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Disclaimer 
 
© OMRON 2012, OMRON ELECTRONICS B.V.  
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onaangekondigd veranderingen aan het product en de handleiding aan te 
brengen ter verbetering van de betrouwbaarheid, de functionaliteit en het 
ontwerp van de handleiding en/of het product. OMRON is niet aansprakelijk 
voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze 
handleiding, noch kan het enig onder patent rustende licentie of rechten van 
anderen, overdragen. 
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Inleiding 
 
Deze Snelle Start Handleiding is bedoeld om uw Omron paneelmeter zo in 
te stellen zodat u snel aan de slag kan gaan.  
 
Een uitgebreide handleiding en datasheet van onze regelaars is terug te 
vinden op onze website:  
 
Producten | Componenten voor regelen | Digitale paneelmeters | 1/8 DIN Standaard 
 
of ga naar industrial.omron.nl of industrial.omron.be en toets rechtsboven in 
het zoekveld K3MA in.

http://industrial.omron.nl/
http://industrial.omron.be/
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Snelle start instructie K3MA-J, -F en -L 
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1 K3MA-J 
 

 
 
De K3MA-J kan worden toegepast om een analoge proceswaarde (stroom/spanning) 
om te zetten naar een gemeten waarde (meters, gewicht enz).  
 
Toepassingsvoorbeeld: Niveauweergave, drukmeting.  
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1.1 Benamingen 
 
 

 
 
 
De opbouw van de letters/symbolen wordt uitgelegd in hoofdstuk 5 symbolen lezen 
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1.2 Aansluitingen 
 

 
 

1.2.1 Aansluiten 
Op de K3MA-J kunnen de volgende ingangssignalen worden aangesloten: 0-20 mA, 
4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, ± 5 V of ± 10 V. Indien u spanning (V) aanbiedt dan wordt 
deze aangesloten op E4&E5. Wanneer u stroom (mA) aanbiedt dan wordt deze op 
E5&E6 aangesloten. De common is E5, hier wordt de min (-) op aangesloten. 
 
Common betekent het gemeenschappelijke contact. Dit kan zowel een - als + 
signaal zijn. Bij deze regelaar is dit een - (min). 
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1.3 Basisinstelingen 
 

1.3.1 Instellen ingangssignaal 
Na het aansluiten is het nodig om via het menu aan te geven welk ingangssignaal er 
gebruikt wordt. U kunt dit bij parameter int wijzigen.  
Om bij deze parameter te komen houdt u de level-toets enkele seconden ingedrukt. 
Het display zal beginnen te knipperen en parameter int zal nu in het display te zien 
zijn. Druk vervolgens 2x op de shift-toets. Het display zal nu knipperen. En 
vervolgens kunt u met de up-toets het juiste ingangssignaal selecteren (0-20 mA, 4-
20 mA, 0-5 V, 1-5 V, ± 5 V of ± 10 V).  
 
Door op de mode-toets te drukken bevestigt u de waarde en gaat u verder in het 
menu. 
 

1.3.2 Schalen displaywaarde 
 
Door middel van schalen kunt u het signaal dat de paneelmeter binnenkrijgt 
omzetten naar een andere waarde, bijv. lengte of gewicht. Bijvoorbeeld: 
wanneer u wilt schalen met stroom (mA) kunt u aangeven dat de 4 mA 
(ingangswaarde) gelijkstaat aan 0 meter. En dat 20 mA gelijk is aan 9800 meter. 
Aan de hand van deze verschaling kunt u zien welke lengte er gemeten is.  
 
Nadat er aangegeven is welk ingangssignaal er gebruikt wordt, drukt u op de mode-
toets. De volgende parameter verschijnt in het display inp.1. 
Hier kunt u de ingangswaarde aangeven, wanneer u gebruik maakt van stroom (mA) 
dan zou dit 4 mA kunnen zijn. U kunt dit aan passen door 2x op de shift-toets te 
drukken. Het display zal nu gaan knipperen. Druk op de up-toets om de instelling te 
wijzigen. 
 
Wanneer u weer op de mode-toets drukt komt u bij parameter dsp.1.  
Hier wordt de waarde ingevuld die op het display dient te verschijnen als er 4 mA 
wordt gemeten. Bijvoorbeeld de waarde 0. 
 
Ditzelfde geldt voor het instellen van de inp.2 en dsp.2, alleen geeft u hier uw 
maximale ingang- en displaywaarde aan. 
De verschaling kan ook andersom zijn, dan worden inp.1/dsp.1 uw maximale waarde 
en inp.2/dsp.2 uw minimale waarde.  
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Invulvoorbeeld:  
inp.1: 4 mA  
dsp.1: 0 
inp.2: 20 mA 
dsp.2: 9800 
 
zie grafiekvoorbeeld hieronder: 
 

 
 
 

1.3.3 Decimale punt  
 
Bij parameter dp is het mogelijk om aan te geven hoeveel cijfers u achter de komma 
wilt . Houd hier ook rekening mee bij het schalen. U kunt dit aanpassen door 2x op 
de shift-toets te drukken. Het display zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt 
u scrollen tussen de digits, zodat u de juiste positie kunt bepalen voor de punt.  
 
Voorbeeld: 
U wilt 10.00 in het display zien, dan geeft u bij dp 000.00 aan. En bij dsp.1 vult u de 
waarde 1000 in. Zou u hier de waarde 10 invullen, dan wordt er 0.10 weergegeven.  
 

1.3.4 Uitgangsinstelling:  
(Alleen voor modellen met een uitgang (uitvoeringen eindigend op A2)) 
 
Er kan worden gekozen voor de volgende schakelingen:  
Bovengrens (hi): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde hoger is 
  dan de ingestelde waarde.  
Ondergrens (lo): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde lager is 
  dan de ingestelde waarde.  
Boven- en ondergrens (hi-lo): de boven- en ondergrens kunnen afzonderlijk worden
  ingesteld. De uitgang(en) worden geschakeld wanneer de waarde   
  hoger is dan de ingestelde bovengrens of lager dan de       
  ingestelde ondergrens.  
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Om de uitgangsinstelling te wijzingen houdt u de level-toets enkele seconden 
ingedrukt. Het display zal nu gaan knipperen. En met de mode-toets scrollt u tot 
parameter out1 zichtbaar is. Hier kunt u kiezen (door middel van 2x shift-toets en up-
toets) voor lo, hi of hi-lo. Wanneer u weer op de mode-toets drukt ziet u parameter 
out2. Hier kunt u ook weer kiezen voor één van deze drie opties (zie uitleg onder 
kopje). Houd de level-toets, nadat de keuze gemaakt is, enkele seconden ingedrukt 
totdat het beginscherm weer wordt getoond (Er hoeft natuurlijk niet voor twee 
schakelpunten worden gekozen). 
 
Druk vervolgens eenmaal op de mode-toets. Afhankelijk van de gekozen functie zal 
er nu out1/out1.h zichtbaar zijn. Hier kunt u waarde waarop de uitgang moet 
schakelen, aangeven. Scroll met de modetoets naar de volgende parameter(s), dit 
kan dus out1.l/out2/out2.h zijn etc. Hier kunt u de andere schakelwaardes invullen. 
 
Bijvoorbeeld:  
out1-lo : schakelwaarde 50, out2-hi: schakelwaarde 150.  
out1 is direct geschakeld. Zodra de displaywaarde boven de 50 uitkomt, valt de 
uitgang af.  
out2 schakelt in wanneer de displaywaarde 150 of hoger is, en weer af wanneer de 
waarde lager is dan 150.  
 

 
 
(Zie datasheet voor meer voorbeeldgrafieken) 
 

1.4 Geavanceerd menu 
 
Houd de level-toets enkele seconden ingedrukt tot u in het basisinstellingsmenu 
bent. Scroll met de modetoets tot parameter amov verschijnt. Voer hier het 
wachtwoord -0169 in. Invoeren kan door 2x op de shift-toets te drukken. Het display 
zal nu gaan knipperen. Met de shift-toets kunt u schuiven tussen de digits. En met 
de up-toets kunt u de code invoeren). Let op dat het voorste teken echt een - is. 
Druk vervolgens op de mode-toets om verder te gaan in het menu.  
 
(Is amov niet zichtbaar? Dan staat het toestel nog op niveaublokkering. Zie 
Beveiligingsniveau (hoofdstuk 4) om instellingen te veranderen). 
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1.4.1 Verwerking gemiddelde  
 
Indien de waarde in het display schommelt, kan er door middel van parameter avg 
(average) meer stabiliteit worden verkregen. Er kan worden gekozen uit OFF, 2,4 of 
8 keer het verwerken van gemiddelde. De standaard instelling is OFF. Het is 
afhankelijk van uw proces welke verwerking het beste toegepast kan worden. U 
komt bij deze functie door naar het geavanceerde niveau te gaan. Scroll vervolgens 
met de mode-toets tot parameter avg zichtbaar is. Om de instelling te kunnen 
wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het display begint te knipperen. Met de uptoets 
kunt u de juiste verwerking kiezen.  
 

1.4.2 Hysterese 
 
Het is ook mogelijk om en een hysterese mee te geven aan de uitgangen.  
 
Hysterese is de waarde die het verschil tussen aan en uit van de uitgang bepaalt. 
Deze instelling is vooral handig wanneer de meetwaarde steeds rondom de 
uitgangswaarde blijft hangen. Hiermee voorkomt u dat de uitgang gaat denderen. 
 
Dit kunt u instellen in het geavanceerde niveau. Scroll met de modetoets naar 
parameter hys1 en hys2.  
Om een hysterese in te voeren drukt u 2x op de shift-toets. Het display begint te 
knipperen. Met de up-toets kunt u de waarde invoeren.  
 

1.4.3 Min/max 
 
Hier kunt u zien wat de minimale en maximale waarde zijn geweest. Het is dus niet 
mogelijk om aan te geven wat de minimale of maximale waarde zou mogen zijn.  
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1.5 Parameterlijst 
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1.6 Foutmeldingen 

 



Snelle Start Instructie K3MA-serie                                                     OMRON 

15 

2. K3MA-F 
 
 
 

 
 
 
De K3MA-F kan worden toegepast om pulsen om te zetten naar frequentie (Hertz of 
omwentelingen per min).  
 
Toepassingsvoorbeelden: Motor- of astoerental, toevoersnelheid lopende band. 
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2.1 Benamingen 
 
 
 

 
 
De opbouw van de letters/symbolen wordt uitgelegd in hoofdstuk 5 symbolen lezen  
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2.2 Aansluitingen 
 
 

 
 

2.2.1 Aansluiten 
 
Voedingsspanning biedt u aan op A1 en A2 (afhankelijk van uw uitvoering is dit 
24ACDC of 100-240VAC). 
Voor het aansluiten van een sensor/encoder kunt u de interne voeding gebruiken. 
Deze aansluitingen bevinden zich op B6 (+) en B5 (-). De schakeldraad wordt bij een 
PNP-schakeling op E6 aangesloten en bij een NPN-schakeling op de E4. 
 
Indien er is gekozen voor een externe aansluiting voedt u de sensor zoals altijd. De 
0V van de sensor wordt doorverbonden naar de E5 op de paneelmeter en de 
schakeldraad wordt afhankelijk of u PNP(E6) of NPN(E4) op de juiste klem 
aangesloten.  
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2.3 Basisinstelingen 
 

2.3.1 Instellen pulsfrequentie 
 
Nadat de sensor/encoder is aangesloten dient er via menu te worden aangegeven 
wat de pulsfrequentie is. Er kan worden gekozen uit 30 Hz of 5 kHz. De standaard 
instelling is 5 kHz. U kunt dit wijzigen door de level-toets enkele seconden ingedrukt 
te houden. Parameter prfe is nu zichtbaar. Druk 2x op de shift-toets. Het display zal 
nu gaan knipperen. Met de up-toets kan er worden gekozen voor 30 Hz of 5 kHz.  
Wanneer u gaat tellen met een schakelaar of relais dan is het aan te raden om de 
paneelmeter op 30 Hz in te stellen. 
 
Wanneer u de mode-toets indrukt is de waarde bevestigd en gaat u verder in het 
menu. 
 

2.3.2 Schalen displaywaarde 
 
Schalen wordt gebruikt om het aantal pulsen dat de paneelmeter binnenkrijgt om te 
zetten naar omwentelingen per minuut of meters per minuut.  
 
Nadat de pulsfrequentie is aangepast drukt u op de mode-toets. Parameter inp is nu 
zichtbaar. Hier kunt u de waarde invullen waarmee de paneelmeter moet verschalen. 
Druk 2x op de shift-toets. Het display zal nu gaan knipperen. Met de up-toets kunt u 
de juiste waarde invoeren. Wanneer u een hogere/lagere waarde wilt invoeren, kunt 
u met de shift-toets schuiven tussen de digits.  
Druk op de mode-toets om bij parameter dsp te komen. Hier geeft u aan welke 
waarde in het display dient te worden weergegeven na verschaling. Voor het 
wijzigen van deze instelling drukt u 2x op de shift-toets. Het display zal nu gaan 
knipperen. Met de up-toets kunt u de juiste waarde invullen. Wanneer u een 
hogere/lagere waarde wilt invoeren, kunt u met de shift-toets schuiven tussen de 
digits. 
 
Als wij onderstaand voorbeeld aanhouden: Dan wordt er bij ins. 1000 ingevuld en bij 
dsp. 18850. 
Voorbeeld: 
Omwentelingen p/min worden als volgt berekend: 
Bijvoorbeeld: in 1 omwenteling worden er 3 pulsen gegeven, dan is de formule: 
1/3x60=20. 
 
Omloopsnelheid m/min wordt als volgt berekend: 
Bijvoorbeeld: 1 puls per omwenteling, een roldiameter van 0,1 meter, dan is de 
formule: 1/1x1x60x0.1x π= 18.8495 om fouten te voorkomen wordt er gewerkt met 
hele getallen en wordt het aantal vermenigvuldigd met 1000 (Hz). Dit kan indien u 
gebruik maakt van een decimale punt kan dit natuurlijk ook 100 of 10 zijn.  



Snelle Start Instructie K3MA-serie                                                     OMRON 

19 

2.3.3 Decimale punt 
 
Bij parameter dp is het mogelijk om een decimale punt te plaatsen. Houd hier bij het 
verschalen rekening mee. Wanneer u één cijfer achter de komma wilt, dan vult u bij 
parameter inp. 100 in. Bij twee cijfers achter de komma wordt dit 1000. U kunt dit 
aanpassen door 2x op de shift-toets te drukken. Het display zal nu gaan knipperen. 
Met de up-toets kunt u scrollen tussen de digits, tot u op de juiste positie bent 
aangekomen.  
 
Voorbeeld voor het invullen van de parameters: 
inp:   100 
dsp:  18850 
dp:    0000.0 
 
Wanneer u de modetoets indrukt is de waarde bevestigd en gaat u verder in het 
menu. 
 

2.3.4 Uitgangsinstelling 
(Alleen voor modellen met een uitgang (eindigend op A2)) 
 
Er kan worden gekozen voor de volgende opties:  
Bovengrens (hi): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde hoger is 
  dan de ingestelde waarde.  
Ondergrens (lo): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde lager is 
  dan de ingestelde waarde.  
Boven- en ondergrens (hi-lo): de boven- en ondergrens kunnen afzonderlijk worden
  ingesteld. De uitgang(en) worden geschakeld wanneer de waarde   
  hoger is dan de ingestelde bovengrens of lager dan de       
  ingestelde ondergrens.  
 
Wanneer u op de mode-toets drukt, wordt parameter out1 zichtbaar. Hier kunt u 
kiezen (door middel van 2x shift-toets en daarna up-toets) voor lo, hi of hi-lo. Druk 
vervolgens op de mode-toets, nu ziet u parameter out2. U kunt hier ook kiezen voor 
één van de drie opties lo, hi of hi-lo (zie uitleg boven onder kopje). 
Houd, nadat de keuze is gemaakt, de level-toets enkele seconden ingedrukt totdat 
het beginscherm weer wordt getoond.  
 
Druk vervolgens eenmaal op de mode-toets. Afhankelijk van de gekozen functie zal 
er nu out1/out1.h verschijnen; hier kan de gewenste waarde worden aangegeven. 
Scroll met de mode-toets naar de volgende parameter; dit kan dus out1.l/out2/out2.h 
zijn etc.  
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Bijvoorbeeld:  
Oout1–lo schakelwaarde 50, out2-hi schakelwaarde 150.  
Oout1 zal direct ingeschakeld worden totdat de displaywaarde boven de 50 uitkomt, 
dan valt de uitgang af. out2 schakelt in wanneer de displaywaarde 150 of hoger is, 
en weer af wanneer de waarde lager is dan 150.  
 

2.4 Geavanceerd menu 
 
Houd de level-toets enkele seconden ingedrukt tot u in het basisinstellingsmenu 
bent. Scroll met de modetoets tot parameter amov verschijnt. Voer hier het 
wachtwoord -0169 in. Om dit te kunnen wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het 
display zal nu gaan knipperen. Met de shift-toets kunt u schuiven tussen de digits. 
En met de up-toets kunt u de code invoeren). Let op dat het voorste teken echt een - 
is. Druk vervolgens op de mode-toets om verder te gaan in het menu.  
 
(Is amov niet zichtbaar? Dan staat het toestel nog op niveaublokkering. Zie 
Beveiligingsniveau (hoofdstuk 4) om instellingen te veranderen). 
 

2.4.1 Verwerking gemiddelde  
 
Indien de waarde in het display schommelt, dan kan er door middel van parameter  
(average) meer stabiliteit worden verkregen. Er kan worden gekozen uit OFF, 2, 4 of 
8 keer het verwerken van gemiddelde. De standaardinstelling is OFF. Het is 
afhankelijk van uw proces welke verwerking het beste toegepast kan worden. U 
komt bij deze functie door naar het geavanceerde niveau te gaan. Scroll vervolgens 
met de mode-toets tot parameter avg verschijnt. Om de instelling te kunnen wijzigen 
drukt u 2x op de shift-toets. Het display zal nu gaan knipperen. Met de up-toets kunt 
u de juiste verwerking kiezen.  
 

2.4.2 Hysterese 
 
Het is ook mogelijk om een hysterese mee te geven aan de uitgangen.  
 
Hysterese is de waarde die het verschil tussen aan en uit voor de uitgang bepaalt. 
Dit is vooral handig wanneer de meetwaarde steeds rondom de uitgangswaarde blijft 
hangen. Hiermee voorkomt u dat de uitgang gaat denderen. 
 
Dit kunt u instellen in het geavanceerde niveau. Scroll met de mode-toets naar 
parameter hys1 en hys2.  
Om een hysterese in te voeren drukt u 2x op de shift-toets. Het display zal nu gaan 
knipperen. Met de up-toets kunt u de waarde invoeren.  
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2.4.3 Min/max 
 
Hier kunt u zien wat de minimale en maximale waarde zijn geweest. Het is dus niet 
mogelijk om aan te geven wat de minimale of maximale waarde zou mogen zijn.  
 

2.5 Parameterlijst 
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2.6 Foutmeldingen 
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3 K3MA-L 
 

 
 
 
 
De K3MA-L wordt gebruikt om temperaturen uit te lezen en te regelen door middel 
van een opnemer (PT100 of Thermokoppel). 
 
Voorbeeldtoepassing:  
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3.1 Benamingen 
 

 
 
De opbouw van de letters/symbolen wordt uitgelegd in hoofdstuk 5 symbolen lezen  
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3.2 Aansluitingen 
 

 

 
 

3.2.1 Aansluiten 
 
Op de A1 en A2 wordt de voedingsspanning aangesloten (afhankelijk van uw 
uitvoering kan dit 24ACDC of 100-230VAC zijn). 
Wanneer u een PT100 gebruikt sluit u de weerstandsdraad op E4 aan. En de twee 
(vaak) gelijkgekleurde draden sluit u aan op E5 en E6. Wanneer u een 2-draads 
uitvoering heeft, sluit u de weerstandsdraad aan op E4 en de andere draad op E5. 
Vervolgens maakt u een draadbrug tussen E5 en E6.  
 

3.3 Basisinstellingen 
 
Nadat de paneelmeter en opnemer zijn aangesloten dient u via het menu aan te 
geven van welke opnemer u gebruik maakt. Houd de level-toets enkele seconden 
ingedrukt het display zal nu gaan knipperen. U ziet nu parameter int. De standaard 
instelling is 5, K-koppel. Om dit te kunnen wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het 
display zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt u het type wijzigen. 
 
Wanneer u de mode-toets indrukt is de waarde bevestigd en gaat u verder in het 
menu. 
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3.3.1 Celsius/Fahrenheit 
 
Druk op de modetoets en scroll tot parameter d-u verschijnt. Hier kunt u aangeven of 
de temperatuur in Fahrenheit of Celsius moet worden weergegeven. Standaard staat 
deze op Celsius. Wanneer u dit wilt wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het display 
zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt u de instelling wijzigen.  
 

3.3.2 Uitgangsinstelling 
(Alleen voor uitvoering met output (uitvoeringen eindigend op C)) 
 
Er kan worden gekozen voor de volgende opties:  
Bovengrens (hi): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde hoger is 
  dan de ingestelde waarde.  
Ondergrens (lo): de uitgang wordt ingeschakeld wanneer de meetwaarde lager is 
  dan de ingestelde waarde.  
Boven- en ondergrens (hi-lo): de boven- en ondergrens kunnen afzonderlijk worden
  ingesteld. De uitgang(en) worden geschakeld wanneer de waarde   
  hoger is dan de ingestelde bovengrens of lager dan de       
  ingestelde ondergrens.  
 
Wanneer u weer op de mode-toets drukt wordt parameter out1.t zichtbaar. Hier kunt 
u aangeven op welke punten de uitgang dient te schakelen. U kunt kiezen uit hi, lo of 
hi-lo. Standaard is deze ingesteld op hi. U kunt dit wijzigen door 2x op de shift-toets 
te drukken. Het display zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt de instelling 
wijzigen. 
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Om de schakelwaardes in te vullen houdt u de level-toets enkele seconden in 
gedrukt tot u terug bent in het bedrijfsniveau. Druk eenmaal op de mode-toets. De 
volgende parameters zijn, afhankelijk van gekozen uitgangsinstelling, beschikbaar: 
out1/out1h/out1l. 
 
 
Instelvoorbeeld: De uitgang is ingesteld op hi-lo en u wilt een schakeling hebben 
boven de 100 graden en beneden de 50 graden. Dan wordt erbij out1h: 100 ingevuld 
en bij out1l 50. 
 

3.3.3 Inputshift 
 
Wanneer de gemeten temperatuur afwijkt van de werkelijke temperatuur kunt u dit 
door middel van input shift aanpassen. Vanuit het bedrijfsniveau (dit is het 
beginscherm) drukt u kort op de level-toets, parameter ins is nu zichtbaar. Druk 2x 
op de shift-toets. Het display zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt u de 
afwijkende waarde invullen.  
 
Bijvoorbeeld: In het display wordt 50 weergegeven maar de daadwerkelijke 
temperatuur is 60, dan vult u hier 10 in.  
 

3.4 Geavanceerd menu 
 
Houd de level-toets enkele seconden ingedrukt tot u in het basisinstellingsmenu 
bent. Scroll met de modetoets tot parameter amov zichtbaar is. Voer hier het 
wachtwoord -0169 in. Om dit te wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het display zal 
nu gaan knipperen. Met de shift-toets kunt u schuiven tussen de digits. En met de 
uptoets kunt u de code invoeren (per digit). Let op dat het voorste teken echt een - 
is. Druk vervolgens op de modetoets om verder te gaan in het menu.  
 
(Is amov niet zichtbaar? Dan staat het toestel nog op niveaublokkering Zie 
Beveiligingsniveau (hoofdstuk 4) om instellingen te veranderen). 
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3.4.1 Verwerking gemiddelde  
 
Indien de waarde in het display schommelt, kan er door middel van parameter avg  
(average) meer stabiliteit worden verkregen. Er kan worden gekozen uit 0, 4 of 8 
keer het verwerken van gemiddelde, standaard staat deze op 0. Het is afhankelijk 
van uw toepassing welke verwerking het beste toegepast kan worden. U komt hier 
door naar het geavanceerde niveau te gaan. Scroll vervolgens met de mode-toets 
tot parameter avg verschijnt. Vervolgens drukt u 2x op de shift-toets. Het display zal 
gaan knipperen. En met de up-toets kunt u de juiste verwerking kiezen. 
 

3.4.2 Hysterese 
 
Het is ook mogelijk om een hysterese mee te geven aan de uitgangen.  
 
Hysterese is de waarde die het verschil tussen aan en uit van de uitgang bepaalt. Dit 
is vooral handig wanneer de meetwaarde steeds rondom de uitgangswaarde blijft 
hangen. Hiermee voorkomt u dat de uitgang gaat denderen. 
 
Dit kunt u instellen in het geavanceerde niveau. Scroll met de mode-toets naar 
parameter hys1. Om dit te kunnen wijzigen drukt u 2x op de shift-toets. Het display 
zal nu gaan knipperen. En met de up-toets kunt u de hysterese invullen.  
 
 

3.4.3 Min/max 
 
Hier kunt u zien wat de minimale en maximale waarde zijn geweest. Het is dus niet 
mogelijk om aan te geven wat de minimale of maximale waarde zou mogen zijn.  
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3.5 Parameterlijst 
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3.6 Foutmeldingen 
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4. Beveiligingsniveau 
 
De K3MA is ook te beveiligen. Standaard staat deze zo ingesteld dat u wel 
wijzigingen kunt maken in het bedrijfsniveau en in het basisinstellingenmenu. Maar 
het geavanceerde menu is niet toegankelijk. Er kan door middel van twee 
parameters voor worden gezorgd dat u meer of minder menu’s/parameters kunt 
benaderen.  
 
U komt in het beveiligingsmenu door de level-toets en mode-toets gelijktijdig voor 
enkele seconden in te drukken. U ziet nu parameter oapt in het display. De 
standaardinstelling is 0, dit betekent dat u alle standaardwaardes kunt bekijken. De 
instelling dient op 0 of 1 te staan wanneer u naar het geavanceerde menu wilt.  
U kunt dit wijzigen door 2x op de shift-toets te drukken. Het display zal nu gaan 
knipperen. Met de up-toets kunt u de instelling wijzigen.  

 
 
Wanneer u op de mode-toets drukt, ziet u parameter icpt. Wanneer deze aanstaat, is 
het niet mogelijk om naar het geavanceerde menu te gaan. Afhankelijk van de 
instelling kan ook de toegang naar de basisinstellingen worden voorkomen. Om naar 
het geavanceerde menu te kunnen gaan dient deze op 0 te staan. Standaard staat 
deze op 1 ingesteld. U kunt dit wijzigen door 2x op de shift-toets te drukken. Het 
display zal nu gaan knipperen. Met de up-toets kunt u de instelling wijzigen. 

 
 

5. Symbolen lezen 
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