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77..44 CCaalliibbrraattiinngg  tthhee  PPrreessssuurree  TTrriipp  AAddjjuussttmmeenntt  SSccaalleess
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99..00 DDRRAAWWIINNGG  AANNDD  SSCCHHEEMMAATTIICCSS

LLIISSTT  OOFF  FFIIGGUURREESS
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11..11 DDeessccrriippttiioonn
TThhee  AAVVCC  --448855  ((PP//NN  228855886622)),,  ccoonnttrrooll  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aauuttoommaattee  tthhee  vvaallvviinngg

sseeqquueennccee  ooff  aannyy  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  wwhhiicchh  uusseess  eelleeccttrriiccaallllyy  ooppeerraatteedd  vvaallvveess..  IInn  tthhee
AAuuttoommaattiicc  mmooddee,,  tthhee  vvaallvveess  aarree  ooppeerraatteedd  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  pprreessssuurree  wwiitthhiinn  tthhee  vvaaccuuuumm
ssyysstteemm..    TThhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  iiss  ccoommpplleetteellyy  pprrootteecctteedd  aaggaaiinnsstt  iimmpprrooppeerr  sseeqquueenncciinngg  ooff  tthhee
vvaallvveess..    PPrroovviissiioonnss  aarree  mmaaddee  ffoorr  hhaannddlliinngg  ddiiffffuussiioonn  ppuummppeedd,,  ttuurrbboo  ppuummppeedd,,  oorr  ccrryyoo
ppuummppeedd  ssyysstteemmss..  AA  MMaannuuaall  ooppeerraattiinngg  mmooddee  iiss  pprroovviiddeedd  ttoo  ffaacciilliittaattee  sseett  --uupp  oorr  sseerrvviiccee
wwoorrkk  oonn  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm..

TThhee  ssttaattuuss  ooff  aallll  vvaallvveess  iiss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  LLEEDD  iinnddiiccaattoorr  lliigghhttss  oonn  tthhee  ffrroonntt  ppaanneell..
((LLEEDD  iiss  oonn  wwhheenn  vvaallvvee  iiss  ooppeenn..))    BBlliinnkkiinngg  lliigghhttss  iiddeennttiiffyy  ttrroouubbllee  aarreeaass  aanndd  wwaarrnn  ooff
uunnssaaffee  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss..

11..22 FFeeaattuurreess

OOppttiiccaall  iissoollaattiioonn  aanndd  RRFF  ffiilltteerriinngg  oonn  aallll  eexxtteerrnnaall  ccoonnnneeccttiioonnss  pprroovviiddee  eexxcceelllleenntt
iimmmmuunniittyy  ttoo  eelleeccttrriiccaall  ""nnooiissee""  aanndd  RRFF  iinntteerrffeerreennccee..

AA  ttaammppeerr  --rreessiissttaanntt  AAUUTTOO//MMAANNUUAALL  mmooddee  sseelleeccttoorr  sswwiittcchh  pprrootteeccttss  aaggaaiinnsstt
ooppeerraattoorr  eerrrroorr  iinn  tthhee    AAuuttoommaattiicc  mmooddee..    FFaaccttoorryy  pprrooggrraammmmeedd  mmiiccrroopprroocceessssoorr  ccoonnttrrooll
eennssuurreess  ssaaffee  ooppeerraattiioonn  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhhiicchh  bbuuttttoonnss  aarree  pprreesssseedd..    AAllll  ssoolliidd  ssttaattee,,
mmiiccrroopprroocceessssoorr  ccoonnttrroolllleedd  cciirrccuuiittss  hhaavvee  nnoo  eelleeccttrroo--mmeecchhaanniiccaall  rreellaayyss  oorr  ccoonnttaaccttss..

EEaassiillyy  sseett  ccoonnttrroollss  ssiimmpplliiffyy  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  ttrriipp  ppooiinnttss  ffoorr  ffoorreelliinnee  aanndd  cchhaammbbeerr
pprreessssuurree  cciirrccuuiittss..

TThhee  AAVVCC  --448855  iiss  eeaassyy  ttoo  sseerrvviiccee..    AAllll  ppaarrttss  aarree  rreeaaddiillyy  aacccceessssiibbllee..    AAllll  iinntteeggrraatteedd
cciirrccuuiittss  aarree  mmoouunntteedd  iinn  ssoocckkeettss..    TThhee  aauuttoommaattiicc  sseeccttiioonn  ((mmiiccrroopprroocceessssoorr  llooggiicc  bbooaarrdd,,  PP//NN
228855886600))  ccaann  bbee  rreemmoovveedd  ffoorr  rreeppaaiirr  oorr  eexxcchhaannggee,,  aanndd  ssyysstteemm  ooppeerraattiioonn  ccaann  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd
uussiinngg  tthhee  MMaannuuaall  mmooddee..

SSiiggnnaallss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccoonnttrroolllliinngg  eexxtteerrnnaall  llooaaddss  aafftteerr  tthhee  hhiigghh--vvaaccuuuumm  vvaallvvee
ooppeennss,,  aanndd  ffoorr  ttuurrnniinngg  ooffff  tthhee  ddiiffffuussiioonn  ppuummpp  iinn  tthhee  eevveenntt  ooff  aabbnnoorrmmaallllyy  hhiigghh
ffoorreepprreessssuurree..

TThhee  ccoonnttrroolllleerr  ccaann  bbee  iinntteerrlloocckkeedd  wwiitthh  eexxtteerrnnaall  ccoonnttrroollss,,  ssuucchh  aass  aa  bbeellll  jjaarr  hhooiisstt
sswwiittcchh,,  ttoo  pprreevveenntt  iinniittiiaattiioonn  ooff  tthhee  SSTTAARRTT  pphhaassee  uunnttiill  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ssaaffee..

PPrreessssuurree  sseennssoorrss  aarree  rruuggggeedd,,  iinntteerrcchhaannggeeaabbllee,,  ccoonnttaammiinnaattiioonn  rreessiissttaanntt  tthheerrmmiissttoorr
ttuubbeess,,  wwiitthh  pprreessssuurree  rreeaadd  oouutt  oonn  aa  ffrroonntt  ppaanneell  ddiissppllaayy..    PPrreessssuurree  oouuttppuutt  ssiiggnnaallss  ssuuiittaabbllee  ffoorr
rreeccoorrddiinngg  aanndd//oorr  eexxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  uussee  iiss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  eeaacchh  pprreessssuurree  sseennssoorr..

AA  bbuuiilltt  --iinn  AAuuttoommaattiicc  VVeenntt  SSttoopp,,  aaddjjuussttaabbllee  uupp  ttoo  1155  mmiinnuutteess,,  cclloosseess  tthhee  vveenntt
vvaallvvee  aafftteerr  pprree  --sseett  vveennttiinngg  ttiimmee..

LLooww  --pprrooffiillee  ccaabbiinneett  iiss  ssuuiittaabbllee  ffoorr  bbeenncchh  ttoopp  uussee  oorr  mmoouunnttiinngg  iinn  aa  1199  --iinncchh  rraacckk..
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11..33 SSppeecciiffiiccaattiioonnss

HHeeiigghhtt 33½½  iinncchh
WWiiddtthh 1199  iinncchh
DDeepptthh 88  iinncchh    ((aallllooww  aaddddiittiioonnaall  33  iinncchh  ffoorr  ccoonnnneeccttiioonnss))

IInnppuutt  PPoowweerr 111155  oorr  223300  VVAACC,,  5500//6600  HHzz  ----  vvaallvveess  mmuusstt  ooppeerraattee  ffrroomm  ssaammee  vvoollttaaggee  aass
AACC  iinnppuutt

FFuussee 22  aammpp,,  ttyyppee  33AAGG  ffoorr  111155  VVAACC
11  aammpp,,  ttyyppee  33AAGG  ffoorr  223300  VVAACC

OOuuttppuutt  ttoo  eenneerrggiizzee  vvaallvveess SSaammee  vvoollttaaggee  aass  AACC  lliinnee

VVaallvvee  ssoolleennooiidd  ccuurrrreenntt  rreeqquuiirreemmeennttss TTyyppiiccaall  iinnrruusshh  ccuurrrreenntt    ..33  aammpp
TTyyppiiccaall  hhoollddiinngg  ccuurrrreenntt  ..11  aammpp
MMaaxx..  aalllloowwaabbllee  ccuurrrreenntt    22  aammpp

TTiimmee  ddeellaayy  aaddjjuussttmmeenntt  rraannggee VVaallvveess  ----  33--2200  sseeccoonnddss
VVeenntt  SSttoopp  ----  11  --  1155  mmiinnuutteess
EExxtt..  ccoonnttrrooll  ----  55  --  2200  sseeccoonnddss

RRaannggee  ooff  pprreessssuurree  sseennssiittiivvee  cciirrccuuiittss 00  --  11000000  mmiilllliittoorrrr

TTrriipp  SSppaann  ((ddiiffffeerreennttiiaall  bbeettwweeeenn  ttuurrnn--oonn 00  --  2255%%  ooff  mmeetteerr  ssccaallee  lleennggtthh
aanndd  ttuurrnn--ooffff))

EExxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  rreellaayy  ddrriivvee 55  VVDDCC,,  1100  mmiilllliiaammppss

PPrreessssuurree  sseennssoorr  ttuubbeess MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  ttyyppee  GGTT--003344
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FFiigguurree  11  ----  FFrroonntt  aanndd  RReeaarr  PPaanneellss  OOff  AAVVCC--448855
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22..00 CCOONNTTRROOLLSS  AANNDD  IINNDDIICCAATTOORRSS

22..11 FFrroonntt  PPaanneell  CCoonnttrroollss    ((SSeeee  ffiigguurree  11))

22..11..11 TThhee  PPOOWWEERR  sswwiittcchh  ccoonnttrroollss  AACC  ppoowweerr  ttoo  tthhee  AAVVCC  --448855  aanndd  tthhee  vvaallvvee  cciirrccuuiittss..

22..11..22 TThhee  AAUUTTOO  //  MMAANNUUAALL  mmooddee  sswwiittcchh  aalllloowwss  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  ddeessiirreedd  mmooddee..    TToo
pprreevveenntt  iinnaaddvveerrttaanntt  sseelleeccttiioonn  ooff  MMaannuuaall  mmooddee,,  aa  ttooooll  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ooppeerraattee  tthhee  sswwiittcchh..

IInn  tthhee  MMaannuuaall  mmooddee,,  tthhee  vvaallvveess  aarree  ooppeerraatteedd  uussiinngg  tthhee  ffoouurr  ppuusshh  --bbuuttttoonn  sswwiittcchheess
llaabbeelleedd  RROOUUGGHH,,  FFOORREE,,  HHII--VVAACC,,  aanndd  VVEENNTT..    WWhheenn  tthhee  sswwiittcchh  iiss  ddeepprreesssseedd,,  tthhee  vvaallvvee
wwiillll  ooppeenn..    IInn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee,,  aallll  vvaallvvee  ooppeerraattiioonn  iiss  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee
mmiiccrroopprroocceessssoorr..

CCAAUUTTIIOONN::TTHHEE  MMAANNUUAALL  MMOODDEE  BBYY--PPAASSSSEESS  AALLLL  AAUUTTOOMMAATTIICC  CCOONNTTRROOLLSS
AANNDD  SSAAFFEETTYY  FFEEAATTUURREESS..

TToo  sseelleecctt  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee,,  aallll  vvaallvvee  sswwiittcchheess  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  cclloosseedd  ((bbuuttttoonn
oouutt))  ppoossiittiioonn..    IIff  aannyy  sswwiittcchheess  aarree  iinn  tthhee  ooppeenn  ppoossiittiioonn,,  tthhee  ssyysstteemm  wwiillll  nnoott  eenntteerr  tthhee
AAuuttoommaattiicc  mmooddee,,  tthhee  AAUUTTOO  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  rreemmaaiinn  ooffff,,  aanndd  tthhee  MMAANNUUAALL  iinnddiiccaattoorr  wwiillll
bblliinnkk..

22..11..33 TThhee  CCHHAAMM  PPRREESSSS  aanndd  FFOORREE  PPRREESSSS  sswwiittcchheess  ddiissppllaayy  pprreessssuurree  aatt  tthheeiirr
rreessppeeccttiivvee  llooccaattiioonnss..

22..11..44 TThhee  SSTTAARRTT,,  SSTTOOPP,,  aanndd  VVEENNTT  sswwiittcchheess  ccoonnttrrooll  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  wwhheenn  iinn  tthhee
AAuuttoommaattiicc  mmooddee..  

TThhee  SSTTAARRTT  sswwiittcchh  ssttaarrttss  tthhee  AAuuttoommaattiicc  ppuummppddoowwnn  ccyyccllee..

TThhee  SSTTOOPP  sswwiittcchh  hhaallttss  tthhee  AAuuttoommaattiicc  ccyyccllee,,  lleeaavviinngg  tthhee  ssyysstteemm  iinn  ssttaannddbbyy  mmooddee..

TThhee  VVEENNTT  sswwiittcchh  ooppeennss  tthhee  VVeenntt  vvaallvvee  aanndd  aaddmmiittss  vveenntt  ggaass  ttoo  tthhee  cchhaammbbeerr..  SSeeee
sseeccttiioonn  44  ffoorr  aa    ddeettaaiilleedd  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  vveenntt  sseeqquueennccee..
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22..22 IInntteerrnnaall  CCoonnttrroollss  ((SSeeee  ffiigg..  22  aanndd  sseeccttiioonn  66))

FFaaccttoorryy--sseett  iinntteerrnnaall  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  pprroovviiddeedd  ffoorr::
FFoorreepprreessssuurree  ttrriipp  aanndd  ssppaann
CChhaammbbeerr  pprreessssuurree  ttrriipp  aanndd  ssppaann
TTiimmee  ddeellaayy  aaddjjuussttmmeenntt  ffoorr  eeaacchh  vvaallvvee
TTiimmee  ddeellaayy  ooff  eexxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  cciirrccuuiitt
PPrreessssuurree,,  mmeeaassuurriinngg  cciirrccuuiitt  rreeccaalliibbrraattiioonn

22..  33 IInnddiiccaattoorrss    ((SSeeee  ffiigguurree  11))

TThhee  LLEEDD''ss  oonn  tthhee  ffrroonntt  ppaanneell  iinnddiiccaattee  tthhee  ssttaattuuss  ooff  eeaacchh  vvaallvvee  wwhheenn  tthhee  ssyysstteemm  iiss
iinn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee..    WWhheenn  tthhee  LLEEDD  iiss  lliigghhtteedd,,  tthhee  vvaallvvee  iiss  ooppeenn..    AA  sscchheemmaattiicc
ddiiaaggrraamm  ooff  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  sshhoowwiinngg  tthhee  vvaallvvee  llooccaattiioonnss  iiss  ssiillkk--ssccrreeeenneedd  oonn  tthhee  ffrroonntt
ppaanneell..

33..00 IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN

33..11 SShhiippppiinngg  LLiisstt

TThhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  aarree  iinncclluuddeedd  wwiitthh  tthhee  AAVVCC  --448855::

11.. TThhee  AAVVCC  --448855  ccoonnttrrooll  uunniitt..
22.. AACC  lliinnee  ccoorrdd..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr  66009911330077))
33.. 22  TThheerrmmiissttoorr  SSeennssoorrTTuubbeess,,  MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  TTyyppee  GGTT  --003344..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr

227777228899))
44.. 22  SSeennssoorr  ttuubbee  ccaabblleess..((PPaarrttNNuummbbeerr  228866220044,,  SSttaa..  11  aanndd  228866220055,,  SSttaa..  22))
55..  SSppaarree  ffuusseess::  oonnee  33AAGG--  22AA;;  oonnee  33AAGG  --llAA..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr  1166665566--  1155,,  22AA,,

aanndd  1166665566  --1133,,  llAA))
66.. FFoouurr  33--pprroonngg  mmaallee  ccoonnnneeccttoorrss  ffoorr  vvaallvvee  cciirrccuuiittss..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr  66009911449911  --

22))
77.. OOnnee  88--pprroonngg  mmaallee  ccoonnnneeccttoorr  ffoorr  eexxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  cciirrccuuiittss..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr

66009911449911  --11))
88.. TThhee  iinnssttrruuccttiioonn  mmaannuuaall..  ((PPaarrtt  NNuummbbeerr  99  --111188))

33..22 EElleeccttrriiccaall  CCoonnnneeccttiioonnss  ((SSeeee  SScchheemmaattiicc  EE  --228855777711,,  SShheeeett  11))

AAllll  ccoonnnneeccttiioonnss  ttoo  tthhee  AAVVCC  --448855  pplluugg  iinnttoo  tteerrmmiinnaallss  oonn  tthhee  rreeaarr  ppaanneell  ((sseeee  FFiigguurree
11))..  UUssee  sshhiieeddeedd  wwiirree  iiff  ooppeerraattiinngg  tthhee  AAVVCC  --448855  nneeaarr  aann  RRFF  ggeenneerraattoorr  oorr  iinn  aa  ""nnooiissyy""
eelleeccttrriiccaall  eennvviirroonnmmeenntt..

NNOOTTEE    TThhee  llaabbeellss  oonn  tthhee  bbaacckk  ppaanneell  wweerree  ddeessiiggnneedd  ffoorr  aa  ttyyppiiccaall  ddiiffffuussiioonn--ppuummppeedd
ssyysstteemm,,  aanndd  mmaayy  bbee  ccoonnffuussiinngg  wwhheenn  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  iiss  uusseedd  wwiitthh  aa  ccrryyoo--ppuummppeedd  ssyysstteemm..    IIff
tthhee  ssyysstteemm  iiss  ccrryyoo  ppuummppeedd,,  tthhee  FFoorreepprreessssuurree  iiss  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  lliinnee  pprreessssuurree..    TThhee  FFoorree
VVaallvvee  iiss  tthhee  RReeggeenn..  VVaallvvee..
33..  33..  11 IInnppuutt  PPoowweerr
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TThhee  ooppeerraattiinngg  vvoollttaaggee  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  uunniitt  iiss  ccoonnffiigguurreedd  ccaann  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy
sslliiddiinngg  tthhee  ppllaassttiicc  ccoovveerr  oovveerr  tthhee  lliinnee  rreecceeppttaaccllee  ooppeenniinngg..  TThhiiss  eexxppoosseess  tthhee  ffuussee  aanndd  tthhee
lliinnee--vvoollttaaggee  cchhaannggee  ccaarrdd..  TThhee  ooppeerraattiinngg  vvoollttaaggee  wwiillll  sshhooww  oonn  tthhee  ttoopp  ssuurrffaaccee  ooff  tthhee  ccaarrdd..
TToo  cchhaannggee  ooppeerraattiinngg  vvoollttaaggee,,  rreemmoovvee  tthhee  ffuussee  aanndd  ppuullll  tthhee  vvoollttaaggee  cchhaannggee  ccaarrdd  oouutt..  TTuurrnn
tthhee  ccaarrdd  aarroouunndd  aanndd  rreeiinnsseerrtt..  IInnssttaallll  tthhee  ccoorrrreecctt  vvoollttaaggee  ffuussee..    SSlliiddee  tthhee  ppllaassttiicc  ccoovveerr  bbaacckk
ttoo  iittss  nnoorrmmaall  ppoossiittiioonn..

NNOOTTEE::AAVVCC--448855  uunniittss  iinnssttaalllleedd  iinn  MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  vvaaccuuuumm  ssyysstteemmss  aarree  sshhiippppeedd  iinn
tthhee  ccuussttoommeerr  ssppeecciiffiieedd  vvoollttaaggee  ccoonnffiigguurraattiioonn..    SSttaanndd--aalloonnee  uunniittss  aarree  sshhiippppeedd  iinn  tthhee
112200  VVoolltt  ppoossiittiioonn..

33..33..22 IInnssttaalllliinngg  aanndd  CCoonnnneeccttiinngg  SSeennssoorr  TTuubbeess

MMoouunntt  tthhee  ttwwoo  tthheerrmmiissttoorr  ttuubbeess  iinn  ssuuiittaabbllee  llooccaattiioonnss  ssoo  tthhaatt  SSttaa..  11  sseennsseess  cchhaammbbeerr
pprreessssuurree  aanndd  SSttaa    22  sseennsseess  ffoorreelliinnee  pprreessssuurree..

IInn  aa  ccrryyoo  ppuummppeedd  ssyysstteemm,,  iinnssttaallll  tthhee  SSttaa..  22  ttuubbee  iinn  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  lliinnee  bbeettwweeeenn
tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  vvaallvvee  aanndd  tthhee  ccrryyoo  ppuummpp..

NNoottee:: SSttaattiioonn  11  aanndd  SSttaattiioonn  22  eelleeccttrriiccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  aarree  ddiiffffeerreenntt..    TThheeyy  aarree  nnoott
iinntteerrcchhaannggaabbllee..

AAlltthhoouugghh  tthheerrmmiissttoorr  ttuubbeess  aarree  rreellaattiivveellyy  iimmmmuunnee  ttoo  ccoonnttaammiinnaattiioonn,,  ffoorr  aaccccuurraattee
pprreessssuurree  rreessppoonnssee  aanndd  ffrreeeeddoomm  ffrroomm  zzeerroo  ddrriifftt  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  cclleeaann..    IInnssttaallll  tthhee
ttuubbeess  ssoo  aass  ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  eennttrraannccee  ooff  ooiill  vvaappoorr  oorr  pprroocceessss  ccoonnttaammiinnaannttss..  IIff  ppoossssiibbllee,,  tthhee
SSttaa..  11  ttuubbee  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  llooccaatteedd  aawwaayy  ffrroomm  eelleeccttrriiccaall  ddiisscchhaarrggeess  wwhhiicchh  mmaayy  ttaakkee  ppllaaccee
wwiitthhiinn  tthhee  hhiigghh--vvaaccuuuumm  cchhaammbbeerr..

TThhee  sseennssoorr  ttuubbeess  mmaayy  bbee  iinnssttaalllleedd  iinn  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwaayyss::

aa.. TThhrreeaadd  tthhee  ttuubbuullaattiioonn  iinnttoo  aa  mmaattiinngg  11//88  --iinncchh  ppiippee  tthhrreeaaddeedd  ooppeenniinngg  iinn  tthhee
vvaaccuuuumm  ssyysstteemm..  SSeeaall  tthhee  tthhrreeaaddss  wwiitthh  TTeefflloonn  ttaappee,,  CCeellvvaasseeaall®®  lleeaakk  sseeaallaanntt,,  oorr  ootthheerr
sseeaalliinngg  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  hhaass  aa  llooww  vvaappoorr  pprreessssuurree..

bb.. UUssee  aa  ttyyppee  AACC  ccoommpprreessssiioonn  ccoonnnneeccttoorr  wwiitthh  00  --RRiinngg  sseeaall..  TTyyppee  AACC  ccoonnnneeccttoorrss  aarree
ddeessiiggnneedd  ffoorr  wweellddiinngg  oorr  ssoollddeerriinngg  iinnttoo  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm..  TThhee  sseennssoorr  ttuubbee  iiss  tthheenn
iinnsseerrtteedd  iinnttoo  tthhee  ccoonnnneeccttoorr  aanndd  tthhee  kknnuurrlleedd  rriinngg  iiss  hhaanndd  ttiigghhtteenneedd  ttoo  ccoommpprreessss  tthhee  00  --RRiinngg
aaggaaiinnsstt  tthhee  ttuubbuullaattiioonn  sseeaalliinngg  ssuurrffaaccee..

33..  33..  33 VVaallvveess
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VVaallvveess  aarree  ccoonnnneecctteedd  ttoo  pplluuggss  PP33  tthhrroouugghh  PP66,,  ppiinnss  22  aanndd  33..  IIff  sshhiieellddeedd  wwiirree  iiss
uusseedd,,  ccoonnnneecctt  tthhee  sshhiieelldd  ttoo  ppiinn  11..    SSeeee  sscchheemmaattiicc  EE  --228855777711..

CCoonnnneecctt  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee,,  hhii  --vvaacc  vvaallvvee,,  aanndd  vveenntt  vvaallvvee  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee
tteerrmmiinnaallss  oonn  tthhee  bbaacckk  ppaanneell  ooff  tthhee  ccoonnttrroolllleerr..  IInn  aa  ddiiffffuussiioonn--ppuummppeedd  ssyysstteemm,,  ccoonnnneecctt  tthhee
ffoorreelliinnee  vvaallvvee  ttoo  tthhee  FFOORREE  VVAALLVVEE  ccoonnnneeccttoorr..    IInn  aa  ccrryyoo--ppuummppeedd  ssyysstteemm,,  ccoonnnneecctt  tthhee
rreeggeenneerraattiioonn  vvaallvvee  ttoo  tthhiiss  ccoonnnneeccttoorr..

33..33..44 RReemmoottee  TTrriiggggeerriinngg  ooff  VVaallvvee  OOppeerraattiinngg  CCyyccllee

TThhee  SSttaarrtt,,  SSttoopp  aanndd  VVeenntt    ccyycclleess  ccaann  bbee  ttrriiggggeerreedd  ffrroomm  aa  rreemmoottee  llooccaattiioonn  bbyy
ccoonnnneeccttiinngg  mmoommeennttaarryy  aaccttiioonn,,  ssiinnggllee  ppoollee,,  nnoorrmmaallllyy  ooppeenn  sswwiittcchheess  ttoo  pplluugg  PP22,,  ppiinnss  11  &&
66,,  22  &&  66,,  aanndd  33  &&  66  rreessppeeccttiivveellyy..  SSeeee  sscchheemmaattiicc  EE  --228855777711,,  sshheeeett  11..

33..33..55 CCoonnttrrooll  ooff  EExxtteerrnnaall  LLooaaddss

TTeerrmmiinnaallss  55  aanndd  66  oonn  pplluugg  PP22  pprroovviiddee  aa  55  vvoolltt,,  1100  mmiilllliiaammpp  llooggiicc  ssiiggnnaall  ffoorr
ccoonnttrroolllliinngg  aann  eexxtteerrnnaall  llooaadd  ssuucchh  aass  aa  hhiigghh  vvaaccuuuumm  ggaauuggee  oorr  pprroocceessss  hheeaatteerr..  TThhee  eexxtteerrnnaall
llooaadd  ccoonnttrrooll  cciirrccuuiitt  iiss  aaccttiivvaatteedd  55  ttoo  2200  sseeccoonnddss  ((ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  sseettttiinngg  ooff  RR6677  oonn  llooggiicc
bbooaarrdd  228855886600))  aafftteerr  tthhee  hhiigghh--vvaaccuuuumm  vvaallvvee  iiss  ooppeenneedd,,  aanndd  rreemmaaiinnss  aaccttiivvee  uunnttiill  tthhee  hhiigghh  --
vvaaccuuuumm  vvaallvvee  cclloosseess..

AA  ssoolliidd  --ssttaattee  rreellaayy,,  ccoonnnneecctteedd  aass  sshhoowwnn  oonn  sscchheemmaattiicc  EE  --228855777711,,  SShheeeett  11,,  iiss
rreeqquuiirreedd  ttoo  rraaiissee  tthhee  llooggiicc  lleevveell  ssiiggnnaall  ttoo  ppoowweerr  ccoonnttrrooll  lleevveell..  NNoottee  tthhaatt  tteerrmmiinnaall  66  ooff  pplluugg
PP22  ssiinnkkss  ttoo  ggrroouunndd  lleevveell  uuppoonn  aaccttiivvaattiioonn..

33..33..66 FFoorreepprreessssuurree  WWaarrnniinngg  SSiiqqnnaall

IIff  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  rriisseess  aabboovvee  nnoorrmmaall  ooppeerraattiinngg  lleevveell  aanndd  eexxcceeeeddss  tthhee  cciirrccuuiitt  ttrriipp
lleevveell,,  aa  55  --vvoolltt  llooggiicc  ssiiggnnaall  wwiillll  aappppeeaarr  aatt  tteerrmmiinnaall  11  ooff  pplluugg  PP22..  TThhiiss  ssiiggnnaall  ccaann  bbee  uusseedd
((aass  ssuuggggeesstteedd  oonn  SScchheemmaattiicc  EE  --228855777711,,  SShheeeett  11)),,  ttoo  ssoouunndd  aann  aallaarrmm,,  oorr,,  wwiitthh  aann  aaddddiittiioonnaall
rreellaayy,,  ttoo  ttuurrnn  ooffff  tthhee  ddiiffffuussiioonn  ppuummpp..

33..33..77 EExxtteerrnnaall  IInntteerrlloocckk

EExxtteerrnnaall  iinntteerrlloocckkss  ccaann  bbee  aaddddeedd  ttoo  ttiiee  iinn  ootthheerr  ffuunnccttiioonnss  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  ssaattiissffiieedd
bbeeffoorree  tthhee  vvaaccuuuumm  ccyyccllee  ccaann  ssttaarrtt..    EExxaammpplleess  ooff  ssuucchh  ffuunnccttiioonnss  aarree  bbeelllljjaarr  ddoowwnn  oorr
ccoooollaanntt  wwaatteerr  oonn..  EEaacchh  iinntteerrlloocckk  sshhoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  aa  sswwiittcchh  wwiirreedd  ttoo  ccoonnnneecctt  ppiinn  66  ooff
ccoonnnneeccttoorr  PP66  ((++55  vvoollttss))  ttoo  ppiinn  22  ooff  ccoonnnneeccttoorr  PP66  ((SSTTOOPP  iinnppuutt))..  AAss  mmaannyy  aaddddiittiioonnaall
iinntteerrlloocckkss  aass  ddeessiirreedd  mmaayy  bbee  ccoonnnneecctteedd  iinn  ppaarraalllleell  iinn  tthhiiss  mmaannnneerr..  TThhee  iinntteerrlloocckk  sswwiittcchh
sshhoouulldd  cclloossee  iinn  tthhee  uunnssaaffee  ccoonnddiittiioonn..  TThhiiss  pprroodduucceess  aa  SSTTOOPP  ssiiggnnaall  wwhhiicchh  wwiillll  cclloossee  aallll
vvaallvveess..  TThhee  iinntteerrlloocckk  sswwiittcchheess  wwiillll  ccoonnttrrooll  tthhee  vvaallvveess  iinn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee  oonnllyy..  UUssee
sshhiieellddeedd  wwiirree  ffoorr  aallll  iinntteerrlloocckk  wwiirriinngg..
44..00 CCHHEECCKK--OOUUTT  AANNDD  OOPPEERRAATTIIOONN

44..11 CCoonnttrroollss
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TThhee  RROOUUGGHH,,  FFOORREE,,  HHIIVVAACC,,  aanndd  VVEENNTT    sswwiittcchheess  pprroovviiddee  mmaannuuaall  ooppeerraattiioonn  ooff
tthhee  iinnddiiccaatteedd  vvaallvveess  wwhheenn  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  iiss  iinn  MMaannuuaall  mmooddee..    TThheessee  sswwiittcchheess  ddoo  nnoott
ooppeerraattee  wwhheenn  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  iiss  iinn  AAuuttoommaattiicc  mmooddee..

TThhee  SSTTAARRTT,,  SSTTOOPP,,  aanndd  VVEENNTT  sswwiittcchheess  iinniittiiaattee  tthhee  aauuttoommaattiicc  ooppeerraattiinngg
sseeqquueenncceess  wwhheenn  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  iiss  iinn  AAuuttoommaattiicc  mmooddee..

44..22 CCoonnffiigguurraattiioonn  FFoorr  CCrryyoo  oorr  TTuurrbboo  PPuummpp  SSyysstteemm
WWhheenn  ppuurrcchhaasseedd  aass  aa  ssttaanndd--aalloonnee  uunniitt,,  tthhee  AAVVCC  --448855  iiss  ccoonnffiigguurreedd  ffoorr  aa  ddiiffffuussiioonn

oorr  ttuurrbboo  ppuummpp..  TToo  ccoonnffiigguurree  tthhee  ccoonnttrroolllleerr  ffoorr  ccrryyoo  ppuummpp  ooppeerraattiioonn,,  ccoonnnneecctt  aa  jjuummppeerr
bbeettwweeeenn  tteerrmmiinnaallss  6644  aanndd  6655  oonn  tthhee  LLooggiicc  CCiirrccuuiitt  BBooaarrdd..  TThhiiss  aalltteerrss  tthhee  ccoonnttrroolllleerr
pprrooggrraamm  rreeggaarrddiinngg  ffoorreeppuummpp  ffuunnccttiioonnss..  SSeett  tthhee  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree  ttrriipp  ppooiinntt    ttoo  ..1155  ttoo  ..22
ttoorrrr..    SSeett  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ((ffoorreepprreessssuurree))  ttrriipp  ppooiinntt    ttoo  tthhee  ..11  ttoorrrr  mmaarrkk..    ((SSeeee  FFiigguurree  22))

44..33 MMaannuuaall  MMooddee  CChheecckk--OOuutt  PPrroocceedduurree  ----  AAllll  PPuummpp  TTyyppeess

CCAAUUTTIIOONN::TThhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  ppuummpp  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  ooffff  ffoorr  tthhiiss  tteesstt..

44..33..11 MMaakkee  ssuurree  tthhee  HHIIVVAACC  VVEENNTT,,RROOUUGGHH,,  aanndd  FFOORREE  vvaallvvee  sswwiittcchheess  aarree  iinn  tthhee  OOFFFF
((bbuuttttoonn  --oouutt))  ppoossiittiioonn..

44..33..22 RRoottaattee  tthhee  mmooddee  sseelleeccttoorr  sswwiittcchh  ttoo  MMAANNUUAALL  mmooddee..

44..33..33 PPrreessss  tthhee  PPOOWWEERR  sswwiittcchh..  PPOOWWEERR  sswwiittcchh  aanndd  MMAANNUUAALL  mmooddee  iinnddiiccaattoorrss  wwiillll
lliigghhtt..

44..33..44 OOppeerraattee  eeaacchh  vvaallvvee  sswwiittcchh  ttoo  bbee  ssuurree  tthhee  rreessppeeccttiivvee  vvaallvvee  ooppeerraatteess  ccoorrrreeccttllyy..
RReettuurrnn  sswwiittcchheess  ttoo  tthhee  OOFFFF  ((bbuuttttoonn  --oouutt))  ppoossiittiioonn..

44..33..55 SSttaarrtt  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  ppuummpp..  TThheenn  pprreessss  tthhee  FFOORREE  ppuusshh  bbuuttttoonn  ttoo  ooppeenn  tthhee  ffoorree
vvaallvvee..  OObbsseerrvvee  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  ppuummpp  ddoowwnn  oonn  tthhee  mmeetteerr  bbyy  pprreessssiinngg  tthhee  FFOORREE  PPRREESSSS
bbuuttttoonn..

44..33..66 PPrreessss  tthhee  RROOUUGGHH  ppuusshh  bbuuttttoonn..  TThheenn  oobbsseerrvvee  tthhee  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree  ppuummpp  --ddoowwnn
oonn  tthhee  pprreessssuurree  mmeetteerr  bbyy  pprreessssiinngg  tthhee  CCHHAAMM..  PPRREESSSS  bbuuttttoonn..
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44..44 AAuuttoommaattiicc  MMooddee  CChheecckk--OOuutt  PPrroocceedduurree  ----  DDiiffffuussiioonn  &&  TTuurrbboo  PPuummppss

CCAAUUTTIIOONN::TThhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  ppuummpp  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  ooffff  ffoorr  tthhiiss  tteesstt..

44..44..11  PPllaaccee  aallll  vvaallvvee  sswwiittcchheess  iinn  tthhee  ooffff  ppoossiittiioonn..    SSeett  tthhee  AAUUTTOO  //  MMAANNUUAALL  sseelleeccttoorr
sswwiittcchh  ttoo  AAUUTTOO..    TThhee  AAUUTTOO  aanndd  SSTTOOPP  iinnddiiccaattoorrss  wwiillll  ccoommee  oonn..    AAfftteerr  1100  sseeccoonnddss,,  tthhee
ffoorreelliinnee  vvaallvvee  wwiillll  bbee  eenneerrggiizzeedd,,  aanndd  tthhee  FFOORREE  iinnddiiccaattoorr  lliigghhtt  wwiill  ccoommee  oonn..  TThhee
ccoonnttrroolllleerr  iiss  nnooww  llaattcchheedd  iinn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee..

44..44..22 PPrreessss  tthhee  VVEENNTT  sswwiittcchh..    TThhee  VVEENNTT  iinnddiiccaattoorr  lliigghhtt  sshhoouulldd  ccoommee  oonn,,  aanndd  tthhee
ffoorreelliinnee  vvaallvvee  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  ooppeenn..    AAfftteerr  aa  55--sseeccoonndd  ddeellaayy,,  tthhee  vveenntt  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn..

44..44..33 TToo  cchheecckk  ffoorr  ssyysstteemm  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aa  ggrroossss  lleeaakk  iinn  tthhee  hhiigghh--vvaaccuuuumm  vvaallvvee,,
rraaiissee  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  bbyy  iinnttrroodduucciinngg  aa  lleeaakk  iinn  tthhee  ffoorreelliinnee  oorr  sshhuuttttiinngg  ooffff  tthhee  mmeecchhaanniiccaall
ppuummpp..

WWhheenn  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  eexxcceeeeddss  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  ttrriipp  sseettttiinngg  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  00..  33  ttoorrrr)),,  tthhee
vveenntt  vvaallvvee  wwiillll  cclloossee  aanndd  tthhee  ssyysstteemm  sshhoouulldd  eenntteerr  tthhee  SSttoopp  ccoonnddiittiioonn..  TThhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee
rreemmaaiinnss  ooppeenn  aanndd  tthhee  FFOORREE  PPRREESSSS  lliigghhtt  wwiillll  bblliinnkk,,  iinnddiiccaattiinngg  aabbnnoorrmmaallllyy  hhiigghh
ffoorreepprreessssuurree**

44..44..44 WWiitthh  tthhee  aabbnnoorrmmaallllyy  hhiigghh  ffoorreepprreessssuurree  eexxiissttiinngg,,  pprreessss  tthhee  SSTTAARRTT  bbuuttttoonn..  TThheerree
sshhoouulldd  bbee  nnoo  cchhaannggee  iinn  vvaallvvee  ssttaattuuss..  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  nnoott  eenntteerr  tthhee  SSttaarrtt  ccoonnddiittiioonn  wwhhiillee
ffoorreepprreessssuurree  iiss  aabboovvee  tthhee  ttrriipp  sseettppooiinntt..

44..44..55 CCoorrrreecctt  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  ccoonnddiittiioonn..    WWhheenn  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  hhaass  rreeccoovveerreedd  ttoo  lleessss
tthhaann  00..22  ttoorrrr,,  pprreessss  tthhee  SSTTAARRTT  bbuuttttoonn..  TThhee  SSTTAARRTT  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  lliigghhtt,,  aanndd  tthhee  ffoorreelliinnee
vvaallvvee  wwiillll  cclloossee..  AAfftteerr  1100  sseeccoonnddss,,  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn  aalllloowwiinngg  tthhee  mmeecchhaanniiccaall
ppuummpp  ttoo  bbeeggiinn  ppuummppiinngg  tthhee  ssyysstteemm..

IIff  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  rriisseess  aabboovvee  tthhee  sseett  ppooiinntt  dduurriinngg  rroouugghh  ppuummppiinngg,,  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee
wwiillll  cclloossee  aanndd  aafftteerr  1100  sseeccoonnddss  tthhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  sshhoouulldd  ooppeenn  aalllloowwiinngg  tthhee  mmeecchhaanniiccaall
ppuummpp  ttoo  rreessttoorree  tthhee  ffoorreepprreessssuurree  ttoo  aa  ssaaffee  lleevveell..  TThhee  FFOORREE  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  bblliinnkk  uunnttiill  tthhee
ffoorreepprreessssuurree  ddrrooppss  bbeellooww  tthhee  sseett  ppooiinntt..    TThhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  wwiillll  tthheenn  cclloossee  aanndd,,  aafftteerr  55
sseeccoonnddss,,  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn,,  rreessuummiinngg  tthhee  rroouugghhiinngg  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccyyccllee..

44..44..66 CCoonnttiinnuuee  rroouugghh  ppuummppiinngg  tthhee  ssyysstteemm..    WWhheenn  tthhee  pprreessssuurree  iinn  tthhee  vvaaccuuuumm  cchhaammbbeerr
rreeaacchheess  tthhee  ttrriipp  ppooiinntt,,  ((aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500  mmiilllliittoorrrr)),,  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee  wwiillll  cclloossee  aanndd  1100
sseeccoonnddss  llaatteerr  tthhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  sshhoouulldd  ooppeenn..    AApppprrooxxiimmaatteellyy  55  sseeccoonnddss  aafftteerr  tthhaatt,,  tthhee
hhiigghh  vvaaccuuuumm  vvaallvvee  sshhoouulldd  ooppeenn..  AAfftteerr  aann  aaddddiittiioonnaall  55  sseeccoonnddss,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  llooaadd  ccoonnttrrooll
ssiiggnnaall  ((SSeecctt..  33..  33..  55))  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd..

44..44..77 PPrreessss  tthhee  VVEENNTT  bbuuttttoonn  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  tthhee  ppaanneell..  TThhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  vvaallvvee  wwiillll
cclloossee,,  tthhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  sshhoouulldd  rreemmaaiinn  ooppeenn,,  aanndd  aafftteerr  aa  55  sseeccoonndd  ddeellaayy  tthhee  vveenntt  vvaallvvee
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wwiillll  ooppeenn..  AAfftteerr  aa  pprree--sseett  ttiimmee,,  ((ll  ttoo  1155  mmiinnuutteess,,  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  AAuuttoo  VVeenntt  SSttoopp  ttiimmee
aaddjjuussttmmeenntt  RR7711)),,  tthhee  vveenntt  vvaallvvee  wwiillll  cclloossee  aanndd  tthhee  SSyysstteemm  wwiillll  rreettuurrnn  ttoo  SSttoopp  ccoonnddiittiioonn..

44..44..88 PPrreessss  tthhee  SSTTOOPP  bbuuttttoonn..      TThhee  ssyysstteemm  ccaann  bbee  ppllaacceedd  iinn  aa  SSttoopp  ccoonnddiittiioonn  aatt  aannyy  ttiimmee
dduurriinngg  tthhee  ccyyccllee..  AAllll  vvaallvveess  eexxcceepptt  tthhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  wwiillll  cclloossee..  TThhee  ssyysstteemm  wwiillll  rreemmaaiinn
iinn  tthhiiss  ssaaffee  ssttaanndd--bbyy  ccoonnddiittiioonn  uunnttiill  rreecceeiivviinngg  ffuurrtthheerr  ccoommmmaannddss  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattoorr..

44..  55 NNoorrmmaall  OOppeerraattiioonn  ----  MMaannuuaall  MMooddee

CCAAUUTTIIOONN::OOnnllyy  qquuaalliiffiieedd  ppeerrssoonnnneell  sshhoouulldd  ooppeerraattee  tthhee    ssyysstteemm  iinn  MMaannuuaall  mmooddee
wwiitthh  tthhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  ppuummpp  rruunnnniinngg..    OOppeenniinngg  tthhee  wwrroonngg  vvaallvvee  ccoouulldd  ddaammaaggee  tthhee
ddiiffffuussiioonn  ppuummpp  fflluuiidd  aanndd  ccoonnttaammiinnaattee  tthhee  ssyysstteemm,,  rreeqquuiirriinngg  aa  mmaajjoorr  cclleeaann--uupp  aanndd
ssiiggnniiffiiccaanntt  ddoowwnnttiimmee..

WWiitthh  aallll  vvaallvveess  cclloosseedd,,  rroottaattee  tthhee  mmooddee  sseelleeccttoorr  sswwiittcchh  ttoo  MMAANNUUAALL..      TThhee  MMAANNUUAALL
iinnddiiccaattoorr  wwiillll  lliigghhtt..    OOppeenn  oorr  cclloossee  vvaallvveess  uussiinngg  tthhee  vvaallvvee  sswwiittcchheess  aass  rreeqquuiirreedd..

44..66  NNoorrmmaall  OOppeerraattiioonn  ----  AAuuttoommaattiicc  MMooddee

44..66..11 PPllaaccee  aallll  vvaallvvee  sswwiittcchheess  iinn  tthhee  bbuuttttoonn--oouutt  ppoossiittiioonn  ((vvaallvveess  cclloosseedd  ))..

44..66..22 SSeett  tthhee  mmooddee  sseelleeccttoorr  sswwiittcchh  ttoo  AAUUTTOO..  TThhee  AAUUTTOO  iinnddiiccaattoorr  wwiillll  lliigghhtt..  AAfftteerr  1100
sseeccoonnddss,,  tthhee  ffoorreelliinnee  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn..  TThhee  ssyysstteemm  iiss  nnooww  rreeaaddyy..

44..66..33 TToo  ssttaarrtt  tthhee  ppuummpp  ddoowwnn,,  pprreessss  tthhee  SSTTAARRTT  bbuuttttoonn..  OOppeerraattiioonn  wwiillll  bbee  aass  ddeessccrriibbeedd
iinn  SSeeccttiioonn  44..44..

44..77 AAuuttoommaattiicc  OOppeerraattiioonn  ----  CCrryyoo  PPuummppeedd  SSyysstteemmss

44..77..11  IIff  tthhee  AAVVCC--448855  wwaass  ppuurrcchhaasseedd  aass  aa  ssttaanndd--aalloonnee  uunniitt,,  bbee  ssuurree  iitt  iiss  ccoonnffiigguurreedd  ffoorr
ccrryyoo  ppuummpp  ooppeerraattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprroocceedduurree  iinn  sseeccttiioonn  44..22

NNoottee:: AAccttuuaall  ttrriipp  ppooiinnttss  mmaayy  vvaarryy  sslliigghhttllyy  ffrroomm  tthhee  ttrriipp  ppooiinntt  aaddjjuussttmmeenntt  kknnoobb  sseettttiinnggss..

44..77..22 PPllaaccee  aallll  vvaallvvee  sswwiittcchheess  iinn  tthhee  OOFFFF  ppoossiittiioonn  ((vvaallvveess  cclloosseedd))..    SSeett  tthhee  AAUUTTOO  //
MMAANNUUAALL  mmooddee  sseelleeccffoorr  sswwiittcchh  ttoo  AAUUTTOO..    PPuusshh  iinn  tthhee  CCHHAAMM..  PPRREESSSS  sswwiittcchh..  TTuurrnn  oonn
ppoowweerr..  TThhee  ccoonnttrroolllleerr  sshhoouulldd  llaattcchh  iinn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee..

44..77..33 BBee  ssuurree  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  ppuummpp  aanndd  tthhee  ccrryyoo  ppuummpp  aarree  ooppeerraattiinngg..    PPrreessss  tthhee  SSTTAARRTT
bbuuttttoonn..  AAfftteerr  1100  sseeccoonnddss  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn..    OObbsseerrvvee  tthhee  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree
ppuummpp  ddoowwnn  oonn  tthhee  pprreessssuurree  mmeetteerr..

44..77..44 WWhheenn  tthhee  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree  iiss  bbeellooww  aapppprrooxxiimmaatteellyy  00..11  ttoorrrr,,  tthhee  rroouugghhiinngg  vvaallvvee
wwiillll  cclloossee..    AAfftteerr  aa  tteenn  sseeccoonndd  ddeellaayy,,  tthhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn..    AAnn  aaddddiittiioonnaall  55
sseeccoonnddss  llaatteerr,,  tthhee  eexxtteerrnnaall  llooaadd  ccoonnttrrooll  ssiiggnnaall  ((sseeee  33..33..55))  wwiillll  bbee  aaccttiivvaatteedd..  TThhee  vvaaccuuuumm
ssyysstteemm  iiss  nnooww  rreeaaddyy  ffoorr  uussee..
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44..77..55 SSyysstteemm  vveennttiinngg  iiss  aass  ddeessccrriibbeedd  iinn  ppaarraaggrraapphh  44..44..99  eexxcceepptt  tthhaatt  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn
vvaallvvee  ((FFoorree  VVaallvvee))  rreemmaaiinnss  cclloosseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccrryyoo  ppuummpp  ooppeerraattiinngg  ccyyccllee..

44..  88 CCrryyoo  PPuummpp  RReeggeenneerraattiioonn  PPrroocceedduurree

AAfftteerr  pprroolloonnggeedd  uussee,,  tthhee  ccrryyoo  ppuummpp  wwiillll  bbeeccoommee  ssaattuurraatteedd  wwiitthh  ccaappttuurreedd  ggaasseess..    TToo
rreeggeenneerraattee  tthhee  ppuummpp,,  uussee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree..

WWAARRNNIINNGG::  TThhee  mmeecchhaanniiccaall  ppuummpp  mmuusstt  bbee  ttuurrnneedd  oonn  aanndd  bbee  aatt  aa  llooww  pprreessssuurree  bbeeffoorree
ooppeenniinngg  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  vvaallvvee..    FFaaiilluurree  ttoo  mmeeeett  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  wwiillll  eexxppoossee  tthhee  ccrryyoo
ppuummpp  ttoo  ttoooo  hhiigghh  aa  pprreessssuurree  aanndd  ccoouulldd  ccaauussee  iitt  ttoo  bbeeccoommee  ccoonnttaammiinnaatteedd  wwiitthh  ooiill  vvaappoorr
ffrroomm  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  ppuummpp..

44..88..11 WWiitthh  tthhee  AAVVCC  --448855  iinn  tthhee  AAuuttoommaattiicc  mmooddee,,  pprreessss  tthhee  SSTTAARRTT  aanndd  SSTTOOPP  bbuuttttoonnss
ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  RReelleeaassee  tthhee  SSTTOOPP  bbuuttttoonn  ffiirrsstt,,  tthheenn  tthhee  SSTTAARRTT  bbuuttttoonn..  TThhiiss  llaattcchheess  tthhee
ccoonnttrroolllleerr  iinn  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  ccyyccllee..

44..88..22 TTuurrnn  ooffff  tthhee  ccrryyoo  --ppuummpp  ccoommpprreessssoorr,,    aanndd  aallllooww  tthhee  ppuummpp  ttoo  wwaarrmm  uupp..

44..88..33 WWhheenn  pprreessssuurree  iinn  tthhee  ppuummpp  eexxcceeeeddss  tthhee  ffoorreepprreessssuurree    ttrriipp  sseettttiinngg,,  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn
vvaallvvee  wwiillll  ooppeenn  aalllloowwiinngg  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  ppuummpp  ttoo  rreemmoovvee  tthhee  ggaasseess  uunnttiill  tthhee  pprreessssuurree
ddeeccrreeaasseess  bbeellooww  tthhee  ttrriipp  ppooiinntt..    TThhee  rreeggeenneerraattiioonn  vvaallvvee  wwiillll  tthheenn  cclloossee..    TThhiiss  ccyyccllee  wwiillll
ccoonnttiinnuuee  uunnttiill  yyoouu  eenndd  tthhee  rreeggeenneerraattiioonn  sseeqquueennccee  bbyy  pprreessssiinngg  tthhee  SSTTOOPP  bbuuttttoonn..

AA  mmoorree  rreeffiinneedd  rreeggeenneerraattiioonn  pprroocceedduurree  iiss  aavvaaiillaabbllee  bbyy  aaddddiinngg  aa    ccrryyoo  ppuummpp  ccoonnttrrooll  ppaanneell
((MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  ppaarrtt  nnuummbbeerr  EE229900990000))  ttoo  tthhee  ssyysstteemm..

44..88..44 WWhheenn  rreeggeenneerraattiioonn  iiss  ccoommpplleettee,,  pprreessss  tthhee  SSTTOOPP  bbuuttttoonn..    TThhiiss  rreettuurrnnss  tthhee
ccoonnttrroolllleerr  ttoo  tthhee  nnoorrmmaall  ccrryyoo  ppuummpp  ooppeerraattiinngg  ccyyccllee..  TTuurrnn  oonn  tthhee  ccrryyoo  ppuummpp    ccoommpprreessssoorr
aanndd  aallllooww  tthhee  ppuummpp  ttoo  ccooooll  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  aannootthheerr  pprroocceessss  ccyyccllee..

55..00 PPRREESSSSUURREE  MMEEAASSUURRIINNGG    SSYYSSTTEEMM

55..11 PPrreessssuurree  MMeetteerr
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TToo  sseelleecctt  tthhee  llooccaattiioonn  ((ffoorreelliinnee  SSttaa..  22  oorr  vvaaccuuuumm  cchhaammbbeerr  SSttaa..11))  ooff  tthhee  pprreessssuurree  iinnddiiccaatteedd
oonn  tthhee  ppaanneell  mmeetteerr,,  pprreessss  tthhee  CCHHAAMM..  PPRREESSSS  oorr  FFOORREE  PPRREESSSS  sswwiittcchh..

55..22 CCaalliibbrraattiioonn  FFoorr  VVaarriioouuss  GGaasseess

TThhee  ttwwoo  sseennssoorr  ssttaattiioonnss  aarree  ccaalliibbrraatteedd  ffoorr  ddrryy  aaiirr..  TToo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  pprreessssuurree  ooff  ggaasseess
ootthheerr  tthhaann  aaiirr,,  rreeffeerr  ttoo  FFiigguurree  33..

55..33 RReemmoottee  PPrreessssuurree  RReeaadd--OOuutt

FFoorr  rreeccoorrddiinngg  pprreessssuurree  oorr  iinnddiiccaattiinngg  pprreessssuurree  aatt  aa  llooccaattiioonn  rreemmoottee  ffrroomm  tthhee  AAVVCC  --448855
uunniitt,,  tthhee  pprreessssuurree  ccaann  bbee  rreeaadd  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  vvoollttaaggee  aatt  tthhee  tthheerrmmiissttoorr  bbrriiddggee  oouuttppuutt
tteerrmmiinnaallss  ..  BBrriiddggee  oouuttppuutt  ffoorr  SSttaa..11  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  ppiinnss  1111  ((nneegg..  ))  aanndd  1122  ((ppooss  ..));;  SSttaa..  22
oouuttppuutt  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  ppiinnss  1111  aanndd  99..

NNOOTTEE::  AAnnyy  rreeccoorrddeerr  oorr  rreemmoottee  ddiissppllaayy  ddeevviiccee  ccoonnnneecctteedd  ttoo  tthhee  bbrriiddggee  oouuttppuutt  cciirrccuuiitt
mmuusstt  bbee  aa  hhiigghh--iimmppeeddaannccee  ttyyppee  ttoo  aavvooiidd  llooaaddiinngg  tthhee  bbrriiddggee  aanndd  aaffffeeccttiinngg  ccaalliibbrraattiioonn..

55..44 LLeeaakk  DDeetteeccttiioonn

TThhee  AAVVCC--448855  iiss  uusseeffuull  ffoorr  llooccaattiinngg  lleeaakkss  ooff  mmooddeerraattee  ssiizzee..  TThhee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  pprreessssuurree
mmeetteerr  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  tthheerrmmaall  ccoonndduuccttiivviittyy  ooff  tthhee  ggaass  iinn  tthhee  sseennssiinngg  ttuubbee  aass  wweellll  aass  ttoo  iittss
pprreessssuurree..    WWhheenn  tthhee  pprreessssuurree  hhaass  ssttaabbiilliizzeedd,,  pprroobbee  tthhee  ssuussppeecctteedd  aarreeaa  wwiitthh  aa  ggaass  wwhhoossee
tthheerrmmaall  ccoonndduuccttiivviittyy  iiss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhaatt  ooff  aaiirr..  PPrroobbee  ggaass  eenntteerriinngg  tthhee  lleeaakk
wwiillll  ccaauussee  aa  mmeetteerr  rreessppoonnssee  wwhhiicchh  iiss  eeiitthheerr  uuppssccaallee  oorr  ddoowwnnssccaallee,,  ddeeppeennddiinngg  uuppoonn  tthhee
pprroobbee  ggaass  uusseedd..    AArrggoonn  ccaann  bbee  uusseedd  wwiitthh  ccoommpplleettee  ssaaffeettyy..  IItt  pprroovviiddeess  aa  ddoowwnn  --ssccaallee  mmeetteerr
rreessppoonnssee..
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FFiigguurree  33  ----  TThheerrmmiissttoorr  SSeennssiittiivviittyy  FFoorr  VVaarriioouuss  GGaasseess
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FFiigguurree  44  ----  TThheerrmmiissttoorr  GGaauuggee
PPrreessssuurree  vvss..  SSiiggnnaall  VVoollttaaggee  OOuuttppuutt
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66..00 NNOORRMMAALL  CCIIRRCCUUIITT  AADDJJUUSSTTMMEENNTTSS

AAllll  aaddjjuussttmmeenntt  ppootteennttiioommeetteerrss  aarree  llooccaatteedd  oonn  tthhee  pprriinntteedd  cciirrccuuiitt  bbooaarrddss,,  aanndd  aarree
aacccceessssiibbllee  iiff  tthhee  ccaabbiinneett  ttoopp  ccoovveerr  iiss  rreemmoovveedd..  TThheeyy  aarree  iiddeennttiiffiieedd  iinn  FFiigguurree  22..  TThhee
aaddjjuussttmmeennttss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  sseett  ffoorr  nnoorrmmaall  ooppeerraattiioonn  aatt  tthhee  ffaaccttoorryy..

66..11 FFoorreepprreessssuurree  aanndd  CChhaammbbeerr  PPrreessssuurree  TTrriipp  SSeettttiinnggss

TThheessee  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  sseett  ttoo  tthhee  ddeessiirreedd  ttrriipp  pprreessssuurreess..    NNoottee  tthhaatt  tthhee  kknnoobb  sseettss  tthhee
pprreessssuurree  aatt  wwhhiicchh  tthhee  cciirrccuuiitt  wwiillll  ttrriipp  aass  pprreessssuurree  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ddeeccrreeaasseess..

66..22 SSppaann  AAddjjuussttmmeennttss

SSppaann  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  pprreessssuurree  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  ttrriipp  ""oonn""  wwiitthh  ddeeccrreeaassiinngg  pprreessssuurree,,
aanndd  ttrriipp  ""ooffff""  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  pprreessssuurree..  AA  rreeaassoonnaabbllee  ssppaann  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  ccyycclliinngg
ooff  tthhee  vvaallvveess  aass  tthhee  ssyysstteemm  iiss  ppuummppeedd  ddoowwnn..    RReeccoommmmeennddeedd  ssppaann  sseettttiinnggss  aarree::

CChhaammbbeerr  PPrreessssuurree::  TTrriipp  oonn  aatt  00..0055  --00..0066  ttoorrrr
TTrriipp  ooffff  aatt  00..11  --00..1122  ttoorrrr

FFoorreepprreessssuurree:: TTrriipp  oonn  aatt  00..2222  --00..2255  ttoorrrr
TTrriipp  ooffff  aatt  00..  3300  --00..  3322  ttoorrrr

IIff  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccyyccllee  tthhee  pprreessssuurree  iinn  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  uupp  aanndd  ddoowwnn  iinn  oorrddeerr
ttoo  cchheecckk  aanndd  sseett  tthhee  ttrriipp  aanndd  ssppaann  aaddjjuussttmmeennttss..

TThhee  ttrriipp--ooffff  pprreessssuurree  sseettttiinngg  ffoorr  SSttaa..  22  ((ffoorreelliinnee  pprreessssuurree  ccoonnttrrooll))  sshhoouulldd  ccoonnssiiddeerr
tthhee  ttoolleerraabbllee  ffoorreepprreessssuurree  ooff  tthhee  ddiiffffuussiioonn  ppuummpp  aanndd  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  ggaass  pprreessssuurree
ssuurrggee  wwhhiicchh  ooccccuurrss  wwhheenn  tthhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  vvaallvvee  iiss  ooppeenneedd..  SSeett  tthhee  cciirrccuuiitt  ttoo  ttrriipp  ooffff
bbeeffoorree  tthhee  ttoolleerraabbllee  ffoorreepprreessssuurree  iiss  eexxcceeeeddeedd..

OOnn  llaarrggee  ssyysstteemmss  iitt  mmaayy  bbee  ddeessiirreeaabbllee  ttoo  aaddjjuusstt  tthhee  hhiigghh  vvaaccuuuumm  vvaallvvee  ttoo  ooppeenn
sslloowwllyy,,  ssoo  aass    ttoo  mmiinniimmiizzee  tthhee  ggaass  llooaadd  iinn  tthhee  ffoorreelliinnee..  TTiimmee  ddeellaayyss  oonn  aallll  vvaallvveess  mmuusstt
ttaakkee  tthhiiss  ffaaccttoorr  iinnttoo  aaccccoouunntt..

TThhee  ttyyppee  ooff  ggaass  bbeeiinngg  ppuummppeedd  iiss  aallssoo  aa  ffaaccttoorr..  TThhee  ttrriipp  ooffff  pprreessssuurree,,  aass  iinnddiiccaatteedd
bbyy  tthhee  ggaauuggee,,  sshhoouulldd  bbee  ddeeccrreeaasseedd  aapppprrooxxiimmaatteellyy  5500%%  wwhheenn  ppuummppiinngg  aarrggoonn  rraatthheerr  tthhaann
nniittrrooggeenn  oorr  aaiirr..
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66..33 PPrreessssuurree  CCaalliibbrraattiioonn

TThhee  pprreessssuurree  mmeeaassuurriinngg  cciirrccuuiittss  aarree  ccaarreeffuullllyy  ccaalliibbrraatteedd  aatt  tthhee  ffaaccttoorryy  bbeeffoorree
sshhiippmmeenntt..  AAnnyy  nneeww  GGTT  --003344  SSeennssoorr  TTuubbee  ccaann  bbee  pplluuggggeedd  iinnttoo  tthhee  cciirrccuuiitt  aanndd  uusseedd
wwiitthhoouutt  nneeeedd  ffoorr  ffuurrtthheerr  aaddjjuussttmmeenntt..

DDrriifftt  iinn  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  oorr  zzeerroo  sseettttiinngg  ooff  tthhee  pprreessssuurree  mmeeaassuurriinngg  cciirrccuuiittss  iiss  uussuuaallllyy
dduuee  ttoo  ccoonnttaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee  bbyy  ooiill  vvaappoorr  oorr  pprroocceessss  ccoonnttaammiinnaannttss..  CClleeaanniinngg,,
aass  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  77..11,,  wwiillll  ffrreeqquueennttllyy  rreessttoorree  tthhee  oorriiggiinnaall  aaccccuurraaccyy..  SShhoouulldd  tthhiiss  ffaaiill,,
iinnssttaallll  aa  nneeww  GGTT  --003344  ttuubbee..

PPrreessssuurree  ccaalliibbrraattiioonn  aaddjjuussttmmeennttss  aarree  ddeessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  77..22..

77..00 MMAAIINNTTEENNAANNCCEE

77..11 CClleeaanniinngg  SSeennssoorr  TTuubbeess

11.. DDiissccoonnnneecctt  aanndd  rreemmoovvee  tthhee  sseennssoorr  ffrroomm  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm..    WWaasshh  tthhee  iinntteerriioorr
wwiitthh  aa  hhoott  wwaatteerr  aanndd  ddeetteerrggeenntt  ssoolluuttiioonn  ((JJooyy  aanndd  AAllccoonnooxx  aarree  ggoooodd))..  AAggiittaattee
ggeennttllyy..

22.. RRiinnssee  tthhoorroouugghhllyy  wwiitthh  hhoott  wwaatteerr..  FFiillll  aanndd  eemmppttyy  tthhee  ttuubbee  ccaarreeffuullllyy  ttoo  aavvooiidd
bbrreeaakkiinngg  tthhee  ffiinnee  wwiirree  eelleemmeennttss..

33.. RRiinnssee  wwiitthh  cclleeaann  aacceettoonnee  oorr  iissoopprrooppyyll  aallccoohhooll..

44.. DDrryy  tthhee  ttuubbee  bbyyhheeaattiinngg  aatt  5500°°  --  66OO°°  CC  ffoorr  sseevveerraall  hhoouurrss..  DDoo  nnoott  uussee  ccoommpprreesssseedd
aaiirr..

77..22   CCaalliibbrraattiinngg  TThhee  PPrreessssuurree  MMeeaassuurriinngg  CCiirrccuuiitt

FFrreeqquueenntt  rreeccaalliibbrraattiioonn  sshhoouulldd  nnoott  bbee  nneecceessssaarryy  uunnlleessss  vvoollttaaggee  rreegguullaattoorr  VVRR22  oorr
ootthheerr  cciirrccuuiitt  ccoommppoonneennttss  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaannggeedd..

77..22..11 SSeennssoorr  TTuubbee  RReeccaalliibbrraattiioonn
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IInn  ccaasseess  wwhheerree,,  aafftteerr  cclleeaanniinngg  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee,,  aa  mmiinnoorr  eerrrroorr  iinn  pprreessssuurree  oorr  zzeerroo
rreeaaddiinngg  rreemmaaiinnss,,  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ccaann  bbee  aaddjjuusstteedd  aass  ffoolllloowwss::

11.. IInnssttaallll  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee  iinn  tthhee  vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  aanndd  ppuummpp  ttoo  aa  pprreessssuurree  lleessss  tthhaann  11
mmiilllliittoorrrr..

22.. DDiissccoonnnneecctt  tthhee  ttuubbee  ccaabbllee  ffrroomm  tthhee  ttuubbee  aanndd  pprroovviiddee  tteemmppoorraarryy  ccoonnnneeccttiioonnss  ffrroomm
ccoonnttaacctt  11  aanndd  33  ooff  tthhee  ttuubbee  ccaabbllee  ssoocckkeett  ttoo  rreessppeeccttiivvee  ppiinnss  oonn  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee..  MMaakkee  tthhiiss
ccoonnnneeccttiioonn  ssoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  llooccaattiinngg  kkeeyy  aatt  tthhee  cceenntteerr  ooff  tthhee  ttuubbee  --ppiinn  cciirrccllee  iiss  eexxppoosseedd
wwhhiillee  tthhee  ttuubbee  iiss  ooppeerraattiinngg..

33.. IInnsseerrtt  aa  ssmmaallll  ssccrreewwddrriivveerr  iinnttoo  tthhee  hhoollee  iinn  tthhee  llooccaattiinngg  kkeeyy  aanndd  eennggaaggee  tthhee
ppootteennttiioommeetteerr  wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  iinn  tthhee  sseennssoorr  bbaassee..  AAddjjuusstt  ffoorr  zzeerroo  mmeetteerr  rreeaaddiinngg..

77..22..22 PPrreessssuurree  --MMeeaassuurriinngg  CCiirrccuuiitt  CCaalliibbrraattiioonn

AAllll  cciirrccuuiittss  aarree  ffaaccttoorryy  aaddjjuusstteedd  ttoo  pprroodduuccee  aa  ssppeecciiffiieedd  oouuttppuutt  uunnddeerr  ssttaannddaarrdd
ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss..  WWhheenn  nneeww  pprreeccaalliibbrraatteedd  sseennssoorr  ttuubbeess  aarree  ccoonnnneecctteedd  ttoo  aa  ccoorrrreeccttllyy
aaddjjuusstteedd  cciirrccuuiitt,,  tthhee  pprreessssuurree  sshhoouulldd  rreeaadd  pprrooppeerrllyy  oovveerr  tthhee  eennttiirree  ssccaallee..  SShhoouulldd  tthhee  mmeetteerr
ffaaiill  ttoo  rreeaadd  pprrooppeerrllyy  wwhheenn  uusseedd  wwiitthh  aa  nneeww  sseennssoorr  ttuubbee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddjjuussttmmeennttss  sshhoouulldd
bbee  mmaaddee..

11.. AAddjjuusstt  tthhee  bbrriiddggee  vvoollttaaggee  ttoo  eexxaaccttllyy  1100..0000  vvoollttss  uussiinngg  aann  aaccccuurraattee  vvoollttmmeetteerr..
PPootteennttiioommeetteerr  RR  llOOll  oonn  tthhee  pprriinntteedd  wwiirriinngg  bbooaarrdd  iiss  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  aaddjjuussttmmeenntt,,  aanndd  tthhee
vvoollttaaggee  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  ttaappeerr  ppiinn  tteerrmmiinnaall  ##88  ((nneegg  ..))  ttoo  RR  110022..

22.. WWiitthh  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee  eexxppoosseedd  ttoo  aattmmoosspphheerriicc  pprreessssuurree  aanndd  aatt  nnoorrmmaall  rroooomm
tteemmppeerraattuurree,,  aaddjjuusstt  RR112233  ((ffoorr  SSttaattiioonn  11))  oorr  RR111199  ((ffoorr  SSttaattiioonn  22))  ttoo  bbrriinngg  tthhee  mmeetteerr  ttoo
eexxaaccttllyy  ffuullll  ssccaallee..

33.. PPuummpp  tthhee  sseennssoorr  ttuubbee  ddoowwnn  ttoo  lleessss  tthhaann  11  mmiilllliittoorrrr..  TThhee  mmeetteerr  sshhoouulldd  rreeaadd  zzeerroo..  IIff
nneecceessssaarryy,,  aaddjjuusstt  tthhee  bbrriiddggee  vvoollttaaggee  ttoo  oobbttaaiinn  aa  zzeerroo  rreeaaddiinngg..

NNoottee:: CChhaannggiinngg  tthhee  bbrriiddggee  vvoollttaaggee  aaffffeeccttss  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  bbootthh  sseennssoorr  ttuubbee  ssttaattiioonnss..

44.. RRee--cchheecckk  tthhee  aattmmoosspphheerriicc  ffuullll--ssccaallee  rreeaaddiinngg  ((sstteepp  22))  aanndd  tthhee  zzeerroo  rreeaaddiinngg  ((sstteepp  33))
aass  tthheerree  iiss  aa  sslliigghhtt  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthheessee  aaddjjuussttmmeennttss..

RReeppaaiirr  aanndd  rreeccaalliibbrraattiioonn  sseerrvviiccee  iiss  aavvaaiillaabbllee  aatt  tthhee  ffaaccttoorryy..    FFoorr  iinnffoorrmmaattiioonn,,
ccoonnttaacctt  yyoouurr  llooccaall  MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  ssaalleess  ooffffiiccee  oorr  ccaallll  tthhee  MMyyeerrss  VVaaccuuuumm  OOrrddeerr  SSeerrvviiccee
DDeepptt..  aatt  11--888888--778800--88333311..

77..33 ZZeerrooiinngg  TThhee  PPrreessssuurree  MMeetteerr
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WWiitthh  tthhee  PPOOWWEERR  sswwiittcchh  ooffff  ,,aaddjjuusstt  tthhee  mmeecchhaanniiccaall  zzeerroo  ssccrreeww  iinn  tthhee  ffrroonntt  ppaanneell
((jjuusstt  bbeellooww  tthhee  mmeetteerr  ssccaallee))  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ppooiinntteerr  ttoo  zzeerroo..

NNoottee:: TThhee  ffoolllloowwiinngg  aaddjjuussttmmeenntt  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonnllyy  iiff  tthhee  sseennssoorr  ttuubbeess  aarree  nneeww,,  oorr  iiff  iitt
iiss  cceerrttaaiinn  tthhaatt  tthhee  ttuubbeess  aarree  nnoott  ccoonnttaammiinnaatteedd..

WWiitthh  tthhee  vvaaccuuuumm  cchhaammbbeerr  ppuummppeedd  ttoo  lleessss  tthhaann  11  mmiilllliittoorrrr,,  aanndd  tthhee  CCHHAAMM..
PPRREESSSS  sswwiittcchh  pprreesssseedd,,  aaddjjuusstt  RR112288  ttoo  pprroodduuccee  zzeerroo  mmeetteerr  rreeaaddiinngg..

77..44 CCaalliibbrraattiinngg  TThhee  PPrreessssuurree  TTrriipp  AAddjjuussttmmeenntt  SSccaalleess

FFuullll--ssccaallee  ttrriimmmmeerrss  ((RR113300  aanndd  RR113333))  aanndd  zzeerroo--eenndd  ttrriimmmmeerrss  ((RR113322  aanndd  RR113355))
hhaavvee  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  ffoorr  ccaalliibbrraattiinngg  tthhee  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree  ttrriipp  aaddjjuussttmmeenntt  ssccaallee  aanndd  tthhee
ffoorreepprreessssuurree  ttrriipp  aaddjjuussttmmeenntt  ssccaallee..  TThheessee  ppootteennttiioommeetteerrss  sshhoouulldd  nnoott  nnoorrmmaallllyy  rreeqquuiirree
aaddjjuussttmmeenntt..    IIff  tthhee  ttrriipp  ddiiaall  sseettttiinnggss  ddoo  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  pprreessssuurree  mmeetteerr  rreeaaddiinnggss,,  rreeccaalliibbrraattee
aass  ffoolllloowwss..

11.. PPrreessss  tthhee  CCHHAAMM..  PPRREESSSS  mmeetteerr  sswwiittcchh..    PPuummpp  tthhee  cchhaammbbeerr  ttoo  lleessss  tthhaann  11
mmiilllliittoorrrr..    SSeett  bbootthh  ttrriipp  aaddjjuussttmmeenntt  kknnoobbss  ttoo  zzeerroo..  RRoottaattee  ssppaann  aaddjjuussttmmeenntt  ppoottss  RR114400  aanndd
RR114422  ffuullllyy  cclloocckkwwiissee  ((mmiinniimmuumm  ssppaann))..

22.. WWiitthh  aann  aaccccuurraattee  hhiigghh--iimmppeeddaannccee  vvoollttmmeetteerr,,  mmeeaassuurree  vvoollttaaggee  ffrroomm  ppiinn  88  ((nneegg..  ))  ttoo
ppiinn  1122  ((ppooss..  ))..

33.. TTrraannssffeerr  ppoossiittiivvee  vvoollttmmeetteerr  lleeaadd  ttoo  UU2211  ppiinn  33  aanndd  aaddjjuusstt  ppoott  RR113355  ffoorr  tthhee  vvoollttaaggee
oobbsseerrvveedd  iinn  sstteepp  22..    MMoovvee  vvoollttmmeetteerr  lleeaadd  ttoo  UU2233  ppiinn  33  aanndd  aaddjjuusstt  RR113322  ffoorr  tthhee  vvoollttaaggee  aass
oobbsseerrvveedd  iinn  sstteepp  22..

44.. RRaaiissee  ssyysstteemm  pprreessssuurree  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11  ttoorrrr..  SSeett  bbootthh  ttrriipp  kknnoobbss  ttoo  11  ttoorrrr..

55.. RReeppeeaatt  sstteeppss  22  aanndd  33  uussiinngg    tteerrmmiinnaallss  88  aanndd  1122  ffoorr  cchhaammbbeerr  pprreessssuurree  ((SSttaa..  11))  aanndd
tteerrmmiinnaallss  88  aanndd  99  ffoorr  ffoorreepprreessssuurree..

66.. RReeppeeaatt  sstteepp  44,,  aaddjjuussttiinngg  ffuullll--ssccaallee  ppootteennttiioommeetteerrss  RR113333  aanndd  RR113300  rreessppeeccttiivveellyy..

TThheerree  iiss  ssoommee  iinntteerraaccttiioonn  bbeettwweeeenn  zzeerroo  aanndd  ffuullll  --ssccaallee  aaddjjuussttmmeennttss  ssoo  iitt
mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  rreeppeeaatt  sstteeppss  22  tthhrruu  66..
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88..00 SSEERRVVIICCEE  AANNDD  TTRROOUUBBLLEE  SSHHOOOOTTIINNGG

88..11 CCiirrccuuiitt  DDeessccrriippttiioonn

88..11..11 PPoowweerr  SSuuppppllyy

TThhee  ppoowweerr  ssuuppppllyy  iiss  aa  ccoonnvveennttiioonnaall  ffuullll--wwaavvee,,  bbrriiddggee--rreeccttiiffiieedd  aanndd  ccaappaacciittoorr--
ffiilltteerreedd  ssuuppppllyy..  TThhee  DDCC  oouuttppuutt  iiss  rreegguullaatteedd  ttoo  1100..0000  vvoollttss  bbyy  VVRRll  aanndd  VVRR22  ffoorr  ppoowweerriinngg
tthhee  pprreessssuurree  mmeeaassuurriinngg  cciirrccuuiitt..  IItt  iiss  tthheenn  rreedduucceedd  ttoo  55  vvoollttss  bbyy  VVRR33  ffoorr  uussee  iinn  tthhee  ddiiggiittaall
ccoonnttrrooll  cciirrccuuiittrryy..

88..11..22 PPrreessssuurree  MMeeaassuurriinngg  CCiirrccuuiitt

AA  tthheerrmmiissttoorr  ttyyppee  sseennssoorr  ttuubbee  sseennsseess  pprreessssuurree  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  hheeaatt  ccoonndduucctteedd
aawwaayy  bbyy  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ggaass..  TThhee  rreessuullttiinngg  tteemmppeerraattuurree  cchhaannggee  iinn  tthhee  tthheerrmmiissttoorr  eelleemmeenntt
aalltteerrss  iittss  eelleeccttrriiccaall  rreessiissttaannccee..  TThhee  pprreessssuurree  mmeeaassuurriinngg  cciirrccuuiitt  ccoonnttaaiinnss  aa  ddoouubbllee  bbrriiddggee
wwiitthh  rreessiissttoorrss  RR110033  aanndd  RR110066//110077  ccoommmmoonn  ttoo  bbootthh  bbrriiddggeess..  TThhee  tthheerrmmiissttoorr  sseennssoorr  ttuubbeess
((wwiitthh  tthheeiirr  ccoommppeennssaattiinngg  nneettwwoorrkkss))  ffoorrmm  oonnee  aarrmm  ooff  eeaacchh  bbrriiddggee..

TThhee  1100  vvoolltt  ppoowweerr  aapppplliieedd  ttoo  eeaacchh  bbrriiddggee  ccaauusseess  pprreecciisseellyy  tthhee  ccuurrrreenntt  ffllooww
rreeqquuiirreedd  ttoo  hheeaatt  tthhee  tthheerrmmiissttoorr  ssoo  tthhaatt  iittss  rreessiissttaannccee  bbaallaanncceess  tthhee  bbrriiddggee  uunnddeerr  hhiigghh--
vvaaccuuuumm  ccoonnddiittiioonnss..  AAnnyy  iinnccrreeaassee  iinn  pprreessssuurree  tteennddss  ttoo  ccooooll  tthhee  tthheerrmmiissttoorr,,  uunnbbaallaanncciinngg
tthhee  bbrriiddggee..  TThhee  bbrriiddggee  uunnbbaallaannccee  oouuttppuutt  iiss  aapppplliieedd  ttoo  vvoollttaaggee  ffoolllloowweerr  aammpplliiffiieerr  UU2200
tthhrroouugghh  aa  ccaalliibbrraattiinngg  nneettwwoorrkk  aanndd  sseelleeccttoorr  sswwiittcchh  SS44  ((SSttaa..  11))  oorr  SS55  ((SSttaa..  22))..  AAmmpplliiffiieerr
UU2200  oouuttppuutt  ddrriivveess  tthhee  pprreessssuurree  mmeetteerr..

BBrriiddggee  oouuttppuuttss  aarree  aallssoo  aapppplliieedd  ttoo  ccoommppaarraattoorr  aammpplliiffiieerrss  UU2211  aanndd  UU2233..  TThheessee
aammpplliiffiieerrss  ccoommppaarree  tthhee  bbrriiddggee  oouuttppuutt  wwiitthh  aa  rreeffeerreennccee  ssiiggnnaall  aanndd  ssuuppppllyy  tthhee  cchhaammbbeerr
pprreessssuurree  aanndd  ffoorreepprreessssuurree  ttrriipp  ssiiggnnaallss  ttoo  tthhee  mmiiccrroopprroocceessssoorr..

88..11..33 MMiiccrroopprroocceessssoorr  CCoonnttrrooll  CCiirrccuuiitt

TThhiiss  cciirrccuuiitt  iinncclluuddeess  tthhee  cceennttrraall  pprroocceessssoorr  ((  UU55))  wwiitthh  iinntteerrnnaall  cclloocckk,,  ttwwoo  44  --bbiitt
pprrooggrraamm  ccoouunntteerrss  ((UU77  aanndd  UU88)),,  aann  88  --bbiitt  xx  551122  --aaddddrreessss  mmeemmoorryy  ((UU66)),,  ttwwoo  iinnppuutt
sseelleeccttoorrss  ((UUll  aanndd  UU22)),,  aanndd  ttwwoo  aaddddrreessssaabbllee  oouuttppuutt  llaattcchheess  ((UU33  aanndd  UU44))..

TThhee  pprrooggrraamm  ccoouunntteerrss  sstteepp  tthhee  mmeemmoorryy  oouuttppuutt  ffrroomm  oonnee  aaddddrreessss  ttoo  tthhee  nneexxtt,,  iinn
sseeqquueennccee,,  uunnttiill  tthhee  pprrooggrraamm  hhaass  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd,,  wwhheerree  uuppoonn  tthhee  ccoouunntteerrss  rreesseett  ttoo  zzeerroo
aanndd  ssttaarrtt  oovveerr  aaggaaiinn..

TThhee  pprrooggrraamm  ssttoorreedd  iinn  mmeemmoorryy  aappppeeaarrss  aatt  tthhee  eeiigghhtt  oouuttppuutt  tteerrmmiinnaallss..  TThhee  ffoouurr
lleeaasstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbiittss  aarree  uusseedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  ddeessiirreedd  oouuttppuutt  llaattcchh  oorr  iinnppuutt  sseelleeccttoorr..  TThhee
ootthheerr  ffoouurr  mmeemmoorryy  oouuttppuutt  bbiittss  iinnssttrruucctt  tthhee  cceennttrraall  pprroocceessssoorr  ttoo  aacccceepptt  aa  ssiiggnnaall  ffrroomm  tthhee
sseelleecctteedd  iinnppuutt,,  oorr  ttoo  ddeelliivveerr  aann  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  ttoo  tthhee  aaddddrreesssseedd  oouuttppuutt  llaattcchh..    TThheessee
mmeemmoorryy  bbiittss  aallssoo  iinncclluuddee  iinnssttrruuccttiioonnss  oonn  wwhhaatt  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  iinnppuutt  ssiiggnnaall,,  oorr  wwhheetthheerr  aa
hhiigghh  oorr  llooww  oouuttppuutt  ssiiggnnaall  iiss  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  oouuttppuutt  llaattcchheess..
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IInnppuutt  ssoouurrcceess  aanndd  oouuttppuutt  aaddddrreesssseess  aarree  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  II//00  ccooddee,,  sseeccttiioonn  88..22..22..

OOuuttppuutt  ssiiggnnaallss  ccaalllliinngg  ffoorr    vvaallvvee  oorr  eexxtteerrnnaall  ccoonnttrrooll  aaccttuuaattiioonn  aarree  ppaasssseedd  tthhrroouugghh
bbuuffffeerrss  aanndd  ttiimmee  ddeellaayy  cciirrccuuiittss,,  aanndd,,  ffiinnaallllyy,,  ttoo  ooppttiiccaall  iissoollaattoorr  oouuttppuutt  mmoodduulleess  OOAACC55AA,,
wwhheerree  tthhee  55  vvoolltt  lleevveell  iiss  rraaiisseedd  ttoo  112200  vvoolltt  oorr  224400  vvoolltt  ppoowweerr  lleevveell..

88..11..44 TTiimmee  DDeellaayy  CCiirrccuuiittss

TThheerree  aarree  ssiixx  ttiimmee  ddeellaayy  cciirrccuuiittss  aanndd  ttwwoo  ffllaasshheerr  cciirrccuuiittss..    OOppeerraattiioonn  ooff  tthhee  HHii  VVaacc
ttiimmee  ddeellaayy  cciirrccuuiitt  aass  ddeessccrriibbeedd  hheerree  iiss  ttyyppiiccaall::

AA  hhiigghh  ssiiggnnaall  oonn  llaattcchh  oouuttppuutt  UU33  --ll  iiss  iinnvveerrtteedd  ttoo  aa  llooww  aatt  UUllOO  --11gg  aanndd  UU1188  --66
sswwiittcchh  ccoonnttrrooll  ppiinn..  TThhiiss  rreelleeaasseess  tthhee  sshhoorrtt  cciirrccuuiitt  oonn  CC1133,,  aalllloowwiinngg  iitt  ttoo  cchhaarrggee  sslloowwllyy
tthhrroouugghh  RR8877  aanndd  RR8888..  WWhheenn  CC1133  cchhaarrggee  rreeaacchheess  22//33  VVcccc,,  ((aapppprrooxx..  33..  3333VV)),,  ttiimmeerr  oouuttppuutt
ppiinn  UU1155  --55  ggooeess  llooww..  TThhee  llooww  oouuttppuutt  iiss  uusseedd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhrreeee  tthhiinnggss::

11.. TToo  ssiinnkk  ccuurrrreenntt  ffrroomm  tthhee  bb55  --vvoolltt  ssuuppppllyy  tthhrroouugghh  ooppttoo--ccoouupplleedd  oouuttppuutt  mmoodduullee
OOAACC55AA  ##11,,  tthheerreebbyy  cclloossiinngg  OOAACCllAA  ##11  sswwiittcchh  ccoonnttaaccttss  11  aanndd  22  aanndd  aappppllyyiinngg  lliinnee  AACC
ppoowweerr  ttoo  tthhee  hhiigghh  --vvaaccuuuumm  vvaallvvee..

22.. TToo  ssiinnkk  ccuurrrreenntt  ffrroomm  tthhee  ++55  --vvoolltt  ssuuppppllyy  tthhrroouugghh  HHIIVVAACC  iinnddiiccaattoorr  LLEEDD  --DD55,,
tthhrroouugghh  tthhee  nnoonn  --iinnvveerrttiinngg  bbuuffffeerr  UUllll,,  ttoo  ggrroouunndd,,  tthheerreebbyy  lliigghhttiinngg  tthhee  HHIIVVAACC  LLEEDD..

33.. TToo  ssuuppppllyy  aa  llooww  ssiiggnnaall  ttoo  tthhee  EExxtteerrnnaall  CCoonnttrrooll  TTiimmee  DDeellaayy  cciirrccuuiitt  iinniittiiaattiinngg  iittss
ttiimmiinngg  sseeqquueennccee..

88..22 SSEERRVVIICCEE

WWAARRNNIINNGG::
LLIINNEE  VVOOLLTTAAGGEE  IISS  PPRREESSEENNTT  OONN  TTHHEE  AAUUTTOO  //  MMAANNUUAALL  SSWWIITTCCHH  CCOONNTTAACCTTSS
AANNDD  AATT  MMAANNYY  PPLLAACCEESS  OONN  TTHHEE  PPOOWWEERR  ((RRIIGGHHTT  SSIIDDEE))  PPRRIINNTTEEDD  WWIIRRIINNGG
BBOOAARRDD..    SSEERRVVIICCEE  SSHHOOUULLDD  BBEE  PPEERRFFOORRMMEEDD  OONNLLYY  BBYY  AA  QQUUAALLIIFFIIEEDD
TTEECCHHNNIICCIIAANN..

CCoommppoonneennttss  aarree  ccoonnsseerrvvaattiivveellyy  rraatteedd,,  aanndd  uunnddeerr  nnoorrmmaall  ooppeerraattiinngg  ccoonnddiittiioonnss  lliittttllee
oorr  nnoo  sseerrvviiccee  sshhoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd..    SShhoouulldd  ttrroouubbllee  ddeevveelloopp,,  iitt  ccaann  uussuuaallllyy  bbee  ccoorrrreecctteedd  bbyy
rreeppllaacceemmeenntt  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ssoocckkeett  --mmoouunntteedd  iinntteeggrraatteedd  cciirrccuuiittss..

88..22..11 SSiinnggllee--SStteepp  PPrrooggrraamm  OOppeerraattiioonn
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TTrroouubblleess  iinn  tthhee  mmiiccrroopprroocceessssoorr  sseeccttiioonn  ccaann  bbee  ttrraacckkeedd  ddoowwnn  bbyy  ddiissaabblliinngg  tthhee
iinntteerrnnaall  cclloocckk  aanndd  sstteeppppiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  pprrooggrraamm  mmaannuuaallllyy  uussiinngg  aa  ssiinnggllee  sstteepp  sswwiittcchh
cciirrccuuiitt..

11.. OOpp  --CCooddee  ddaattaa  ((iinnssttrruuccttiioonnss  ffrroomm  mmeemmoorryy))  aarreellaattcchheedd  iinnttoo  UU55  iinntteerrnnaall
rreeggiisstteerr  oonn  ffaalllliinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk  ppuullssee..

22.. FFllaaggss  aarree  aaccttiivvee  ffoorr  oonnee  ffuullll  ccyyccllee  ffoolllloowwiinngg  ffaalllliinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk  ppuullssee..

33.. PPrrooggrraamm  ccoouunntteerr  UU77  aanndd  UU88  ccoouunntt  uupp  oonn  tthhee  rriissiinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk  ppuullssee..

44.. TThhee  ++55  --vvoolltt  wwrriittee  ssiiggnnaall  ooccccuurrss  oonn  ffaalllliinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk  aanndd  rreemmaaiinnss  ffoorr  oonnee
ccyyccllee..

TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  cchhaarrtt  11  sshhoouulldd  bbee  hheellppffuull..

CCHHAARRTT  --  11
MMiiccrroopprroocceessssoorr  LLooggiicc  FFuunnccttiioonnss

IICC  CChhiipp PPiinn  NNoo.. FFuunnccttiioonn CCoommmmeennttss
UU55     1144 CClloocckk  oouuttppuutt PPrrooggrraamm  ccoouunntteerrss  UU77

aanndd  UU88  aaddvvaannccee  oonn
rriissiinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk
ppuullssee..    WWrriittee  ppuullssee
((UU55--22))  ggeenneerraatteedd  oonn
ffaalllliinngg  eeddggee  ooff  cclloocckk
ppuullssee

UU66 99,,  1100,,  1111 PPrroovviiddee  33  bbiitt  bbiinnaarryy
aaddddrreessss  ttoo
iinnppuutt//oouuttppuutt  aaddddrreessss
lliinneess

AAddddrreessss  lliinneess
ccoonnnneecctt  ttoo  UU11,,  UU22,,
UU33,,  UU44

UU11     1155 CChhiipp  eennaabbllee((aaccttiivvee
LLooww))

UU11  eennaabblleedd
wwhheenn::UU66--1133  HHiigghh,,
aanndd  UU55--22  LLooww,,  aanndd
UU55--1144  LLooww

UU22     1155 CChhiipp  eennaabbllee((aaccttiivvee
LLooww))

UU22  eennaabblleedd
wwhheenn::UU66--1133  HHiigghh,,
aanndd  UU55--22  LLooww,,  aanndd
UU55--1144  LLooww
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UU33     44 WWrriittee  ddiissaabbllee UU33  eennaabblleedd
wwhheenn::UU66--1133  HHiigghh,,
aanndd  UU55--22  LLooww,,  aanndd
UU55--1144  LLooww

UU44     44 WWrriittee  ddiissaabbllee UU44  eennaabblleedd
wwhheenn::UU66--1133  HHiigghh,,
aanndd  UU55--22  LLooww,,  aanndd
UU55--1144  LLooww

UU11UU22   1144    1144 IInnppuutt  ddaattaa  oonn
sseelleecctteedd  aaddddrreessss  lliinnee

IInnssttrruuccttiioonn  ffrroomm
mmeemmoorryy  UU66
ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr
iinnppuutt  ddaattaa  iiss  ttoo  bbee
rreecceeiivveedd  aatt  UU55--33  oorr
oouuttppuutt  ffrroommUU55--33  iiss
ttrraannssmmiitttteedd  ttoo
sseelleecctteedd  oouuttppuutt  llaattcchh

UU33UU44     33    33 OOuuttppuutt  ddaattaa  ttoo
sseelleecctteedd  oouuttppuutt  llaattcchh

UU33,,  UU44 11,,  1111  tthhrruu  1177 AAddddrreessssaabbllee  llaattcchh
oouuttppuuttss

AAccttiivvee  HHiigghh  oouuttppuutt
oonn  aaddddrreessssaabbllee
llaattcchheess

UU99,,  UU1100 IInnvveerrttiinngg  bbuuffffeerr
aammpplliiffiieerr

UU1188&&UU1199 55,,  661122,,  1133 AAccttiivvee  HHiigghh  ccoonnttrrooll
ffoorr  bbii--llaatteerraall  sswwiittcchh

HHiigghh  oonn  ccoonnttrrooll  ppiinn
eessttaabblliisshheedd  llooww
iimmppeeddaannccee  oonn
ttrraannssmmiissssiioonn  ppaatthh,,
hhoollddiinngg  ttiimmiinngg
ccaappaacciittoorr  aatt  ggrroouunndd
ppootteennttiiaall

UU1144,,  UU1155UU1166,,  UU1177 77  &&  88 TTrriiggggeerr  ccoonnttrrooll  ffoorr
77555566  dduuaall  ttiimmeerr

TTrriiggggeerr  hheelldd  llooww
pprroodduucceess  hhiigghh  oonn
oouuttppuutt  ppiinnss  55  &&  99
rreessppeeccttiivveellyy..
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88..22..22  MMiiccrroopprroocceessssoorr
II//00  CCooddee
IInnppuutt  NNuummbbeerr

DDeessccrriippttiioonn OOuuttppuutt  NNuummbbeerr DDeessccrriippttiioonn

                                XX00 RReessuulltt  RReeggiisstteerr                           QQ00 NNoott  uusseedd

                                XX11 SSttaarrtt  SSww..  ((SSww..  ooppeenn
==  11))

                          QQ11 NNoott  uusseedd

                                XX22 SSttoopp  SSww..  ((SSww..  ooppeenn
==  11))

                          QQ22 NNoott  uusseedd

                                XX33 VVeenntt  SSww..    ((SSww..  ooppeenn
==11))

                          QQ33 NNoott  uusseedd

                                XX44 SSww..  CChhaaiinn  SS66,,
77,,88,,99((SSww..  ooppeenn  ==11))

                          QQ44 MMaann..  lliigghhtt  ffllaasshhiinngg

                                XX55 AAUUTTOO  //  MMAANN
SSwwiittcchh  ((AAuuttoo  ==11))

                          QQ55 NNoott  uusseedd

                                XX66 FFoorreepprreessssuurree((LLooww
pprreessssuurree  ==11))

                          QQ66 FFoorreepprreessssuurree  lliigghhtt
ffllaasshhiinngg

                                XX77 CChhaammbbeerr
pprreessssuurree((LLooww
pprreessssuurree  ==11))

                          QQ77 NNoott  uusseedd

                                XX88 VVeenntt  ttiimmee  ddeellaayy                           QQ88 VVeenntt  ttiimmee  ddeellaayy
                                XX99 AAuuttoo  VVeenntt  SSttoopp((NNoott

ttiimmeedd  oouutt  ==11))
                            QQ99 MMaann..  lliigghhtt  sstteeaaddyy

                                XX1100 FFoorreepprreessssuurree  ttiimmee
ddeellaayy

                          QQ1100 FFoorreepprreessssuurree  ttiimmee
ddeellaayy

                                XX1111 AAuuttoo  LLaattcchh                           QQ1111 AAUUTTOO  LLaattcchh

                                XX1122 SSttaarrtt  LLaattcchh                           QQ1122 SSttaarrtt  LLaattcchh

                              XX  1133 RRoouugghh  TTiimmee  DDeellaayy                           QQ1133 RRoouugghh  TTiimmee  DDeellaayy

                              XX1144 SSttoopp  LLaattcchh                           QQ1144 SSttoopp  LLaattcchh

                              XX1155 HHii  VVaacc  TTiimmee  DDeellaayy                           QQ1155 HHii  VVaacc  TTiimmee  DDeellaayy
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88..22..33 MMiiccrroopprroocceessssoorr  PPrrooggrraamm
RReeffeerr  ttoo  ddrraawwiinngg  CC  --228866000022

88..22..44 RReemmoovvaall  ooff  tthhee  MMiiccrroopprroocceessssoorr  LLooggiicc  BBooaarrdd      ((PPaarrtt  NNuummbbeerr  228855886600))

TThhee  mmiiccrroopprroocceessssoorr  llooggiicc  bbooaarrdd  iiss  oonn  tthhee  lleefftt  ssiiddee  ooff  tthhee  AAVVCC--448855  uunniitt..  TThhee  llooggiicc
bbooaarrdd  ccaann  bbee  rreemmoovveedd  ffoorr  rreettuurrnn  ttoo  tthhee  ffaaccttoorryy  iiff  ffiieelldd  sseerrvviiccee  iiss  iimmpprraaccttiiccaall,,  aanndd  tthhee
vvaaccuuuumm  ssyysstteemm  ccaann  bbee  ooppeerraatteedd  uussiinngg  tthhee  mmaannuuaall  ccoonnttrrooll  sseeccttiioonn..  TToo  rreemmoovvee  tthhee
mmiiccrroopprroocceessssoorr  llooggiicc  bbooaarrdd::

11.. DDiissccoonnnneecctt  tthhee  ppoowweerr  ccaabbllee..

22.. CCaarreeffuullllyy  ddiissccoonnnneecctt  aallll  ttaappeerr--ppiinn  ccoonnnneeccttiioonnss  aalloonngg  tthhee  rreeaarr  eeddggee  ooff  bbootthh  bbooaarrddss..

33.. RReemmoovvee  tthhee  ffoouurr  ssccrreewwss  hhoollddiinngg  tthhee  ffrroonntt  ppaanneell  ttoo  tthhee  cchhaassssiiss..  TThheenn  rreemmoovvee  tthhee
ffrroonntt  ppaanneell  wwiitthh  cciirrccuuiitt  bbooaarrddss  aattttaacchheedd  bbyy  sslliiddiinngg  ssttrraaiigghhtt  oouutt..

44.. RReemmoovvee  tthhee  ttwwoo  ssccrreewwss  hhoollddiinngg  tthhee  llooggiicc  bbooaarrdd  ppuusshh  bbuuttttoonn  sswwiittcchh  aasssseemmbbllyy  ttoo
tthhee  ffrroonntt  ppaanneell..    LLoooosseenn  tthhee  ttwwoo  ssccrreewwss  hhoollddiinngg  tthhee  mmaannuuaall  bbooaarrdd  ppuusshh  bbuuttttoonn  aasssseemmbbllyy..

55.. SSlliipp  tthhee  llooggiicc  bbooaarrdd  sswwiittcchh  bbuuttttoonnss  oouutt  ooff  tthhee  ffrroonntt  ppaanneell..    TThheenn  sseeppaarraattee  tthhee  ttwwoo
bbooaarrddss  aatt  tthhee  1155  --ppiinn  ccoonnnneeccttoorr..

66.. RRee  --iinnssttaallll  tthhee  mmaannuuaall  bbooaarrdd  bbyy  rreevveerrssiinngg  tthhee  aabboovvee  sstteeppss..    BBee  ssuurree  ttaappeerr  ppiinnss  aarree
sseeccuurreellyy  iinnsseerrtteedd  iinnttoo  tthhee  pprrooppeerr  ccoonnnneeccttoorrss..

NNoottee:: FFoorr  ccoonnvveenniieennccee,,  tthhee  wwiirree  ccoolloorr  ccooddee  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  ddiiggiitt  iinn  tthhee  ccooddee
nnuummbbeerr  aaddjjaacceenntt  ttoo  eeaacchh  ttaappeerr  ppiinn  ccoonnnneeccttoorr..


	Instruction Manual For
	Automatic Valve Controller
	AVC-485


