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Voorwoord
Beslist in acht nemen!
Alle gegevens in dit document zijn - voor zover niet wettelijk verplicht - niet bindend voor Minebea Intec en zijn
voorbehouden aan wijzigingen. De bediening/installatie van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold, vakkundig en ter zake kundig personeel. Bij communicatie over dit product a.u.b. het type, de
benaming en het versienummer/serienummer vermelden, evenals alle met het product samenhangende
licentienummers.

Opmerking
Delen van dit document zijn auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet worden gewijzigd of gekopieerd en
zonder verwerving of schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright (Minebea Intec) niet worden
gebruikt. Door het product te gebruiken stemt u in met de bovenstaande bepalingen.
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1 Inleiding

1.1 Lees het handboek
- Lees het handboek grondig en volledig door voordat u met het product aan het werk

gaat.

- Dit handboek maakt deel uit van het product. Bewaar het op een goed bereikbare en
veilige plek.

1.2 Zo zien aanwijzingen eruit
1. - n. staan voor stappen die op volgorde uitgevoerd moeten worden.

1.3 Zo zien lijsten eruit
- Geven een opsomming aan.

1.4 Zo zien menu's en softkeys eruit
[ ] Kader menu-items en softkeys.
Voorbeeld:
[Start]- [Programma's]- [Excel]

1.5 Zo zien veiligheidsinstructies eruit
Met signaalwoorden wordt de ernst van het gevaar aangegeven, wanneer de
maatregelen voor beveiliging niet in acht worden genomen.

GEVAAR

Waarschuwing voor persoonlijk letsel
GEVAAR, dat direct dreigt en dat tot de dood of tot ernstige, onherstelbare
verwondingen leidt wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke locatie en/of persoonlijk letsel
WAARSCHUWING voor een mogelijk optredende situatie met de dood en/of ernstige,
onherstelbare verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

staat voor een stap.
beschrijft het resultaat van een stap.
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VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
VOORZICHTIG voor een mogelijk optredende situatie met lichte, herstelbare
verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
LET OP voor een mogelijk optredende situatie met materiële schade en/of schade aan
het milieu tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

Opmerking:

Gebruikstips, nuttige informatie en aanwijzingen.

1.6 Hotline
Telefoon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene aanwijzingen

VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten.

Om deze staat te behouden en een veilig gebruik te garanderen, moet de gebruiker
de instructies en waarschuwingen in deze documentatie opvolgen.

2.2 Reglementair gebruik
Het externe display is bedoeld voor het weergeven van gewichtswaarden van een
weegschaal en voor beperkte bediening van een apparaat. Het display is geschikt voor
gebruik in ijkplichtige toepassingen.
De externe displays PR 5110/60, ../70 zijn geschikt voor gebruik in de zones 1 (PR 5110/
60, ../70 en 21 (alleen PR 5110/70). De apparaten zijn voorzien van een intrinsiek veilige
seriële interface.
Bediening, inbedrijfstelling en onderhoud van het product mogen alleen door opgeleid
en vakbekwaam personeel plaatsvinden, dat de daarmee verbonden gevaren kent en
vermijdt of zich daartegen beschermt.
Het apparaat is volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld.
De producent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid i.v.m. eventuele defecten van het
apparaat, vooral niet in combinatie met de voor het gebruik noodzakelijke software- en
hardware-onderdelen die door derden zijn geleverd.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door andere
systeemcomponenten of door ondeskundig gebruik van het product. Door de benutting
van het product worden de bovengenoemde bepalingen bevestigd.

2.3 Controle van binnenkomende goederen
De zending moet op volledigheid worden gecontroleerd. Door middel van een visuele
controle moet worden vastgesteld of de zending beschadigd is. Een klacht moet
onmiddellijk bij de leverancier worden ingediend. Een verkoop- of servicepunt van
Minebea Intec moet worden ingelicht.

2.4 Voor de inbedrijfstelling

LET OP

Visuele controle!
Controleer voor de inbedrijfstelling, en na opslag en transport, of het apparaat geen
mechanische beschadigingen vertoont.
Voor de inbedrijfstelling moet een deskundige de installatie controleren.

2 Veiligheidsinstructies Extern display PR 5110/60, ../70

NL-5 Minebea Intec



2.4.1 Installatie
Het apparaat is geschikt voor elke montagepositie.
Het apparaat moet EMC-conform worden geïnstalleerd.
Voor een goede koeling van het apparaat mag de luchtcirculatie niet worden gehinderd.
Warmte-inwerking, zoals van direct zonlicht, dienen te worden voorkomen. Neem de
vermelde omgevingsomstandigheden in het hoofdstuk 8.5.1in acht.
Zorg bij montage in de buitenlucht voor een adequate bescherming tegen de
weersinvloeden (temperaturen zie het hoofdstuk 8.5.1).

2.4.2 Het apparaat openen

WAARSCHUWING

Werken aan het ingeschakelde apparaat kan levensgevaarlijke situaties
veroorzaken.
Door afdekkingen te openen of door onderdelen met behulp van gereedschap te
verwijderen, kunnen onder spanning staande delen bloot komen te liggen. Houd er
rekening mee dat de condensatoren in het apparaat geruime tijd opgeladen blijven
nadat het apparaat is losgekoppeld van de stroomtoevoer.

Verbreek de stroomtoevoer naar het apparaat.

Het apparaat bevat componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontladingen.
Draag bij werkzaamheden aan het geopende apparaat daarom altijd
potentiaalverefeningsmiddelen (beveiliging tegen statische ontladingen).

2.4.3 Voedingsspanning- en aardleidingsaansluiting
Het apparaat heeft geen aan-uitschakelaar. Na het aansluiten van de voedingsspanning is
het apparaat direct in bedrijf.

2.4.3.1 Voedingsspanningsaansluiting

Schakelkastbehui-
zing

Tafelbehuizing

- 12 V= +

PE

Het externe display PR 5110/60, ../70
wordt met 12 V intrinsiek veilig gevoed.
Een intrinsiek veilige voeding kan bijv. met
een veiligheidsbarrière of door een intrin-
siek veilige netvoeding worden gerealise-
erd.

Opmerking:
Zie ook het hoofdstuk 9.1.
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2.4.3.2 Aardleidingsaansluiting

Schakelkastbehui-
zing

Tafelbehuizing

- 12 V= +

PE

Het apparaat moet via de aardleiding (PE)
worden aangesloten op de randaarde of op
het potentiaalverefeningspunt.

Opmerking:
Zie ook het hoofdstuk 9.1.

2.4.4 Radiofrequente ontstoring
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen en kan binnen de
woonomgeving radiofrequente storingen veroorzaken, zie het hoofdstuk 8.5.3. In dat
geval kan van de exploitant worden gevraagd om passende maatregelen te nemen.

2.4.5 Fouten en bijzondere belastingen
Wanneer kan worden aangenomen dat een veilig gebruik niet meer mogelijk is, moet het
apparaat buiten bedrijf gesteld en tegen onbedoeld gebruik beveiligd worden.
Dit is het geval wanneer het apparaat

- zichtbare schade heeft,

- niet meer werkt,

- boven de toegestane grenzen is belast (bijv . opslag, transport).

2.4.6 Speciale aandacht
De constructie van het apparaat mag met het oog op de apparaatbescherming in geen
geval nadelig worden veranderd. Vooral de kruipwegen, veiligheidsafstanden (van
spanningvoerende delen) en isolatielagen mogen absoluut niet worden beïnvloed.
Minebea Intec kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en schade aan
eigendommen als gevolg van een onvakkundige reparatie van het apparaat door de
exploitant of de bouwer.

2.4.7 Reparatie en onderhoud
2.4.7.1 Algemene aanwijzingen

Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen onder naleving van de geboden
voorzorgsmaatregelen door een geschoolde vakman worden uitgevoerd, die bekend is
met de daarmee verbonden gevaren.
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2.4.7.2 Elektrostatisch gevoelige componenten

Dit apparaat bevat elektrostatisch gevoelige componenten. Bij alle werkzaamheden aan
het apparaat moet daarom een potentiaalverefening (antistatische bescherming) tot
stand worden gebracht.
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3 Extern display

3.1 Algemene aanwijzingen
Het apparaat is voorzien van een 7‑cijferig 7‑segmentendisplay. Dit maakt weergave
mogelijk van gewichten met max. 6 cijfers en aanvullende 14‑segmentenweergave,
meeteenheid, statusweergave en optionele omkadering van het laatste cijfer.

3.2 Overzicht van het apparaat
- Gewichtsweergave incl. status en meeteenheid op lcd-display

- 6 functietoetsen

- Current Loop-interface voor zone 1/21

- Extern display voor zone 1/21 met 12 V intrinsiek veilige voeding.

- 9-polige D-Sub bus

- LOCK-schakelaar

3.2.1 Communicatie
De gegevensoverdracht van het basisapparaat (weegpunt) naar het externe display
gebeurt met berichten die het basisapparaat via zijn seriële interface naar het externe
display stuurt.
De snelheid hiervan wordt in het basisapparaat ingesteld en kan tussen 2400 en
19200 baud liggen.
De gegevensoverdracht kan 7 databits, 1 pariteitsbit (even pariteit), 1 startbit en 1 stopbit
vereisen. Is dit dataformaat inclusief pariteit niet correct ingesteld, dan wordt het gehele
databericht niet ontvangen en staan er op het display slechts streepjes (------).
Hetzelfde geldt wanneer

- de ingestelde baudrates van het basisapparaat en van het externe display niet met
elkaar overeenkomen.

- er niet continu nieuwe gegevens worden ontvangen.

- een onderbreking in de datakabel zit.

De databerichten voor tarra en netto zijn alleen voor bepaalde functies beschikbaar; het
brutobericht is bij normaal weegbedrijf altijd beschikbaar.
Tijdens testbedrijf wordt echter het testgetal overgedragen. Dit wordt, zolang het op het
display van het basisapparaat staat, ook in het externe display weergegeven. Ter
aanduiding hiervan wordt dan geen meeteenheid (g, kg, t, of lb) weergegeven.
Een op meerdere indicatoren aangesloten extern display met intrinsiek veilige voeding
moet in Token-modus worden gebruikt. Het token-bericht coördineert het bedrijf.

Opmerking:

Zie ook het hoofdstuk 9.1.
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3.3 Behuizing
3.3.1 Algemene aanwijzingen

Er zijn de volgende behuizingvarianten:

- Aluminium met IP65 front voor schakelkastmontage (PR 5110/60)

- Roestvrijstaal IP65 voor tafel- en wandmontage (PR 5110/70)

3.3.2 Afmetingen
3.3.2.1 Schakelkastbehuizing

Het toetsenveld en het display vormen één geheel met het front. De inbouw ervan vereist
een rechthoekige opening. De kabelaansluitingen zitten aan de achterkant van de
behuizing.

Vooraanzicht Zijaanzicht

186

192

9
6

alle afmetingen in mm

①: 150

78.5

74

9
0

alle afmetingen in mm
① met netstekker

Achteraanzicht

– 12 V= +
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3.3.2.1.1 schakelpaneelopening

187 +0.5 x 91 +0.5

alle afmetingen in mm

3.3.2.2 Tafelbehuizing

Het toetsenveld en het display vormen één geheel met het front. Aan de achterzijde van
de behuizing worden de kabels door wartels geleid en op de elektronica aangesloten.

Vooraanzicht Zijaanzicht

238

1
7

0

alle afmetingen in mm

85

36

1
2

4

6
2

alle afmetingen in mm

Onderzijde
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3.3.2.2.1 Plaatsingsbeugel

Bij het externe display met tafelbehuizing hoort een plaatsingsbeugel waarin op
verschillende afstanden gaten zijn aangebracht.
De tafelbehuizing is met geribbelde handschroeven (niet afgebeeld) in de gewenste
positie te ixeren.

Vooraanzicht Zijaanzicht

alle afmetingen in mm
alle afmetingen in mm

Onderzijde

alle afmetingen in mm

3.4 Weergave- en bedieningselementen
3.4.1 Apparaatdisplay

Op het apparaatdisplay kunnen 7‑cijferige gewichtswaarden (cijferhoogte 18 mm) met
decimale punt worden weergegeven.
Als meeteenheid zijn g, kg, t en lb beschikbaar.
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21 4 53 6

Legenda

Pos. Beschrijving

1 Weegbereik

2 Weegpunt

3 Type gewicht / preix / stabiel

4 Gewichtswaarde

5 Optionele omkadering

6 Symbolen/meeteenheid

Type gewicht / preix / stabiel Beschrijving

Brutogewicht

Nettogewicht (netto = bruto - tarra)

Tarragewicht

Positieve waarde

Negatieve waarde

Brutogewichtswaarde ligt binnen ±¼ d van nul

Stabiele gewichtswaarde

Symbolen/meeteenheid Beschrijving

In de W&M-modus wordt een ongeldig gewicht zon-
der meeteenheid weergegeven.
bijv.: 10-voudige resolutie, -20 d

t, kg, g, lb Deze meeteenheden zijn beschikbaar.
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Weegbereik/weegpunten Beschrijving

•
•
•

Bereik 1, 2, 3 actief

A, B, C, D, E, F, G, H Max. 8 weegpunten in Token-Ring

---- Er worden geen gegevens meer voor het weegpunt
ontvangen.

Display Beschrijving

---- Er worden geen gegevens meer voor het weegpunt
ontvangen.

3.4.2 Bediening via de toetsen op het front

De volgende tabel geeft uitleg over de betekenis van de symbolen op de toetsen op het
front.

Indicatortoetsen

Tarreren
Het actueel weergegeven weegpunt in de
indicator tarreren/onttarreren, mits:
- het gewicht stabiel is.
- het apparaat geen foutstatus heeft.

Deze toets kan via parameter OP 016
worden gedeactiveerd.

Het actueel weergegeven weegpunt
wordt op nul gezet, mits:
- het gewicht stabiel is.
- het gewicht zich in het nulwaardebe-

reik bevindt.

Deze toets kan via parameter OP 016
worden gedeactiveerd.

Weergave omschakelen
Het type gewicht van het actueel weerge-
geven, getarreerde weegpunt wordt tel-
kens 2 seconden lang weergegeven.
Druk op de toets om naar het volgende
gewichtstype te gaan.
De parameter "Weight" moet op "Follow"
zijn ingesteld.

Er wordt een afdruk gemaakt van het ac-
tueel weergegeven weegpunt. De voor-
waarden worden bepaald door de appli-
catie van het zendende apparaat.
Deze toets kan via parameter OP 016
worden gedeactiveerd.
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Navigatie-/menutoetsen

Volgende cijferwaarde/selectie Apparaatinstellingen, setup

Vorige cijferwaarde/selectie Weegpunt kiezen

Cursor naar links Exit Verlaat het huidige menu, ga terug naar
een hoger niveau.

Cursor naar rechts OK Parameterkeuze/bevestigen
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4 Apparaatinstallatie

4.1 Algemene aanwijzingen
Lees voor aanvang van de werkzaamheden eerst hoofdstuk 2 en neem de aanwijzingen in
acht!

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke plaats en/of lichamelijk letsel
Alle kabelverbindingen moeten tegen beschadigd worden beschermd.

Opmerking:

- Houd meetleidingen uit de buurt van krachtstroominstallaties.

- Installeer signaal- en meetleidingen niet in de buurt van netspanningsleidingen.

- We raden aan om meetleidingen in aparte kabelgoten te leggen.

- Kruis netkabels altijd haaks.

Verder verloop:

- Leveringscontrole: Controleer of alle delen compleet zijn geleverd.

- Veiligheidscontrole: Controleer op beschadigingen.

- Veriieer of alle lokale voorzieningen naast de kabels aanwezig zijn, zoals de
netzekeringen, weegcellen, verbindingskasten, datakabel, console/kast, enz.

- Neem de inbouwvoorschriften voor het apparaat in acht wat betreft toepassing,
veiligheid, ventilatie, afdichting en omgevingsinvloeden!

- Sluit de kabel van de verbindingskast resp. platform/weegcel aan.

- Sluit zo nodig de andere datakabels/netwerkkabels enz. aan.

- Sluit de voedingsspanning aan.

- Controleer de installatie.

4.2 Mechanische voorbereiding schakelkastapparaten
Verzamel alle onderdelen, technische documenten en het benodigde gereedschap voor
de schakelkastinbouw.
Verdere handelswijze:

- Creëer een opening voor het apparaat in bijv. de schakelkastdeur, zie het
hoofdstuk 3.3.2.1.1.

- Apparaat inbouwen.

- Bevestigingsklemmen verwijderen.

- Schuif het apparaat met afdichting van voren in de uitsparing.

- Schuif de bevestigingsklemmen weer op hun plaats aan de zijkant van de
behuizing en maak ze vast. Bouten niet te strak aandraaien!
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- Kabel naar de montageplaats leiden en bevestigen (bijv. met kabelbinders).

- Kabeluiteinden vrijmaken en strippen, houd de aders kort en voorzie ze van
adereindhulzen.

- Bevestig de stekkers en de kabels volgens het aansluitschema.

- Zorg voor aarding resp. potentiaalverefening tussen de apparaten/installatiedelen
(verplicht voor Ex-toepassingen!).

4.2.1 Montage van een kabel in de D-Sub stekker
De aansluitingen op de achterwand zijn insteekverbindingen. Leid de draden zo dicht
mogelijk naar de klemmen. De stekkerbehuizing is geleidend (gemetalliseerd) en vormt
daarmee onderdeel van de afscherming. Schroef ze correct vast aan de achterwand.

LET OP

Er kan materiële schade worden toegebracht.
Bij kabellengtes >50 m mag de kabelafscherming niet met de metalen behuizing
worden verbonden, maar uitsluitend aan één zijde worden vastgeklemd aan de
intrinsiek veilige voeding (bijv. een veiligheidsbarrière of intrinsiek veilige
netvoeding)!
Let voor, tijdens en na het monteren altijd goed op of de afdichting nog correct op
zijn plaats zit.

Handelwijze:

1. Stekkerbehuizing openen (klemnokjes).
2. Kabelbeugel (2) losdraaien en openen.
3. Kabeluiteinde over circa 50-60 mm strippen.
4. Kabelafscherming (3) tot op 5 mm inkorten en omvouwen langs de kabelmantel (1).
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4.3 Tafelapparaten
4.3.1 Kabeldoorvoer

De kabeladers worden in het apparaat op de klemmen geplaatst.

LET OP

Materiële schade is mogelijk.
De gemonteerde kabelwartels absoluut met regelmatige tussenpozen op dichtheid
controleren en zo nodig aandraaien.

4.3.2 Montage van een kabel via een schroefverbinding

LET OP

Er kan materiële schade worden toegebracht.
Leid de afscherming (4) niet in het apparaat!

Bij kabellengtes >50 m mag de kabelafscherming niet worden vastgeklemd!
De kabelafscherming (4) moet in de stopbus (6) van de schroefverbinding worden
aangesloten.
Let voor, tijdens en na het monteren altijd goed op of de afdichting nog correct op
zijn plaats zit.

5. Individuele aders 3 mm strippen en vastsolderen.
6. Penhouder in de behuizing plaatsen.
7. Kabel onder de kabelbeugel (2) plaatsen.

De massatong (4) drukt tegen de omgevouwen kabelafscherming (3) en de
kabelbeugel (2) drukt op de kabelmantel (1).

8. Kabelbeugel (2) sluiten en vastdraaien.
9. Controleer de trekontlasting.
10. Leg aan weerszijden de bevestigingsschroefjes in de behuizing.
11. Stekkerbehuizing sluiten (klemnokjes).

1. Schroef de wartelmoerkap (1) los.
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LET OP

Er kan materiële schade worden toegebracht.
Controleer regelmatig of de schroefverbinding nog goed vastzit, en draai hem zo
nodig aan.

4.4 Hardwarestructuur
4.4.1 TTY-interface

In het apparaat zit standaard een Current Loop-interface (stroomlus) ingebouwd.

TTY

LOCK

+ 12 V= – PE

Com 1

R
x
 I
n

R
x
 O

u
t

T
x
 I
n

T
x
 O

u
t

1 2 3 4 5 6

T
x
E

 I
n

T
x
E

 O
u

t 1

9

Externe aansluiting

Schakelkastbehuizing 9-polige D-Sub bus (male)

Tafelbehuizing 5-polige insteekklem

2. Schuif de kap (1) en de kunststof stop (3) over de kabel (2).
3. Steek de vrijgelegde kabel (5) door de stopbus (6).
4. Vouw de kabelafscherming (4) terug over de onderkant van de kunststof stop (3)

(over circa 10 mm).
5. Klem de aders van de kabel vast.
6. Schroef de wartelmoerkap (1) vast.
7. Bevestig de stopbus (6) inclusief O-ring (7) met behulp van een contramoer (in de

opening in de behuizing).
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Technische gegevens

Benaming Gegevens

Aantal kanalen 1

Type TTY

Overdrachtssnelheid
[bit/s]

2.400…9.600

Aantal databits 7

Pariteit even

Signal-high 18�22 mA

Signal-low 0�1 mA

Aantal signalen 3

Potentaalscheiding ja

Type kabel paarsgewijs getwist, afgeschermd (bijv. LifYCY 3×2×0,20)

Kabeldoorsnede 0,25�0,5 mm2

Kabellengte max. 1500 m

TxE-

RxD+

TxD+

2

TxE+

RxD

TxD

TxE

8

RxD-
9

4

TxD-
5

Com 1

1

5

4

3

2

1

6

1

2

① 9-polige D-Sub bus (male) (schakelkastbehuizing)
② 5-polige insteekklem (tafelbehuizing)
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4.4.1.1 Aansluiten op scheidingsschakelaar PR 1625/60

① Ex-omgeving
② niet-Ex-omgeving (veilige omgeving)
③ Potentiaalverefeningsleiding

Coniguratie

PR 5110 voor PR 5220, PR 5230,
PR 5410

PR 5220, PR 5230, PR 5410

[ ] - [oP 10] - [LInE] - [curloop]

[ ] - [oP 12] - [tokEn] - [oFF]

[ ] - [oP 13] - [SEndModE] - [SEnd]

[ ] - [oP 15] - [WPkEY] - [SELECt]

- [Serial ports parameter] - [Remote dis-
play]
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5 Inbedrijfstelling

5.1 LOCK-schakelaar/stroomuitval
Alle coniguratieparameters worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen (EAROM).
Deze kan worden beveiligd tegen overschrijven (LOCK-schakelaar).
Bij uitval van de netvoeding blijven alle ingevoerde parameters bewaard.
We raden aan om de schakelaar na het conigureren altijd weer in de blokkeerstand te
zetten, dat voorkomt onbedoeld overschrijven van de parameters.
Bij geijkte toepassingen moet de LOCK-schakelaar in gesloten stand worden verzegeld.

5.1.1 Schakelkastbehuizing
De LOCK-schakelaar zit op de achterzijde van het apparaat.

– 12 V= +

Symbool op de achterzijde Schakelaarstand

gesloten

open
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5.1.2 Tafelbehuizing
De LOCK-schakelaar zit op het mainboard.

TTY

LOCK

+ 12 V= – PE

Com 1

Functie Schakelaarstand

gesloten

open

5.2 Apparaat inschakelen
Voordat u het externe display voor het eerst inschakelt, moet de installatie zijn voltooid.
Controleer:

- of de (12 V intrinsiek veilige) voedingsspanning correct is aangesloten, en

- of alle overige aansluitingen kloppen.

5.2.1 Automatische tests
Na het inschakelen van de voedingsspanning wordt er een displaytest uitgevoerd:

- Alle elementen lichten 2 seconden lang op.

- Daarna worden alle elementen 2 seconden lang gedoofd.

Tegelijkertijd wordt er een interne functietest uitgevoerd. Zodra deze zonder
foutmeldingen is beëindigd, wordt enkele seconden lang de typeaanduiding van het
apparaat weergegeven.

PR5110
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Is het zendende apparaat of het externe display nog niet correct ingesteld en
geconigureerd, dan staan er streepjes in het externe display.

- - - - -

5.2.2 Testmenu

Druk op de toetsen en om het testmenu te openen:

TEST

Druk op om alle elementen van het display te laten oplichten.

Druk op de toets om meer apparaattests uit te voeren.
Druk meerdere keren op de toets om het testmenu af te sluiten.

5.3 Apparaatconiguratie
5.3.1 Keuze van de parameters

Om het apparaat in te stellen, moet de LOCK-schakelaar naar de geopende stand worden

geschoven , zie ook het hoofdstuk 5.1.
Anders is coniguratie van de parameters niet mogelijk, en kunnen ze alleen worden
bekeken!

- Druk op de toets om de OP-modus te openen en de eerste parameter oP 010
weer te geven, zie ook het hoofdstuk 5.3.2.

- Druk op de toets om de parameternaam weer te geven.

- Druk nogmaals op de toets om de eerste keuzemogelijkheid van deze
parameter weer te geven.

- Kies met de toetsen en de parameter.

- Druk op de toets om naar de volgende parameter te gaan.

- Werd een parameter veranderd, dan verschijnt na drukken op de toets als
laatste 'Parameter save' (Parameter opslaan) in de weergave.

- Na drukken op de toets wordt 'yes' weergegeven.

- Kies met de toetsen en 'yes' (ja) of 'no' (nee).

- Kies 'yes' (ja) en druk op de toets om de wijzigingen op te slaan in het EAROM-
geheugen.

- Kies 'no' (nee) en druk op de toets om de wijzigingen te annuleren.

- Druk twee keer op de toets om het instellingenmenu af te sluiten.
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U kunt ook direct naar een bepaalde parameter gaan, d.w.z. zonder de hele reeks van
parameters te doorlopen.
Wijzig daartoe het weergegeven parameternummer en druk daarna op de toets , zie
het hoofdstuk 5.3.1.1 en 5.3.1.2.
Schuif na het conigureren de LOCK-schakelaar weer terug naar de gesloten stand

, om de parameters te beveiligen tegen onbedoelde veranderingen en
stroomuitval.

5.3.1.1 Keuze van een cijferpositie

Ga één cijferpositie naar rechts door drukken op de

toets

Ga één cijferpositie naar links door drukken op de

toets

5.3.1.2 Waardeverandering van een cijfer

Waarde verhogen door drukken op de toets

Waarde verlagen door drukken op de toets
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5.3.2 Aloop

* Fabrieksinstelling (default)
** Een ongeldig gewicht wordt zonder meeteenheid weergegeven.

Extern display PR 5110/60, ../70 5 Inbedrijfstelling

Minebea Intec NL-26



oP 010 Line – curloop: interface COM 1 TTY
stroomlus (current loop)

oP 011 Overdrachtssnelheid

Token – of: één extern display op één indicator

Token – passive: meer externe displays op meer indicatoren

oP 012

Token – active: één extern display op meer indicatoren

Sendmode – send: voor een snellere weergavesnelheid, bij voorkeur appa-
raten met meer weegpunten

oP 013

Sendmode – wait: voor alle andere indicatoren en meer externe displays

Weight – gross: vast op brutoweergave

Weight – net: vast op netto, indien beschikbaar

Weight – tare: vast op tarra, indien beschikbaar

oP 014

Weight – follow: De weergave volgt het type gewicht van de indicatoren.

Wpkey – select: Weegpuntkeuze van een of meer indicatoren.

Met de toets kan het weegpunt worden gekozen.

Wpkey – auto: De weergave volgt het gekozen weegpunt op een appa-
raat met meer weegpunten.

oP 015

Wpkey – A…D: Weergave van een vast weegpunt (alleen voor apparaten
met meer weegpunten).

Keylock – of:
Blokkering van de toetsen , , uit

oP 016

Keylock – on:
Blokkering van de toetsen , , aan

W&M - none: niet-geijkt bedrijfoP 017

W&M - OIML: geijkt bedrijf

VS 020 Version: Weergave van het irmware-versienummer
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6 Onderhoud/Reparatie/Soldeerwerkzaamheden/Reiniging

6.1 Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen onder naleving van de geboden
voorzorgsmaatregelen door een geschoolde vakman worden uitgevoerd, die bekend is
met de daarmee verbonden gevaren.

6.2 Reparatie
Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.

WAARSCHUWING

Gevaar voor explosie door ondeskundige vervanging!
Het vervangen van zekeringen in Ex-apparatuur is verboden!

6.3 Soldeerwerkzaamheden
Aan het apparaat zijn geen soldeerwerkzaamheden nodig/toegestaan.

6.4 Reiniging

LET OP

Materiële schade door het gebruik van ongeschikte schoonmaakhulpmiddelen/
reinigingsproducten.
Beschadigingen van het apparaat.

Vloeistof mag niet in het inwendige terechtkomen.
Geen agressieve reinigingsproducten (oplosmiddelen o.i.d.) gebruiken.
Bij inzet in de levensmiddelenindustrie de daar gebruikelijke
schoonmaakhulpmiddelen gebruiken.
Zachte sponzen, borstels en doeken gebruiken.
Afsproeien met water of afspuiten met perslucht is niet toegestaan.

1. Apparaat van het net afkoppelen, aangesloten datakabels losmaken.
2. Apparaat met licht in zeepsop bevochtigde doek reinigen.
3. Apparaat met zachte doek afdrogen.
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7 Verwijdering

Als de verpakking niet meer nodig is, moet deze naar het plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf, naar een erkende afvalverwerker of naar een inzamelpunt
worden gebracht. De verpakking bestaat voor een groot deel uit milieuvriendelijke
materialen die als secundaire grondstofen kunnen worden gebruikt.
Dit product mag niet – ook niet door kleine ondernemers – bij het huisvuil gedaan of bij
inzamelpunten van de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven afgegeven worden.
Volgens de EU-wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten in de EU-
lidstaten gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval worden ingezameld, zodat ze
kunnen worden hergebruikt.

Vóór de verwijdering of sloop van het product moeten aanwezige batterijen verwijderd
en bij een geschikt inzamelpunt ingeleverd worden.
Meer informatie vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

Serviceadressen voor reparatie vindt u in de bij het product meegeleverde
productinformatie en op onze website www.minebea-intec.com.
Wij behouden ons het recht voor om met gevaarlijke stofen besmette producten (ABC-
besmetting) niet ter reparatie aan te nemen.
Neem bij vragen contact op met onze servicemedewerkers ter plaatse of met onze
servicecentrale.
Minebea Intec GmbH
Reparatiecentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Technische gegevens

8.1 Omvang van de levering

PR 5110/60 PR 5110/70Onderdeel

Schakelkastbeh.
12 V DC

Tafelbehuizing
12 V DC

Afdichtrubber ✘

Verstevigingsframe ✘

Plaatsingsbeugel met duimschroeven ✘

3-polige stekker ✘

6-polige stekker ✘

9-polige D-Sub stekker, male ✘

Stekkerbehuizing voor 9-polige
D-Sub stekker, afgeschermd

✘

Cd-rom ✘ ✘

8.2 Betekenis van het serienummer

30 252 00015

30 252 00015

Locatienr.:
30 = Hamburg

Jaar-/maandcode:
252* = april 2010

Volgnummer

* Doorlopende jaargroepentabel van Minebea Intec.

8.3 Mogelijke benaming voor Ex-omgevingen

Zone Benaming Certiicaatnr.

1 II 2 G Ex ib IIC T6 / T5 Gb KEMA 10ATEX0090X

21 Alleen voor PR 5900/70:
II 2 D Ex ib Db IIIC T80 °C Db KEMA 10ATEX0090X

LET OP

Installatie in de Ex-omgeving
Bij installatie in de Ex-omgeving dienen alle Ex-veiligheidsinstructies op de PR 5110/
60, ../70-cd beslist te worden nageleefd.
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8.4 Algemene gegevens
8.4.1 Voedingsspanningsaansluiting

Voedingsspanning 12 V DC

Nominaal gebruiksbereik 10…12,6 V

Energieverbruik gem. 0,22 W
max. 0,53 W

Aansluitingen

Schakelkastbehuizing 2-polige klemaansluiting

Tafelbehuizing 3-polige klemaansluiting (slechts op één manier aan
te sluiten)

8.5 Omgevingsinvloeden
8.5.1 Omgevingsomstandigheden

Temperatuurbereik

Omgevingstemperatuur in bedrijf
gas

-10…+40 °C @ T6
-10…+50 °C @ T5

Omgevingstemperatuur in bedrijf
stof

0…+50 °C

Limietbereik opslag/transport -20…+70 °C

Vochtigheid

Limieten bedrijfsbereik 10…90%, niet-condenserend (conform
IEC 60068-2)

Limietbereik opslag/transport 5…95%, niet-condenserend (conform
IEC 60068-2)

Beschermingsklasse

Schakelkastbehuizing:
Behuizing
Front

IP20
IP65

Tafelbehuizing:
Behuizing
Front

IP65
IP65

Hoogte <2000 m
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8.5.2 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Alle gegevens in overeenstemming met EN 61326 voor industrie

Hoogfrequente elektromagnetische
velden (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mBehuizing

Elektrostatische ontlading (ESD) * EN 61000-4-2 6/8 kV

Snelle transiënte storingen (burst) EN 61000-4-4 2 kV

Spanningpulsen (surge) 1,2/50 µs * EN 61000-4-5 1 kV

Signaal- en stuurlei-
dingen

Kabelgeleide storingen door HF-kop-
peling (0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Snelle transiente storingen (burst) * EN 61000-4-4

Spanningspulsen (surge) 1,2/50 µs * EN 61000-4-5 1 kV

Kabelgeleide storingen door HF-kop-
peling (0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Spanningsdalingen * EN 61000-4-11 0, 40, 70%, tot
80 ms

Spanningsschommelingen* EN 61000-4-11 ±20%

Netingangen

Kortstondige onderbrekingen* EN 61000-4-11 0%, 5 s

* Storingen via intrinsiek veilige voeding

8.5.3 Radiofrequente ontstoring

Emissiebeperking conform EN 55011 en EN 61326,
grenswaardeklasse A

<34 dB Qp 30…230 MHzStoringsemissies

<41 dB Qp 230…1000 MHz

Storingsspanning <63 dB Qp 0,15…30 MHz

8.6 Gewichten

Uitvoering Nettogewicht Verzendgewicht

Schakelkastbehuizing 1,0 kg circa 1,5 kg

Tafelbehuizing 1,4 kg circa 2,3 kg

Afmetingen zie het hoofdstuk 3.3.2.1 en 3.3.2.2).
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9 Bijlage

9.1 Certiicaten/technische documentatie

Nr. Benaming Documentnr.

1 EC-Declaration of Conformity MEU17055

2 EC-Type Examination Certiicate KEMA 10ATEX0090X

De in de tabel genoemde documenten staan op de PR 5110/60, ../70-cd.
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