Значение на символите на статуса  

Символите за статуса, показани на първия ред, имат следното значение:  

  
  

  

1   

2   
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Ill. 21:  Символите за статуса върху диспейя  

  
Символ  Значение  

  
В горния ляв край на дисплея, отделни букви се показват като символи за 
следните съобщения:  

ok.  Няма специални съобщения 

A  Аларма - колективно съобщение "всяка аларма" 

p  Аларма за налягане - налягането на газа не може да бъде измерено 

T  Температурна аларма - температурата на газа не може да бъде измерена 

W  Предупреждение - колективно съобщение "всяко предупреждение" 

B  Предупреждение за батерията - батерията е почти празна 

L1  Регистрационен файл с данни за сертифициране - регистрационният 
дневник за сертифициране е пълен. 

P  Заключване на калибрирането (режим на програмиране) - ключалката за 
калибриране е отворена.  

o  Онлайн - предаването на данни продължава 

Ако една от тези букви мига, посоченото по този начин условие е все още в сила 
(активно). Ако буквата се показва последователно, посоченото състояние е зададено, 
но трябва да бъде потвърдено.  

 
1 Ако в устройството е налице калибровъчен дневник. 
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Frz.  Дисплеят е замръзнал  

Показваните стойности са "замразени" (не актуални). След натискане на 
който и да е клавиш се показват текущите стойности. Замразяването на 
дисплея може да се задейства след натискане на комбинацията от 
бутони  + .  

  Външно захранване  
Ако се появи този символ, EK205 се захранва от външен модул, 
свързан към клемите.  

  Сила на сигнала на радио мрежата за външния модем (свързан към 
терминалите). Този дисплей се показва само ако е включен и активен 
външен модем.  

  
Състояние на зареждане на батерията на устройството.  

  

1.3.5 Съобщения за грешки при въвеждане на стойности  
Ако дадена стойност е въведена неправилно чрез клавиатурата, ще се изведат 
съобщения за грешка.   
 Фигура:  --x-- където x = код на грешка, съгласно следната таблица:  

Код Описание 

1  Архивът е празен, не са въведени стойности.  

2  Стойността на архива не може да бъде прочетена.   
Понастоящем архивът може да бъде отворен от интерфейса за експортиране.  

4  Параметърът не може да се променя (константа) 

5  Нямате право да променяте тази стойност.   
Трябва да се отвори съответна ключалка, за да се промени тази стойност.  

6  Невалидна стойност 
Въведената стойност е извън допустимите граници. 

7  Грешен ключ 
Въведеният ключ (цифров код) е неправилен, параметъра остава заключен. 

11  Въвеждането не е възможно поради специални настройки или конфигурация, 
например:  
 - Промяна на стойността на топлината е възможна само в списъка за анализ 
на газ; не е в списъка с енергия 

12  Въвеждането на този източник (адрес) не е разрешено. 
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13  Входът не е възможен поради специални настройки или конфигурация, 
например:  
- Функцията Clr.X може да бъде изпълнена само след като времето е зададено 
на началната си стойност (инициализирано) с комбинацията бутони +   
- Функцията "Съхранение" може да бъде изпълнена само след като е била 
изтрита информацията за промяна на "Vm" или "Vb".   

14  Параметрите на газовия анализ не съвпадат.  

20  
  

Стойността не е определена за специфичния за потребителя дисплей.   
Стойността, която ще се показва, може да бъде определена чрез въвеждане 
на адреса на потребителя. Тъй като този адрес все още не е въведен, няма да 
се показва стойност.  

21  Стойността може да се промени само когато ключалката за калибриране е 
отворена, тъй като PTB дневникът е пълен. 

  
1.3.6 Права на достъп  

EK205 има следните лица за достъп.   
Достъп Значение  

C  Калибриращ служител  

CDL2  Ръководство за калибриране  

A  Администратор 

Cu  Клиент 

-  Няма достъп  

  

Всяка страна с достъп има ключалка и съвпадащ ключ.   
Правата за достъп се прилагат и за двата входа чрез клавиатура и за достъп чрез 
оптичен, електрически (фиксиран кабел) или интегриран интерфейс за модем. Ако 
заключването е затворено, всички опити за задаване на стойности предизвикват 
съответното съобщение за грешка.  
Четенето на стойности чрез интерфейси също е възможно само по смисъла на 
защитата на данните, ако заключването е отворено.  

 
2 Ако в устройството е налице калибровъчен 

дневник.  



10  Инструкция за монтаж и експлоатация 
1.3.6.1 Калибриране 

Ключалката за калибриране служи за осигуряване на параметрите на закон за 
калибриране. Те включват всички стойности, които влияят върху брояча на обема и 
конверсията на обема.   
Ключалката за калибриране е проектирана като ключ, поставен в корпуса EK205 под 
капака на платката. Тя може да бъде закрепена с лепенка. 
Заключването на калибрирането се отваря чрез задействане на ключа (символът P 
мига на дисплея) и отново се затваря, като го задейства за втори път (символът P 
изгасва). Затварянето е възможно и чрез изтриване на стойността St.ES  чрез 
клавиатурата или интерфейса. С помощта на софтуера enSuite е възможно също така 
да се зададе време в минути, след което калибрирането да се затваря автоматично.  
По-специално за приложения извън изискванията за калибриране в Германия или MID, 
степента на защита на всички параметри може да бъде променена при поискване.   
По този начин параметрите, които по подразбиране са под калибриращия ключ, могат 
да бъдат защитени и с администраторския ключ или с калибриращия дневник.  
1.3.6.2 Регистрационен номер на сертификационните данни 

Регистрационният дневник за сертифициране е активиран по подразбиране, но може да 
бъде деактивиран като опция. След това параметрите, които са засегнати, са под 
заключването на калибрирането.   
Използвайки регистрационния дневник за сертифициране в съответствие с PTB-A 50.7, 
някои параметри, свързани с калибровката на закона, също могат да бъдат променени, 
когато заключването на калибрирането е затворено. Изискванията за това са:  

• Заключването на администратора трябва да бъде отворено (вижте по-долу).  
• В дневника за данни за сертифициране трябва да са налице поне три свободни 

записи.  
Параметрите, които се влияят от фабричните настройки, са:  

• CP.I1 cp стойност за вход 1,   
• MPer период на измерване  
• Md.K K режим на номериране  
• Clr.A изтрийте архива за измервания 
• Md.I1 режим за вход 1  
• QMax максимално натоварване (проверка за правдоподобност в режим на 

енкодер)  
За всяка промяна на параметър под CDL с затворена калибрационна брава се въвежда 
ред за данните за стойността преди и след промяната.   
Ако регистрационният дневник за данни е пълен, той може да бъде изтрит, когато 
ключалката за калибриране е отворена с помощта на командата ClCDL.  

Ако ключалката за калибриране се отвори, докато е отворен дневникът за 
калибриране, той може да бъде затворен отново след изтриване на 
регистрационния дневник за сертифициране.  

  

1.3.6.3 Заключване на администратора и заключване на клиент  
Администраторът и заключването на клиента се използват за осигуряване на всички 
данни от закона за калибриране, които не са приложими, но това не трябва да се 
променя без разрешение.   
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Бравите могат да се отварят чрез въвеждане на код ("ключ") под код.А или код.С и се 
затваря чрез въвеждане на "0" за St.AL или St.CL.   
Тези стойности могат да бъдат намерени под пътя:  

Admin  Device settings  Access 

или  Serv.  Device settings  Access  
Там може да се настрои и час за всяка заключване, след което тя автоматично се 
затваря.   

1.4 Съдържание на регистъра с данни  

1.4.1 Права за достъп  
В колоната "Достъп" в таблиците на следващите глави се описва какво трябва да се 
отвори, за да се промени параметърът. Всички промени в параметрите се записват в 
дневника.   

Достъп Значение 

C  Калибриращ служител  

CDL3  Ръководство за 
калибриране  

A  Администратор 

Cu  Клиент 

-  Няма достъп  

1.4.2 Основен раздел (основен дисплей)  
В раздела "Основни" стойностите на показанията на клавишите се виждат с един 
поглед. Съдържанието може да се различава в зависимост от настройките. С този 
раздел няма възможност за преместване на курсора за стойност. Чрез клавиша ENTER 
може да бъде инициирана актуализация на показаните стойности.  

Дисплей  Значение Мерна 
единица  

Достъп  Адрес  

Vb  Обем при базови условия m3  C  2:300  

VmT  Общ обем при условията на 
измерване m3  C  4:302  

p  Налягане  bar  -  7:310_1  

T  Температура  °C  -  6:310_1  

  

 
3 Ако в устройството е налице калибровъчен дневник. 
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1.4.2.1  Vb – Обем при базови условия 
Измереният обем на свързания разходомер се преобразува в базов режим и се добавя 
в този брояч.   
Ако се появи грешка, броячът се спира и силата на звука се добавя към специален 
брояч за грешка.   

1.4.2.2 VmT – Общ обем при условията на измерване  
Общият измерен обем на свързания газ се добавя в този брояч. Дори ако е дадена 
грешка, броячът все още се брои. Освен това обезпокоеният обем се отчита в 
специален брояч за обем на грешки VmD.   
1.4.2.3 p – Налягане на газа 4  
Измереното налягане на газа се използва за изчисляване на обема при базови условия. 
Налягането се показва като абсолютно налягане.   
Ако налягането не може да бъде измерено поради повреда, се извежда регулируема 
стойност и се използва за изчисляване на обемите на повредите. Определянето на 
стойността на подмяна се извършва при пускане в експлоатация.  

1.4.2.4  T – Температура на газа  
Измерената температура на газа се използва за изчисляване на обема при базови 
условия. Ако температурата не може да бъде измерена поради неизправност, се 
показва и се използва регулируема стойност за изчисляване на обемите на 
повредите. Определянето на стойността на подмяна се извършва при пускане в 
експлоатация.  

1.4.3 Раздел на клиента  
Този раздел се използва за показване и проверка на специални настройки или 
състояния на устройството. Приложението е предназначено за клиента на газ.   
Този раздел може свободно да се програмира от потребителя чрез софтуера за 
параметризация enSuite.   
Следните параметри са програмирани от производителя:  

Дисплей  Значение  Мерна 
единица  

Достъп  Адрес  

Time  Дата и час  -  -  1:400  

Vb  Обем при базови условия m3  E  2:300  

VmT  Общ обем при условията на 
измерване 

m3  E  4:302  

p  Налягане  bar  -  7:310_1  

T  Температура  °C  -  6:310_1  

K  Коефициент на съотношението 
на свиваемост 

-  -  8:310  

 
4 Тези стойности не се изискват в работата като устройство за преобразуване на температурата. 
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C  Коефициент на преобразуване -  -  5:310  

SReg  Регистър на състоянието 
(общо) 

-  -  1:101  

VbMP  Максимален брояч на периода 
на измерване Vb за текущия 
месец 

-  -  3:161  

VbDy  Максимален дневен брояч Vb 
за текущия месец 

-  -  4:161  

Qb  Поток при базови условия m3/h  -  2:310  

Qm  Действителен дебит на потока m3/h  -  4:310  

  

1.4.3.1 Време – дата и час  
Показаното време се актуализира в режим на батерия на всеки 30 и в режим на 
захранване на всеки 2 секунди.  
  
1.4.3.2 Стойности от Основния раздел 

Vb – Обем в основен режим  
VmT – Общият обем в режим на работа 
p – Налягане на газа 
T – Температура на газа 

1.4.3.3 K – Коефициент на съотношението на свиваемост  
Изчисленият коефициент на съотношението на свиваемост се използва за изчисляване 
на обема при базови условия.   
EK205 поддържа няколко уравнения за изчисляване на коефициента на съотношението 
на свиваемост. Уравнението, което трябва да се използва, се определя от директивите 
и стандартите, приложими за зоната на използване на устройството. Може да се 
настрои и при поръчка или пускане в експлоатация. 

1.4.3.4 C – Коефициент на преобразуване 
Определеният понастоящем фактор за превръщане на обема в режим на работа в 
основен режим.  

1.4.3.5 SReg – Регистър на състоянието (общо)  
Всички съобщения от последното изчистване се събират в регистъра на състоянието. Тук 
може да се види какво се е случило от последната инспекция на гарата, например. 
Отчетите могат да бъдат изтрити на устройството (Serv.  Status  Clr).   
В разделите за състоянието се показват само аларми и предупреждения. 
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1.4.3.6 VbMP  – Максимален брояч на периода на измерване Vb за текущия 
месец  
Печатът на време на максимума се показва в следния ред, когато се премества курсора 
до стойността VbMP .  
Максималният период от последните 24 месеца може да бъде запитван в месечния 
архив 1 (вижте глава 6.4.4 Раздел Администратор (администратор).  

1.4.3.7 VbDy  – Максимален брояч на ден Vb за текущия месец  
 Периодът на максимума се показва в следващия ред при преместване на курсора до 
стойността VbDy .  
Максималният период от последните 24 месеца може да бъде запитван в месечния 
архив 1  

1.4.3.8 Qb – Поток при базови условия  
Поток при базови условия (стандартна скорост на потока).   
Qb = Qm  C  като   Qm = Действителна скорост на потока  
       C = Коефициент на преобразуване 
Максималната неточност на показаната стойност съответства приблизително на 
максималната неточност на Qm.   
За аларма, Qb се изчислява с заместващите стойности на разрушените измерени 
стойности.  
1.4.3.9 Qm – Действителна скорост на потока  
Текущ действителен дебит (скорост на измерване).   
Показаната несигурност на измерването на работното натоварване зависи от това дали 
е свързан импулсен датчик:  
За свързан импулсен датчик:  
При разстояние от максимум 15 минути между импулсите (най-малко четири импулса 
на час) и cp.I1  1, неопределеността на измерване на Qm е максимум 1%. За период 
на импулса от повече от 15 минути се показва Qm = 0. След смяната на газовия поток 
точната стойност може да се показва само когато разходомера е изпратил поне две 
импулси.  

1.4.4 Раздел на администратора  
Този раздел се използва за показване и проверка на специални настройки или 
състояния на устройството. Приложението е предназначено за оператора на 
местоположението.   

Дисплей  Значение  

User values5  Подменю за специфични за потребителя параметри 

Volume  Подменю за томове и свързани параметри 

Volume conversion  Подменю за преобразуване и свързани параметри 

 
5 В подменюто "Потребителски стойности" потребителят може да настрои чрез софтуера за параметризация enSuite до 10, а в този 
списък в друго подменю - до 12 свободно програмируеми параметри.  
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Measured values  Подменю за стойности на измерване и свързани параметри 

Archives  Подменю за архиви, намиращи се в устройството 

Status  Подменю за текущо състояние, раздел "Състояние" и 
дневници 

Date and time  Подменю за дата и час и свързаните с него параметри 

Batteries  Подменю за батерии на устройства и свързани параметри 

Inputs  Подменю за входовете и свързаните с тях параметри 

Outputs  Подменю за всички изходи и свързаните параметри 

Interfaces  Подменю за интерфейсите в устройството 

Device settings  Подменю за общи настройки на устройството 

Identification  Подменю за идентификация на газовата система 

  
1.4.5 Сервизен раздел  

Този раздел се използва за показване, проверка и параметризиране на специални 
настройки или състояния на устройството. Приложението е предназначено само за 
сервизен техник (специалист) или служител по калибриране при пускане в експлоатация 
или поддръжка.   

Дисплей  Значение  

Volume  Подменю за обем и свързани параметри 

Volume conversion  Подменю за преобразуване и свързани параметри 

Measured values  Подменю за стойностите на аналоговите измервания и 
свързаните с тях параметри 

Archives  Подменю за архиви, намиращи се в устройството    

Status  Подменю за текущо състояние, раздел "Състояние" и дневници  

Date and time  Подменю за дата и час и свързаните с него параметри 

Batteries  Подменю за батерии на устройства и свързани параметри 

Inputs  Подменю за входовете и свързаните с тях параметри 

Outputs  Подменю за всички изходи и свързаните параметри 
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Interfaces  Подменю за интерфейсите в устройството 

Device settings  Подменю за общи настройки на устройството 

Identification  Подменю за идентификация на газовата система 

Edit and delete  Подменю за задействане на различни функции за изтриване 

Examination  Подменю за функция за замразяване и тестов архив 

Data book  Подменю с информация от книгата с данни на устройството 

  

1.4.6 Контролен раздел  
Този раздел се използва за проверка на специални настройки на устройството. 
Приложението е предназначено само за сервизен техник (специалист) или служител по 
калибриране при пускане в експлоатация или поддръжка.  

Дисплей  Стойност   Мерна 
единица  

Достъп  Адрес  

St.AL6  Заключване на администратора: Статус / 
Затваряне 

-   -  3:170  

Cod.A18  Въведете / смени администраторския 
ключ 

-   -  3:171  

St.PL  Заключване на калибрирането: Статус / 
Затваряне 

-   -  1:170  

Menu  Избор на менюто на дисплея -   C  1:1A1  

Main  Съдържание на раздела Основно -   A  2:1A1  

  
1.4.6.1 St.AL – Заключване на администратора: Статус / Затваряне 

Администраторът трябва да бъде отворен, за да промени определени параметри на 
работа. В нормален режим заключването на администратора трябва да бъде 
затворено.  

Дисплей  Значение  

locked  Заключването на администратора е затворено. 

open  Заключването на администраторът е отворено. 

 
6 Управлявайте устройството с висока надеждност на комуникацията (високо ниво на сигурност, вижте ръководството за 
приложението), така че този елемент от менюто да не се показва. 
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1.4.6.2 Cod.A – Въведете / смени администраторския ключ  

Тук, като въведете правилния ключ (шестнадесетични знаци), функцията за заключване 
на администратора може да бъде отворена. След като се отвори заключването на 
администратора, съществуващият ключ може да бъде променен.   
Индивидуалните знаци на ключа могат да приемат стойности 0 до 9 и А до F.   

1.4.6.3 St.PL – Заключване на калибрирането: Статус / Затваряне 
Заключването на калибрирането трябва да се отвори, за да се променят определени 
параметри на работа. В нормален режим, заключването на калибрирането трябва да се 
затвори.  

Дисплей  Значение 

locked  Ключалката за калибриране е затворена. 

open  Ключалката за калибриране е отворена.   
В този случай "P" в горния ляв ъгъл също мига на дисплея   

  

1.4.6.4 Menu – Избор на менюто на дисплея 
При състоянието на доставка, дисплеят на EK205 има пет раздела:Main, Cust., Admin, 
Serv. и Ctrl. При стойността на менюто, за определени цели раздели могат да се 
показват или скриват.  

1.4.6.5 Main – Съдържание на раздела Основно 
Тук може да се зададе съдържанието на раздела Главен дисплей.  
Настройката ex works е Volume + Measurement value. Това съответства на 
съдържанието, показано в глава 1.3.1.  

Дисплей  Значение 

Volume+meas.  - Показва се следното: Обем при базови условия, обем при 
измервателни условия, налягане, температура  

- Формат: 8 числа и 3 десетични знака за брояча   
- с кратки описания за всички стойности 

List  - Показва се следното: Обем при базови условия, обем при 
измервателни условия, налягане, температура, регистър на 
състоянието, 
Коефициент на съотношението на свиваемост, действителен 
дебит, поток при базови условия, дата и час 
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