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KÄYTTÖ 
MRP-2000 on paine-erosäädin kahdella asetusarvolla 
ja se on tarkoitettu säätämään ilman ja kaasujen yli-
tai alipainetta tai paine-eroa. MRP-2000:ssa on 3-
piste ulostuloviesti: Lisää, vähennä tai nolla. 
 
TOIMINTA 
MRP-2000:ssa on erityiset Micatronen kehittämät 
säätöparametrit, jolloin nopeat muutokset eivät aiheu-
ta säädön heilahtelua. 

 Neutraalialue asetusarvon ympärillä: Säädin on 
passiivinen (ei lähtöviestiä). 

 Pulssialue neutraalialueen ulkopuolella: Säädin 
antaa lyhyitä pulsseja. 

 Pulssin pituus: Pulssin kestoaika. 
 Pulssien eroaika: Aika pulssien välillä. 

Pulssialueella (neutraalialueen ulkopuolella) säätö-
jakso hidastuu heilahtelun välttämiseksi asetusarvon 
ympärillä. 
Pulssin pituus ja pulssien väli ovat säädettävissä so-
piviksi eri käyttösovelluksiin. Merkkivalo ilmoittaa, mi-
kä asetusarvo on kytkettynä. Mikäli liittimeen 3 ei ole 
kytketty vaihetta, on asetusarvo 1 käytössä. Mikäli 
liittimellä 3 on vaihe, asetusarvo 2 on käytössä. 
Merkkivalot ”increase” ja ”decreace” ilmoittavat ohja-
usviestistä.  

 Pulssialueen ulkopuolella säädin antaa jatkuvan 
ohjausviestin. 

 
RAKENNE 
MTV-2000:ssa on kolme piirikorttia, I/O -kortti, mitta-
uskortti ja näyttökortti. Laitteessa on nelinumeroinen 
näyttö negatiivisen arvon etumerkillä sekä kuusi 
merkkivaloa näyttämään toimintoja ja hälytystä. Lait-
teessa on kaukoluku ja ohjelmointimahdollisuus. Ko-
telo on ABS-muovia ja siinä on neljä kierrereikää 
kaapeliliitännöille. Kaksi painelähtöä 8/6 muoviletkulle 
on helposti vaihdettavissa R 1/8” ulkokierreliitännöik-
si. 
Asentaessasi liittimiä tai paineputkia, pidä kiinni lait-
teen puoleisesta liittimestä. 

ASENNUS 
Laite ruuvataan paikoilleen neljällä ruuvilla, max Ø 
4 mm. Ohje ruuvien sijainnista löytyy laitteen kote-
lon takaa. Älä asenna laitetta kuumaan alustaan. 
Tee sähkökytkennät kytkentäkaavion mukaisesti. 
Tarkista että laitteeseen on merkitty oikea syöttö-
jännite. Mikäli käytetään liittimiä, joissa ei ole vas-
tamutteria laitteen sisäpuolella, on käytettävä tiivis-
televyllä varustettua liitäntäruuvia, jotta kotelon kier-
teet eivät vahingoittuisi. Muista lopuksi poistaa lä-
pinäkyvä suojakalvo etupaneelista. 
 
PAINELIITÄNNÄT 
Paineliitäntöjen tekemiseksi on syytä käyttää Mica-
tronen impulssiputkisarjaa luotettavan ja tiiviin toi-
minnan takaamiseksi. 
MTV-2000 laitteita on kolmea eri versiota, jotka 
menevät nollan yli, -300…+300 Pa, -3…+3 kPa ja -
7,5…+7,5 kPa. 
 
Mittausviesti liitetään HT-muoviputken 8/6 avulla. 
 
1. Mikäli MRP-2000 halutaan valvovan painetta 
suhteessa ulkoilman paineeseen, kytketään paine-
viesti + liittimeen riippumatta siitä onko mitattava 
paine suurempi vai pienempi kuin ulkoilman paine. 
– liitin jätetään avoimeksi. 
 
2. Mitattaessa paine-eroa liitetään suurempi abso-
luuttinen paine + liittimeen (oikean puoleinen) ja
pienempi – liittimeen. 
 
VAIMENNUS 
Paineen mittauksessa esiintyy usein esim. poltti-
mesta tai puhaltimista johtuvaa jaksottaista huojun-
taa. MRP-2000 painesäätimessä on mahdollista 
asettaa eri vaimennuksia (aikavakioita) paineantu-
rille. Toimitettaessa MRP-2000 on asetettu 3,5 se-
kunnin vaimennus. 
 
1. Avaa kansi. 
2. DIL-kytkimet sijaitsevat keskimmäisellä piirikor-

tilla vasemmassa alakulmassa. 
3. Aseta haluttu vaimennusvaihtoehto. 
4. Sulje kansi 
 

 
Painemittauksen vaimennus 
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 Asetusarvo 
Asetusarvo 1 ohjelmoidaan parametriin P01 ja 
asetusarvo 2 parametriin P02. Molemmilla ase-
tusarvoilla on sama neutraalialue ja pulssialue. 
 
Neutraalialue 
Kun oloarvo on neutraalialueella, säädin ei anna 
lisäävää tai vähentävää ohjauspulssia. Neutraali-
alue ohjelmoidaan parametriin P03 ja se on sym-
metrisesti asetusarvon molemmin puolin. 
 
Pulssialue 
Kun oloarvo on pulssialueella ja neutraalialueen 
ulkopuolella, säädin antaa lisääviä tai vähentäviä 
pulsseja. 
Pulssialueen koko ohjelmoidaan parametriin P04. 
Pulssin pituus ohjelmoidaan parametriin P05 ja 
pulssin välien pituus parametriin P06. Pulssialueen 
yksikkö on Pa ja se on symmetrisesti neutraalialu-
een molemmin puolin. 
 
Kun oloarvo on pulssialueen ulkopuolella, säädin 
antaa jatkuvan säätöviestin (lisää tai vähennä). 
 
Asetusarvon vaihtaminen 
Asetusarvoa voidaan vaihtaa liittimen 3 jännitteen 
avulla. 
 
Ei jännitettä liittimellä 3: 
Asetusarvo 1 on (P01) aktivoitu. 
 
Jännite liittimellä 3: 
Asetusarvo 2 on (P02) aktivoitu. 
 
Huom.! Liittimen 3 jännite on oltava samassa vai-
heessa, kuin liittimen 1 jännite. 
 
Tämän toiminnon avulla voidaan käyttää eri ase-
tusarvoja esim. vaihepolttimen vaiheilla 1 ja 2. 
 
Pakotettu toiminto 
Jatkuva ohjausviesti (lisää tai vähennä) on käytös-
sä, kun liittimet 13 ja 14 ovat yhdistetty ulkoisella 
potentiaalivapaalla kontaktilla. 
 
Pakotettu ohjausviesti voidaan valita joko lisääväk-
si tai väheneväksi parametrilla P07. 

OHJELMOINTI 
Pidä PGM painiketta painettuna kolmen sekunnin 
ajan ja näyttöön vaihtuu oloarvon tilalle ensimmäinen 
parametri P00. Parametrilista käsittää 8 parametria, 
joista ensimmäistä ei voida muuttaa. 
 
Parametrilistaa voidaan selata ▲ ja ▼ painikkeiden 
avulla, jolloin saadaan näkyviin parametrit P00, P01, 
P02, P03, P04, P05, P06 JA P07. 
Painamalla PGM painiketta jonkin parametrin koh-
dalla saadaan näkyviin asetettu arvo. 
 
Asetettua arvoa voidaan muuttaa painamalla PGM 
painiketta jolloin ensimmäinen numero alkaa vilkkua. 
Numeroa voidaan muuttaa ▲ ja ▼ painikkeiden 
avulla ja valinta vahvistetaan painamalla PGM paini-
ketta. Nyt seuraava numero alkaa vilkkua ja sitä voi-
daan muuttaa. Käy läpi vastaavasti kaikki numerot ja 
paina PGM. Asetettu arvo vilkahtaa kolmesti merkik-
si ohjelmoinnin päättymisestä. 
Halutessasi negatiivisen arvon paina ▲ painiketta 
kunnes saat halutun arvon. 
 
Ohjelmointi voidaan keskeyttää ennen viimeistä nu-
meroa painamalla ESC painiketta. 
 
Ohjelmoinnin jälkeen paluu parametrilistaan tapah-
tuu ESC painiketta painamalla. 
 

 
 



  MICATRONE MRP-2000 
       Asennus- ja käyttöohje 

Nöykkiönpuro 19   puh: 09 8192 7110   www.kokko-control.fi 
02300 ESPOO   fax:  09 801 8706   j.backstrom@kokko-control.fi 

 

Käsikäyttö 
Käsikäyttö aktivoidaan painamalla PGM/ESC painik-
keita samanaikaisesti n. 3 sekunnin ajan, kunnes 
näyttö alkaa vilkkua. Näyttö vilkkuu käsikäytön olles-
sa käytössä. Pitämällä ▲ näppäintä painettuna voi-
daan antaa ”lisää” viesti ja vastaavasti pitämällä ▼
painettuna voidaan antaa ”vähennä” viesti. Käsikäyt-
tötila päättyy painamalla ESC näppäintä, tai kun edel-
lisestä näppäimen painalluksesta on kulunut 30 min. 
 
Käsikäyttö ohittaa säätimen normaalin toiminnan ja 
säätöviesti muuttuu vain painamalla ▲ tai ▼. 
 
VIRTAKATKOS 
Virtakatkoksen jälkeen säädin palaa automaattisesti 
säätämään asetetun asetusarvon mukaisesti. 
 
NOLLAKOHDAN KALIBROINTI 
HUOM.! Irrota paineilmaliitännät laitteesta. 
Pidä ▲ ja ▼ samanaikaisesti painettuna, kunnes 
näyttö tyhjenee. Vapauta painikkeet ja näyttöön il-
mestyy ”- - - -” nollakohdan kalibroinnin ajaksi. 
Näyttöön tulee ”0000”, kun kalibrointi on valmis. 
Nollakohdan asetus on tehtävä, kun laite on ollut käy-
tössä n. 60 minuuttia normaalissa käyttöympäristön 
lämpötilassa ja tämän jälkeen kahdesti vuodessa. 

 

TEKNISET TIEDOT 
Syöttöjännite 24 tai 230 VAC ± 

10 %) (50/60 Hz), 
katso merkintä lait-
teesta. 

Tehontarve 7,5 VA 
Liitäntä asetusarvolle 2 24 tai 230 VAC (sama 

vaihe, kuin liitin 1) 
Ympäristön lämpötila 0…55 °C   
Mittausalueet Katso merkintä lait-

teesta. 
 (-300…+300 Pa) 
 (-3000…+3000 Pa) 
 (-7500…+7500 Pa) 
Epätarkkuus ≤ ± 1 % mittausalu-

eesta 
Asetusalue 0…100 % mittausalu-

eesta. 
Max. paineen kesto 25 kPa 
Hälytysreleet 2 kpl 
Max. kuormitus 24/230 VAC 
 2 A cos ϕ = 1 
Sähköliitännät 
- syöttöjännite 2 x 1,5 mm2 

- releet 2 x 1,5 mm2 
Johtimen läpiviennit 2 kpl M16 + 2 kpl M20
Koteloluokka IP65 
Paineliitännät 8/6 muovi 
Kotelon mitat (KxLxS) 120 x 200 x 57 mm 

(ilman paineliitäntöjä) 
Paino 0,75 kg 
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SÄHKÖKYTKENNÄT 
 

 
 

Hyväksynnät 
-EMC:    SS-EN 50081-1 

SS-EN 50082-2 
-LVD:    SS-EN 61010-1 
 
Huolto 
Nollakohdan kalibrointi kahdesti vuodessa on suosi-
teltavaa. 
 
Syöttöjännite 
MRP-2000 on saatavana joko 24 tai 230 VAC syöttö-
jännitteellä. Laitteen päädyssä on merkintä oikeasta 
jännitteestä. Vaihe kytketään liittimeen 1 ja nolla liit-
timeen 2. 
 
Ohjausviesti 
Mikäli ohjausviestille käytetään samaa jännitettä kuin 
MRP-2000 syöttöjännite, liittimet 1 ja 5 on yhdistettä-
vä. 
 
Jos ohjausviestiksi käytetään jotain muuta jännitettä, 
on liittimet 1 ja 5 yhdistävä johto irrotettava ja liitettä-
vä erillinen jännite liittimelle 5. 
 
Liittimien 4, 5, 6 ja 7, 8 takana olevat relekontaktit 
ovat potentiaalivapaita. 

RC-verkko 
RC-verkkoa käytetään vähentämään sähköhäiriöitä 
(EMI) ”lisää” ja ”vähennä” toimintoja käytettäessä ja 
se liitetään liittimiin 4 ja 5. RC-verkko myös piden-
tää ohjausreleiden käyttöikää. 
 
Odottamatonta toimintaa voidaan havaita, mikäli
MRP-2000:n ohjausviesti liitetään apureleeseen tai 
erittäin pieneen toimilaitteeseen. Ulkoinen rele tai 
toimilaite voi reagoida pieneen vuotovirtaan, joka 
kulkee RC-verkon kautta ja voi aiheuttaa väärän 
”lisää” tai ”vähennä” viestin. Tämä voi tapahtua 
myös kun oloarvo on neutraalialueen sisällä. Mikäli 
em. häiriöitä esiintyy, RC-verkko on syytä poistaa 
käytöstä. 


