
Viallisen ohjauskortin vaihtaminen 

Ensimmäiseksi: 

Katkaise 24 V DC:n virran syöttö toimilaitteelle. 

Irrota ensin kytkentäkotelo toimilaiteesta 

Irrota lattakaapelin pikaliitin varovasti (huomaa, lukitukset) 

Irrota palmikoitu 2-johtiminen kaapeli (virran syöttö kytkentäkortista ohjauskorttiin) 

Irrota moottorilta tulevat johtimet, huomioi eri johtimien värit ja sijainnit ohjauskortilla, 

Huomioi myös palmikoidun 2-johtin kaapelin kaapelikenkien värien sijainnit (punainen ja musta) 

 

 



 

 

 



 

 

  

  

   

Avaa 5 torx ruuvia, joilla ohjauskortti on kiinnitetty toimilaitteen jäähdytyslevyyn. 

Irrota ohjauskortti varovasti jäähdytyslevystä. 

 

Tarkista että jäähdytyslevyn ja ohjauskortin välissä alla oleva kumimainen jäähdytysmatto on ehjä. 

Asenna uusi ohjauskortti (huomaa, oikea asento, ohjauslevyn alla on REED-antureita, joiden on 
asetuttava jäähdytyslevyn reikiin.!  Kiristä ruuvit huolellisesti, mutta älä kiristä liian kovaan! 

Aseta moottorilta ohjauskortille tulevat oikeat johdinvärit oikeisiin positioihin. Asenanna yläkansi ja 
kiristä kuusiokoloruuvit. 

Kytke lattakaapeli ja palmikoitu virransyöttökaapeli, kytkentäkortille. Huomioi oikeat kaapelikenkä 
värit oikeisiin positioihin. 

Asenna kytkentäkotelo paikalleen. 

Ennen kuin kytket virran päälle toimilaitteeseen, varmista että liikkuvat osat eivät vahingoita ketään! 

Toimilaite tekee kalibroinnin. Tämän jälkeen toimilaite on käyttövalmis, jos kaikki on kunnossa 

 

 

 

 



Jos toimilaite ei toimi oikein, noudata seuraavia ohjeita: 

Aseta ensin mini-USB-kaapeli toimilaitteeseen ja sitten toinen pää tietokoneen USB liittimeen. 

Avaa OVP-V.23A ohjelmisto (24 VDC virran syöttö pitää olla päällä) 

Valitse Yhdistä (CONNECT).  

Vihreä PAUSE-painike pitäisi näkyä. Napsauta hiirellä PAUSE painiketta kerran. 

Sinun pitäisi nähdä nyt vihreä RUN-painike. 

Napsauta keltaista kalibroi painiketta (START CALIBRATION) ja odota.  

Toimilaite suorittaa nyt kalibroinnin. 

Napsauta vihreää RUN-painiketta kerran nähdäksesi Vihreän PAUSE-painikkeen. 

Kun poistut toimilaite ja ohjelma, vihreä PAUSE-painike on oltava näkyvissä! 

Jos RUN-painike on näkyvissä, ulkoinen ohjaussignaali ei toimi! 

 

 

 

Ohjauskortit voidaan toimittaa valmiiksi ohjelmoituna halutulle toimilaite tyypille ja myös 
venttiilityypille. Tämä tarkoittaa sitä, että sulkuvoimat ovat valmiiksi ohjelmoituna ja näin vältytään 
toimintahäiriöiltä ja venttiili ei vahingoitu. Venttiilin toimittajalta otetaan selville voimat, joille 
venttiili voidaan altistaa. 

Kortti voidaan ohjelmoida myös niin että valitaan INIT AT ONCE, ”Settings” valikosta Kun ohjauskortti 
on asennettu toimilaitteeseen ja viransyöttö laitetaan päälle, niin toimilaite tekee kalibroinnin yhden 
kerran. Tämän jälkeen toimilaite palaa automaattisesti normaali tilaan, siis toimilaitetta ohjataan 
asiakkaan prosessisysteemistä. 

INIT AT ONCE toiminto poistuu käytöstä automaattisesti kalibroinnin jälkeen, eikä häiritse prosessia. 

Jos INIT AT ONCE toiminto on aktivoitu, niin asiakasta varoitetaan tästä, koska toimilaite/ venttiili 
tulee tekemään sulkuliikkeen, josta ei varoiteta etukäteen. Näin vältytään vahingoilta. 

 


