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1. Általános ismertetı 
 
A GGAh-10 - P10 jelő amperóra számláló a galvanizáló iparban szokásos töltésmennyiségek 
mérésére alkalmas, és IP 65 tömítettségő átlátszó fedéllel ellátott mőanyag dobozban nyert 
elhelyezést. 
 
A kijelzı mérési tartománya 0.01 Ah - tól 9999 kAh -ig ( belsı számábrázolás 0.001 Ah ) 
terjed melyet több méréshatárral 4 digiten jelez ki.  
A méréshatár váltása - a mért érték nagyságától függıen és a négy digitnek megfelelıen - a 
tizedespont jobbra léptetésével, automatikusan változik. ( pl. 9.99, 999.9,.... 99.99 kAh stb ) 
 
Az amperóra számláló alkalmas kettı ( “A” és “B” ) - független - galvanizáló tápegység 
áramjelének fogadására, és a számlálás - a mőködési mód programozása résznél leírtak 
szerint - választható ( “A” vagy “B” vagy “A+B” ). 
 
Az amperóra számlálónak a bemeneti jeleket a galvanizáló tápegység(ek) söntjé(i)rıl - 
polaritás helyesen - kell kapnia. A sönt(ök) paraméterei programozhatóak, melyeket üzembe 
helyezéskor kell - a sönt paraméterek programozása résznél leírtak szerint - beállítani  
( pl. 1000A, 60mV ). 
A bemeneti jel mérési pontossága 1 % . 
 
Az amperóra számláló a megszámolt töltésmennyiség értékét kikapcsolás - vagy feszültség 
kimaradás - után is megörzi, visszakapcsolás - vagy a feszültség visszatérése - után a 
mőködés megszakadása elıtti értéktıl folytatja. 
A számláló értékét a mőködési mód ( “A” vagy “B” vagy “A+B” ), vagy a sönt paraméterek 
megváltoztatása nullázza ill. törli. 
 
Az amperóra számláló rendelkezik egy impulzus kimenettel, mely a galvanizáláshoz 
szükséges adalék anyagoknak a fürdıbe történı - a töltés mennyiséggel arányos - bevitelét 
végzı adagoló szivattyú vezérlésére szolgál. 
Az impulzus gyakoriságának állítása - a töltésmennyiség függvényében - 0.01 Ah-tól  
99.99 Ah -ig számlálás közben is - a mért érték megváltoztatása nélkül, az impulzus kimenet 
programozása résznél leírtak szerint - lehetséges. 
A kimeneti impulzus mőködése - távvezérléssel is - letiltható. 
 
Az amperóra számláló képes a töltésmennyiség értékének kijelzése mellett - az “S” jelő gomb 
megnyomása után - a mőködési módban meghatározott ( “A” vagy “B” vagy “A+B” ) 
galvanizáló áram erısségének kijelzésére is. Az “S” jelő gomb ismételt megnyomása után a 
kijelzın újból - az átkapcsolás alatt is számolt - töltésmennyiség értéke látható.  
 
Az amperóra számláló alkalmas RS 485 szabványú soros hálózatba történı bekapcsolásra 
és a mért adatok továbbítására. ( opcionális ) 
 
Az amperóra számláló mőködtethetı 220 V AC vagy 24 V DC hálózatról is. 
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2. Üzembe helyezés 
 
A becsomagolt készüléket vegye ki a dobozból. A felszerelési helyre készítse el a rögzítı 
csavarokhoz szükséges furatokat és rögzítse a készüléket. A felszerelési helynek és a 
bekötésnek megfelelıen helyezze el a szükséges számú tömszelencéket. 
(ajánlott típus OBO BETTERMANN Pg11 ) 
Csatlakoztassa a készüléket a galvanizáló tápegység(ek) söntjé(i)hez polaritás helyesen. 
(SH1 - A - tápegység 15. sorkapocs “+”, 16. sorkapocs “-”, SH2 - B - tápegység  
17. sorkapocs “+”, 18. sorkapocs “-”,) A használaton kívüli sönt bemenetét zárja rövidre. 
 

Figyelem! 
A polaritások felcserélése ( helytelen bekötés ) a készülék mőködés 
képtelenségét okozza ill. tönkremenetelét okozhatja! 

 
Csatlakoztassa az adagoló szivattyú vezérlı egységének megfelelı pontjait a készülék 7. 
(Out+) ill. 8. (Out-) sorkapcsához. ( open kollektoros npn kimenet max. 30V 50mA ) 
( A helyes bekötéshez olvassa el az adagoló szivattyú leírását vagy kérjen tanácsot az 
adagoló szivattyú forgalmazójától. Ajánlott típus Prominent. ) 
 
Amennyiben az amperóra számláló impulzus kimenetét távvezérléssel tiltani kívánja, akkor a 
9. (Inp+) és 10. (Inp-) sorkapocsban lévı rövidzár eltávolítása után csatlakoztassa a vezérlı 
egység kimenetét a sorkapcsokhoz. A sorkapcsok közötti rövidzár engedélyezi, míg a 
szakadás tiltja az impulzus kimenet mőködését. ( Ajánlott a potenciálmentes záró kontaktus 

alkalmazása.) 
 
A mőködtetı hálózathoz való csatlaktatás: 
220 V AC hálózat esetén az 1. és 2. sorkapocshoz csatlakoztassa a mőködtetı feszültséget 
és kösse össze a 3. és 5. valamint a 4. és 6. sorkapcsot. 
 
24 V DC hálózat esetén a 5. sorkapocshoz a “+” pólust, míg 6. sorkapocshoz a “-” pólust 
csatlakoztassa. 
 
A feszültség rákapcsolása után néhány másodpercig a kijelzın a készülék sorozatszáma 
látható. 
 

 
 
 
 

A készülék elılapján a következı jelzések 
láthatók: 
bal oldalon 

fent  az “A” jelő galvanizáló tápegység töltés-

mennyiség számlálása  
középen a “B” jelő galvanizáló tápegység töl-

tés mennyiség számlálása  

alul multifunkcios jelzés ( folyamatosan világít 

programozási üzemmód, villog 
kommunikáció folyik az RS 485 
hálózaton.) 

 
jobb oldalon  

fent a kijelzın látható szám a galvanizáló táp-

egységek együttes áramerıssége A - 
ban 

középen a kijelzın látható szám 

mértékegysége kAh. 
alul a kimeneten vezérelt adagoló szivattyú 

mőködtetı impulzusa látható 
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3. Sönt paraméterek programozása: 
 
Az “S” és “P” jelő gombok együttes megnyomása és néhány másodpercig történı nyomva 
tartása után a “P./C.” jelő valamint az “A” jelő piros led világit. 
A kijelzı elsı digitjén egy “U” bető látható, és az azt követı három digiten az “A” jelő 
tápegység söntjének feszültség adatát kell beírni mV - ban. ( ez a sönt adat táblájáról 
leolvasható).  
Adatbevitel alatt az “S” jelő gombbal választható ki a módosítani kívánt számjegy és a 
nyilakkal növelhetjük vagy csökkenthetjük azt. ( pl. U100 ) 
A “P” jelő gomb megnyomása után a “B” jelő tápegység söntjének feszültség adatát kell beírni 
mV - ban. ( ez a sönt adat táblájáról leolvasható). 
Adatbevitel alatt az “S” jelő gombbal választható ki a módosítani kívánt számjegy és a 
nyilakkal növelhetjük vagy csökkenthetjük azt. ( pl. U  60 ) 
A “P” jelő gomb ismételt megnyomásával a kijelzı elsı digitjén egy “A” bető látható, és az azt 
követı három digiten az “A” jelő tápegység söntjének áramerısség adatát kell beírni kA - ben. 
( ez a sönt adat táblájáról leolvasható). 
Adatbevitel alatt az “S” jelő gombbal választható ki a módosítani kívánt számjegy és a 
nyilakkal növelhetjük vagy csökkenthetjük azt. ( pl. A1.60  1600A esetén) 
A “P” jelő gomb ismételt megnyomása után a “B” jelő tápegység söntjének áramerısség 
adatát kell beírni kA - ben. ( ez a sönt adat táblájáról leolvasható). 
Adatbevitel alatt az “S” jelő gombbal választható ki a módosítani kívánt számjegy és a 
nyilakkal növelhetjük vagy csökkenthetjük azt. ( pl. A0.60  600A esetén) 
A “P” jelő gomb ismételt megnyomása után a “P./C.” jelő led nem világit. 
 

4. Az impulzus kimenet programozása: 
 
A “P” jelő gomb megnyomása és néhány másodpercig tartó nyomva tatása után  a “P./C.” jelő 
piros led világit, és a kijelzın látható szám mutatja, hogy mekkora töltésmennyiség elérése 
esetén kap a kimenet egy impulzust. ( Ez az érték 0.01 Ah - tıl 99.99 Ah - ig állítható.) 
Adatbevitel alatt az “S” jelő gombbal választható ki a módosítani kívánt számjegy és a 
nyilakkal növelhetjük vagy csökkenthetjük azt. ( pl. 1.15) 
A “P” jelő gomb ismételt rövid idejő megnyomása után a “P./C.” jelő led nem világit. 
 
Az impulzus kimenet programozása a számolt töltésmennyiség értékét nem változtatja meg, 
de amíg a készülék programozó állapotban van a töltésmennyiség számlálását felfüggeszti. 
 

5. A mőködési mód programozása: 
 
Az impulzus kimenet programozásába történı belépés után a “P” jelő gomb megnyomása és 
néhány másodpercig tartó nyomva tatása után a kijelzın “SEL” felirat jelenik meg, és az “S” 
jelő gomb megnyomásával az “A” jelő, ismételt megnyomásával a “B” jelő, ismételt 
megnyomásával az “A” és “B” jelő piros led világít, jelezve azt, hogy a töltésmennyiség 
számlálása az “A” jelő vagy a “B” jelő vagy mindkettı galvanizáló tápegységrıl történik. 
A “P” jelő gomb ismételt megnyomása után a “P./C.” jelő led nem világit. 
 

Figyelem! 
A mőködési mód, vagy a sönt paraméterek programozása a töltés 
mennyiség számláló értékét nullára állítja és a számlálás a programozás 
befejezése után újra kezdıdik. 

 

6. Az amperóra számláló nullázása: 
 
A javasolt eljárás a nullázásra, hogy a mőködési mód paramétert az “S” jelő gomb ismételt 
megnyomásával körbeforgatjuk, hogy az eredeti állapot álljon újra elı. 
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7. Mőszaki adatok: 
 
Méretek:  181mm * 131mm * 124mm  (m * sz * v )   
Súly:  450g   
Elhelyezés:  falra szerelhetı   
Tápfeszültség:  220V AC vagy 24V DC   
Teljesítmény:  5W   
Min. kijelzett töltés:  0.01 Ah   
Max.kijelzett töltés:  9999 kAh   
Mérési pontosság:  1 %   
Max.sönt fesz.:  200mV   
Max. sönt áram:  5000A   
Kimeneti terhelhetıség:  OC npn 30V 50mA   
Védettség:  IP 65   
Belsı elem típusa:  CR 2032 ( litium elem )   
     
 
 

8. Körvonalrajzok: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az üzembehelyezés, vagy üzemeltetés során felmerült mőszaki kérdések megválaszolására 
forduljon a gyártóhoz: 
G & G Mőszaki Fejlesztı és Szolgáltató Kft.  H-1114 Budapest, Bartók Béla út 15/c. 
tel: (36-1) 361-28-43, (36-30) 942-14-74      fax: (36-1) 361-44-37 
 


