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Manual GTU8 Testenhet för tvåtrådssystem Dupline
GTU 8 är en portabel sändare/mottagare för 128 kanaler, strömförsörjd via Dupline.
Enheten rekommenderas vid idrifttagning samt för kontroll av Dupline-installationer.
GTU 8 har fyra olika funktioner:
Digital 1 group
Digital 2 groups
Edit Tx-latch
Analog BCD
GTU 8 startar med ”Digital 1 group”
Ändring av funktion:
1. Tryck ”Mode”
2. Växla mellan de fyra funktionerna med pil-knapparna
3. Acceptera med ”Enter”

DIGITAL 1 GROUP
Vid anslutning till Dupline visar displayen status för kanalgrupp A. Aktiva kanaler
indikeras med siffror.
Kanaler kan aktiveras med siffertangenterna, kanalgrupp ändras med
piltangenterna.

DIGITAL 2 GROUPS
Denna funktion möjliggör indikering av ytterligare en valbar kanalgrupp, denna
indikeras på den undre raden. Endast kanaler som indikeras på den övre raden kan
aktiveras med siffertangenterna.
Med piltangenterna kan kanalgrupp för övre raden ändras.

EDIT TX-LATCH
Denna funktion möjliggör set/reset av en eller fler kanaler (kanalen aktiverar med en
kort tryckning och kvarstår till nästa tryckning).
Latch-funktionen kvarstår även om annan kanalgrupp väljs på displayen.
Alla ”latchade” kanaler återgår till normal Dupline-funktion när GTU 8 nedkopplas.

ANALOG BCD
Denna funktion möjliggör att läsa värdet från analoga sändare med multiplex- och 3
½ siffrig BCD-funktion.
Kanalgrupperna ändras med piltangenterna. Med ”Enter” intryckt samtidigt som
piltangenterna, ändras önskad multiplexadress.
Displayen visar ”Wait” tills vald multiplexadress avkänns på kanalerna A1-A4.
Om inget analogvärde finns på adressen visar displayen ”None”.
Om ogiltigt analogvärde avkänns visar displayen ”Error”.
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När multiplexadress ”OFF” är vald, visar displayen det analoga värdet för inställda
kanalgrupper oavsett multiplexadress.
Denna funktion väljs när den analoga sändaren ej har någon multiplexadress.
Om en bestämd analog sändares värde skall avläsas kan multiplexadressen låsas
med latch-funktionen,
återgå därefter till ”Analog BCD” funktionen för avläsning av värdet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
För mer teknisk information, se datablad. Aktuella datablad kan hämtas på vår
hemsida, www.carlogavazzi.se under Products Online eller
www.dupline.com/downloads.
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