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Poznámky k tomuto návodu
t  Predtým než začnete pracovať so zariadením, si pozorne prečítajte celý tento 

návod na obsluhu.
t Pozorne si preštudujte bezpečnostné pokyny.
t  Tento návod je súčasťou výrobku. Uschovávajte ho na dobre dostupnom 

a bezpečnom mieste.
t  V prípade straty návodu môžete požiadať o náhradu alebo si aktuálny návod 

stiahnite na webovej stránke spol. Minebea Intec:  
www.minebea-intec.com

  Symboly a značky
V tomto návode sa používajú nasledujúce symboly a značky:

2 Výstražná značka pre nebezpečenstvá rôzneho charakteru.
 S týmito značkami sa oboznámite v kapitole venovanej bezpečnosti.

h Tento symbol označuje užitočné informácie a tipy.

 
 e, 1, Tieto a podobné symboly poukazujú na to, aby ste stlačili príslušné tlačidlo.

 T T …, To znamená, že toto tlačidlo máte stlačiť viackrát.  

t Uvádza sa pred pokynom k úkonom
y Opisuje výsledok úkonu
1. V prípade dlhších sekvencií úkonov… 
2. …sa jednotlivé kroky prečíslujú.
– Označuje výpočet

 h Aplikačné poradenstvo/horúca linka:

 Telefón: +49 (0) 40/67960444
 Fax: +49 (0) 40/67960474

 E-mail: 
 technical.support.hh@minebea-intec.com
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Varovania a bezpečnostné pokyny
Vyhodnocovacie jednotky Combics zodpovedajú smerniciam a normám 
pre elektrické prevádzkové prostriedky, elektromagnetickú kompatibilitu 
a predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie však môže 
viesť ku škodám na zdraví osôb a vecným škodám.

t  Pred uvedením do prevádzky si tento návod na obsluhu pozorne prečítajte.  
Môžete tak zabrániť škodám.

 
3

 Ochranný vodič sa nesmie nikdy prerušiť. Používajte len predlžovacie káble 
s ochranným vodičom, ktoré zodpovedajú normám.   

 
3

 Pri viditeľných poškodeniach zariadenia alebo sieťového kábla: Odpojte prívod 
elektrickej energie a zariadenie zabezpečte proti ďalšiemu používaniu.  

 
3

 Pred pripájaním alebo odpájaním prídavných zariadení z dátových výstupov odpojte 
vyhodnocovaciu jednotku od elektrickej siete. 

 
3

 Zariadenie smú rozoberať len vyškolení technici podľa smerníc spol. Minebea Intec. 
 

 
3

 Pri používaní elektrických prevádzkových prostriedkov v zariadeniach a prostrediach 
so zvýšenými bezpečnostnými požiadavkami rešpektujte pokyny podľa relevantných 
ustanovení upravujúcich inštaláciu.

 
3

 Za úpravy zariadení, ako aj za pripájanie káblov alebo zariadení nedodaných 
spoločnosťou Minebea Intec zodpovedá prevádzkovateľ a musí ich teda analogicky 
aj skontrolovať a v prípade potreby upraviť.  
Spol. Minebea Intec poskytne na požiadanie informácie o prevádzkovej kvalite 
(podľa noriem upravujúcich odolnosť proti rušeniu).

 
3

 Nevystavujte zariadenie zbytočne extrémnym teplotám, agresívnym chemickým 
výparom, vlhkosti, nárazom a vibráciám. 

 
3

 Zariadenie čistite podľa pokynov na čistenie: Pozri kapitolu »Ošetrovanie a údržba«. 
 

 
3

 Extrémne elektromagnetické vplyvy môžu ovplyvniť zobrazenú hodnotu. 
Po ukončení pôsobenia rušivého vplyvu sa výrobok dá opäť použiť v súlade 
s určením.

  Nebezpečenstvo explózie!

 1  Zariadenie bez možnosti Y2 nepoužívajte v prostrediach s nebezpečenstvom 
výbuchu. Možnosť Y2 je opísaná v návode MAN-Combics_modely_CA_možnosť_Y2 
(89647-004-70). 

  Inštalácia
 

3
 Pozor pri používaní prefabrikovaných spojovacích káblov RS232: Káble RS232 

od cudzích dodávateľov nemajú často obsadenie pinov prípustné pre váhy Minebea 
Intec! Preto pred pripojením skontrolujte prípojku podľa schém zapojenia a odpojte 
inak obsadené vodiče. 

 
3

 Príslušenstvo a možnosti sú optimálne prispôsobené zariadeniu. Preto neaplikujte 
žiadne vlastné riešenia. Za úpravy zariadení, ako aj pripojenie káblov alebo zaria-
dení od cudzích dodávateľov zodpovedá prevádzkovateľ a musí ich teda príslušne 
skontrolovať. Poznámky a údaje o prevádzkovej kvalite (podľa noriem upravujúcich 
odolnosť proti rušeniu) poskytneme na požiadanie. 

t  V prípade problémov kontaktujte, prosím, servisné centrum spol. Minebea Intec.

  IP ochrana
 Stupeň ochrany telesa: – Modely CAWxS spĺňajú stupeň ochrany IP67.

– Modely CAS3E/CASE-SPC/CASLE-SPC:
 základňa IP65, zobrazovacia jednotka IP69K.
– Modely CAS3E-64ED-S, CASLE-SPC-06HCE: 
 základňa IP43 zobrazovacia jednotka IP44.
– modely CAH/CAS3G*: základňa IP67, zobrazovacia jednotka IP69K.
– S možnosťou »I69« spĺňajú modely CAWxS stupeň ochrany IP69K.
–  Inštaláciu kompletných váh s pevne dotiahnutými zaslepovacími zátkami musí 

vykonať a skontrolovať špecialista. 
–  Odložte si zaslepovacie zátky pre prípad dodatočnej montáže dátového výstupu 

alebo akumulátorovej prípojky. Dátový výstup chráňte prostredníctvom viečka 
pred výparmi, vlhkosťou alebo nečistotami.

   Prevádzka pri použití s povinným ciachovaním
–  Ak sa vyhodnocovacia jednotka pripojí na základňu váhy a takto vytvorená váha 

je predmetom na posúdenie zhody, musíte zabezpečiť dodržanie príslušných 
predpisov. 

–  Pri pripojení základní váhy spol. Minebea Intec musíte dodržiavať vyhlásenie 
o zhode so zoznamom schválených rozsahov váženia.

–  Zabezpečenie ciachovaných zariadení sa vykonáva nalepením známky 
s podpisom »Minebea Intec«.  Pri pokuse odstrániť nálepku dôjde k jej zničeniu.  
Platnosť ciachovania zanikne. V tomto prípade je potrebné vykonať ciachovanie 
pri dodržaní vnútroštátnych zákonov a predpisov.
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  Inštalácia
 

3
 Pozor pri používaní prefabrikovaných spojovacích káblov RS232: Káble RS232 

od cudzích dodávateľov nemajú často obsadenie pinov prípustné pre váhy Minebea 
Intec! Preto pred pripojením skontrolujte prípojku podľa schém zapojenia a odpojte 
inak obsadené vodiče. 

 
3

 Príslušenstvo a možnosti sú optimálne prispôsobené zariadeniu. Preto neaplikujte 
žiadne vlastné riešenia. Za úpravy zariadení, ako aj pripojenie káblov alebo zaria-
dení od cudzích dodávateľov zodpovedá prevádzkovateľ a musí ich teda príslušne 
skontrolovať. Poznámky a údaje o prevádzkovej kvalite (podľa noriem upravujúcich 
odolnosť proti rušeniu) poskytneme na požiadanie. 

t  V prípade problémov kontaktujte, prosím, servisné centrum spol. Minebea Intec.

  IP ochrana
 Stupeň ochrany telesa: – Modely CAWxS spĺňajú stupeň ochrany IP67.

– Modely CAS3E/CASE-SPC/CASLE-SPC:
 základňa IP65, zobrazovacia jednotka IP69K.
– Modely CAS3E-64ED-S, CASLE-SPC-06HCE: 
 základňa IP43 zobrazovacia jednotka IP44.
– modely CAH/CAS3G*: základňa IP67, zobrazovacia jednotka IP69K.
– S možnosťou »I69« spĺňajú modely CAWxS stupeň ochrany IP69K.
–  Inštaláciu kompletných váh s pevne dotiahnutými zaslepovacími zátkami musí 

vykonať a skontrolovať špecialista. 
–  Odložte si zaslepovacie zátky pre prípad dodatočnej montáže dátového výstupu 

alebo akumulátorovej prípojky. Dátový výstup chráňte prostredníctvom viečka 
pred výparmi, vlhkosťou alebo nečistotami.

   Prevádzka pri použití s povinným ciachovaním
–  Ak sa vyhodnocovacia jednotka pripojí na základňu váhy a takto vytvorená váha 

je predmetom na posúdenie zhody, musíte zabezpečiť dodržanie príslušných 
predpisov. 

–  Pri pripojení základní váhy spol. Minebea Intec musíte dodržiavať vyhlásenie 
o zhode so zoznamom schválených rozsahov váženia.

–  Zabezpečenie ciachovaných zariadení sa vykonáva nalepením známky 
s podpisom »Minebea Intec«.  Pri pokuse odstrániť nálepku dôjde k jej zničeniu.  
Platnosť ciachovania zanikne. V tomto prípade je potrebné vykonať ciachovanie 
pri dodržaní vnútroštátnych zákonov a predpisov.
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Opis zariadenia
Kompletné váhy Combics sú:
– robustné a s dlhou životnosťou
– ľahko sa čistia a dezinfikujú
– jednoducho sa obsluhujú vďaka:
 –  veľkej podsvietenej bodovej maticovej zobrazovacej jednotke umožňujúcej 

plnografické zobrazenie
 – veľkým tlačidlám s výraznou hmatovou identifikáciou bodu stlačenia
– dajú sa použiť bez ohľadu na umiestnenie základne
– vďaka rôznym rozhraniam umožňujú flexibilné použitie
–  sú vybavené ochranou pomocou hesla proti neoprávneným zmenám prevádzko-

vých parametrov

Combics 3 zjednodušuje a urýchľuje každodennú prácu vďaka:
– integrovaným programom pre aplikácie (čiastočne kombinovateľné):
 – počítanie
 – neutrálne meranie
 – výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat)
 – percentuálne váženie
 – kontrolné váženie
 – klasifikácia
 – sčítanie
 – netto celkom
– automatickej inicializácii pri zapnutí váhy
– krátkym meracím časom
– automatickému tarovaniu pri zaťažení váhy
– označeniu vážených materiálov pomocou až 4 alfanumerických identifikátorov
–  možnosti riadenia pomocou dvoch externých počítačov prostredníctvom 

rôznych protokolov
–  možnosti pripojenia čítačky čiarových kódov na zadanie hodnôt tary alebo 

identifikátorov (6 kusov)
– možnosti zadania hodnôt tary pomocou číselnej klávesnice
– LED na označenie rozsahov merania
– možnosti pripojenia 2 ďalších váh
– pamäti Alibi
– pamäti parametrov výrobkov
– konfigurovateľnej tlači
– tlači konfigurovateľnej pomocou PC

Používanie na stanovený účel
Combics 3 je robustná kompletná váha určená na vykonávanie každodenných 
kontrol výroby a kvality v priemyselných odvetviach. Akékoľvek iné používanie sa 
považuje za používanie, ktoré je v rozpore so stanoveným účelom.
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Znázornenie zariadenia

Základňa
1 Vodováha 
2 Záťažová doska
3 Nastavovacie nohy

Vyhodnocovacia jednotka
4 Klávesnica s 10 klávesmi na zadávanie alfanumerických znakov
5 Kontrolky (pre kontrolné váhy a klasifikáciu)
6 Displej (detailný obrázok, pozri kapitolu »Koncepcia ovládania«)
7 Ďalšie funkčné tlačidlá (pozri kapitolu »Koncepcia ovládania«)
8   Všeobecné funkčné tlačidlá: nulovanie, tarovanie, prepínanie 

funkcií, nastavenie/kalibrácia, tlač/dátový výstup (pozri kapitolu 
»Koncepcia ovládania«)

9   Výmena základne váhy (WP)
10 Zapnutie/vypnutie

Zadná strana vyhodnocovacej jednotky
11 »UNICOM«
 Voliteľne:

– Rozhranie RS232|RS485 alebo 422, napr. na:
– pripojenie PC
– pripojenie tlačiarne

– digitálne vstupy/výstupy (I/O)
– 4 … 20 mA
– zbernica ProfiBus DP
– deviceNet
– ethernet TCP/IP|ModBus-TCP

12 Rozhranie RS232 »COM1«, napr. na:
– pripojenie PC
– pripojenie tlačiarne
– digitálny vstup
– výstup semafora

13 »PS2«, napr. na:
– pripojenie klávesnice
– pripojenie čítačky čiarových kódov

14 Sieťový kábel s konektorom špecifickou pre krajinu
15 Prístup k blokovaciemu spínaču pre WP1 (štandardný režim alebo 

režim s povinným ciachovaním)
16 Prípojka základne váhy WP1 pre analógové váhy, voliteľne 

pre váhy »xBPI«|»SBI«
17 Prípojka základne váhy WP2 voliteľne pre analógové váhy alebo 

váhy »xBPI«|»SBI«
18 Prístup k blokovaciemu spínaču pre WP2 (štandardný režim alebo 

režim s povinným ciachovaním)
19 Rozhranie RS232 »COM2«, napr. na:

– pripojenie PC
– pripojenie tlačiarne

20 Odvzdušňovací ventil: 1,5 Nm

10
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Inštalácia
V prípade objednávky vyhodnocovacej jednotky Combics so špeciálnym vybavením 
sa zariadenie vybaví požadovanými voliteľnými možnosťami už vo výrobnom 
podniku.

  Skladovacie a prepravné podmienky
 

3
 Nezabalené zariadenia môžu v dôsledku silnejších otrasov stratiť svoju presnosť, 

príliš silné otrasy môžu ovplyvniť bezpečnosť zariadenia.

 
3

 V prípade nadvihnutia záťažovej dosky pomocou prísavného zdviháka musíte nosiť 
rukavice, ochrannú obuv a bezpečnostné oblečenie. Nebezpečenstvo poranenia!  
Tieto práce smie vykonávať len spoľahlivý personál, ktorý bol týmito úlohami 
poverený.

 
3

 V prípade základní váh od konštrukčnej veľkosti 1 + 1 m sú namontované závesné 
body. Počas prepravy alebo pri zdvíhaní základne váhy/záťažovej dosky pomocou 
žeriava nevstupujte pod bremeno. Rešpektujte príslušné predpisy BOZP. Dávajte 
pozor, aby ste počas prepravy nepoškodili pripojovaciu svorkovú skrinku a snímače 
zaťaženia.

–  Zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám, vlhkosti, nárazom a vibráciám.
– Prípustná skladovacia teplota: -10 … +40 °C

  Miesto inštalácie
Zabráňte nepriaznivým vplyvom na mieste inštalácie: 
– extrémne teploty
– agresívne chemické výpary
– extrémna vlhkosť (podľa stupňa ochrany IP)

  Vybalenie
Pri zariadeniach od veľkosti základne 60 x 80 cm platí:

  t Noste bezpečnostné oblečenie (ochranná obuv, príp. rukavice).
t  Pri zdvíhaní alebo preprave zdvíhajte základňu váhy vždy na pozdĺžnych 

stranách.

t Zariadenie vybaľte a skontrolujte ho vzhľadom na vonkajšie poškodenia.
y  Pri zistení poškodenia rešpektujte poznámky uvedené v kapitole »Ošetrovanie 

a údržba«, odsek »Bezpečnostná kontrola«.
t  Odložte si všetky súčasti originálneho balenia na prípadné zasielanie zariadenia 

späť.  
Pred odoslaním vytiahnite všetky káble.

 Kontrola rozsahu dodávky
– Vyhodnocovacia jednotka
– Základňa váhy
– Návod na obsluhu
– Možnosti (špeciálne vybavenie) podľa dodacieho listu
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   Modely CAH3-G a CAS3-G (IGG): Odstránenie prepravných poistiek
 t Základňu váhy umiestnite na miesto inštalácie, odstráňte misku váhy.
t Uvoľnite prepravnú poistku: Vyskrutkujte skrutku 1

 t Uvoľnite skrutku 2. 
t Upevňovací uholník otočte o 180° a skrutku 2 opäť pevne dotiahnite.

t Skrutku 1 na páke opäť pevne dotiahnite.

Modely CAH3-G a CAS3-G (FEG): Odstránenie prepravných poistiek
t  Vážiacu jednotku umiestnite na miesto inštalácie, odstráňte misku váhy (1) 

a červené plastové krytky.

t  Pomocou dodaného imbusového kľúča uvoľnite upevňovacie skrutky na aretač-
ných plechoch a posuňte aretačné plechy v smere šípky.

t  Aretačné plechy potom opäť pripevnite tak, aby nedosadali na kolík.

t  Pomocou imbusového kľúča vyskrutkujte skrutku 1 a uvoľnite skrutku 2.

t  Načerveno označenú prepravnú poistku otočte o 90° v smere šípky a opäť ju 
upevnite.

  Všetky uvoľnené skrutky prepravných poistiek musíte opäť pevne priskrutkovať! 
t Položte váhovú misku. 

 3  Pred každou prepravou základní váhy musíte prepravnú poistku opäť 
namontovať!

  Nivelácia základne váhy
Na dosiahnutie permanentnej reprodukovateľnosti výsledkov váženia musí byť 
základňa váhy v presnej vodorovnej polohe. Preto po každom premiestnení znovu 
vykonajte niveláciu základne váhy.

  t Odstráňte misku váhy.

 t  Pomocou kľúča, otvor kľúča 17, uvoľnite poistné matice na nastavovacích 
nohách.

t  Pomocou imbusového kľúča, otvor kľúča 5, zaskrutkujte alebo vyskrutkujte 
nastavovacie nohy. 
Vyskrutkovaním nastavovacích nôh (doprava) sa základňa váhy nadvihne, 
zaskrutkovaním nastavovacích nôh (doľava) základňa váhy klesne.
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  Nivelácia základne váhy (IGG)
 t  Základňu váhy pomocou nastavovacích nôh vyrovnajte takým spôsobom, aby sa 

vzduchová bublina vodováhy nachádzala v strede kruhu. 
t  Skontrolujte, či sa všetky štyri nastavovacie nohy dotýkajú podkladu. 
y  Všetky nastavovacie nohy musia byť rovnomerne zaťažené.

  t  Po vyrovnaní poistné matice opäť pevne priskrutkujte: 
malé základne (1 meracia jednotka) proti rámu základne, 
veľké základne (4 meracie jednotky) proti podstavcu základne.

t Položte misku váhy.

 Prevádzkové medze
  Maximálne zaťaženie základne váhy by sa nemalo prekračovať.  

V závislosti od položeného zaťaženia (na stred, zboku, jednostranná záťaž na rohu) 
je maximálne zaťaženie základne váhy:

Veľkosť základne Stred Bok Roh
320 + 240 50 35 20

400 + 300 130 85 45

500 + 400 300 200 100

500 + 400 P* 600 400 200

650 + 500 S** 450 300 150

800 + 600 P* 1 200 800 400

800 + 600 S** 900 600 300

800 + 800 4 500 3 000 1 500

1 000 + 800 4 500 3 000 1 500

1 000 + 1 000 4 500 3 000 1 500

1 250 + 1 000 4 500 3 000 1 500

1 500 + 1 250 4 500 3 000 1 500

1 500 + 1 500 4 500 3 000 1 500

2 000 + 1 500 4 500 3 000 1 500

 * Oceľ
 ** Ušľachtilá oceľ

Pre modely CAS* Veľkosť základne Nosnosť (stred) v kg
 400 + 300 130
 560 + 450 130
 800 + 600 600
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  Odolnosť proti otrasom
Základňa váhy je robustne konštruovaná, ale mali by ste zabrániť padajúcemu vážia-
cemu materiálu, bočným nárazom alebo otrasom. Základňa váhy odolá zaťaženiam 
stanovených v norme DIN IEC68,časť 2-27.

  Poznámky na plánovanie nadstavieb

 3  Pred pripojením základne váhy do elektrickej siete musia byť nadstavby kompletne 
namontované.

Základňa váhy je vhodná na zabudovanie do zariadení. Základom voľby na tento 
účel potrebných nadstavieb sú náčrty s rozmermi. Upevnenie základne váhy sa 
pri modeloch CAH*IG* sa musí vykonať pomocou upevňovacej súpravy YAS04IS.
Pohybujúce sa alebo rotujúce diely na miske váhy sa musia usporiadať takým spôso-
bom, aby nemohli ovplyvniť výsledok váženia. Rotujúce diely sa musia napr. vyvážiť. 
Miska váhy musí byť na všetkých stranách voľná, aby v dôsledku padajúcich dielov 
alebo nečistôt nedošlo ku kontaktu medzi základňou váhy a napevno namontovaný-
mi dielmi.
Káble a hadice medzi základňou váhy a inými zariadeniami nesmú vyvíjať žiadnu 
silu na základňu váhy. Tieto káble nesmú dosadať na misku váhy.
Pri nadstavbe systémov v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu (zóna 2, resp. 
22) je nevyhnutné dbať na relevantné predpisy, napr. EN60079-14.
Osobitnú pozornosť venujte zabráneniu, resp. zvedeniu elektrostatického náboja 
v dôsledku pohyblivých dielov (napr. valčekové dopravníky).

  Rozsah tarovacieho zaťaženia (rozsah nulovania)
Hmotnosť nadstavieb, ktoré sú napevno namontované na základni váhy, sa označuje 
ako »Tarovacie zaťaženie«. Tarovacie zaťaženie v základni váhy sa kompenzuje 
elektricky, aby bol k dispozícii plný rozsah váženia, a tým bolo možné nulovanie, 
resp. nastavenie (pomocou externých závaží).
Väčšie tarovacie zaťaženia vedú k zníženiu rozsahu váženia. Musia byť dosiahnuté 
nasledujúce minimálne hodnoty rozsahu váženia:
–  Pri CAS*E-16ED… a CAS*E-34ED… musí zostať minimálne 20 kg rozsahu váženia
–  Pri CAS*E-64ED… a CAS*G-64FE… musí zostať minimálne 35 kg rozsahu váženia
–  Pri CAH/CAS*G-150IG-H a CAH/CAS*G-300IG-H musí zostať minimálne 60 kg 

rozsahu váženia

  Tarovacie zaťaženie sa vždy musí stanoviť pred posudzovaním zhody!

  Aklimatizácia zariadenia
Ak studené zariadenie umiestnite do teplého prostredia, môže dôjsť k oroseniu 
(kondenzácii). 
t  Zariadenie odpojené od elektrickej siete aklimatizujte cca 2 hodiny pri izbovej 

teplote. 
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Uvedenie do prevádzky
 Pracovné kroky 1.) Umiestnite základňu váhy s vyhodnocovacou jednotkou.

2.) Nivelujte základňu váhy.
3.)  Pripojte periférne zariadenia, napr. tlačiareň, na rozhrania COM1 alebo 

UNICOM: Pozri kapitolu dátové rozhrania od strany 99.
4.) Zapojte sieťovú prípojku.
5.) Vykonajte ladenie: Nastavenie, pozri stranu 27, linearizácia, pozri stranu 24.

Pripojenie periférneho zariadenia alebo ďalšej základne 
váhy
Na prípojku WP1 vyhodnocovacej jednotky Combics pripojil výrobca pripojená 
základňa váhy IS.

 
3

 Pripojenie záťažovej jednotky by mal vykonať len kvalifikovaný a autorizovaný 
špecialista spol. Minebea Intec. V prípade nesprávnej inštalácie zaniká záruka.

 
3

 Pripojenie periférnych zariadení na rozhrania by mal vykonať len kvalifikovaný 
a autorizovaný špecialista spol. Minebea Intec. V prípade nesprávnej inštalácie 
zaniká záruka.

 
3

  
 Pred začatím pripájania vytiahnite sieťovú zástrčku! 

t Uložte káble periférnych zariadení do vyhodnocovacej jednotky.

 CAW3S, CAH3/CAS3 (IP69K) t Rozoberte vyhodnocovaciu jednotku Combics:
	    Uvoľnite desať klobúkových matíc na čelnej doske. Odstráňte čelnú dosku.

 

 Montáž spojovacieho kábla a kábel rozhrania

 
3

 Káblová priechodka (krytie IP69K) je na vyhodnocovacej jednotke predmontovaná.  
 Všetky činnosti na priechodke vykonávajte opatrne.  
  Bezpodmienečne použite momentový kľúč. Doťahovací moment tejto káblovej 

priechodky je 5 Nm. 

  Príprava kábla

  t Odizolujte koniec kábla cca 14 cm.
t Tienenie skráťte na cca 2 cm a vytiahnite ho dozadu cez izoláciu.
t  Odizolujte žily spojovacieho kábla cca 5 mm a nasuňte na konce žíl dutinky.
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  Montáž káblovej priechodky

 
3

 Všetky činnosti na priechodke vykonávajte opatrne.  
 Bezpodmienečne použite momentový kľúč.  
 Doťahovací moment tejto káblovej priechodky je 5 Nm. 

 
41 5

 t   Odstráňte zaslepovacie zátky na určenom otvore vyhodnocovacej jednotky.
t  Priloženú káblovú priechodku nasuňte cez otvor a pomocou kontramatice (1) 

zvnútra zaistite.

 
2

3

 t   Kábel posúvajte cez káblovú priechodku, až kým tienenie bude mať (2) kontakt 
so svorkami (3). Prítlačnú maticu (4) doťahujte, až kým tesniaca vložka (5) 
medzi prítlačnou maticou a káblom nevytvorí malú vypuklinu.

t Skontrolujte kontakt tienenia a svoriek.
t  Žily kábla rozhrania napevno priskrutkujte na svorky podľa schémy obsadenia 

svoriek.
t  Po ukončení montážnych prác skontrolujte krytie IP69K, na tento účel použite 

manometer. Ďalšie informácie vám k tomu na požiadanie poskytne servis spol. 
Minebea Intec.

  Pripojenie kábla
 t   Všetky žily kábla prestrčte cez feritové jadro a po ovinutí okolo feritového jadra 

prestrčte ešte raz všetky žily cez feritové jadro.
 t   Žily pevne priskrutkujte na svorky. 

 Obsadenie prípojok, pozri nasledujúce strany

 t   Priradenie farieb/signálov nájdete v príslušnom návode na obsluhu/v liste 
technických údajov k základni váhy. Neobsadené vodiče náležite zaizolujte.

t   V prípade pripojenia snímača zaťaženia technikou 4 vodičov (kábel základne 
váhy, ktorú je potrebné pripojiť, má len 4 vodiče) páry svoriek 1 a 2 (EXC+ 
a SENSE+), ako aj 5 a 6 (SENSE- a EXC-) spojte pomocou drôtového mostíka.

  Pripojenie základní váhy IS na Combics 3
Základňa váhy IS sa môže pripojiť na WP2.

 Znaky – Základne váh IS majú svoje vlastné spracovanie nameraných hodnôt.
– Interné nastavenie je možné.
– Modely IS…-0CE: Majú vlastné registračné čísla so štítkom na kábli.
– Platia podmienky, ktoré sú opísané v príslušnom návode.
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  Obsadenie prípojok:  
Combics 3

  Digitálna doska plošných spojov
Obsadenie svoriek COM1, COM2 a PS2 (platí pre všetky dosky plošných spojov)
    PS2
1 LOAD_PRINTER 11 Clear to Send (CTS) 21 5 V zopnutý
2 RESET_OUT 12 Data Terminal Ready (DTR) 22 PS/2_dáta
3 GND 13 Dátový vstup (RXD) 23 PS/2_takt
4 GND 14 Dátový výstup (TXD) 24 GND
5 5V_OUT 15 GND COM2
6 5 V zopnutý 16 Universal In 31 CTS_COM2
7 GND 17 Riadiaci výstup »nižší« 32 DTR_COM2
8 GND 18 Riadiaci výstup »rovný« 33 RXD_COM2
9 n.c. 19 Riadiaci výstup »vyšší« 34 TXD_COM2
10 LINE_OUT 20 Riadiaci výstup »set« 35 GND
    36 GND

Obsadenie svoriek A8
1 EXC+ Napájacie napätie mostíka (+)
2 SENSE+ Sense (+) na napájacie napätie mostíka
3 OUT+ Meracie napätie kladné
4 OUT- Meracie napätie záporné
5 SENSE- Sense (-) na napájacie napätie mostíka
6 EXC- Napájacie napätie mostíka (-)
Klávesnica, LED + displej, pamäť A Alibi

A6/7

TastaturLED + Display

PS2 COM1 COM2  Doska plošných spojov rozhrania RS232/485 pre základňu váhy IS 
(možnosť A6/A7)

Obsadenie svoriek A6/7
1 CTS 11 TxD/RxD+
2 DTR 12 TxD/RxD-
3 RxD 13 LINE_OUT
4 TxD 14 LINE_OUT
5 GND 15 GND
6 Blokovanie nastavenia 16 GND
Klávesnica
LED + displej, pamäť A Alibi

A20

TastaturLED + Display

PS2 COM1 COM2  Doska plošných spojov rozhrania prevodníka A/D 10.000e (možnosť 
A20)
Obsadenie svoriek A20
1 EXC+
2 SENSE+
3 OUT+
4 OUT-
5 SENSE-
6 EXC-
Klávesnica
LED + displej, pamäť A Alibi

A

A

A



A62/72

TastaturLED + Display

PS2 COM1 COM2   Doska plošných spojov rozhrania RS232/485 pre základňu váhy IS 
(možnosť A62/A72)

 Doska plošných spojov rozhrania A6/7 a A62/72

1 CTS 11 TxD/RxD+
2 DTR 12 TxD/RxD-
3 RxD 13 LINE_OUT
4 TxD 14 LINE_OUT
5 GND 15 GND
6 Blokovanie nastavenia 16 GND
Klávesnica
LED + displej, pamäť A Alibi

Schéma zapojenia konektorov pre rozhranie COM1

  Typ modelu CAW3P | CASLE-SPC (krytie IP44) 

Prípojná zásuvka COM1:
25-pól. miniatúrna zásuvka D-Sub DB25S s priechodkou so závitom 

 Odporúčaný konektor rozhrania:
25-pól. miniatúrny konektor D-Sub DB25 s integrovaným tieniacim viečkom, tienia-
cim plechom (typ Amp 826 985-1C) a blokovacími skrutkami (typ Amp 164868-1) 

Obsadenie pinov COM1
Pin  1: Tienenie
Pin  2: Dátový výstup (TxD)
Pin  3: Dátový vstup (RxD)
Pin  4: GNO
Pin  5: Clear to Send (CTS)
Pin  6: Neobsadený
Pin  7: Interná kostra (GND)
Pin  8: Interná kostra (GND)
Pin  9: Neobsadený
Pin  10: Neobsadený
Pin  11: +12 V pre tlačiareň
Pin  12: RES_OUT\
Pin  13: +5 V Switch
Pin  14: Interná kostra (GND)
Pin  15: Univerzálne tlačidlo
Pin  16: Riadiaci výstup »nižší«
Pin  17: Riadiaci výstup »rovný«
Pin  18: Riadiaci výstup »vyšší«
Pin  19: Riadiaci výstup »set«
Pin  20: Data Terminal Ready (DTR)
Pin  21: Napájanie kostry (GND)
Pin  22: Neobsadený
Pin  23: Neobsadený
Pin  24:   Napájanie +15 … 25 V  (periférne zariadenie)
Pin  25: +5 V
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Pripojenie na PC pomocou rozhrania COM1
Na pripojenie PC na vyhodnocovaciu jednotku podľa štandardu RS232-C/V24 pre prenosové vedenia do dĺžky 15 m 
použite nasledujúce káble:
typ modelu CAW3P | CASLE-SPC: spojovací kábel 7357312
typ modelu CAW3S | CAH3/CAS3: spojovací kábel YCC02-D09F6

Obsadenie prípojok
Obsadenie prípojok pre kábel z vyhodnocovacej jednotky do rozhrania RS232-PC (COM1).

 Strana vyhodnocovacej jednotky Strana PC

 Typ modelu CAW3P | CASLE-SPC Zásuvka D-Sub
 25-pól. konektor D-Sub 9-pól. alebo 25-pól.
  1
 Sgn GND 7 5 GND  7 GND
 TxD 2 2 RxD  3 RxD
 RxD 3 3 TxD  2 TxD
 DTR 20 8 CTS  5 CTS
 CTS 5 4 DTR  20 DTR
 
 Typ modelu CAW3S | CAH3 | CAS3
 Voľný koniec kábla  Zásuvka D-Sub  
     9-pól. alebo 25-pól.

 Sgn GND 15 5 GND  7 GND
 TxD 14 2 RxD  3 RxD
 RxD 13 3 TxD  2 TxD
 DTR 12 8 CTS  5 CTS
 CTS 11 4 DTR  20 DTR

RS232
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Schéma zapojenia konektorov pre rozhranie COM2
Typ modelu CAW*P, CASLE-SPC (krytie IP-44)

Prípojná zásuvka COM2:

9-pól. miniatúrna zásuvka D-Sub DB9S s priechodkou so závitom 

Odporúčaný konektor rozhrania:
9-pól. miniatúrny konektor D-Sub DB9 s integrovaným tieniacim viečkom a tieniacim 
plechom a blokovacími skrutkami (typ Amp 164868-1).

Obsadenie pinov:

Pin 1 +5 V out
Pin 2 Dátový výstup (TxD)
Pin 3 Dátový vstup (RxD)
Pin 4 Clear to Send (CTS)
Pin 5 Interná kostra (GND)
Pin 6 Reset
Pin 7 Neobsadený
Pin 8 Data Terminal Ready (DTR)
Pin 9 Load Printer

6
5 1
9
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Pripojenie na PC pomocou rozhrania COM2
Na pripojenie PC na vyhodnocovaciu jednotku podľa štandardu RS232-C/V24 pre prenosové vedenia do dĺžky 15 m 
použite nasledujúce káble:
typ modelu CAW3P | CASLE-SPC: spojovací kábel 7357312
typ modelu CAW3S | CAH3/CAS3: spojovací kábel YCC02-D09F6

Obsadenie prípojok
Obsadenie prípojok pre kábel z vyhodnocovacej jednotky do rozhrania RS232-PC (COM1).

 Strana vyhodnocovacej jednotky Strana PC

 Typ modelu CAW3P | CASLE-SPC  zásuvka D-Sub
 25-pól. konektor D-Sub 9-pól. alebo 25-pól.
  1
 Sgn GND 7 5 GND 7 GND
 TxD 2 2 RxD 3 RxD
 RxD 3 3 TxD 2 TxD
 DTR 20 8 CTS 5 CTS
 CTS 5 4 DTR 20 DTR
 
 Typ modelu CAW3S | CAH3/CAS3
 Voľný koniec kábla  Zásuvka D-Sub  
     9-pól. alebo 25-pól.

 Sgn GND 15 5 GND 7 GND
 TxD 14 2 RxD 3 RxD
 RxD 13 3 TxD 2 TxD
 DTR 12 8 CTS 5 CTS
 CTS 11 4 DTR 20 DTR

RS232
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3
1

4
2

6 5

 Schéma zapojenia konektorov pre rozhranie PS2
 Typ modelu CAW3P/CASLE-SPC (krytie IP44)

Prípojná zásuvka PS2:
6-pól. miniatúrna zásuvka PS2 (mini-DIN)

Odporúčaný konektor rozhrania:
6-pól. miniatúrny konektor PS2 s integrovaným tieniacim viečkom

Obsadenie pinov:
Pin  1: Keyboard Data (dátové vedenie)
Pin  2: Neobsadený
Pin  3: Interná kostra (GND)
Pin  4: +5 V zapojený
Pin  5: Keyboard Clock (takt)
Pin  6: Neobsadený

  Pripojenie čítačky čiarových kódov
  Príslušenstvo YBR05FC, YBR05PS2

  t  Odpojte vyhodnocovaciu jednotku od prívodu elektrickej energie (vytiahnite 
sieťovú zástrčku)

Pri typoch modelu CAW3P/CASLE-SPC:
t  Pripojte čítačku čiarových kódov prostredníctvom PS/2.

Pri type modelu CAW3S | CAH3/CAS3:
t  Obsadenie pinov pozri v odseku »Základňa váhy« (prostredníctvom pripájacieho 

kábla YCC02-BR02 alebo ako možnosť M8) na strane 14.
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  Zmontovanie vyhodnocovacej jednotky Combics
	  t Nasaďte čelnú dosku a momentom 1 Nm upevnite desať klobúkových matíc.

  Zapojenie sieťovej prípojky
Na prívod elektrickej energie je určený dodávaný, už namontovaný sieťový kábel.  
Sieťový zdroj je integrovaný do vyhodnocovacej jednotky. Zariadenie je vhodné 
na prevádzku s napätím 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz. 

 3 
Sieťová prípojka musí vyhovovať ustanoveniam platným vo vašej krajine!

 

Uvedená hodnota napätia (pozri výrobný štítok) sa musí zhodovať s miestnym 
napätím. Ak by uvedené sieťové napätie alebo verzia zástrčky sieťového kábla 
nevyhovovali normám používaným u vás, upovedomte najbližšie zastúpenie spol. 
Minebea Intec alebo svojho predajcu.

  t  Skontrolujte hodnotu napätia a verziu zástrčky.
t  Zástrčku sieťového kábla pripojte do predpisovo inštalovanej zásuvky.

Zariadenie stupňa ochrany 1
  t  Zástrčku sieťového kábla pripojte do predpisovo inštalovanej zásuvky 

s prípojkou ochranného vodiča (PE). 

 Ochranné opatrenia
 
3

  Pri prívode elektrickej energie zo sietí bez ochranného vodiča musí spôsobilá osoba 
zaistiť náhradnú ochranu podľa platných predpisov pre inštaláciu. Predlžovací kábel 
bez ochranného vodiča nesmie rušiť ochranný účinok.

Pred prvým uvedeným do prevádzky by mali byť prípadné nadstavby kompletne 
namontované. Zabráňte pripojeniu zariadenia na elektricky intenzívne zaťažené 
vedenia, napr. kompresor, veľké stroje a pod.

  Doba zahrievania
  Na poskytovanie presných výsledkov potrebuje zariadenie po zapojení do elektrickej 

siete dobu zahrievania minimálne 30 minút. Až potom dosiahne zariadenie potreb-
nú prevádzkovú teplotu.

  Prevádzka ciachovaného zariadenia pri použití s povinným 
ciachovaním:

  Po zapojení do elektrickej siete dodržiavajte dobu zahrievania minimálne 24 hodín.
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Konfigurácia váhy
Servisný režim

 Účel Servisný režim umožňuje prístup do prídavných položiek menu v menu Setup, 
ktoré sú pri deaktivovanom servisnom režime skryté. V servisnom režime môžete 
vykonávať najdôležitejšie nastavovacie a ladiace činnosti vo vyhodnocovacej 
jednotke a na pripojenej základni váhy, napr. konfiguráciu A/D prevodníka.

Aktivovaný servisný režim je označený prostredníctvom symbolu »S« v pravom 
hornom rohu zobrazovacej jednotky. Reštartovaním zobrazovacej jednotky sa 
servisný režim deaktivuje.

  Aktivácia servisného režimu
t Stlačte tlačidlo e na zapnutie zariadenia.
y Pri zapnutí sa váha nachádza v aplikačnom programe.

  t  Zadajte servisný kód (pozri Všeobecné prístupové kódy do zariadenia) a zadanie 
potvrďte tlačidlom M. Zadajte servisný kód (pozri Všeobecné prístupové kódy 
do zariadenia) a zadanie potvrďte tlačidlom M.

  y  Zariadenie sa teraz nachádza v servisnom režime. Vpravo hore na zobrazovacej 
jednotke sa zobrazí »S«.

t  Tlačidlo rýchlej voľby »q« stlačte viackrát, aby ste sa dostali na riadok 
»Geräteparameter (parametre zariadenia)«.

  t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y Otvorí sa podmenu »Gerät (zariadenie)«.

  t  Zvoľte a otvorte príslušnú položku menu. Postup opakujte, kým nebude možné 
otvoriť požadovanú položku menu na najnižšej úrovni menu.

t  Položku menu si môžete pozrieť alebo zmeniť (potvrďte stlačením »l«) 
a pomocou symbolu »o« sa vrátite do predošlého menu.

t Stlačte tlačidlo M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.

Zatvorenie servisného režimu
 Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa zariadenie opäť nachádza v bežnom aplikač-
nom režime. Ak však menu Setup zatvoríte bez zmeny nastavení stlačením tlačidla 
M alebo stlačením tlačidla rýchlej voľby »oo«, servisný režim zostane naďalej 
aktívny. Stlačením tlačidla M sa menu Setup opäť otvorí.  
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 Konfigurácia váhy

Prehľad menu Setup v servisnom režime
o = výrobné prednastavenie 
x = nastavenie používateľa 

Zadanie hesla pre servis Setup Parametre aplikácií, pozri návod na obsluhu »Základné parametre aplikácií«
  Tlačidlo Fn, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«
  Parametre zariadenia
  Informácie, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«
  Jazyk, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«

Prístup do menu Setup pomocou hesla pre servis

Parametre zariadenia 
 WP-1
  RS-2321)
      Štandardná konfigurácia SBI
      Ciachovaná konfigurácia SBI 
   o IS-232
      ADC-232

  RS-4851)
   o IS-485
      ADC-485
   

 Konfigurácia ADU (pozri odsek »Menu Setup, konfigurácia A/D prevodníka«)
Kalibrácia/nastavenie

    Tlačidlo funkcie CAL
     o Ext. kal./nast.; štandardné závažie
        Ext. kal./nast.; voliteľné závažie
        Ext. linearizácia; štandardné závažia
        Ext. linearizácia; voliteľné závažie
        Nastaviť tarovacie zaťaženie2)
        Vymazať tarovacie zaťaženie2)
        Tlačidlo je zablokované

    Proces kal./nast.
        Kalibrácia s automatickým nastavením
     o Kalibrácia s ručným nastavením

    Funkcia isoCAL3)
     o Vyp.
        Upozornenie na nastavenie

    Schválenie externého nastavenia2)
     o Schválené
        Zablokované 

    Externé závažie
        Závažie na kal./nast.:
        Závažie na linear. 1 … 4:

    
        
 
         
        
        
         
      

    Zemepisné údaje2)
        Zadanie parametrov
         Zemepisná šírka 
         Nadmorská výška
         Gravitačné zrýchlenie
        Uloženie parametrov
         Áno

      o Nie
1) Variant vybavenia: – potom interné blokovanie
2) Zmena nastavení odpadá pri ciachovaných zariadeniach
3) Len v prevádzke so základňami váhy IS spol. Minebea Intec alebo externým A/D prevodníkom
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Parametre zariadenia 
 WP-1
  IS-485
   
 
    
    
    

    Položky menu »Úprava filtra« … »Výrobné prednastavenie len pre parametre váženia«, pozri odsek 
»Prehľad Setup (parametre)«

     Vyp.
     COM-1 (ak sa WP má priradiť k tomuto rozhraniu)
     COM-2 (ak sa WP má priradiť k tomuto rozhraniu)
     UNICOM (len ak je k dispozícii)

 WP-2, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«
     RS-2321) ako menu »IS-485« pri WP-1
     RS-4851) ako menu »IS-485« pri WP-1
  o Vyp.
     COM-1 ako WP-1
     COM-2 ako WP-1

 COM-1, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«

 COM-2, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«

 »Riadenie vstupov/výstupov (I/O)« … »Údaje terminálu«, pozri odsek »Prehľad Setup (parametre)«

 SQmin
     Zadanie SQmin
      SQmin WP1
    SQmin WP1 0.000 kg
      SQmin WP2
    SQmin WP2 0.000 kg
      SQmin WP3
    SQmin WP3 0.000 kg
  Zobrazovacia jednotka
      Nie
   o Áno
  Tlač GMP
   o Nie
      Áno

 Pamäť Alibi2)
  Vymaž pamäť Alibi
      Áno
   o Nie
  Cyklus pamäte Alibi
      V dňoch 90

1) Variant vybavenia: – potom interné blokovanie
2) Len keď je k dispozícii interná pamäť Alibi (možnosť)
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 Konfigurácia váhy

Menu Setup Konfigurácia ADU

Prístup do menu Setup v servisnom režime

WP1 – Interne – Konfigurácia ADU

  Štandardná konfigurácia  Rozsahy  Jednorozsahová Jednotka  
         váha na displeji d  
          Max. zaťaženie

         Multiintervalová   Jednotka  
na displeji d

          Rozsah 1
          Rozsah 2
          Rozsah 3
          Max. zaťaženie

         Viacrozsahová váha  Jednotka  
na displeji d

          Rozsah 1
          Rozsah 2
          Rozsah 3
          Max. zaťaženie

       Schválené  Voliteľné/o
       jednotky  Gram/g
         Kilogram/kg
         Karát/ct
         …

       Uložiť konfiguračné  Áno
       údaje o Nie

 o Ciachovaná   Trieda Trieda III/IIII 
  konfigurácia   ciachovania
      Rozsahy  Jednorozsahová váha 
          D:
          E:
        Min. zaťaženie:
        Max. zaťaženie:
      
        Multiintervalová váha
          D:
          E:
        Min. zaťaženie:
        Rozsah 1:
        Rozsah 2
        Rozsah 3:
        Max. zaťaženie:
      
        Multiintervalová váha
          D:
          E:
        Min. zaťaženie:
        Rozsah 1:
        Rozsah 2
        Rozsah 3:
        Max. zaťaženie:
      
      Schválené jednotky  
       Voliteľné/o
       Gram/g
       Kilogram/kg
       …

      Uložiť konfiguračné údaje
         Áno
        o Nie
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 Konfigurácia váhy 

Analógovo-digitálny prevodník (ADU)
 Účel Adaptácia parametrov analógovo-digitálneho prevodníka na pripojenú záťažovú 

jednotku alebo základňu váhy. Po konfigurácii A/D prevodníka je A/D prevodník 
v spojení so snímačom zaťaženia definovaný ako váha.

 
3

  Ovplyvnenie výsledkov váženia vyhodnocovacou jednotkou po zablokovaní 
konfigurácie A/D prevodníka už nie je možné. Rozsah možných funkcií váhy je 
stanovený v A/D prevodníku. Funkcie váhy, ktoré sa dajú spomenúť, sú napr. čítanie 
odváženej hodnoty, tarovanie, nastavenie, čítanie hodnoty tary, uloženie/vymazanie 
zadania hodnôt tary.

 Poznámky k nastaveniu –  Konfigurácia A/D prevodníka je možná len pri rozpojenom blokovacom spínači. 
Blokovací spínač po konfigurácii A/D prevodníka opäť zopnite.

  –  Pred začatím samotnej konfigurácie A/D prevodníka musíte zvoliť, či má byť 
základňa váhy konfigurovaná ako štandardná alebo ciachovaná základňa váhy.

  –  Konfigurácia A/D prevodníka sa vykonáva v servisnom režime v menu Setup 
pre prvú základňu váhy pod »WP-1« a pre druhú základňu váhy pod  
»WP-2«.

  –  Zadania konfigurácie A/D prevodníka nie sú ovplyvnené použitím menu Reset 
(obnovenie parametrov Setup na výrobné nastavenie).

  Pozri aj prehľad v odseku »Menu Setup, konfigurácia A/D prevodníka« na strane 25.

Parametre nastavenia na konfiguráciu A/D prevodníka
 Štandardná alebo ciachovaná konfigurácia Na začiatku konfigurácie A/D prevodníka musíte stanoviť, či základňa váhy má 

byť konfigurovaná ako štandardná alebo ciachovaná základňa váhy (prevádzka 
pri použití s povinným ciachovaním).

  –  Štandardná konfigurácia »Standard (štandard)«
  –  Ciachovaná konfigurácia »Eiche (ciachovanie)«

  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q«. Tlačidlo rýchlej voľby »O« potvrdzuje 
voľbu a otvára konfiguračné menu.

 Trieda ciachovania V štandardnej konfigurácii je táto položka menu skrytá. V ciachovanej konfigurácii 
je voliteľná výlučne trieda l/m. Otvorte položku menu »Eichklasse 
(trieda ciachovania)«, zvoľte »Klasse III/IIII (trieda III/IIII)« a výber 
potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.

 Rozsahy Rozsah váženia základne sa môže rozdeliť do jedného alebo viacerých rozsahov.

  –  »Einbereichswaage (jednorozsahová váha)«: 
    Rozdeľuje rozsah váženia v závislosti od najmenšej jednotky na displeji d 

a maximálnej váživosti na najmenšie odčítateľné dieliky stupnice.
  –  »Mehrteilungswaage (multiintervalová váha)«: 
    Rozdelenie až do 4 rozsahov s rozdielnou odčítateľnosťou. Prepínanie sa 

uskutočňuje automaticky. Po tarovaní je aj pri vyššie zaťaženej základni váhy 
k dispozícii maximálne rozlíšenie. Pri ciachovanej konfigurácii je prípustné len 
v triedach presnosti l/m.

  –  »Mehrbereichswaage (viacrozsahová váha)«: 
    Váha s dvoma alebo viacerými rozsahmi váženia. Pri prekročení medze rozsahu 

sa prepne do najbližšieho vyššieho rozsahu váženia (nižšie rozlíšenie) a zostane 
v ňom. Spätné prepnutie sa uskutočňuje len pri úplnom uvoľnení po stlačení 
tlačidla (.
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 Konfigurácia váhy

 Požadovanú konfiguráciu zvoľte stlačením tlačidla rýchlej voľby »Q« alebo »q«. 
Stlačením tlačidla »O« voľbu potvrďte. V podmenu môžete vykonávať ďalšie nasta-
venia: Jednotka na displeji d/ciachovacia hodnota e, minimálne zaťaženie (len pri 
ciachovanej konfigurácii), medze rozsahu (len pri multiintervalovej alebo viacrozsa-
hovej váhe), maximálne zaťaženie. Tlačidlom rýchlej voľby »l« potvrďte alebo stla-
čením »Esc« prerušte.

 Jednotka na displeji d Jednotka na displeji d udáva rozlíšenie váhy.  
Zadanie je možné len v intervaloch 1, 2, 5, 10, 20 atď. Jednotka na displeji d sa 
pri základniach váhy s povinným ciachovaním alebo ciachovaných základní váh 
rovná ciachovacej hodnote e.

 Ciachovacia hodnota e Ciachovacia hodnota e uvádza rozlíšenie váhy v prevádzke s povinným ciachovaním 
Zadanie je možné len v krokoch 1, 2, 5, 10, 20 atď. Pre váhy tried l/m platí 
e = d. Preto sa pri ciachovanej konfigurácii jednotka na displeji d nezisťuje.

  V prípade »Štandardnej konfigurácie« je táto položka menu skrytá.

 Minimálne zaťaženie (min. zaťaženie) V prípade »Štandardnej konfigurácie« je táto položka menu skrytá. V tejto položke 
menu sa zadáva minimálne zaťaženie pripojenej základne váhy.

  Minimálne zaťaženie je pri váhach s triedou ciachovania l 20 e, pri triede m 
10 e.

 Oznámenie: Minimálne zaťaženie je varovanie pre prevádzkovateľa, že pod týmto zaťažením 
môže pripočítanie tolerancií viesť k relevantným chybám merania. Naváženie 
pod hranicu minimálneho zaťaženia nie je v Nemecku dovolené.

 Maximálne zaťaženie (max. zaťaženie) Maximálne zaťaženie je zaťaženie, ktoré môžete maximálne položiť na váhu. 
Pri vyšších hmotnostiach váha zobrazuje preťaženie »H«. Z maximálneho zaťaženia 
a najmenšej jednotky na displeji d sa vypočítajú dieliky stupnice váhy (napr. 
maximálne zaťaženie = 15 000 kg najmenšia jednotka na displeji d = 0.005 kg, 
výsledok je 3 000 dielikov stupnice).

  V prevádzkach s povinným ciachovaním počet dielikov stupnice nesmie prekračovať 
hodnotu 3 000 e, resp. pri multiintervalových váhach hodnotu 3 000 e na rozsah.

  V prevádzke nepodliehajúcej povinnému ciachovaniu sa váha »SuperRange« môže 
definovať tak, že počet prípustných dielikov stupnice sa zvýši nad 3 000. Zároveň je 
nutné akceptovať prípadné vyskytujúce sa fyzikálne obmedzenia.

 Rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3 Pre jednotlivé rozsahy sa zadajú medze rozsahu. Pri prekročení týchto medzí sa 
zmení presnosť. Pri zadaní platí: rozsah 1 < rozsah 2 < rozsah 3 < maximálne 
zaťaženie.

  Rozsah váženia sa tak môže rozdeliť až do štyroch rozsahov. Rozlíšenie sa mení 
s intervalom 1, 2, 5, 10, 20 atď., pričom najmenšie rozlíšenie je zadaná najmenšia 
jednotka na displeji d. Rozsahy, ktoré nie sú potrebné, vynulujte.

 Schválené jednotky Položka menu slúži na zablokovanie jednotiek, ktoré by v režime váženia (jednotka 
hmotnosti x, x = 1, 2) nemali byť voliteľné. Všetky jednotky označené symbolom * 
sú schválené (viacnásobný výber je možný).

  Pomocou tlačidla rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte a tlačidlom rýchlej voľby »l« 
zablokujte alebo opäť odblokujte.

 Uložiť konfiguračné údaje Na uloženie konfigurácie A/D prevodníka pomocou tlačidla rýchlej voľby »O« zvoľte 
»Ja (Áno)« a výber potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«. Zariadenie vykoná reset 
softvéru a prepne sa do bežného režimu váženia. Ak sa konfigurácia nemá uložiť, 
položku menu zatvorte tlačidlom rýchlej voľby »o«.

  Po konfigurácii sú A/D prevodník a záťažová jednotka definované spolu ako váha 
a môžete ju obsluhovať ako bežnú základňu váhy. V nadväznosti na to musíte 
stanoviť jednotku hmotnosti a vykonať ladenie. Podrobný opis nájdete v odseku 
»Nastavenie v servisnom režime«.
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  Konfigurácia analógovo-digitálneho prevodníka (ADU)

 Predpoklad Základňa váhy už musí byť pripojená.

 Rozpojenie blokovacieho spínača Blokovací spínač sa nachádza na zadnej strane vyhodnocovacej jednotky, 
bezprostredne vedľa prípojky základne váhy.
t  Odmontujte viečko.
t  Spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).

 Aktivovanie servisného režimu t   Pozri odsek »Servisný režim« na strane 21.

 Konfigurácia t   Zvoľte základňu váhy »WP-1«.
  t   Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 

toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

  y   Na krátky čas sa zobrazí hlásenie »Funktion aktiv (funkcia je 
aktívna)«. Potom sa otvorí menu »WP-1 interne«.

  t   Zvoľte menu ADU-Konfguration (konfigurácia ADU).
  t   Pomocou tlačidla rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte požadovaný dátový 

záznam na konfiguráciu: »Standard (štandard)« alebo »Eiche 
(ciachovanie)« (ciachovaná konfigurácia).  
Prednastavenie závisí od dátového záznamu.

  t   Otvorte menu na zadanie parametrov pre konfiguráciu A/D prevodníka. 
V našom príklade sa otvorí menu pre základňu váhy s povinným ciachovaním.  
 Ak ste predtým zvolili možnosť »Standard (štandard)«, položka menu 
»Eichklasse (trieda ciachovania)« sa nezobrazí.

  t   Otvorte prvú položku menu.  
Pri štandardnej konfigurácii otvorte položku menu »Bereiche (rozsahy)«, 
pri ciachovanej konfigurácii položku menu »Eichklasse (trieda 
ciachovania)«.

     Pri ciachovanej konfigurácii je vždy potrebné najskôr otvoriť položku menu 
»Eichklasse (trieda ciachovania)!

  t   Nastavte triedu ciachovania l/m. Symbol »o« má označiť nastavenie, príp. 
potvrdenie tlačidlom rýchlej voľby »l«.

  t   Položku menu zatvoríte tlačidlom rýchlej voľby »o«.
  t   Otvore položku menu »Bereiche (rozsahy)«.

i
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   V názornom príklade je použité nastavenie »Einbereichs-Waage 
(jednorozsahová váha)« (označenie »o«).

  t   Na zmenu konfigurácie váhy tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« označte 
príslušný riadok a tlačidlom rýchlej voľby »O« otvorte zvolené menu.

  y   Konfigurácia sa tým aktivuje. Pri návrate do vyššej úrovne menu je označená 
symbolom »o«.

     Bližšie vysvetlenia ku konfigurácii rozsahu sa nachádzajú v odseku »Parametre 
nastavenia na konfiguráciu A/D prevodníka« na strane 26.

 

  Prednastavené hodnoty závisia od nahraného dátového záznamu a musia sa 
prípadne adaptovať. V príklade je na konfiguráciu jednorozsahová váha použitý 
dátový záznam pre ciachovanú konfiguráciu.

 Jednorozsahová váha t   Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« označte jednotlivé vstupné polia.
  t   Zadanie čísiel pomocou tlačidla 0 … 9 a . (Desatinné miesto). Korektúra 

pomocou tlačidla c.
  t   Tlačidlom rýchlej voľby »l« potvrďte. 

Ak nasledujú ďalšie parametre, inverzný kurzor sa automaticky presunie 
do najbližšieho poľa. 
Prerušenie zadávania čísiel: Tlačidlo rýchlej voľby »ESC«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete do najbližšej vyššej úrovne menu.
  y   Prevezmú sa tak všetky parametre.
  t Stlačte tlačidlo   M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.

 

0 . 0 0 2
     V našom príklade ciachovanej váhy s maximálnym zaťažením 6 000 kg sa 

prednastavená ciachovacia hodnota zmení z 0,001 kg na 0,002 kg, pretože je 
dovolených len max. 3 000 ciachovaných dielikov. Zmenená hodnota sa 
potvrdzuje tlačidlom rýchlej voľby »l«.  
Označenie vstupného poľa sa automaticky prepne na pole »Min.-Last 
(minimálne zaťaženie)«.

  Pre ciachované váhy sú predpísané určité minimálne zaťaženia:
  –  pre triedu l: min. zaťaženie = 20 e
  –  pre triedu m: min. zaťaženie = 10 e

  Zmenená ciachovacia hodnota má preto vplyv aj na minimálne zaťaženie.  
Zmena ciachovacej hodnoty »e« sa automaticky prevezme do parametra »Min. 
zaťaženie«. 

  Hodnotu môžete zmeniť ale aj ručne:
  V príklade by sa pre triedu l minimálne zaťaženie muselo zvýšiť na 0,04 kg.

  t   Stlačte sekvenciu tlačidiel 0 . 0 4 0 a zadanie potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

  y   Označenie vstupného poľa sa automaticky presunie na pole »Max.-Last 
(max. zaťaženie)«.

  t   Hodnota pre maximálne zaťaženie sa nezmení. V našom príklade 
jednorozsahovej váhy v ciachovanej konfigurácii je zadanie parametrov 
ukončené.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete do najbližšej vyššej úrovne menu.
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 Multiintervalová váha  Obrázok zobrazuje vstupné menu konfigurácie rozsahu pre multiintervalovú váhu. 
Ide o ciachovanú konfiguráciu s 2 rozsahmi váženia pri maximálnom zaťažení 
6 000 kg.

  –  Rozsah 1: 0 … 3 000 kg s e1 = 0,001 kg
  –  Rozsah 2: 3 002 … 6 000 kg s e2 = 0,002 kg

  t   Vo vstupnom poli »E« zadajte ciachovaciu hodnotu pre rozsah 1. Minimálne 
zaťaženie pre váhu triedy l sa musí nastaviť na 0,02 kg.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete do najbližšej vyššej úrovne menu.
  y   Aktívna konfigurácia rozsahu je označená symbolom »o«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete späť do menu »Eiche (ciachovanie)«.

 Voľba jednotiek t   Tlačidlom rýchlej voľby »q« a »O« otvorte položku menu »Freie 
Einheiten (schválené jednotky)«.

     Menu slúži na odblokovanie alebo zablokovanie jednotiek nastaviteľných 
v položke menu »Gewichtseinheit 1 (jednotka hmotnosti 1)«, 
»Gewichtseinheit 2 (jednotka hmotnosti 2)« a 
»Gewichtseinheit 3 (jednotka hmotnosti 3)«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte príslušnú jednotku a výber 
potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.

     Spravidla však zmena prednastavených hodnôt nie je potrebná.  
Schválené jednotky sú označené symbolom *.

     Jednotka, ktorá sa používa na konfiguráciu rozsahov, sa nesmie zablokovať!
  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete späť do menu »Intern (interne)«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »q« a »O« otvorte menu »Kalibrieren/
Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »q« a »O« zvoľte a otvorte položku menu 
»Kalibrier-/Justier-Einheit (kalibračná/nastavovacia 
jednotka)« na stanovenie jednotky hmotnosti na kalibráciu a nastavenie. 
Spravidla zmena prednastavenej hodnoty nie je  potrebná.

  y   V menu sa zobrazia všetky jednotky, ktoré sú aktivované v položke menu 
»Freie Einheiten (schválené jednotky)«. Aktuálne nastavená 
jednotka je označená symbolom »o«.



i
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  t   Na prepínanie medzi kalibračnými a nastavovacími jednotkami túto jednotku 
zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte tlačidlom rýchlej 
voľby »l«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete späť do menu »Intern (interne)«.
  t   Tlačidlom rýchlej voľby »Q« zvoľte položku menu »ADU-

Konfiguration (konfigurácia ADU)«.

  t   Tlačidlom rýchlej voľby »O« a »q« zvoľte položku menu 
»Konfigurierungsdaten speichern (uložiť konfiguračné 
údaje)«

  t   Na uloženie konfigurácie tlačidlom rýchlej voľby »Q« zvoľte »Ja (áno)« a výber 
potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.

  y   Na krátky čas sa zobrazí hlásenie »Funktion wurde gestartet 
(funkcia bola aktivovaná)«. Potom sa program vráti späť do bežného režimu 
váženia.

  Neuloženie konfigurácie:
  t   Tlačidlom rýchlej voľby »o« zatvorte menu.
  y   Program sa automaticky vráti na najbližšiu vyššiu úroveň menu.

  Neuloženie údajov:
  t   Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »o«. Program sa automaticky vráti do menu »WP1: 

INTERNE«.
  t   Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte 

viečko.
  y   Zariadenie sa teraz nachádza v režime váženia.

 h Po ukončení konfigurácie A/D prevodníka musíte pre základňu váhy vykonať ladenie 
(kalibrácia/nastavenie a linearizácia) (pozri odsek »Nastavenie bez závaží« a odsek 
»Externá linearizácia«). 
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   Názorné zobrazenie platí pre multiintervalovú váhu (pozri vľavo a dole) alebo 
viacrozsahovú váhu.

   Ak sa konfigurácia uskutočnila prostredníctvom dátového záznamu pre ciachovanú 
konfiguráciu, v 1. a 2. riadku sa dodatočne zobrazia metrologické údaje 
pre prevádzku s povinným ciachovaním.

   Pri viacrozsahových váhach sa hore vľavo, pod bodom váženia, zobrazuje aktuálny 
rozsah (napr.: R1).

  Konfigurácia A/D prevodníka s pripojenou záťažovou jednotkou

 Postup  1.   Rozpojte blokovací spínač, pozri odsek »Konfigurácia analógovo-digitálneho 
prevodníka (A/D)«.

  2.   Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.

  3.   Konfigurujte WP-1, pozri odsek »Konfigurácia analógovo-digitálneho 
prevodníka (A/D)«.

  4.   Napr. nastavte jednorozsahovú váhu, pozri odsek »Konfigurácia analógovo-
digitálneho prevodníka (A/D)«.

  5.   Zvoľte jednotky, pozri odsek »Konfigurácia analógovo-digitálneho prevodníka 
(A/D)«.

  6.   Nastavenie bez závaží, pozri odsek »Nastavenie bez závaží«.

  7.   Nastavenie/vymazanie tarovacieho zaťaženia, pozri odsek »Nastavenie 
tarovacieho zaťaženia« a odsek »Vymazanie tarovacieho zaťaženia«.
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  Zápis zemepisných údajov na prevádzku s povinným ciachovaním
 Účel Zápis zemepisných údajov umožňuje externé nastavenie váhy na mieste 

nastavovania (napr. u výrobcu alebo predajcu), ktoré nie je zhodné s miestom 
inštalácie váhy. Ak sa váha nastavuje na mieste inštalácie, nie je zápis zemepisných 
údajov potrebný. 

Citlivosť váhy sa mení v závislosti od miesta inštalácie, pretože závisí od miestnej 
gravitácie – presnejšie: od gravitačného zrýchlenia. Uložením zemepisných údajov 
môžete zmeniť miesto inštalácie váhy po vykonaní externého nastavenia.

Nastavenie váhy je platné pre miesto inštalácie a v rámci určitých tolerančných zón. 
Pri 3 000 e ide o ±100 km od nastavenej zemepisnej šírky a ±200 m od nastavenej 
nadmorskej výšky.

 Miesto inštalácie v Nemecku Výnimku tvorí nastavenie »Nemecko (zóna D)«: Ak sa pri externom nastavení váhy 
v rámci Nemecka zadali zemepisné údaje
–  51,00° sev. šírky
–  513 m nad normálnym nulovým bodom,
môže sa váha prevádzkovať na celom území Nemecka. Gravitačné zrýchlenie 
pre »Nemecko (zóna D)« e 9,810 m/s2. Pri dodaní sú vo vyhodnocovacej jednotke 
zadané zemepisné údaje »Nemecko (zóna D)«.
Nastavenie zemepisných údajov pre »Nemecko (zóna D)« sa odporúča v prípade 
nastavenia a dodania váhy v rámci Nemecka. Zadanie presných zemepisných údajov 
vedie k vyššej presnosti, ale obmedzuje tolerančnú zónu.

 Poznámky k nastaveniu –  Zadanie zemepisných údajov je možné len pri rozpojenom blokovacom spínači. 
–  Zadanie zemepisných údajov sa vykonáva v aktivovanom servisnom režime 

v menu Setup pre prvú základňu váhy v položke »WP-1« a pre druhú 
základňu váhy v položke »WP-2«. Nastavenia sa vykonávajú v menu 
»Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) 
Geographische Daten: (zemepisné údaje:) Parameter 
eingeben (zadanie parametrov)«.

–  Môžete zadať buď dvojicu hodnôt »Breite (šírka)« (zemepisná šírka 
v stupňoch) a »Höhe (výška)« (nadmorská výška v m nad normálnym 
nulovým bodom) alebo hodnotu gravitačného zrýchlenia »Erdbeschleu 
(gravitačné zrýchlenie)«.

  Gravitačné zrýchlenie má pritom prioritu voči zemepisnej šírke a výške. 
V prípade zadania gravitačného zrýchlenia sa budú zobrazovať údaje pre šírku 
»99999.99« a pre výšku »9999999«. Ak sa zadá len výška a šírka, 
pri gravitačnom zrýchlení sa bude zobrazovať údaj »0000000«.

 h Najskôr sa ubezpečte, či zemepisné údaje pre miesto nastavenia boli správne 
zadané. Ak sa nevykonalo externé nastavenie, zadajte údaje miesta inštalácie. 
Údaje si môžete vyžiadať na katastrálnom úrade alebo na úrade, ktorý vykonáva 
kartografické meranie.
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 Postup t   Odmontujte viečko.
t  Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).

     Ak je zariadenie súčasťou ciachovaného vážiaceho zariadenia, je to možné len 
po porušení plomby. Váha sa potom musí znova ciachovať.

t  Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.
  t  V položke menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte 

základňu váhy »WP-1«.
t  Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 

toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

  y  Zobrazí sa menu pre parametre zariadenia »WP-1 RS-232«.
  t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte 

menu »Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte a pomocou »O« otvorte menu 
»Geographische Daten (zemepisné údaje)«.

  t  Výber potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »O« »Parameter eingeben 
(zadanie parametrov)«.

Zadanie zemepisnej šírky a nadmorskej výšky
t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte príslušné vstupné pole.
t  Zadajte číselnú hodnotu pomocou klávesnice a zadanie potvrďte tlačidlom 

rýchlej voľby »l«.
y  Označí sa nasledujúce vstupné pole.

    V tomto príklade sú zadané zemepisné údaje pre príslušnú základňu ako dvojica 
hodnôt »Breite (šírka)« a »Höhe (výška)«. Po uložení a opätovnom otvorení 
zobrazovacieho menu sa údaje opäť zobrazia. Vstupné pole pre gravitačné 
zrýchlenie je prázdne.

    V tomto príklade je zadaná hodnota gravitačného zrýchlenia na mieste inštalácie. 
Polia »Breite (šírka)« a »Höhe (výška)« sú neplatné. Nastavená hodnota sa 
opäť zobrazí po uložení a opätovnom otvorení vstupného menu. Po zatvorení menu 
Setup a novom otvorení v servisnom režime sa nastavená hodnota pre gravitačné 
zrýchlenie už nebude viac zobrazovať.
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Zadanie gravitačného zrýchlenia
 t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte príslušné vstupné pole.

t  Pomocou klávesnice zadajte číselnú hodnotu gravitačného zrýchlenia v m/s2 
a zadanie potvrďte tlačidlom »l«.
Pomocou klávesnice zadajte číselnú hodnotu gravitačného zrýchlenia v m/s2 
a zadanie potvrďte tlačidlom »l«.
Povolený rozsah hodnôt: 
9.700000 d < gravitačné zrýchlenie 2 d < 9.900000
V príklade vľavo sa zmenila hodnota pre gravitačné zrýchlenie.  
Nová hodnota 9.810000 m/s2 platí pre »Nemecko (zóna D)«.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »o« zatvorte vstupné menu.
  t  Tlačidlom rýchlej voľby »q« zvoľte položku menu »Parameter 

speichern (uložiť parametre)«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« zvoľte »Ja (áno)« a výber potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

y  Na krátky čas sa zobrazí hlásenie »Daten gespeichert (údaje 
uložené)«.
Program sa vráti späť do zobrazenia »Nein (nie)«.

t Stlačte tlačidlo M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.
t Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte 

viečko.
y Displej sa vymaže a zariadenie sa reštartuje. Potom je aktívny režim váženia.

Nastavenie váhy v prevádzkovom režime

Pozri aj kapitolu »Prevádzka«, odsek »Kalibrácia, nastavenie«.
t Otvorte menu s parametrami zariadenia pre príslušnú základňu váhy, (napr. 

»WP-1:INTERN«).
– Otvorte podmenu »Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/

nastavenie)«.

– Položka menu »Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie CAL)«:  
Nastavenie »Kal./Just.-Ext.: (externá kalibrácia/nastavenie:) 
Standardgewicht (štandardné závažie)« (výrobné nastavenie).

– Položka menu »Kal./Just-Ablauf (proces kalibrácie/nastavenia)«:  
Nastavenie »Kal. mit Just. manuell (kalibrácia s ručným 
nastavením)« (výrobné nastavenie).

– Položka menu »Freigabe ext. Justieren (schválenie 
externého nastavenia)« (nie pre ciachovanú konfiguráciu):  
Nastavenie »Frei (schválené)« (výrobné nastavenie).

 Na zobrazenie zemepisných údajov v menu Parametre zariadenia otvorte 
podmenu »Betriebsparameter (prevádzkové parametre)«.  
Položka menu »Anzeige der geograph. Daten 
(zobrazenie zemepisných údajov) > Ein (zap.)«.

  t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie váhy.
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  t Stlačte tlačidlo J na spustenie externého nastavenia.

C.EXT.D
C.EXT.DEF.

  y Nakrátko sa objaví zobrazenie »C.EXT.D«.
V príklade je zadaná nadmorská výška miesta inštalácie a zemepisná šírka.

Altitud
C.EXT.DEF.

  y Nakrátko sa objaví zobrazenie »Altitud (nadmorská výška)«.

  y  Zobrazí sa nadmorská výška miesta inštalácie v m nad normálnym nulovým 
bodom, v tomto príklade nadmorská výška pre »Nemecko (zóna D)«.

t  Stlačte tlačidlo J na potvrdenie zobrazenej hodnoty alebo stlačte tlačidlo 
( na prerušenie nastavenia.

Latitud
C.EXT.DEF.

  y Nakrátko sa objaví zobrazenie »Altitud (nadmorská výška)«.

  y  Zobrazí sa zemepisná šírka v stupňoch severnej alebo južnej šírky,  
tu pre »Nemecko (zóna D)«.

t  Stlačte tlačidlo J na potvrdenie zobrazenej hodnoty alebo stlačte tlačidlo 
( na prerušenie nastavenia.

  y  Systém vás vyzve k položeniu nastavovacieho závažia (tu: 5 kg). 
Ďalší opis procesu nájdete v kapitole »Prevádzka«, odsek »Kalibrácia, 
nastavenie«.
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    Ak namiesto zemepisnej šírky a nadmorskej výšky zadáte gravitačné zrýchlenie, 
po »CAL« sa na krátky čas zobrazí »Gravity«.

    Zadaná hodnota sa zobrazí v m/s2, v tomto príklade pre nastavenie »Nemecko 
(zóna D)«.

t  Stlačte tlačidlo J na potvrdenie zobrazenej hodnoty alebo stlačte tlačidlo 
( na prerušenie nastavenia.

  y  Systém vás vyzve k položeniu nastavovacieho závažia (tu: 5 kg). 
Ďalší opis procesu nájdete v kapitole »Prevádzka«, odsek »Kalibrácia, 
nastavenie«.

t Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte 
viečko.

  y  Displej sa vymaže a zariadenie sa reštartuje. Potom je aktívny režim váženia.

    Ak sa nastavenie uskutočnilo pomocou dátového záznamu pre ciachovanú 
konfiguráciu, zobrazia sa po zablokovaní v 1. a 2. riadku zobrazovacej jednotky 
metrologické údaje pre použitie s povinným ciachovaním.  
Pozri aj kapitolu »Prevádzka«, odsek »Nastavenie funkcie Povinné ciachovanie«.
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Zadanie závaží na nastavenie a linearizáciu
 Účel Zadanie závaží na nastavenie a linearizáciu. 

 Postup Pozri aj kapitolu »Prevádzka«, odsek »Kalibrácia, nastavenie«.
t Odmontujte viečko.
t Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).
t Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.

  t  V položke menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte 
základňu váhy »WP-1«.

t  Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 
toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

y Zobrazí sa menu pre parametre zariadenia »WP-1 INTERN«.

  t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte 
menu »Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.

  t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte 
menu »Externes Gewicht (externé závažie)«.

  t  Prvá položka menu »Kal/Just-Gew (kalibračné/nastavovacie závažie)« 
na zvolenie hodnoty externého nastavovacieho závažia špecifikovaného 
používateľom je dostupná aj bez nastavenia servisného režimu.  
Hodnoty závažia na linearizáciu »Lin.-Gew.1 (závažie na linearizáciu 1)« 
až »Lin.-Gew.4 (závažie na linearizáciu 4)« však môžete meniť len 
v servisnom režime.

y  Aktuálne platné hodnoty pre nastavovacie závažie definované používateľom 
a závažia na linearizáciu 1 až 4 sa zobrazujú na zobrazovacej jednotke.

  V tomto príklade sa zmení hodnota pre externé nastavovacie závažie definované 
používateľom na 6 000 kg.

t  Stlačte sekvenciu tlačidiel 6.000 a zadanie potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

  y Označí sa vstupné pole »Lin.-Gew.1 (závažie na linearizáciu 1)«.
  V tomto príklade sa zmení hodnota závažia na linearizáciu 1 na 1 500 kg.
t  Stlačte sekvenciu tlačidiel 1.500 a zadanie potvrďte tlačidlom 

rýchlej voľby »l«.
y Označí sa vstupné pole »Lin.-Gew.2 (závažie na linearizáciu 2)«.

  t  V prípade potreby zadajte alebo zmeňte postupne všetky hodnoty závaží 
na linearizáciu.  
Nepotrebné linearizačné oporné body deaktivujte zadaním hodnoty »0.000« 
namiesto hodnoty príslušného závažia. Po každom zadaní potvrdenom 
tlačidlom rýchlej voľby »l« sa označí nasledujúce vstupné pole.

    V tomto zobrazenom príklade sa zadali 4 linearizačné oporné body (1,5 kg, 
3,0 kg, 4,5 kg a 6,0 kg).

  Pri zatvorení vstupného menu a prechode na najbližšiu vyššiu úroveň menu 
tlačidlom rýchlej voľby »o« sa zadané hodnoty priamo prevezmú.

t  Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte viečko.
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Priradenie funkcie tlačidlu J na kalibráciu/
nastavenie

 Účel Pomocou tlačidla J sa aktivuje funkcia kalibrácie/nastavenia. V aktivovanom 
servisnom režime môžete meniť nastavenia pre toto tlačidlo.

 Postup t  Odmontujte viečko.
t  Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).
t  Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.

  t  V položke menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte 
základňu váhy »WP-1«.

t  Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 
toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

y  Zobrazí sa menu pre parametre zariadenia »WP-1 INTERN«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte menu 
»Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »O« otvorte menu »Kal./Just.-Ablauf 
(proces kalibrácie/nastavenia)«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte položku menu »Kal. mit 
Just. manuell (kalibrácia s ručným nastavením)« (výrobné nastavenie) 
a výber potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »l«.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »o« prejdete do najbližšej vyššej úrovne menu.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »O« otvorte menu »Freigabe ext. 
Justieren (schválenie externého nastavenia)«.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« otvorte položku menu »Frei 
(schválené)« (výrobné nastavenie).  
Nie pre ciachovanú konfiguráciu!

t  Nezobrazovanie zemepisných údajov pri kalibrácii/nastavení (výrobné 
nastavenie).

Na zobrazenie zemepisných údajov v menu Parametre zariadenia otvorte podmenu 
»Betriebsparameter (prevádzkové parametre)«.  
Položka menu »Anzeige der geograph. Daten (zobrazenie 
zemepisných údajov) > Ein (zap.)«.
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t  Tlačidlom rýchlej voľby »O« otvorte menu »Funktion CAL-Taste 
(tlačidlo funkcie CAL)«.

  y  Otvorí sa podmenu »Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie CAL)«.
t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte príslušnú položku menu a výber 

potvrďte stlačením tlačidla »l«.
y  Položka menu sa označí ako nastavená so symbolom kruhu »o«.

 Poznámka
Funkcie, ktoré sa nastavujú v podmenu »Funktion CAL-Taste 
(tlačidlo funkcie CAL)« závisia od zvolenej základne váhy a konfiguračných 
údajov platných pre túto základňu. Funkcie, ktoré nie je možné spustiť, sa 
nezobrazujú vo výberovej maske.

  Poznámka
Funkcia nastavená v menu »Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie 
CAL)« sa spustí v bežnom režime váženia, pretože servisný režim sa pri zatvorení 
menu Setup deaktivuje. Ak by funkciu mala vykonávať digitálna základňa váhy, 
(napr. základňa váhy IS), musí byť aktivovaný servisný režim.

t  Po nastavení požadovanej funkcie a zatvorení menu Setup znovu aktivujte 
servisný režim a menu Setup opäť ihneď zatvorte stlačením tlačidla M alebo 
tlačidlom rýchlej voľby »oo«.

y  Váha sa teraz nachádza v servisnom režime bez toho, aby sa tento režim zobra-
zoval.

t  Predtým nastavenú funkciu aktivujte tlačidlom J.

C.EXT.D
C.EXT.DEF.

12   y  Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí nápis »S_CAl:« na potvrdenie stavu, že 
zariadenie sa nachádza v servisom režime.

t  Príslušnú položku menu môžete zvoliť tlačidlom rýchlej voľby »Wahl 
(voľba)« a aktivovať tlačidlom J.

t  Pri prerušení funkcie tlačidlom ( alebo pri reštartovaní váhy tlačidlom e 
dôjde k zatvoreniu servisného režimu.

Externé nastavenie pomocou závažia z výrobného 
prednastavenia – štandardné závažie

 Prednastavenie  Pokiaľ sa už nevykonalo nastavenie (výrobné prednastavenie, označenie symbolom 
»o«), nastavte položku menu »Funktion CAL-Taste: (tlačidlo 
funkcie CAL:) Kal./Just.-Ext.; (externá kalibrácia/nastavenie;) 
Standardgewicht (štandardné závažie)« (externé nastavenie pomocou 
závažia z výrobného prednastavenia – štandardné závažie).

t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte túto položku menu a výber 
potvrďte stlačením tlačidla »l«.

y  Položka menu sa označí ako nastavená so symbolom kruhu »o«.

 Poznámka:
 Položky menu »Kal./Just.-Ext.; (externá kalibrácia/

nastavenie;) Standardgewicht (štandardné závažie)« 
(externé nastavenie pomocou závažia z výrobného prednastavenia – 
štandardné závažie), »Kal./Just.-Ext.; (externá kalibrácia/
nastavenie;) Gewicht wählbar (voliteľné závažie)« (externé 
nastavenie pomocou závažia prednastaveného používateľom) a »Taste 
gesperrt (tlačidlo zablokované)« sú dostupné aj bez aktivovaného 
servisného režimu. 
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 t Stlačte tlačidlo  e na vypnutie zariadenia.
t Stlačte tlačidlo e na opätovné zapnutie zariadenia.
y Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.
t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.
t Stlačte tlačidlo J na spustenie externého nastavenia.

C.EXT.D
C.EXT.DEF.

  y Nakrátko sa objaví zobrazenie »C.EXT.D«.

  Poznámka
Ak je aktivované zobrazenie zemepisných údajov (nadmorská výška a zemepisná 
šírka alebo gravitačné zrýchlenie), tieto údaje sa budú zobrazovať a potvrdzovať 
vždy tlačidlom J (prerušenie procesu kalibrácie/nastavenia prostredníctvom 
tlačidla (). Pozri k tomu odsek »Zápis zemepisných údajov na prevádzku 
s povinným ciachovaním« v tejto kapitole.

 Postup y  Požadovaná hodnota požadovaného nastavovacieho závažia (v zobrazenom prí-
klade: 5 000 kg) sa zobrazí na zobrazovacej jednotke ako záporná hodnota.

  t  Položte požadované nastavovacie závažie.

 Poznámka
 Pokiaľ je proces kalibrácie/nastavenia nastavený na automatické nastavenie 
(menu »Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:): 
Kal./Just-Ablauf: (proces kalibrácie/nastavenia:) Kal. mit 
Just. autom (kalibrácia s automatickým nastavením)«, pozri odsek 
»Priradenie funkcie tlačidlu J na kalibráciu/nastavenie«) a nastavovacie 
závažie pozostáva z viacerých kusov závaží, položte ich vždy v krátkom 
časovom úseku postupne za sebou.

Po stabilizácii váhy a uplynutí prednastaveného intervalu sa položené zaťaženie 
akceptuje ako požadovaná hodnota nastavovacieho závažia a váha je nastavená 
pomocou tejto hodnoty.

Rozdiel voči posledným nastaveným parametrom sa nezobrazuje a výstup sa 
uskutočňuje len v protokole GMP.

  y  Po krátkom čase sa zobrazí rozdiel voči poslednému nastaveniu parametrov 
(kalibrácia).

 Poznámka
Toto zobrazenie sa objaví len pri nastavení »Kal. mit Just. 
manuell (kalibrácia s ručným nastavením)« (pozri predošlú poznámku). 
V prípade »Kal. mit Just. autom. (kalibrácia s automatickým 
nastavením)« nie je možné prerušenie procesu kalibrácie/nastavenia.
 Ak sa požaduje len kalibrácia, proces kalibrácie/nastavenia prerušte tlačidlom 
( (len pri nastavení »Kal. mit Just. manuell (kalibrácia 
s ručným nastavením)«).

t  Stlačte tlačidlo J na nastavenie váhy (len pri nastavení »kalibrácia s ručným 
nastavením«).

  y  Po ukončení procesu nastavenia sa hodnota nastavovacieho závažia zobrazí ako 
kladná hodnota. 
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   V závere procesu kalibrácie/nastavenia sa vytlačí protokol GMP zobrazený 
vľavo. Ak sa proces nastavenia prerušil (len kalibrácia), vypúšťajú sa oba riadky 
»Externé nastavenie« a »Rozdiel + 0.000 kg«.

t  Uvoľnite váhu.
t Stlačte tlačidlo e na vypnutie zariadenia.
t Stlačte tlačidlo e na opätovné zapnutie zariadenia.
y Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.

3
 Ak sa váha nedopatrením výrazne nesprávne nastavila (napr. pri použití nastavenia 

»Kal. mit Just. autom.(kalibrácia s automatickým nastavením)« 
a s extrémne nízkym nastavovacím zaťažením), tak za týchto okolností sa váha už 
nestabilizuje a v dôsledku toho sa už nezobrazí nulový bod.  
V tomto prípade prostredníctvom menu »Justieren ohne 
Gewichte (nastavenie bez závaží)« zadajte priemernú citlivosť vážiaceho 
nosníka DMS s hodnotou 2.0 mV/V a uložte ju. Následne váhu znova nastavte.  
Pozri k tomu aj odsek »Nastavenie bez závaží«.

Nulový bod sa zobrazuje len pri ciachovanej váhe ako d = e.

Externé nastavenie pomocou závažia prednastaveného 
používateľom

 Prednastavenie  Nastavte položku menu »Funktion CAL-Taste: (tlačidlo funkcie 
CAL:) Kal./Just.-Ext.; (externá kalibrácia/nastavenie;) Gewicht 
wählbar (voliteľné závažie)« (externé nastavenie pomocou závažia prednastave-
ného používateľom).

   Poznámka:
Položky menu »Kal./Just.-Ext.; (externá kalibrácia/nastavenie;) 
Gewicht wählbar (voliteľné závažie)« (externé nastavenie pomocou 
závažia z výrobného prednastavenia – štandardné závažie), »Kal./Just.-
Ext.; (externá kalibrácia/nastavenie;) Gewicht wählbar (voliteľné 
závažie)« (externé nastavenie pomocou závažia prednastaveného používateľom) a 
»Taste gesperrt (tlačidlo zablokované)« sú dostupné aj bez aktivovaného 
servisného režimu.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte túto položku menu a výber 
potvrďte stlačením tlačidla »l«.

y  Položka menu sa označí ako nastavená so symbolom kruhu »o«.
  t  Zadajte požadovanú hodnotu nastavovacieho závažia v menu 

»Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)« v položke 
menu »Externes Gewicht (externé závažie)« vo vstupnom poli 
»Kal/Just-Gew. (kalibračné/nastavovacie závažie):«.

--------------------

24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  H0 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Ext.     Kalibrieren

Soll  +       5000 g

Diff. +         10 g

Ext.       Justieren

Diff. +          0 g

--------------------

24.02.2016     10:15

Name:

--------------------
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t Stlačte tlačidlo e na vypnutie zariadenia.
t Stlačte tlačidlo e na opätovné zapnutie zariadenia.
y Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.
t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.
t Stlačte tlačidlo J na spustenie externého nastavenia.

C.EXT.U
C.EXT.USE.

  y Na zobrazovacej jednotke sa krátko zobrazí »C.EXT.U«.

Poznámka:
Ak je aktivované zobrazenie zemepisných údajov (nadmorská výška a zemepisná 
šírka alebo gravitačné zrýchlenie), tieto údaje sa budú zobrazovať a potvrdzovať 
vždy tlačidlom J (prerušenie procesu kalibrácie/nastavenia prostredníctvom 
tlačidla ().  
Pozri k tomu odsek »Zápis zemepisných údajov na prevádzku s povinným 
ciachovaním« v tejto kapitole.

 Postup t  Stlačte tlačidlo J na potvrdenie zobrazenej hodnoty alebo stlačte tlačidlo 
( na prerušenie procesu nastavenia.

  y  Požadovaná hodnota požadovaného nastavovacieho závažia (v zobrazenom prí-
klade: 6 000 kg) sa zobrazí na zobrazovacej jednotke ako záporná hodnota.

t  Položte požadované nastavovacie závažie.
  Ak je proces kalibrácie/nastavenia nastavený na automatické nastavenie, dbaj-

te na poznámku v odseku »Externé nastavenie pomocou závažia z výrobného 
prednastavenia – štandardné závažie«.

  y  Po krátkom čase sa zobrazí rozdiel voči poslednému nastaveniu parametrov 
(kalibrácia).

t  Ak sa požaduje len kalibrácia, prerušte proces kalibrácie/nastavenia tlačidlom 
(.

t Stlačte tlačidlo J na nastavenie váhy.

  y  Po ukončení procesu nastavenia sa hodnota nastavovacieho závažia zobrazí ako 
kladná hodnota.

    V závere procesu kalibrácie/nastavenia sa vytlačí protokol GMP zobrazený 
vľavo. Ak sa proces nastavenia prerušil (len kalibrácia), vypúšťajú sa oba riadky 
»Externé nastavenie« a »Rozdiel + 0.000 kg«.

t  Uvoľnite váhu.
t Stlačte tlačidlo  e na vypnutie zariadenia.
t Stlačte tlačidlo  e na opätovné zapnutie zariadenia.
y  Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.

--------------------

24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

Ser.no.     12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

Ser.no.   A 12345678

--------------------

Ext.     Kalibrieren

Soll  +       6000 g

Diff. +         10 g

Ext.       Justieren

Diff. +          0 g

--------------------

24.02.2016     10:17

Name:

--------------------
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3
 Ak sa váha nedopatrením výrazne nesprávne nastavila (napr. pri použití nastavenia 

»Kal. mit Just. autom.(kalibrácia s automatickým nastavením)« 
a s extrémne nízkym nastavovacím zaťažením), tak za týchto okolností sa váha už 
nestabilizuje a v dôsledku toho sa už nezobrazí nulový bod.  
V tomto prípade prostredníctvom menu »Justieren ohne Gewichte 
(nastavenie bez závaží)« zadajte priemernú citlivosť vážiaceho nosníka DMS 
s hodnotou 2.0 mV/V a uložte ju. Následne váhu znova nastavte.  
Pozri k tomu aj odsek »Nastavenie bez závaží«.

Interná kalibrácia/nastavenie
 Táto funkcia existuje, len ak je digitálna základňa váhy (napr. základňa váhy IS) 
pripojená na WP1 buď ako 2. základňa váhy, alebo ako základňa váhy bez použitia 
interného A/D prevodníka WP1. 
Pripojenie sa uskutočňuje prostredníctvom rozhrania COM1, COM2 alebo UNICOM 
pri príslušnej konfigurácii, ako aj prostredníctvom rozširujúcich kariet WP1 alebo 
WP2.
Táto funkcia je dostupná aj bez aktivovaného servisného režimu.

Nastavovanie bez závaží
 Účel V servisnom režime môžete zadaním parametrov záťažových jednotiek vykonávať 

nastavenie bez závažia.

 3  Nastavenie bez závažia sa nesmie vykonávať pri váhach určených na použitie 
s povinným ciachovaním.

 Poznámky k nastaveniu –  Nastavenie bez závažia je možné len pri rozpojenom blokovacom spínači 
v servisnom režime.

– Parameter »Menovité zaťaženie« musíte zadať v jednotke »kg«.
–  Parameter »Rozlíšenie« musíte zadať v jednotke »kg« a musí sa zhodovať 

s hodnotou dieliku stupnice zadanou pri konfigurácii A/D prevodníka.
–  Parameter »Citlivosť« sa zadáva v »mV/V« (hodnotu nájdete napr. v liste 

technických údajov). 
–  Parameter »Nulový bod« (Offset) sa zadáva v mV/, tento parameter nie je pri 

starších zariadeniach.

 h Tieto parametre sa prepočítavajú na interné veličiny.  
Po uložení konfiguračných údajov A/D prevodníka ich už nebudete môcť načítať 
pomocou podmenu »Parameter speichern (uložiť parametre)«. 



44 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics

 Prevádzka

 Postup t Odmontujte viečko.
t Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).
t Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.

  t  V položke menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte 
základňu váhy »WP-1«.

t  Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 
toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

  y Zobrazí sa menu pre parametre zariadenia »WP-1 INTERN«.
t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte 

menu »Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.

  t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a tlačidlom »O« otvorte menu 
»Justieren ohne Gewicht (nastavenie bez závažia)«.

  t  Tlačidlom rýchlej voľby »O« otvorte menu »Parameter eingeben 
(zadať parametre)«.

  y  Zobrazí sa vstupné menu.
 Zadajte menovité zaťaženie a rozlíšenie v kg, citlivosť záťažových jednotiek 

v mV/V do príslušných polí. Maximálne zaťaženie je vo všeobecnosti nižšie 
ako menovité zaťaženie, ktoré je potrebné zadať do položky »Justieren 
ohne Gewichte (nastavenie bez závaží)«, pretože záťažová jednotka je 
v dôsledku okolností dodatočne zaťažená nadstavbami.
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Príklad:
Keď základňa váhy pozostáva zo 4 záťažových jednotiek a na každú pripadá 50 kg.  
Menovité zaťaženie je 4 + 50 kg = 200 kg.
V zobrazenom príklade základňa pozostáva z jednej záťažovej jednotky 
s maximálnym zaťažením 10 kg.

t Stlačte sekvenciu tlačidiel 10.00 a zadanie potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

y Vstupné pole »Auflösung (rozlíšenie)« sa označí symbolom *.

 Do tohto poľa sa zadá najmenšia jednotka na displeji »d« v »kg«. Hodnota sa 
musí zhodovať so zadaním »D« v položke »ADU-Konfiguration: 
(konfigurácia A/D prevodníka:) Standard (štandard): 
Bereiche (rozsahy): Einbereichs-Waage (jednorozsahová 
váha)«.

 V zobrazenom príklade má byť d = 0,002 kg.

t Stlačte sekvenciu tlačidiel 0.002 a zadanie potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

y Vstupné pole »Empfndl.1 (citlivosť 1)« sa označí.

 V prípade základne váhy pozostávajúcej z viacerých záťažových jednotiek možno 
v tomto vstupnom poli uviesť citlivosť buď

– v položke »Empfindl.1 (citlivosť 1)« … »Empfindl.4 (citlivosť 4)« 
ako individuálnu hodnotu alebo

– v položke »Empfindl.1 (citlivosť 1)« ako priemernú hodnotu.
 Ak sa zadala priemerná hodnota, resp. sú pripojené menej ako 4 záťažové jednot-

ky, do zvyšných polí musíte zadať »0«. Povolený rozsah hodnôt: 0,01 … 5 mV/V.
t Stlačte sekvenciu tlačidiel 1.944 na zadanie napr. citlivosti s hod-

notou 1,944 mV/V.

t Tlačidlom rýchlej voľby »l« potvrďte.

y Vstupné pole »Empfindl.2 (citlivosť 2)« sa označí.

t Buď zadajte hodnotu, alebo do všetkých zvyšných vstupných polí zadajte »0«.

- Vstupné pole „Offset“ sa označí. Teraz sa môže zadať príp. offsety (nulový bod). 

- Stlačte 0,38888 na zohľadnenie napr. offsetu 2 kg.

- Zadanie potvrďte tlačidlom rýchlej voľby „Enter“.

t Na potvrdenie stlačte vždy tlačidlo rýchlej voľby »l«.

t Tlačidlom rýchlej voľby »o« zatvorte menu.

t Tlačidlom rýchlej voľby »q« zvoľte podmenu Parameter speichern 
(uložiť parametre).

t Na uloženie konfigurácie zvoľte »Ja (áno)« a výber potvrďte tlačidlom rýchlej 
voľby l.

 Na krátky čas sa zobrazí hlásenie »Daten gespeichert (údaje ulože-
né)«. Následne sa program vráti do zobrazenia »Nein (nie)«.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »o« sa vráťte na najbližšiu vyššiu úroveň menu.
t Stlačte tlačidlo  M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.
t  Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte 

viečko.
y  Displej sa vymaže a zariadenie sa reštartuje. Potom je aktívny režim váženia.

Starší A/D prevodník



46 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics

 Prevádzka

Priradenie funkcie tlačidlu J na nastavenie/vymazanie linearizácie 
a tarovacieho zaťaženia

 Účel Prostredníctvom tlačidla J sa obvykle aktivuje funkcia kalibrácie/nastavenia.  
V aktivovanom servisnom režime môžete tlačidlu priradiť ďalšie funkcie:
– externá linearizácia pomocou štandardných závaží (default)
– externá linearizácia pomocou zadaných závaží na linearizáciu
– interná linearizácia (len pre externé základne IS)
– nastavenie tarovacieho zaťaženia (nie je možné v prevádzke s povinným ciachovaním)
– vymazanie tarovacieho zaťaženia (nie je možné v prevádzke s povinným ciachovaním)

3
 Po vykonanej linearizácii alebo po stanovení, resp. vymazaní tarovacieho zaťaženia 

sa tlačidlu J musí opäť priradiť jeho pôvodná funkcia, napr. externá kalibrácia/
nastavenie pomocou štandardných závaží.

 Postup t  Odmontujte viečko.
t  Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).
t  Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.
t  V položke menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte 

základňu váhy »WP-1«.
t  Ak ešte nie je aktívne nastavenie »intern (interne)« (značka »o«), zvoľte 

toto nastavenie tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a výber potvrďte 
tlačidlom »O«.

y  Zobrazí sa menu pre parametre zariadenia »WP-1 INTERN«.
t  Zvoľte tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« a stlačením tlačidla »O« otvorte 

menu »Kalibrieren/Justieren (kalibrácia/nastavenie)«.
  y  Otvorí sa podmenu »Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie CAL)«.

t  Tlačidlom rýchlej voľby »Q« alebo »q« zvoľte príslušnú položku menu a výber 
potvrďte stlačením tlačidla »l«.

y  Položka menu sa označí ako nastavená so symbolom kruhu »o«.

 Poznámka:
Funkcie, ktoré sa nastavujú v podmenu »Funktion CAL-Taste 
(tlačidlo funkcie CAL)« závisia od zvolenej základne váhy a konfiguračných 
údajov platných pre túto základňu. Funkcie, ktoré nie je možné spustiť, sa 
nezobrazujú vo výberovej maske.

  Poznámka:
Funkcia nastavená v menu »Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie 
CAL)« sa spustí v bežnom režime váženia, pretože servisný režim sa pri zatvorení 
menu Setup deaktivuje. Ak by funkciu mala vykonávať digitálna základňa váhy, 
(napr. základňa váhy IS), musí byť aktivovaný servisný režim.

t Po nastavení požadovanej funkcie a zatvorení menu Setup znovu aktivujte 
servisný režim a menu Setup opäť ihneď zatvorte stlačením tlačidla M alebo 
tlačidlom rýchlej voľby »oo«.

y Váha sa teraz nachádza v servisnom režime bez toho, aby sa tento režim 
zobrazoval.

t Predtým nastavenú funkciu aktivujte tlačidlom J.
  y  Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí nápis »S_CAl:« na potvrdenie stavu, 

že zariadenie sa nachádza v servisom režime.
t Príslušnú položku menu môžete zvoliť tlačidlom rýchlej voľby »Wahl 

(voľba)« a aktivovať tlačidlom J.
t Pri prerušení funkcie tlačidlom ( alebo pri reštartovaní váhy tlačidlom e 

dôjde k zatvoreniu servisného režimu.
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Externá linearizácia pomocou závaží z výrobného 
prednastavenia – štandardné závažia

 Poznámky k nastaveniu –  Táto funkcia je dostupná, len keď to umožňujú softvér a funkčnosť pripojenej 
základne váhy.

–  Externá linearizácia pri váhach s povinným ciachovaním je možná len 
pri rozpojenom blokovacom spínači.

–  Tlačidlu J sa musí priradiť funkcia »Externá linearizácia«, pozri odsek 
»Priradenie funkcie tlačidlu J na linearizáciu a nastavenie/vymazanie 
tarovacieho zaťaženia«.

–  Aktivovanie zobrazenia zemepisných údajov je pre túto funkciu bezpredmetné.

3
 Po linearizácii sa tlačidlu J opäť musí priradiť jeho pôvodná funkcia, napr. 
externá kalibrácia/nastavenie pomocou štandardných závaží.

 Postup t  V prípade váh v prevádzke s povinným ciachovaním posuňte blokovací spínač 
doľava (= poloha »rozpojený«).

y  Displej sa vymaže a zariadenie sa reštartuje. Potom je aktívny režim váženia.
t Stlačte tlačidlo  ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.
t Stlačte tlačidlo  J na spustenie externej linearizácie.

  y  Nakrátko sa objaví zobrazenie »L.EXT.D«.
  Ďalší postup je opísaný v odseku »Externá linearizácia pomocou závaží 

prednastavených používateľom«.



Externá linearizácia pomocou závaží prednastavených 
používateľom

 Poznámky k nastaveniu –  Táto funkcia je dostupná, len keď to umožňujú softvér a funkčnosť pripojenej 
základne váhy.

–  Externá linearizácia pri váhach s povinným ciachovaním je možná len 
pri rozpojenom blokovacom spínači.

–  Tlačidlu J sa musí priradiť funkcia »Externá linearizácia«, pozri odsek 
»Priradenie funkcie tlačidlu J na linearizáciu«.

–  Aktivovanie zobrazenia zemepisných údajov je pre túto funkciu bezpredmetné.

 
3

  Po linearizácii sa tlačidlu J opäť musí priradiť jeho pôvodná funkcia, napr. 
externá kalibrácia/nastavenie pomocou štandardných závaží.

 Prednastavenie t  Nastavte závažia na linearizáciu, pozri odsek »Zadanie závaží na nastavenie 
a linearizáciu«.

 Postup t  V prípade váh v prevádzke s povinným ciachovaním posuňte blokovací spínač 
doľava (= poloha »rozpojený«).

y Displej sa vymaže a zariadenie sa reštartuje. Potom je aktívny režim váženia.
t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.
t Stlačte tlačidlo J na spustenie externej linearizácie.

  y Nakrátko sa objaví zobrazenie »L.EXT.U«.

  y  Po cca 2 sekundách sa zobrazí požadovaná hodnota požadovaného závažia 
na linearizáciu 1 (v zobrazenom príklade: 1.500 kg) ako záporná hodnota 
na zobrazovacej jednotke.

t Položte požadované závažie na linearizáciu 1.
t Stlačte tlačidlo J na prevzatie závažia na linearizáciu 1 alebo tlačidlo ( 

na prerušenie funkcie linearizácie.

  y  Po krátkom čase sa zobrazí rozdiel medzi nameranou hodnotou a skutočnou 
hodnotou hmotnosti.
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  t  Stlačte tlačidlo J na prevzatie závažia na linearizáciu 1 alebo tlačidlo ( 
na prerušenie funkcie linearizácie.

y  Po prevzatí závažia na linearizáciu 1 sa zobrazí požiadavka na položenie 
druhého závažia na linearizáciu.

t Zopakujte postup pre všetky požadované závažia na linearizáciu.
y Po prevzatí posledného závažia na linearizáciu sa zobrazí požiadavka na úplné 

uvoľnenie váhy.
t Zo základne váhy zoberte všetky závažia na linearizáciu.
y Po krátkom čase sa automaticky prevezme nulový bod. Vyhodnocovacia 

jednotka sa automaticky prepne do režimu váženia.
 Na konci procesu linearizácie sa vytlačí protokol GMP zobrazený vľavo.
t Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«).

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S-Nr.     C 12345678

--------------------

Linearisieren

GEW.1  +    1.500 kg

GEW.2  +    3.000 kg

GEW.3  +    4.000 kg

GEW.4  +    6.000 kg

       abgeschlossen

--------------------

24.02.2016     10:17

Name:

--------------------



Nastavenie tarovacieho zaťaženia
 Poznámky k nastaveniu –  Nastavenie tarovacieho zaťaženia pri váhach s povinným ciachovaním je možné 

len pri rozpojenom blokovacom spínači.
–  Tlačidlu J sa musí priradiť funkcia »Nastaviť tarovacie zaťaženie«, pozri odsek 

»Priradenie funkcie tlačidlu J na linearizáciu a nastavenie/vymazanie tarova-
cieho zaťaženia«.

–  Aktivovanie zobrazenia zemepisných údajov je pre túto funkciu bezpredmetné.

 
3

  Po nastavení tarovacieho zaťaženia sa tlačidlu J musí opäť priradiť jeho pôvodná 
funkcia, napr. externá kalibrácia/nastavenie pomocou štandardných závaží.

 Postup t  V prípade váh v prevádzke s povinným ciachovaním posuňte blokovací spínač 
doľava (= poloha »rozpojený«).

t Stlačte tlačidlo e na opätovné zapnutie zariadenia.
y Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.
t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.

  y  Zobrazenie v prípade vynulovanej váhy.

  t  Na váhu položte závažie na tarovacie zaťaženie váhy.
t Stlačte tlačidlo J na spustenie funkcie »Nastaviť tarovacie zaťaženie«.

  y  Nakrátko sa objaví zobrazenie »SET VOR«.
Po krátkom čase sa tarovacie zaťaženie prevezme, vyhodnocovacia jednotka sa 
automaticky prepne do režimu váženia. 
Po vykonaní funkcie »Nastaviť tarovacie zaťaženie« je váha vynulovaná.

     Na konci prevzatia tarovacieho zaťaženia sa vytlačí protokol GMP zobrazený 
vľavo.

t Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«).

-------------------- 
M24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S-Nr.     C 12345678

--------------------

Voelast setzen

       abgeschlossen

--------------------

24.02.2016     10:15

Name:

--------------------

50 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics

 Prevádzka



 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics 51

 Prevádzka 

Vymazanie tarovacieho zaťaženia
 Poznámky k nastaveniu –  Vymazanie tarovacieho zaťaženia pri váhach s povinným ciachovaním je možné 

len pri rozpojenom blokovacom spínači.
–  Tlačidlu J sa musí priradiť funkcia »Vymazať tarovacie zaťaženie«, pozri 

odsek »Priradenie funkcie tlačidlu J na linearizáciu a nastavenie/vymazanie 
tarovacieho zaťaženia«.

–  Aktivovanie zobrazenia zemepisných údajov je pre túto funkciu bezpredmetné.

 
3

  Po vymazaní tarovacieho zaťaženia sa tlačidlu J musí opäť priradiť jeho pôvodná 
funkcia, napr. externá kalibrácia/nastavenie zadaním hodnôt štandardných závaží.

 Postup t  V prípade váh v prevádzke s povinným ciachovaním posuňte blokovací spínač 
doľava (= poloha »rozpojený«).

t Stlačte tlačidlo  e na opätovné zapnutie zariadenia.
y  Po zobrazení loga spol. Minebea Intec sa zariadenie nachádza v režime váženia.

  t  Závažie na tarovacie zaťaženie odstráňte zo základne váhy.
y  Na zobrazovacej jednotke sa odstránené tarovacie zaťaženie zobrazí ako 

záporná hodnota.
t Stlačte tlačidlo  J na spustenie funkcie »Vymazať tarovacie zaťaženie«.

  y  Nakrátko sa objaví zobrazenie »CLR VOR«.
Po krátkom čase sa tarovacie zaťaženie vymaže, vyhodnocovacia jednotka sa 
automaticky prepne do režimu váženia.

    Po vykonaní funkcie »Vymazať tarovacie zaťaženie« sa váha vynuluje.

    Na konci prevzatia tarovacieho zaťaženia sa vytlačí protokol GMP zobrazený 
vľavo.

t  Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«).

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S-Nr.     C 12345678--

------------------

Voelast loeschen

       abgeschlossen

--------------------

24.02.2016     10:20

Name:

--------------------



52 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics

 Koncepcia ovládania

Koncepcia ovládania v režime merania

Tlačidlá s popisom
Príslušné obsadenie tlačidiel dopĺňa ďalšia funkcia, ktorá sa aktivuje dlhším 
stlačením. V závislosti od prevádzkového stavu a voľby menu sú však tlačidlá 
dočasne bez funkcie.

 e Zapnutie/vypnutie
y V pohotovostnom režime sa zobrazí zobrazenie standby.

 n Prepínač váh
V prípade pripojenia viac ako jednej základne váhy prepína zobrazovacia jednotka 
zobrazenie medzi základňami.

 ( Nulovacie tlačidlo
– Stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy: nulovanie
– Stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy: prerušenie kalibrácie/nastavenia
– Stlačenie tlačidla dlhšie ako 2 sekundy: zobrazenie počítadla nastavení/
konfigurácií

 ) Tarovacie tlačidlo
Do režimu tarovania: stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy.

 k Funkčné tlačidlo
Zobrazenie druhej vážiacej jednotky alebo SQmin (v závislosti od prednastavenia 
v Setup, pozri kapitolu »Prevádzka«, odsek »Funkcia SQmin«).

 J Tlačidlo Test ISO
Spustenie nastavenia alebo kalibrácie.

 p Tlačidlo Tlač
– Do režimu tlače: stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy. 
–  Tlač pätičiek GMP: stlačenie tlačidla dlhšie ako 2 sekundy.

 K Tlačidlo na prepínanie rozlíšenia
Prepínanie jednotky na 10-násobne vyššie rozlíšenie.

 L Tlačidlo Brutto/netto
Prepínanie zobrazenia medzi brutto hodnotou (netto hodnota plus tara) a netto 
hodnotou (brutto hodnota mínus tara).

 c Tlačidlo na vymazanie
– Na ukončenie programov alebo na vymazanie jednotlivých znakov:  
 stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy. 
– Na vymazanie zadaní: stlačenie tlačidla dlhšie ako 2 sekundy.

Koncepcia 
ovládania
Režim merania

Váhy Combics 3 umožňujú 
zaznamenávanie hodnôt váženia 
z 1 … 3 základní, použitie apli-
kačných programov na prepočet 
a zobrazenie hodnôt váženia 
a označovanie vážených tovarov.

Vyhodnocovaciu jednotku musíte 
najskôr pripraviť pomocou menu 
na požadované použitie (zadanie 
parametrov tlačiarne atď.). Potom 
sa môže spustiť režim merania.

V prípade stlačenia tlačidla, 
ktoré v aktívnom prevádzkovom 
režime nemá žiadnu funkciu, 
zaznie akustický signál (dvojitý 
tón) a na 2 sekundy sa zobrazí 
 hlásenie „——-—“. Potom sa na 
zobrazovacej jednotke znovu 
zobrazí predchádzajúci obsah.



 D Prepínanie aplikácií
– Na prepínanie medzi ovládateľnými aplikáciami:  

   stlačenie tlačidla kratšie ako 2 sekundy. 
– Na prepnutie do informačného režimu: stlačenie tlačidla dlhšie ako 2 sekundy.

 R Tlačidlo uloženia
Inicializačné parametre a používateľské údaje (hodnoty výrobkov alebo tary) 
sa uložia. Pamäť parametrov výrobkov poskytuje kapacitu na min. 400 hodnôt 
výrobkov alebo min. 3 800 hodnôt tary.

 M Tlačidlo Setup
Otvorenie/zatvorenie programu Setup

 1, 2, 3 … ., 0 Klávesnica
Zadanie číslic, písmen a znakov.

 a Alfanumerické prepínacie tlačidlo
Prepínanie medzi zadávaním čísiel a textu.

Tlačidlá rýchlej voľby

ID

F5 F4 F3 F2 F1

  Obsadenie tlačidiel rýchlej voľby (funkčné tlačidlá) je uvedené pomocou skratiek 
a symbolov v najspodnejšom riadku zobrazovacej jednotky.
Príklady pre skratky:
–  ID: zoznam identifikátorov
–  LOESCH.: vymazanie zadania

 Možné symboly oo: obnovenie východiskového stavu
  o:  do nadradeného výberu

O:   zobrazenie vnorenej položky aktivovaného výrazu
Q:   posúvanie vo vstupnom a výstupnom okne nahor
q:  posúvanie vo vstupnom a výstupnom okne nadol
l:  voľba zvoleného nastavenia parametrov

Zadávanie čísel pomocou klávesnice
t Čísla zadávajte po jednotlivých čísliciach: 

 0, 1, 2 … 9   Stlačte sekvenciu tlačidiel.
t Prevzatie zadania: 

 )   Stlačte príslušné tlačidlo, príklad na »Ručné zadanie hodnoty tary«.

Zadávanie textu pomocou klávesnice
 a t Stlačte tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí »ABC«.
 4 t Stlačte napr. tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí príslušný výber písmen. Blikajúci kurzor 
označí prvé písmeno. 

t Tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa neoznačí požadované písmeno.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby F1 (l) alebo čakajte 2 sekundy.
y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí zvolené písmeno.
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Zadávanie medzier pomocou klávesnice
 a t Stlačte tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí »ABC«.
 0 t Stlačte tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí príslušný výber znakov. Blikajúci kurzor 
označí medzeru. 

t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby F1 (l) alebo čakajte 2 sekundy.
y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí medzera.

Zadávanie špeciálnych znakov pomocou klávesnice
 a t Stlačte tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí »ABC«.
 1 t Stlačte tlačidlo.

y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí príslušný výber znakov. Blikajúci kurzor 
označí prvý znak.

t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby F1 (l) alebo čakajte 2 sekundy.
y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí znamienko mínus.

Vymazanie znakov
 c t Stlačte tlačidlo.

Úplné vymazanie zadania
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby F4 (ESC).

Prevzatie zadania
  t Zadajte číselnú hodnotu.

t Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby (napr. 1.IDna definovanie 
identifikátora).



Zálohovanie nastavení v režime merania
Spôsob zálohovania môžete nastaviť v menu Setup 
»Anwendungsparameter (parametre aplikácií)«.
Štandardne zostanú všetky uložené parametre aplikácií (napr. referenčné hodnoty) 
zachované a sú k dispozícii, keď
– sa zariadenie vypne a znovu zapne,
–  po návrate z inej aplikácie do pôvodnej aplikácie (napr. z výpočtu priemernej 

hodnoty do počítania.  
Všetky predtým uložené parametre sú znovu dostupné).

  Prevzatie hmotnosti tary
t Predmet tary položte na základňu váhy  .
t Stlačte tlačidlo ).
y Hodnota sa prevezme ako hodnota tary.

  Zadávanie pomocou digitálneho riadiaceho vstupu

Riadiaci vstup umožňuje pripojenie externých ručných alebo nožných tlačidiel, 
pomocou ktorých sa dajú obsluhovať aplikácie.  
V menu Setup »Geräteparameter (parametre zariadenia): 
Steuerung I/O (riadenie vstupov/výstupov): Universaltaste 
(univerzálne tlačidlo)« im môžu byť priradené nasledujúce funkcie:

– Aus – Nullstell-Taste  
(vyp.)  (nulovacie tlačidlo)

– Druck-Taste – Einschalttaste  
(tlačidlo Tlač)  (zapínacie tlačidlo)

– Druck-Taste-Lang  – CF-Taste  
(tlačidlo Tlač – dlhé stlačenie)  (tlačidlo CF)

– Tarier-Taste – Funktionstaste F1  
(tarovacie tlačidlo)   (funkčné tlačidlo F1)

– ISO-Test-Taste – Appl.  
(tlačidlo Test ISO)   (prepínač aplikácií)

– Fn-Taste – 10-fach höhere Aufl.-Taste  
(tlačidlo Fn)   (tlačidlo na 10-násobne vyššie rozlíšenie)

– WP-Wechseltaste – Netto-Bruttowert-Taste  
(prepínač WP)   (tlačidlo netto – brutto hodnota)

– Nullstell-/Tara-Kombifunktion  
(kombinovaná funkcia nulovanie/tara)
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  Zobrazenia v režime merania
Zobrazenie hodnôt váženia a prepočítaných hodnôt (hlavné zobrazenie)
Darstellung der Wägewerte und verrechnete Werte (Hauptanzeige)

Metrologiezeilen

Bargraph

Textzeilen

Beschriftung Softkeys

Messwertzeile

Vorzeichen
Stillstand

Batteriebetrieb

Applikative Piktogramme

Einheit
Verrechnete Werte

Tarabelegung

Info-/Statuszeile

  Zobrazenie je rozdelené do viacerých sekcií.

 Metrologické údaje Tu sa zobrazujú nasledujúce charakteristické parametre:

 Max  Horná medza rozsahu váženia aktívnej základne váhy
 Min  Dolný medza rozsahu váženia aktívnej základne váhy (len pri ciachovaných typoch 

modelov)
 e  Ciachovacia hodnota aktívnej základne váhy (len pri ciachovaných typoch modelov)
 d  Najnižšia jednotka na displeji aktívnej základne váhy
 R1 R2 Zobrazenie aktuálneho rozsahu váženia aktívnej základne váhy (pri pripojení 

viacrozsahových váh)

 Symboly a ich význam 

 A Symbol zaneprázdnenia sa zobrazí, keď sa po stlačení tlačidla vykonávajú príkazy.
 + - Znamienko nameranej hodnoty
 o Len pri ciachovaných modeloch:  

Hodnota váženia »Nula« (po vynulovaní váhy, po vynulovaní aktívnej základne váhy)

 Riadok s nameranými/
 prepočítanými hodnotami 

 5.23r Aktuálna hodnota váženia (pri ciachovaných zariadeniach s e = d sa posledné miesto 
označí orámovaním)

 20 Prepočítané hodnoty pri aplikáciách (napr. »Počítanie« alebo »Percentuálne váženie«)

  Jednotka/stabilizácia

 g Aktuálna jednotka hmotnosti (napr. »g«)
 pcs Označenie pre ďalšie miery (napr. pri aplikácii »Počítanie«)

Pri stabilizácii váhy sa zobrazí jednotka hmotnosti alebo jednotka pre prepočítanú 
hodnotu.

Metrologické riadky
Stĺpcový diagram
Informačný/stavový riadok
Riadok s nameranými 
hodnotami
Textové riadky
Popisy tlačidiel rýchlej voľby

Znamienko
Stabilizácia

Piktogramy aplikácií
Obsadenie hodnôt tary

Prepočítané hodnoty
Jednotka

Napájanie batériami



Obsadenie pamäte hodnôt tary,  
prepočítané hodnoty, označenie  
aktívnej základne váhy pri pripojení  
viacerých základní váhy

 ! Upozornenie na prepočítané hodnoty (neciachované hodnoty)
 B/G NET Upozornenie na brutto hodnotu alebo obsadenú pamäť hodnôt tary (netto 

hodnota)
 PT Upozornenie na ručné zadanie tary (pomocou čítačky čiarových kódov) 

v informáciách o hodnotách tary
 WP1 Zobrazenie aktívnej základne váhy pri pripojení 2 základní váhy. Zobrazovacia 

jednotka bliká pri požiadavke na nastavenie isoCal, keď je ako WP1 použitá 
základňa váhy IS.

 WP Pri aktívnom časovači (»Setup:Geraeteparameter (setup: parametre 
zariadenia):  
Betriebsparameter (prevádzkové parametre): Timer (časovač)«) bliká 
symbol ako upozornenie na to, že ubehla polovica nastaveného času.

 Piktogramy/symbol batérie

 S Práve prebiehajúca tlač
 T Protokol GMP je aktívny

 ,  Ukazovateľ nabitia akumulátora: Akumulátor je nabitý, akumulátor je vybitý

 Stĺpcový diagram 
  Stĺpcový diagram zobrazuje percentuálne obsadenie vážiaceho rozsahu aktívnej 

základne uloženým bremenom (brutto stĺpcový diagram).
 0% Dolná medza zaťaženia
 100% Horná medza zaťaženia

  Pri kontrolnom vážení (prepočítaný stĺpcový diagram) sa zobrazia nasledujúce 
symboly:

  Stĺpcový diagram so značkami 10 %

  Minimum »Kontrolné váženie«

  Požadovaná hodnota »Kontrolné váženie«

  Maximum »Kontrolné váženie«

 Piktogramy aplikácií
 A Symbol pre aplikáciu »Počítanie«
 Y Symbol pre »Kontrolné váženie« proti »0«
 L H W M B A D Symboly pre aplikácie »Sčítanie«, »Kontrolné váženie«, »Klasifikácia«, »Netto 

celkom«, »Percentuálne váženie«, »Počítanie« (príp. s optimalizáciou referencie) 
a neutrálne meranie. Jednotlivé symboly sú presnejšie vysvetlené v príslušných 
kapitolách k aplikáciám.

 Textové riadky Textové riadky na označenia a asistentov ovládania.

 Riadok s tlačidlami rýchlej voľby Informuje o obsadení tlačidiel rýchlej voľby.
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Kontrolky
Kontrolky signalizujú
– pri kontrolnom vážení, kde sa nachádza tolerančná hranica.
– pri klasifikácii, do akej triedy patrí hodnota váženia.

Chybové hlásenia
–    Pri neaktívnych tlačidlách sa na 2 sekundy zobrazí symbol »-------« a/alebo 

nápis »Keine Funktion (žiadna funkcia)« a zaznie dvojitý tón. 
–    Pri dočasných chybách sa v riadku nameraných hodnôt na 2 sekundy zobrazí 

kód chyby (napr. INF 09), pretrvávajúce chyby (napr. ERR 101) môžete 
odstrániť reštartovaním.

Podrobný opis chybových hlásení si prečítajte v kapitole »Dátové rozhrania«, odsek 
»Chybové hlásenia«.

Koncepcia ovládania menu
 Príklad ovládania Setup:Geraeteparameter:WP-1:Intern: (setup: parametre 

zariadenia: WP-1: interne:) 
Filteranpassung (úprava filtra)

  o Označenie nastavenia

Nastavenie parametrov

t Tlačidlo rýchlej voľby »Q« alebo »q«: nastavenie parametrov 
t Tlačidlo rýchlej voľby »l«: potvrdenie parametrov
t M alebo »oo«: zatvorenie menu Setup

Zobrazenie v menu
 Zobrazenie prednastavení a informácií (menu Setup)

Statuszeile

Aus- und Eingabefenster

Beschriftung Softkeys

  Toto zobrazenie je rozdelené do 3 sekcií. 

Stavový riadok
Stavový riadok informuje o funkcii zobrazenej stránky. V menu Setup je zobrazená 
»Cesta« k zobrazeným informáciám.

Výstupné a vstupné okno
Na zadanie alebo zobrazenie detailných informácií, napr. pre aktivovanú aplikáciu. 
Zvolené pojmy sa zobrazia bielym písmom na čiernom základe.

Popis tlačidiel rýchlej voľby
Pozri popis v odseku »Koncepcia ovládania v režime merania«.

Zálohovanie nastavení menu
Parametre zvolené v menu Setup zostanú po prepnutí do režimu merania alebo 
po vypnutí zariadenia uložené.
Prístup do položky menu »Parametre zariadenia« môžete zablokovať heslom, aby 
ste zabránili nepovolenému prestaveniu nastavených parametrov (pozri aj odsek 
»Nastavenie ochrany heslom«).



Prednastavenia
Individuálne základné nastavenia sa uskutočňujú v menu Setup zvolením 
parametrov. Sú združené do nasledujúcich skupín (1. úroveň menu), štruktúru menu 
pozri v odseku »Prehľad Setup (parametre)«
– Anwendungsparameter (parametre aplikácií)
– Fn-Taste (tlačidlo Fn)
– Geräteparameter (parametre zariadenia)
– Info (informácia) (špecifické informácie o zariadení)
– Sprache (jazyk)

Pri povinnom ciachovaní je výber jednotlivých parametrov obmedzený.  
Vždy sa zobrazujú len voliteľné parametre. 
Výrobné nastavenia parametrov sú v prehľade od nasledujúcej strany označené 
symbolom »o«.

Nastavenie jazyka
Na zobrazenie informácií si môžete vybrať z nasledujúcich jazykov:
– Deutsch (nemecky)
– English (anglicky) (výrobné nastavenie)
– U.S.-Mode (režim USA)
– FranÇais (francúzsky)
– Italiano (taliansky)
– Español (španielsky)

Príklad: nastavenie jazyka »Nemecky«
t Stlačte tlačidlo e na zapnutie zariadenia.

  t Stlačte tlačidlo M.
  y Menu sa zobrazí na zobrazovacej jednotke.
  t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« viackrát na zvolenie riadka »Language 

(jazyk)«.

  t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

  y Výber jazykov sa zobrazí sa zobrazovacej jednotke.
  t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »Q« na zvolenie riadka »Deutsch (nemecky)«.
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  t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby l na uloženie nastavenia.
  y  Značka nastavenia »o« sa presunie na položku »Deutsch (nemecky)«.
  t Stlačte tlačidlo M alebo oo na zatvorenie menu Setup.

Nastavenie ochrany heslom
  t Stlačte tlačidlo e na zapnutie zariadenia.

t Stlačte tlačidlo M.
y Menu sa zobrazí na zobrazovacej jednotke.
t    Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 

»Geräteparameter (parametre zariadenia)«.

  t    Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

  t    Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 
»Zugangscode (prístupový kód)«.

  y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí vstupný riadok.
t    Pomocou klávesnice zadajte čísla a/alebo písmená, pozri odsek »Zadávanie čísel 

pomocou klávesnice« a/alebo odsek »Zadávanie textu pomocou klávesnice«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie nastavenia.
t Stlačte tlačidlo M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.



Zrušenie ochrany heslom
  t Stlačte tlačidlo e na zapnutie zariadenia.

t Stlačte tlačidlo M.
y Menu sa zobrazí na zobrazovacej jednotke.
t    Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 

»Geräteparameter (parametre zariadenia)«.

  t    Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

  y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí prístupové okno.
t    Pomocou klávesnice zadajte čísla a/alebo písmená, pozri odsek »Zadávanie čísel 

pomocou klávesnice« a/alebo odsek »Zadávanie textu pomocou klávesnice«.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l«.

  y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí voľba zariadenia. 
  t    Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 

»Zugangscode (prístupový kód)«.

  y Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí vstupný riadok.
t Stlačte viackrát tlačidlo c na vymazanie prístupového kódu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie procesu vymazania.
    Ak sa ešte neuložil, môžete proces prerušiť tlačidlom rýchlej voľby »ESC«.
t Stlačte tlačidlo M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.
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  Tlač nastavení parametrov
 Príklad Výtlačok s max. 20 znakmi na riadok. 

-------------------- 

12.01.2016     09:46 

Typ            CAIS3 

Vers.  HO 111.031115 

BVers.      01-63-02 

Ser.no      12345678 

--------------------

SETUP 

       GERAET 

--------------------

 WP-1 

  Intern 

 WP-2 off 

 COM1 

  Datenkommunikation 

   SBI 

    Baudrate 

           1200 Baud 

    Paritaet 

                 Odd 

    Anzahl Stopbits 

           1 Stopbit 

    Handshake-Betrie 

  Hardware 1-Zeichen 

    Anzahl Datenbits 

               7 Bit 

   Datenausgabe 

Druckprotokoll Druck 

er 1

atď.



Prehľad Setup (parametre)

Setup

 Parametre aplikácií: Pozri návod na obsluhu »Základné aplikačné programy« 

 Tlačidlo Fn
  o Vyp.
     Prepínanie jednotiek
     SQMIN (možné, len ak je v položke menu »Parametre zariadenia« zapnuté zobrazovanie: »SQMin«.)

 Parametre zariadenia
  WP-1
   RS-2321)
       Štandardná konfigurácia SBI
       Ciachovaná konfigurácia SBI 
    o IS-232
       ADC-232

   RS-4851)
    o IS-485
       ADC-485

   Interne
        Kalibrácia/nastavenie
        Tlačidlo funkcie CAL
      o Ext. kal./nast.; štandardné závažie
         Ext. kal./nast.; voliteľné závažie
         Tlačidlo je zablokované
        Proces kal./nast.
         Kalibrácia s automatickým nastavením
      o Kalibrácia s ručným nastavením
        Funkcia isoCAL3)
      o Vyp.
         Upozornenie na nastavenie
         Schválenie externého nastavenia2)
      o Schválené
         Zablokované 
        Externé závažie
         Závažie na kal./nast.:
        Kalibračná/nastavovacia jednotka
         Gram/g
         Kilogram/kg
         Tona/t
         Libra/lb
       Úprava filtra
        Vysokostabilný
     o Stabilný
        Nestabilný
        Vysokonestabilný
       Aplikačný filter
       o Presné zváženie
        Dávkovanie
        Obmedzený filter
        Bez filtra
       Rozsah stabilizácie
        1/4 dielika
        1/2 dielika
        1 dielik2)
     o 2 dieliky2)
        4 dieliky2)
        8 dielikov2)

o = výrobné prednastavenie
W = nastavenie používateľa
1) Variant vybavenia: – potom interné blokovanie
2) Zmena nastavení odpadá pri ciachovaných zariadeniach
3) Len v prevádzke so základňami váhy IS spol. Minebea Intec alebo externým A/D prevodníkom
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 Parametre zariadenia
  WP-1
   Interne
    Oneskorenie stabilizácie
          Bez oneskorenia
      o   Krátke oneskorenie
          Stredné oneskorenie
          Dlhé oneskorenie

    Tarovanie1)
          Bez stabilizácie
     o   Po stabilizácii

    Automatické nulovanie
     o   Zap.
          Vyp.

    Jednotka hmotnosti 12)
          Voliteľné/o (výrobné prednastavenie: gram)1)
          Gram/g
     o   Kilogram/kg
          Karát/ct1)
          Libra/lb1)
          Unca/oz v)
          Trójska unca/ozt1)
          Tael Honkong/tlh1)
          Tael Singapur/tls1)
          Tael Taiwan/tlt1)
          Grain/GN1)
          Pennyweight/dwt1)
          Miligram/mg1)
          Jednotiek na libru//lb1)
          Tael Čína/tlc1)
          Momme/mom1)
          Karát/K1)
          Tola/tol1)
          Baht/bat1)
          Mesghal/MS1)
          Tona/t
          lb/oz

    Presnosť zobrazenia 1
     o   Všetky miesta
          Vynechanie 1 miesta pri zmenách zaťaženia
          Index +11)
          Index +21) 
           Vynechanie 1 miesta1)

    Nulový rozsah
          1 percento/max. zaťaženie
     o   2 percentá/max. zaťaženie

    Nulový rozsah pri zapnutí
          2 percentá/max. zaťaženie
          5 percent/max. zaťaženie
     o 10 percent/max. zaťaženie

    Tara/nula pri zapnutí
     o   Zap.
          Vyp.
          Len nula pri zapnutí

o = výrobné prednastavenie
1) Zmena odpadá pri ciachovaných zariadeniach
2) Závisí od typu základne váhy



 Parametre zariadenia
  WP-1
   Interne
    Jednotka hmotnosti 22) 
        Voliteľné/o (výrobné prednastavenie: gram)1)
     o Gram/g
        Kilogram/kg
        Karát/ct1)
         Libra/lb1)
        Unca/oz1)
        Trójska unca/ozt1)
        Tael Honkong/tlh1)
        Tael Singapur/tls1)
        Tael Taiwan/tlt1)
        Grain/GN1)

        Pennyweight/dwt1)
        Miligram/mg1)

        Jednotiek na libru//lb1)
        Tael Čína/tlc1)
        Momme/mom1)
        Karát/K1)
        Tola/tol1)
        Baht/bat1)
        Mesghal/MS1)
        Tona/t
        lb/oz

    Presnosť zobrazenia 2
     o Všetky miesta
        Vynechanie 1 miesta pri zmenách zaťaženia
        Index +11)
        Index +21)
        Vynechanie 1 miesta1)

    Výrobné nastavenie len parametrov váženia
        Áno 
     o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Zmena odpadá pri ciachovaných zariadeniach
2) Závisí od typu základne váhy
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 Parametre zariadenia
  WP-1
    Interne
       Jednotka hmotnosti 32) 
        Voliteľné/o (výrobné prednastavenie: gram)1)
     o Gram/g
        Kilogram/kg
        Karát/ct1)
         Libra/lb1)
        Unca/oz1)
        Trójska unca/ozt1)
        Tael Honkong/tlh1)
        Tael Singapur/tls1)
        Tael Taiwan/tlt1)
        Grain/GN1)

        Pennyweight/dwt1)
        Miligram/mg1)

        Jednotiek na libru//lb1)
        Tael Čína/tlc1)
        Momme/mom1)
        Karát/K1)
        Tola/tol1)
        Baht/bat1)
        Mesghal/MS1)
        Tona/t
        lb/oz

       Presnosť zobrazenia 3
     o Všetky miesta
        Vynechanie 1 miesta pri zmenách zaťaženia
        Index +11)
        Index +21)
        Vynechanie 1 miesta1)

       Výrobné nastavenie len parametrov váženia
        Áno 
     o Nie

      Vyp.
      COM-1 (ak má byť WP priradená tomuto rozhraniu)
      COM-2 (ak má byť WP priradená tomuto rozhraniu)
      UNICOM (ak má byť WP priradená tomuto rozhraniu)

  WP-2 
      RS-2323) o ADC-232 ako menu »Interne« pri WP-1
      RS-4853) o ADC-485 ako menu »Interne« pri WP-1
   o Vyp.
      COM-1 ako WP-1
      COM-2 ako WP-1
      UNICOM ako WP-1

o = výrobné prednastavenie
1) Zmena odpadá pri ciachovaných zariadeniach
2) Závisí od typu základne váhy
3) Variant vybavenia



 Parametre zariadenia
  COM-1
   o Vyp.
      WP-3
    o RS-232
        Štandardná konfigurácia SBI (9 600 baudov)
        Ciachovaná konfigurácia SBI (9 600 baudov)
     o IS-2321)
        ADC-2321)

   Dátová komunikácia
    o SBI
        Prenosová rýchlosť
           150 baudov
           300 baudov
           600 baudov
      o 1 200 baudov
         2 400 baudov
         4 800 baudov
         9 600 baudov
       19 200 baudov

        Parita
         Space (nulová)1)
      o Odd
         Even
         None (žiadna)2)

        Počet stop bitov
      o 1 stop bit
         2 stop bity
        Režim handshake
         Softvérový handshake
      o Hardvér 1-znak
        Počet dátových bitov
      o 7 bitov
         8 bitov

        Dátový výstup
         Na výzvu, bez stabilizácie
      o Na výzvu, po stabilizácii
         Automaticky, bez stabilizácie
       o    1 cyklus zobrazenia
             2 cykly zobrazenia
           10 cyklov zobrazenia
         100 cyklov zobrazenia
      Na výzvu, bez stabilizácie
       o    1 cyklus zobrazenia
             2 cykly zobrazenia
           10 cyklov zobrazenia
         100 cyklov zobrazenia
      Protokol tlače, tlačiareň 1
      Protokol tlače, tlačiareň 2
      Protokol tlače, tlačiareň 1
      Bez stabilizácie

o = výrobné prednastavenie
1) Nie pri 8 dátových bitoch
2) Nie pri 7 dátových bitoch
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 Parametre zariadenia
  COM-1

   Dátová komunikácia
    o SBI
        Formát riadkovania
         Pre nespracované údaje (16 znakov)
      o Pre iné aplikácie (22 znakov)
        Formát znamienka
         Žiadny výstup znamienka +
      o Výstup znamienka +
        Výrobné nastavenie
         Áno
      o Nie

      XBPI-RS232

      SMA
        Prenosová rýchlosť
           150 baudov
           300 baudov
           600 baudov
         1 200 baudov
         2 400 baudov
         4 800 baudov
      o 9 600 baudov
       19 200 baudov
        Parita
         Space (nulová)1)
         Odd
         Even
      p None (žiadna)2)
        Počet stop bitov
      o 1 stop bit
         2 stop bity
        Režim handshake
         Softvérový handshake
      o Hardvér 1-znak
        Počet dátových bitov
      o 8 bitov

o = výrobné prednastavenie
1) Nie pri 8 dátových bitoch
2) Nie pri 7 dátových bitoch



 Parametre zariadenia
  COM-1
   Tlačiareň 11)
       YDP20
     Prenosová rýchlosť
      o 1 200 baudov
         2 400 baudov
         4 800 baudov
         9 600 baudov
       19 200 baudov
     Parita
         Space
      o Odd
         Even
     Počet stop bitov
      o 1 stop bit
         2 stop bity
     Režim handshake
         Softvérový handshake
      o Hardvér 1-znak

       YDP14IS
        Line
     o Etiketa

       Univerzálna
     Prenosová rýchlosť
           150 baudov
           300 baudov
           600 baudov
         1 200 baudov
         2 400 baudov
         4 800 baudov
      o 9 600 baudov
       19 200 baudov
     Parita
         Odd
         Even
      o None (žiadna)
     Počet stop bitov
      o 1 stop bit
         2 stop bity
     Režim handshake
      o Softvérový handshake
         Hardvér 1-znak
 
     Počet dátových bitov
      o 8 bitov

    o YDP05/YDP04IS
     o Line
        Etiketa
        Etiketa, formfeed ručne

    YDP21  

                          Tlačiareň YDP21 2) Ako pri tlačiarni 1

o = výrobné prednastavenie
1) Môžete konfigurovať max. 2 tlačiarne
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 Koncepcia ovládania

 Parametre zariadenia
  COM-2 ako pri COM 1

  UNICOM (voliteľné rozhranie)
   o Vyp.

      WP-3
    o RS-232
         Štandardná konfigurácia SBI 

(9 600 baudov)
         Ciachovaná konfigurácia SBI 

(9 600 baudov)
     o IS-2321)
        ADC-2321)

       RS-485
     o IS-4851)
        ADC-4851)

      Dátová komunikácia
    o SBI ako pri COM-1
       xBPI-232 ako pri COM-1
       xBPI-485 adresa voliteľne od 0 do 31
       SMA ako pri COM-1
       Adresa zbernice Profibus: voliteľne od 0 do 126, 
       DeviceNet MAC ID: voliteľne 1 až 62
       Ethernet

      Tlačiareň 11) ako pri COM-1

      Tlačiareň 21) ak pri COM-1

      Analógový výstup
       Analógový výstup, výstupná hodnota
      Netto hodnota
      o  Nula do maximálneho 

zaťaženia
         Min./max. hodnoty
      Brutto hodnota
     o  Nula do maximálneho 

zaťaženia
        Min./max. hodnoty
        
       Analógový výstup, výpis chýb
     o Vysoká hladina (20 mA)
         Nízka hladina (0/4 mA).  

Počas menu a kalibrácie  
(0/4 mA) na tomto rozhraní.

    
       Analógový výstup, ladenie 

        Ladenie 4 mA
        Ladenie 20 mA

o = výrobné prednastavenie
1) Nominálne môžete konfigurovať 2 tlačiarne



 Parametre zariadenia
  Riadenie vstupov/výstupov
      Riadiace vstupy
     Univerzálne tlačidlo
       Vyp.
       p Tlačidlo Tlač 
       p Tlačidlo Tlač – dlhé stlačenie
       ) Tarovacie tlačidlo
      o J Test ISO
       k Tlačidlo Fn
       n Prepínač WP
       Kombinovaná funkcia nulovanie/tara 
       (Ak je to možné nulovať, inak tarovať.)
       ( Nulovacie tlačidlo
       e Zapínacie tlačidlo
       c Tlačidlo CF
       v Funkčné tlačidlo F1
       D Prepínač aplikácií 
       K Tlačidlo na 10-nás. vyššie rozlíšenie
       L Tlačidlo netto – brutto hodnota

      Výstupná úroveň, interné výstupy
     o Všetky aktívne nízke
        Všetky aktívne vysoké

  Čiarový kód
   o Referenčná hodnota
      Hodnota tary
      ID1
      Zadanie
      Zadanie bez aktivovania funkcie
      Externá klávesnica

  Protokol tlače
      Riadky hlavičky
        Riadok 1: 
        Riadok 2: 

      Identifikátor (individuálne označenie)
        ID1:
        ID2:
        ID3: 
        ID4:
        ID5:
        ID6:

      Protokol ISO/GLP/GMP
     o Vyp.
        Na viaceré výsledky aplikácií

      Dátum/čas
     o Dátum s časom
        Len dátum

      Jednorazovo pri stabilizácii
     o Vyp.
        Zap.

      FlexPrint
     o Vyp.
        Zap.

o = výrobné prednastavenie
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 Koncepcia ovládania

 Parametre zariadenia
  Protokol tlače
   Tlačiareň 11) 
       Počet výtlačkov
     o 1 výtlačok
      2 výtlačky

       Jednorazovo: protokol tlače pre aplikácie/váženie
      Zoznam <-> Výber
      Brutto (G#)  Prázdny riadok
      Tara  --------
      Netto (N)  Formfeed
      Prázdny riadok Dátum/čas
        Čas
        Hlavička GMP
        Pätička GMP
        Č. transakcie
        ID1 … ID6
        Tara 2 (T2/PT2)
        Riadok hlavičky 1
        Riadok hlavičky 2
        Sériové č. váhy
        Č. výrobku
        Názov výrobku
        ID1 … ID4 výrobku

(Hodnoty závisiace od aplikácie)

       Komp.: Protokol tlače po prevzatí2) ako pri Jednorazovo

       Suma: protokol tlače po stlačení tlačidla CF2) ako pri Jednorazovo

   Tlačiareň 21) ako pri tlačiarni 1

   Desatinný oddeľovací znak
    o Bodka
       Čiarka

   Dátové záznamy (napr.: pamäť Alibi, pamäť parametrov výrobkov)
       Všetky dátové záznamy
    o Vopred definovaný počet dátových záznamov

   Výrobné nastavenie, tlač protokolu
       Áno 
    o Nie

o = výrobné prednastavenie
1) Môžete konfigurovať max. 2 tlačiarne
2) Len pri voľbe »Sčítanie«, resp. »Netto celkom« v nastavení »Anwendungsparameter (parametre aplikácií:) Anwendung 3 
(aplikácia 3)«



 Parametre zariadenia
  Prevádzkové parametre
   Akustický signál
    o Zap.
     Vyp.
     Prepojený so zelenou LED

   Klávesnica
     Blokovanie funkcie tlačidiel
       Všetky voľné
       Všetky zablokované až na e
       Alfanumerické tlačidla sú zablokované
       Prepínanie základní váhy je zablokované
       Zero zablokované
       Tare zablokované
       Fn zablokované
       Test ISO zablokované
       Print zablokované
       x10 zablokované
       B/G NET zablokované
       CF zablokované
       Tlačidlo rýchlej voľby 5 je zablokované
       Tlačidlo rýchlej voľby 4 je zablokované
       Tlačidlo rýchlej voľby 3 je zablokované
       Tlačidlo rýchlej voľby 2 je zablokované
       Tlačidlo rýchlej voľby 1 je zablokované
       Prepínanie zablokované
       Setup zablokované
       Mem zablokované

   Zobrazovacia jednotka
     Kontrast
       0
       1
       2
       3
       4
      o 5
       6
       7

     Podsvietenie
      o Zap.
       Autom. vyp. po časovači

     Typ
      o 2
       1

   Automatické vypnutie
     Autom. vyp. po časovači
    o Nevypnúť automaticky

   Časovač
    o 1 + 1 minúta
     2 + 2 minúty
     5 + 5 minút

   Prioritná váha
    o WP-1
     WP-2
     WP-3

   Zobrazenie zemepisných údajov
     Vyp.
    o Zap.

   Výrobné nastavenie prevádzkových parametrov
     Áno
    o Nie   o = výrobné prednastavenie
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 Koncepcia ovládania

 Parametre zariadenia
  Hodinky
   Čas:
   Dátum:

  Test vstup./výst. portov
   Aktivuj interné výstupy
     Int. výstup 1 (nižší) 0
     Int. výstup 2 (rovný) 0
     Int. výstup 3 (vyšší) 0
     Int. výstup 4 (Set) 0

   Čítaj interné vstupy
     Int. vstup 1: 0

  Prístupový kód
   Prístupový kód:

  SQmin
   Zobrazovacia jednotka
    o Nie
     Áno

   Tlač GMP
    o Nie
     Áno

  Pamäť Alibi
   Cyklus pamäte Alibi
     V dňoch 90

o = výrobné prednastavenie



Setup

 Informácia
   Servis
    Dátum servisu: 

   Terminál
    Model:
    Sériové č.:
    Základné č.:
    Č. verzie:   (verzia aplikačného softvéru)

   1. vážiaci snímač
    Model2):
    Č. verzie: (verzia softvéru)
    Sériové č.2): 
    Stupeň zemepisnej šírky:1)
    Nadmorská výska:1)
    Gravitačné zrýchlenie:1)
    Blok. spínač

   2. vážiaci snímač pozri 1. vážiaci snímač

   3. vážiaci snímač pozri 1. vážiaci snímač

   Flexinfo
    ID---
    V.---

   Pamäť Alibi
    Dátum
    Čas
    Č. transakcie

 Jazyk
   Nemecky
  o Anglicky
   Režim USA
   Francúzsky
   Taliansky
   Španielsky

o = výrobné prednastavenie
1) Podľa zadania pred posúdením zhody: buď zemepisné údaje šírka/výška, alebo gravitačné zrýchlenie
2) Pri internom A/D prevodníku sa nezobrazuje
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 Prevádzka

Prevádzka

Váženie
Táto aplikácia je v prevádzke vždy k dispozícii.

 Znaky – Nulovanie pomocou tlačidla (
– Prevzatie hmotnosti tary z váhy pomocou tlačidla )
– Automatické tarovanie hmotnosti nádoby
– Zadanie hmotnosti tary pomocou čítačky čiarových kódov
–   Zadanie hmotnosti tary pomocou numerických tlačidiel 0 a uloženie pomo-

cou tlačidla )
–   Vymazanie hodnôt tary pomocou tlačidla c a uloženie pomocou tlačidla )
– Prepnutie zobrazenia pomocou tlačidla k medzi:
 – 1. a 2. jednotkou hmotnosti
 – Zobrazená hodnota a min. prípustné vážené množstvo SQmin

–   Nastavenie funkcie tlačidla k v menu Setup »Fn-Taste (tlačidlo Fn)«
–   10-násobne vyššie rozlíšenie pomocou tlačidla K
–   Váženie pomocou až troch základní váhy
–   Individuálne označenie hodnôt váženia číselnými identifikátormi
– Tlač hodnôt váženia:
 – ručne pomocou tlačidla p
 – tlač GMP (pozri kapitolu »Dátový výstup«)
 – automatická tlač
 – automatický dátový výstup (pozri kapitolu »Dátový výstup«)

–   Obnova výrobného nastavenia pomocou nastavenia v menu Setup:  
»Anwendungsparameter (parametre aplikácií): 
Werkseinstellung nur Anwendung (výrobné nastavenie 
len v aplikácii): Ja (áno)«

 Funkčné tlačidlá rýchlej voľby
 ID  Možnosť zadania až šiestich identifikátorov na označenie výsledkov merania pri 

vytlačení.
 1st ID  Prevzatie zadania ako hodnoty pre prvý identifikátor.

 Príprava t   Zvoľte Setup: Stlačte tlačidlo M.
t   Zvoľte parametre aplikácie: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
t   Zvoľte položku menu »Anwendung 1 (Basisanwendung) 

(aplikácia 1) (základná aplikácia)«:  
Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

t   Potvrďte aplikáciu »Wiegen (váženie)«: Stlačte tlačidlá rýchlej voľby »l« a 
»o«.

t   Zvoľte funkciu »Min.-Last f. autom. Tarieren/Druck 
(min. zaťaženie na automatické tarovanie/tlač)«: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby 
»O«.

t   Potvrďte prednastavenie »o 10 Anzeigeschritte (o zvýšenie o 10 
jednotiek na displeji)«:  
Stlačte tlačidlá rýchlej voľby »l« a »o«.

t   Zvoľte položku menu »Werkseinstellung (výrobné nastavenie)«: 
Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

t   Potvrďte prednastavenie »o Nein (o nie)«: Stlačte tlačidlá rýchlej voľby 
»l« a »o«.

t   Uložte nastavenie a zatvorte menu Setup: Stlačte tlačidlo M alebo tlačidlo 
rýchlej voľby »oo«.



Automatické tarovanie
Prvý vážený materiál, ktorý prekročí prednastavené minimálne zaťaženie, sa 
pri stabilizácii prevezme do pamäte hodnôt tary. Vážené materiály, ktoré sa uložia 
následne, sa prevezmú ako hodnoty hmotnosti.
Váha sa vráti späť do východiskového stavu pri zaťažení váhy pod 50 % 
minimálneho zaťaženia.

 Nastavenie v menu Setup: »Anwendungsparameter: (parametre aplikácií:): autom. 
Tarieren 1.: (automatické tarovanie 1.:) Gewicht: (hmotnosť:) Ja 
(áno)«

Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a automatickú tlač
Na automatické tarovanie hmotnosti nádoby nastavte v menu Setup minimálne 
zaťaženie:
»Anwendungsparameter: (parametre aplikácií:) Min.-Last f. 
autom. Tarieren/Druck: (min. zaťaženie na automatické tarovanie/
tlač:) o 10 Anzeigeschritte (o zvýšenie o 10 jednotiek na displeji)«

Minimálne zaťaženie môžete nastaviť nasledovne:
Zvýšenie o 1 jednotku na displeji (bez minimálneho zaťaženia)
Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

»Jednotka na displeji« pri tom zodpovedá hodnote dieliku stupnice pripojenej 
základne váhy. Keď hodnota dieliku stupnice zodpovedá hodnote 1 g a požaduje 
sa 1 000 jednotiek na displeji, je minimálne zaťaženie 1 000 g (= 1 000 dielikov 
stupnice).
Keď hodnota dieliku stupnice základne váhy zodpovedá hodnote 5 g a požaduje sa 
rovnaký počet jednotiek na displeji ako vyššie, minimálne zaťaženie je 5 000 g.
Keď sa pomocou položeného bremena prekročí hranica minimálneho zaťaženia, 
základňa váhy sa začne automaticky tarovať, resp. sa vytlačí protokol.

Automatická tlač
Vytlačí sa prvá hodnota hmotnosti, ktorá je vyššia ako minimálne zaťaženie.  
Ak je okrem toho aktivovaná položka menu na automatické tarovanie, pri prekroče-
ní minimálneho zaťaženia sa vykonáva len tarovanie. Automatická tlač sa v tomto 
prípade generuje až pri druhej hodnote hmotnosti prekračujúcej minimálne zaťaže-
nie, keď druhá hmotnosť prekročí minimálne zaťaženie.

 Nastavenie v menu Setup: »Geräteparameter:Druckprotokoll: (parametre zariadenia: 
protokol tlače:) 
Einmalig bei Stillstand:Ein (jednorazovo pri stabilizácii: 
zap.)«

Váženie pomocou až troch základní váhy
Pomocou tlačidla n môžete prepínať medzi troma základňami váhy.
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 Prevádzka

Prioritná váha pri spúšťaní
V menu Setup si môžete nastaviť základňu váhy, ktorej nameraná hodnota sa má 
po zapnutí zariadenia zobraziť ako prvá:
»Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) 
Vorzugswaage: (prioritná váha:) oWP-1«
Na prepnutie na ďalšiu základňu stlačte tlačidlo n.

Zadanie hmotnosti tary pomocou čítačky čiarových kódov
Hodnotu tary nádoby môžete zadať pomocou čítačky čiarových kódov.

 Nastavenie v menu Setup: »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Barcode: (čiarový 
kód:) oTara-Wert (o hodnota tary)«
Prevzatie a uloženie hodnoty sa vykonajú automaticky. Obsah pamäte hodnôt tary 
sa v informačnom režime stlačením tlačidla D odošle na výstup.

Zadanie parametra aplikácií wRef pomocou čítačky čiarových kódov
Parameter aplikácií »Referenčná hodnota« (wRef) môžete zadať pomocou čítačky 
čiarových kódov.

 Nastavenie v menu Setup: »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Barcode: (čiarový 
kód:) oReferenz-Wert (o referenčná hodnota)«
Prevzatie a uloženie hodnoty sa vykonajú automaticky.

Zadanie identifikátorov pomocou čítačky čiarových kódov
Identifikátory môžete zadať pomocou čítačky čiarových kódov.

 Nastavenie v menu Setup: »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Barcode: (čiarový 
kód:) oID1«
Prevzatie a uloženie hodnoty sa vykonajú automaticky.

Priame načítanie čiarového kódu
Existujúci čiarový kód s kľúčovými znakmi môžete priamo načítať z čítačky 
čiarových kódov.

 Nastavenie v menu Setup: »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Barcode: (čiarový 
kód:) oEingabe (o zadanie)«

  Načítavaný čiarový kód môže obsahovať nasledujúce kľúčové znaky:
– »I« na zápis identifikátora
– »T« na zápis do pamäte hodnôt tary
– »R« na zápis referenčnej hmotnosti
– »A« na aktivovanie pamäte parametrov výrobkov

 Príklady: »I4Anton« = zapíše do identifikátora 4 reťazec znakov: Anton
»TC1« = zapíše 1 kg do pamäte prednastavených hodnôt tary.
»C« = jednotka: kilogram
»B« = gram
»D« = karát 
atď.
»RC0.0023« = zapíše 0.0023 kg ako referenčnú hmotnosť
»A1« = nahrá pamäť parametrov výrobkov 1



Počítadlo nastavení a konfigurácií pri štandardných váhach
 Účel Automatické zaznamenávanie zmien nastavovacích parametrov a parametrov 

váženia pomocou dvoch nezávislých počítadiel. Hodnoty zostávajú trvalo zachované 
po dobu životnosti dielu.

t   Na zobrazenie obidvoch počítadiel držte tlačidlo ( stlačené dlhšie ako 
2 sekundy. 

y   Na zobrazovacej jednotke hodnôt váženia sa najskôr na 3 sekundy zobrazí 
»Počítadlo konfigurácií« (s identifikátorom P). Potom sa na ďalšie 3 sekundy 
zobrazí »Počítadlo nastavení« (s identifikátorom C). Po 6 sekundách sa zobraze-
nie informácie automaticky zatvorí.

 Parametre počítadla nastavení – Rozsah počítadla je ohraničený na 9999
– Pri uvádzaní hardvéru do prevádzky je počítadlo v stave »C 0000«
– Počítadlo sa nedá resetovať
– Počítadlo sa automaticky aktualizuje pri:
 – úspešnom nastavení, linearizácii/zmene tarovacieho zaťaženia
 –  zmenenej kalibračnej, nastavenej alebo linearizačnej hodnoty závažia 

používateľa
 – zmene nasledujúcich parametrov:
  funkcia tlačidla J
  rozsah nulovania
  rozsah nulovania pri zapnutí
    resetovanie vyššie uvedených parametrov na výrobné nastavenie

 Znaky počítadla konfigurácie – Rozsah počítadla je ohraničený na 9999
– Pri uvádzaní hardvéru do prevádzky je počítadlo v stave »P 0000«
– Počítadlo sa nedá resetovať
– Počítadlo sa automaticky aktualizuje pri:
 – zmene nasledujúcich parametrov:
  miesto inštalácie
  aplikačný filter
  rozsah stabilizácie
  tarovanie
  automatické nulovanie
  jednotka hmotnosti 1
  jednotka hmotnosti 2
  jednotka hmotnosti 3
  resetovanie vyššie uvedených parametrov na výrobné nastavenie
 –   Zapnutie alebo vypnutie aplikovateľného automatického tarovania
 –   Resetovanie parametrov aplikácií na výrobné nastavenie
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 Prevádzka

  Parametre zariadenia
 Ochrana heslom Prístup k parametrom zariadenia a aplikácií si môžete v menu Setup v položke 

»Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Zugangscode 
(prístupový kód)« prostredníctvom hesla chrániť pred neoprávneným prestavením, 
pozri kapitolu »Koncepcia ovládania«, odsek »Nastavenie ochrany heslom«.

 Akustický signál Stlačenie tlačidla sa potvrdzuje akustickým signálom (jednoduchý tón pri aktívnych, 
dvojitý tón pri neaktívnych tlačidlách). 
V menu Setup môžete v položke »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) 
Akustisches Signal (akustický signál)« zapnúť alebo vypnúť akustický 
signál a prepojiť ho so zelenou LED diódou.

 Klávesnica Klávesnicu môžete v menu Setup v položke »Geräteparameter: (para-
metre zariadenia:) Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) 
Tastatur (klávesnica)« odblokovať, príp. zablokovať na zadávanie údajov.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti nastavenia:
– Všetky voľné (prednastavené)
– Všetky zablokované až na e a H
– Alfanumerické tlačidlá zablokované
– n zablokované
– ( zablokované
– ) zablokované
– k zablokované
– J zablokované
– p zablokované
– K zablokované
– L zablokované
– c zablokované
– Tlačidlo rýchlej voľby 1 … 5 zablokované
– D zablokované
– H zablokované
– c zablokované

 Automatické vypnutie váhy Combics V menu Setup môžete v položke »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) 
Automatisch abschalten (automatické vypnutie)« nastaviť, aby sa 
vyhodnocovacia jednotka automaticky vypla po uplynutí času prednastaveného 
v časovači.

 Osvetlenie zobrazovacej jednotky Na osvetlenie zobrazovacej jednotky môžete v menu Setup 
v položke »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) Anzeige 
(zobrazovacia jednotka)« vykonať nasledujúce nastavenia:
– kontrast
– podsvietenie
– typ

 Časovač Časovač na vypnutie zariadenia a/alebo osvetlenia zobrazovacej jednotky môžete 
v menu Setup v položke »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) Timer (časovač)« 
nastaviť na 2, 4 alebo 10 minút.



Váženie s tarovaním po položení nádoby
t   Stlačte tlačidlo e na zapnutie vyhodnocovacej jednotky. 
y   Nasleduje automatický vlastný test.
   Po zobrazení hmotnosti je zariadenie pripravené na váženie a je automaticky 

vynulované. Pomocou tlačidla ( môžete kedykoľvek vynulovať nezaťaženú 
základňu váhy. 

  t   Položte na váhu prázdnu nádobu.
y   Zobrazí sa hmotnosť nádoby.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania nemusíte váhu tarovať 

pomocou tlačidla ). Po položení nádoby preberie váha hmotnosť tary 
automaticky.

  t   Počkajte na zobrazenie nuly a symbolu »NET« (netto hmotnosť).

  t Položte na váhu vážený materiál.

  t   Čakajte na zobrazenie jednotky hmotnosti (kontrola stabilizácie).
t   Odčítajte hodnotu váženia.
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Váženie s číselným zadaním hmotnosti tary a tlač výsledku
t   Stlačte tlačidlo e na zapnutie vyhodnocovacej jednotky. 
y   Nasleduje automatický vlastný test.
   Po zobrazení hmotnosti je zariadenie pripravené na váženie a je automaticky 

vynulované. Pomocou tlačidla ( môžete kedykoľvek vynulovať nezaťaženú 
základňu váhy.

  t   Stlačte tlačidlá . 2 5 na zadanie známej hmotnosti tary pomocou 
 klávesnice (tu napr. 0,25 kg).

t   Stlačte tlačidlo ) na prevzatie zadanej hmotnosti tary.

  t   Položte na váhu vážený materiál vrátane nádoby.

  t   Odčítajte výsledok.

  t   Stlačte tlačidlo L na prepnutie zobrazenia netto hodnoty hmotnosti.
y   Zobrazí sa: brutto hmotnosť (tu napr. 0,250 kg na nádobu plus 2,000 kg 

na výrobok).



  t   Stlačte tlačidlo L na prepnutie predchádzajúceho zobrazenia.

t   Stlačte tlačidlo p na vytlačenie výsledku.
  y   Na začiatku hlavička GMP (vytlačí sa len v prípade prednastavenej tlače GMP).

 Koniec hlavičky GMP
 Riadky hlavičky

 Identifikátory

 Začiatok pätičky GMP (vytlačí sa len v prípade prednastavenej tlače GMP)

 Koniec pätičky GMP

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

Model         IS6DCS

S-Nr.     C 12345678

--------------------

EISENSCHMIDT

GOETTINGEN

Chargen-Nr    123456

Kunde        SCHULZE

24.02.2016     10:17

--------------------

G#     +    2.250 kg

T      +    0.000 kg

PT2    +    0.250 kg

N      +    2.000 kg

--------------------

24.02.2016     10:16

Name:

--------------------
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Váženie s kombinovanými hodnotami tary, vytlačenie výsledkov 
a vymazanie hodnôt tary
t   Stlačte tlačidlo e na zapnutie vyhodnocovacej jednotky. 
y   Nasleduje automatický vlastný test.
   Po zobrazení hmotnosti je zariadenie pripravené na váženie a je automaticky 

vynulované. Pomocou tlačidla ( môžete kedykoľvek vynulovať nezaťaženú 
základňu váhy.

  t   Položte na váhu prázdnu nádobu.
t   Stlačte tlačidlo ) na tarovanie váhy.
  Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania nemusíte váhu tarovať 

pomocou tlačidla ). Po položení nádoby preberie váha hmotnosť tary 
automaticky.

  t   Počkajte na zobrazenie nuly a symbolu »NET« (netto hmotnosť).

  t   Zabalený vážený materiál vložte do nádoby.
t   Stlačte tlačidlá . 2 5 na zadanie známej hmotnosti tary obalu 

pomocou klávesnice (tu napr. 0,25 kg).
t   Stlačte tlačidlo ) na prevzatie zadanej hmotnosti obalu.
 Obe hmotnosti tary sa sčítajú.



  t   Odčítajte netto hmotnosť.

  t   Stlačte tlačidlo p na vytlačenie výsledku.

t   Stlačte tlačidlo 0 na klávesnici.
t   Stlačte tlačidlo ) na prevzatie zadanej hodnoty.

  y   Hodnoty tary sa vymažú. Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí brutto hodnota.

  t   Stlačte tlačidlo p na vytlačenie výsledku.

G#     +    6.433 kg

T      +    4.183 kg

PT2    +    0.250 kg

N      +    2.000 kg

--------------------

G#     +    6.433 kg

T      +    0.000 kg

N      +    6.433 kg

--------------------
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Kalibrácia, nastavenie
 Účel Pri kalibrácii sa dá zistiť možná odchýlka medzi zobrazenou nameranou hodnotou 

a skutočnou hodnotou hmotnosti. Pri kalibrácii nedochádza k žiadnemu 
modifikačnému zásahu do váhy.

Pri nastavení sa odstraňuje odchýlka medzi zobrazenou nameranou hodnotou 
a skutočnou hodnotou hmotnosti alebo sa táto odchýlka znižuje na prípustné 
medzné hodnoty.

  Nastavenie funkcie »Povinné ciachovanie«

  Na prestavenie do režimu »Váženie pohybu tovaru s povinným ciachovaním« použite 
spínač. Nachádza sa pod viečkom vľavo vzadu na telese základne váhy. 

Prevádzka ciachovanej váhy pri použití s povinným ciachovaním v EÚ:
Schválenie konštrukcie na posúdenie zhody platí len pre neautomatické váženie; 
pri automatickej prevádzke s dodatočne osadenými zariadeniami alebo bez nich 
musíte rešpektovať národné predpisy platné na mieste inštalácie.

 Externe pripojené váhy IS: Pred prevádzkou pri použití s povinným ciachovaním vykonajte na mieste inštalácie 
nastavenie váhy pomocou interného nastavovacieho zariadenia: Pozri kapitolu 
»Konfigurácia vážiacichdosiek«, odsek »Interné nastavenie«.

 

 3  Počas prevádzky nesmie dôjsť k prekročeniu teplotného rozsahu (°C) uvedeného 
na štítku s označením.

 Pre servis: Externé nastavenie pri ciachovaných váhach s triedou presnosti l
–  Pri použití s povinným ciachovaním je položka »Externé nastavenie« zablokova-

ná (kryt spínača je zapečatený).
–  Externé nastavenie je možné len po odstránení zapečatenia. V takomto prípade 

zaniká platnosť ciachovania a váha sa musí nastaviť.

Prevádzka ciachovanej váhy s interným nastavovacím zariadením pri použití 
s povinným ciachovaním:
t  Pred prevádzkou pri použití s povinným ciachovaním spustite na mieste 

inštalácie funkciu »Interné nastavenie«.

 Rozpojenie blokovacieho spínača Blokovací spínač sa nachádza na zadnej strane vyhodnocovacej jednotky, 
bezprostredne vedľa prípojky základne váhy.

PS2

  t Odmontujte viečko
t  Spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«, nastavenie pre povinné 

ciachovanie)
 Pozri štítky a značky.

 h Polohu spínača môžete skontrolovať v menu Setup v položke »Info: 
(informácia:) Wägegeber (vážiaci snímač)«.



 Znaky Dostupné znaky prednastaví pripojená základňa váhy a môžete ich nastaviť v menu 
Setup:
–  Interné nastavenie pri niektorých modeloch CAH/CAS…
– Na ciachovaných váhach nie je možné žiadne externé nastavenie
–  Externé nastavenie pomocou štandardnej hmotnosti z výrobného 

prednastavenia alebo pomocou hmotnosti prednastavenej používateľom (nie 
na ciachovaných váhach) v položke »…Kalibrieren/Justieren: 
(kalibrácia/nastavenie:) Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie 
CAL)«.

–  Prednastavenie hmotnosti na externú kalibráciu/nastavenie v položke 
»…Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) 
Externes Gewicht (externé závažie)«

–  Interné nastavenie na základniach váhy IS (prednastavenie v položke »COM1:, 
COM2: alebo UNICOM:WP3 «)

–  Zablokovanie tlačidla J, aby sa vyššie uvedené funkcie nedali aktivovať 
v položke »…Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia, nastavenie:) 
Funktion CAL-Taste (tlačidlo funkcie CAL)«.

–  Kalibrácia a automatické alebo ručné nastavenie (nie na ciachovaných váhach) 
v položke »…Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) 
Kal./Just-Ablauf (proces kalibrácie/nastavenia)«

–  Len pri základniach váhy IS spol. Minebea Intec:  
Blikajúci symbol WP ako upozornenie na nastavenie (pri viacerých pripojených 
váhach bliká dodatočne príslušné číslo váhy) v položke »…Kalibrieren/
Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) Funktion CAL-Taste 
(tlačidlo funkcie CAL)«

–  Povolenie alebo zablokovanie externého nastavenia v položke »…
Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) 
Freigabe ext. Justieren (schválenie externého nastavenia)«

–  Zobrazenie nadmorskej výšky a stupňa zemepisnej šírky, príp. gravitačného 
zrýchlenia po zobrazení »Cal« pri spustení kalibrácie, keď tieto hodnoty 
podporuje vážiaci snímač v položke »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Betriebsparameter: (prevádzkové parametre:) 
Anzeige der geograph. Daten (zobrazenie zemepisných 
údajov)«
Pojmy nadmorská výška (Altitud), zemepisná šírka (Latitud) oder gravitačné 
zrýchlenie (Gravity) sa zobrazujú na 1 sekundu. Potom sa zobrazí príslušná 
hodnota, ktorú musíte potvrdiť tlačidlom J.
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Externá kalibrácia a ručné nastavenie pomocou štandardných závaží 
(parametre váženia sú súčasťou výrobného nastavenia)

 Príprava t  Zvoľte Setup: Stlačte tlačidlo M.
t  Zvoľte položku Parametre zariadenia: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
t  Zvoľte základňu váhy »WP-1«, »WP-2«: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O« 

alebo
t  zvoľte rozhranie »COM1«, »COM2« alebo »UNICOM« (podľa rozhrania): 

Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
t  Zvoľte základňu váhy »WP-3«: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

Kalibrácia/nastavenie
 Tlačidlo funkcie CAL
  o Ext. kal./nast.: štandardné závažie
   Ext. kal./nast.: voliteľné závažie
   Tlačidlo je zablokované
 Proces kal./nast.
   Kal. s autom. nast.
  o Kal. s ruč. nast.
 Funkcia isoCAL (len pri základniach váhy IS spol. Minebea Intec)
  o Vyp.
   Upozornenie na nastavenie
 Schválenie ext. nastavenia
  o Schválené
   Zablokované
 Externé závažie

o = výrobné prednastavenie

t  Uložte nastavenie o zatvorte menu Setup: Stlačte tlačidlo M alebo tlačidlo 
rýchlej voľby »oo«.

 Postup t  Váhu vynulujte pomocou tlačidla (.

t  Pomocou tlačidla J spustite kalibráciu.

C.EXT.D
C.EXT.DEF.

12   y   Na dve sekundy sa zobrazí nápis »C.EXT.D«.

  y   Zobrazí sa požiadavka na položenie kalibračného/nastavovacieho závažia 
(tu 10 000 g).



  t  Položte na základňu váhy kalibračné/nastavovacie závažie.

  

  y   Rozdiel medzi nameranou hodnotou a skutočnou nameranou hodnotou sa 
zobrazí so znamienkom.

  y   Keď nastavenie sa nevykoná a operácia sa preruší pomocou tlačidla (, vytla-
čí sa protokol.

  t  Nastavenie spustite tlačidlom J (kalibráciu/nastavenie prerušte tlačidlom 
().

y   Po ukončení nastavenia sa zobrazí hodnota nastavovacieho závažia.

  y   Vytlačí sa protokol GMP.

Ext.     Kalibrieren

Nom.  +      10000 g

Diff. +          1 g

-------------------- 
24.02.2016     10:15

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

Model         IS6DCS

S-Nr.     C 12345678-

-------------------

Ext.     Kalibrieren

Nom.  +      10000 g

Diff. +          1 g

Ext.       Justieren

Diff. +          0 g

--------------------

24.02.2016     10:15

Name:

--------------------
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Interné nastavenie pri modeloch CAH/CAS…
 Predpoklady –  Pri váhach s interným nastavením je položka menu »Kal./Just.-

Intern (interná kalibrácia/nastenie)« už prednastavená.
–  V telese váhy sa nachádza nastavovacie závažie, ktoré sa interne pokladá pomo-

cou motorčeka.
–  Proces kalibrácie/nastavenia je prednastavený na ručné nastavenie v menu 

»Kalibrieren/Justieren: (kalibrácia/nastavenie:) Kal./
Just-Ablauf: (proces kalibrácie/nastavenia:) Kal. mit Just. 
Manuell (kalibrácia s ručným nastavením)«, pozri odsek »Priradenie funkcie 
tlačidlu J na kalibráciu/nastavenie«).

 Príklad: Interná kalibrácia s následným nastavením (Parametre váženia sú súčasťou výrob-
ného nastavenia pri modeloch CAH/CAS…)

 Postup t Stlačte tlačidlo ( na uvoľnenie a vynulovanie váhy.
  

t Stlačte tlačidlo J na spustenie internej kalibrácie.

C.INTER
C.EXT.DEF.C.Inter

  y  Počas pokladania interného nastavovacieho závažia sa objaví zobrazenie 
»C.INTER«.

CI
C.EXT.DEF.Just.-Intern

  y Potom sa objaví zobrazenie »CI«.

  y  Po krátkom čase sa zobrazí rozdiel voči poslednému nastaveniu parametrov.

t  Stlačte tlačidlo J na spustenie interného nastavenia alebo stlačte tlačidlo 
( na prerušenie kalibrácie/nastavenia.

  y  Na konci procesu kalibrácie/nastavenia sa vytlačí protokol GMP. Ak sa proces 
nastavenia prerušil (len kalibrácia), vypúšťajú sa oba riadky »Interné nastavenie« 
a »Rozdiel + 0.000 kg«.

y  Zariadenie sa opäť nachádza v režime váženia.



Funkcia SQmin
 Účel Zobrazenie min. prípustného váženého množstva »SQmin« (Sample Quantity 

Minimum) podľa smernice United States Pharmacopeia (USP). Pri maximálne 
presnom vážení substancií na splnenie stanoveného obsahu nesmie podľa smernice 
USP neistota merania prekročiť hodnotu 0,1 % vzhľadom na navážené množstvo. 
Táto prídavná funkcia zabezpečí, že výsledky váženia neprekročia stanovené 
tolerancie podľa normatívov vášho systému riadenia kvality.

 Predpoklady Predpokladom používania funkcie SQmin je nastavenie váhy na tento účel, ktoré 
vykoná servisný technik. Na základe normatívov vášho systému riadenia kvality určí 
min. prípustné navážené množstvo a nahrá túto hodnotu do váhy. Toto nastavenie 
zdokumentuje v certifikáte „Test váhy podľa USP“, ktorý bude obsahovať záznam 
meraní, ako aj min. prípustné navážené množstvo. Pri následnom používaní funkcie 
SQmin sa zabezpečí, že výsledky váženia budú zodpovedať smernici USP. Používateľ 
nemôže meniť tieto nastavenia SQmin. 

 Znaky –  Zobrazenie min. prípustného váženého množstva: Po stlačení tlačidla k sa 
na 4 sekundy zobrazí hodnota v textovom riadku.

–  Nedosiahnutie min. prípustného váženého množstva: zobrazený symbol k 
Vo vytlačenom výpise budú hodnoty váženia označené symbolom »!«.

–  Hlavička protokolu GLP: Zadané min. prípustné navážené množstvo »SQmin« 
môžete dodatočne vytlačiť.
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  Prevádzka s funkciou SQmin
 Prednastavenia v servisnom režime  Hodnotu pre QSmin môžete zadať len v servisnom režime.

t  Odmontujte viečko.
t  Blokovací spínač posuňte doľava (= poloha »rozpojený«).

Ak je zariadenie súčasťou ciachovaného vážiaceho zariadenia, je to možné len 
po porušení plomby. Váha sa potom musí znova ciachovať.

t  Aktivujte servisný režim, pozri odsek »Servisný režim«.
t  V menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte »SQmin« 

a výber potvrďte tlačidlom rýchlej voľby »O«.
  t  Položku »SQmin-Eingabe (zadanie SQmin)« zvoľte 

tlačidlom rýchlej voľby »O«.

  t  Zvoľte »SQmin WP1« tlačidlom rýchlej voľby »O«, pomocou klávesnice 
zadajte príslušnú hodnotu (tu napr. 0.100 kg) a tlačidlom rýchlej voľby »l« 
uložte zadanie alebo ho pomocou tlačidla »ESC« prerušte.

t  Analogicky zadajte hodnoty pre WP-2 a WP-3.
t Stlačte tlačidlo  M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.
t  Blokovací spínač posuňte doprava (= poloha »zopnutý«) a znovu namontujte 

viečko.
y   Zariadenie sa teraz nachádza v režime váženia.

  

 Prednastavenia v režime váženia t  V menu »Geräteparameter (parametre zariadenia)« zvoľte »SQmin« 
a stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O« na otvorenie.

  t Zvoľte  »Anzeige (zobrazenie)«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby  »O« na otvorenie.
t  Potvrďte výrobné nastavenie »oJa (o áno)« tlačidlom rýchlej voľby »l«.
t  Tlačidlo rýchlej voľby »o« stlačte viackrát na prepnutie do vždy najbližšie vyššej 

úrovne menu.

    Predpokladom používania funkcie SQmin je zapnutie zobrazenia SQmin.

  t  Zvoľte v menu »Fn-Taste: (tlačidlo Fn:) SQmin-Anzeige: 
(zobrazenie SQmin:)« tlačidlom rýchlej voľby »O« a výber potvrďte tlačidlom 
rýchlej voľby »l«.

t Stlačte tlačidlo  M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.



 Postup t  Položte na váhu nádobu na naplnenie váženého materiálu a stlačte tlačidlo ) 
na vykonanie tarovania.

  

  t  Položte vážený materiál.
y   Min. prípustné vážené množstvo nie je dosiahnuté (symbol k).
t  Stlačte tlačidlo p na vytlačenie protokolu.

  t  Položte iný vážený materiál.
y   Min. prípustné vážené množstvo je prekročené (žiadny symbol k).
t  Stlačte tlačidlo p na vytlačenie protokolu.

  t  Krátko stlačte tlačidlo k na prepnutie zobrazenia medzi nameranou 
hodnotou a hodnotou SQmin.

y   Hodnota pre min. prípustné vážené množstvo sa zobrazuje štyri sekundy.
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Individuálne označenie (identifikátory)
Vo všetkých aplikačných programoch môžete záznamu nameraných hodnôt priradiť 
označenie (identifikátor), (napr. názov výrobku, číslo šarže, atď.).

 Znaky – K dispozícii máte šesť identifikátorov.
– Každému identifikátoru môžete priradiť názov a hodnotu.
– Zobrazenie jednotlivých identifikátorov: Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »ID« .
–  Názov každého identifikátora sa tlačí so zarovnaním doľava, hodnota so 

zarovnaním doprava. Ak sú názov a hodnota dlhšie ako tlačený riadok, vytlačia 
sa vo viacerých riadkoch.

–  Názvy identifikátorov zadajte v menu Setup v položke 
»Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Druckprotokoll: (protokol tlače:) Identif (identifikát or)«. 

–  Názov smie obsahovať max. 20 znakov. Pri zadávaní hodnoty IDsa zobrazí 
maximálne jedenásť znakov, vytlačí sa ale všetkých 20 znakov.

–  Hodnoty pre identifikátor smú obsahovať max. 21 znakov, ktoré môžete zadať 
pomocou klávesnice.

–  Prvý identifikátor je priamo dostupný pomocou zadania na číselnej klávesnici. 
Hodnotu uložíte stlačením tlačidla rýchlej voľby »1.ID«.

–  Jednotlivé znaky hodnoty identifikátora môžete vymazať pomocou tlačidla 
c. Všetky hodnoty identifikátora môžete vymazať pomocou tlačidla rýchlej 
voľby »Lösch (vymaž)«.

–  Keď názov ani hodnota identifikátora neobsahujú žiadne znaky, identifikátor sa 
nevytlačí.

–  Tlač identifikátorov pri konkrétnej operácii nastavíte v menu Setup (pozri 
priložený návod »Aplikačné programy«, odsek »Konfigurácia tlače protokolu«).

Nastavenia pre individuálne názvy označení

 Menu Setup: »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Druckprotokoll: 
(protokol tlače:) Identif (identifikát or)«

 Výrobné prednastavenie  ID1: »ID1«
 názvov identifikátorov: ID2: »ID2«

ID3: »ID3«
ID4: »ID4«
ID5: »ID5«
ID6: »ID6«

Pre hodnoty identifikátorov neexistuje výrobné prednastavenie.



  Prevádzka s individuálnym označením
 Príklad Zadajte názvy identifikátorov. Pre identifikátor 1 a identifikátor 2 sa ako mená majú 

zadať »Číslo šarže« a Zákazník«.

t  Stlačte tlačidlo M a zvoľte »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Druckprotokoll: (protokol tlače:) Identif 
(identifikátor)«.

  y   Prvý riadok je označený.

  t  Stlačte tlačidlo a na zadanie údaja »Číslo šarže« pomocou klávesnice, pozri 
tiež kapitolu »Koncepcia ovládania«, odsek »Zadávanie textu pomocou 
klávesnice« a »Zadávanie špeciálnych znakov pomocou klávesnice«.

t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t  Stlačte tlačidlo a na zadanie údaja »Zákazník« pomocou klávesnice, pozri tiež 

kapitolu »Koncepcia ovládania«, odsek »Zadávanie textu pomocou klávesnice«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t Stlačte tlačidlo  M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.

 Príklad
    Zadajte hodnoty identifikátorov. Pre identifikátor 1 a identifikátor 2 sa ako 

hodnoty majú zadať »123456« a »Schulze«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »ID«.

  y  Prvý riadok je označený.

  t  Stlačte tlačidlá na zadanie údaja »123456« pomocou klávesnice, pozri tiež 
kapitolu »Koncepcia ovládania«, odsek »Zadávanie čísiel pomocou klávesnice«.

t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.

  t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na označenie druhého riadka.
t  Stlačte tlačidlo a na zadanie údaja »Schulze« pomocou klávesnice, pozri tiež 

kapitolu »Koncepcia ovládania«, odsek »Zadávanie textu pomocou klávesnice«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie zadania.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »oo« na zatvorenie menu.
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Dátové rozhrania
Vyhodnocovacia jednotka je vybavená nasledujúcimi dátovými rozhraniami:
– COM1: štandardné dátové rozhranie (RS232)
– COM2: štandardné dátové rozhranie (RS232)
– UniCOM: univerzálne dátové rozhranie (voliteľné)

Rozhrania sú v menu Setup konfigurovateľné na rôzne vstupné a výstupné funkcie 
(napr. tlačiareň, 3. základňa váhy, PC, kontrolná zobrazovacia jednotka). Voliteľné 
rozhranie UniCOM môžete použiť ako výstup RS232, RS485/RS422 alebo analógový 
výstup (napäťové/prúdové rozhranie), galvanicky oddelené digitálne vstupy/výstupy 
(I/O), zbernicu Profibus, DeviceNet, ethernet, pozri tiež kapitolu »Príslušenstvo«. 
Pripojenie čítačky čiarových kódov alebo klávesnice sa vykonáva prostredníctvom 
prípojnej zásuvky PS/2 alebo príslušných skrutkových svoriek (IP69K).

 Znaky –   Vyhodnocovacia jednotka, krytie IP44: 
Pripojenie prostredníctvom 25-pól. zásuvky D-Sub (CAH, CAS).

–   Vyhodnocovacia jednotka, krytie IP69K: 
Pripojovací kábel periférneho zariadenia sa do vyhodnocovacej jednotky zasúva 
cez priechodku. Voľné konce káblov sa pripájajú pomocou skrutkových svoriek.

 
 

3
  Pozor pri používaní externe zaobstaraných alebo bežne dostupných spojovacích 

káblov RS232:  
 Obsadenie pinov je často nevhodné pre zariadenia spol. Minebea Intec!  
  Obsadenie by sa malo preveriť na základe schém zapojenia a neobsadené 

vodiče by sa mali odpojiť. Nerešpektovanie tohto upozornenia môže viesť 
k nesprávnemu fungovaniu alebo zničeniu vyhodnocovacej jednotky alebo 
pripojených periférnych zariadení. 
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Špecifikácie
 Sériové rozhranie: Prevádzka rozhrania: Plnoduplexná

Úroveň: COM1: RS232,
 COM2: RS232,
 UniCOM1): RS232 alebo RS422/485

Prenosová rýchlosť:  150, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 
19 200 baudov (podľa prevádzkového režimu) 

Počet dátových bitov: 7, 8 bitov 

Parita:  Space, Odd, Even, None (podľa prevádzkového 
režimu) 

Počet stop bitov: 1 alebo 2 stop bity 

Prevádzkový režim handshake:  Softvérový (XON/XOFF), hardvérový (1 znak 
po CTS)

Protokoly:  SBI, XBPI-2322), XBPI-4851), 2), 3), SMA 
Rôzne tlačiarne:

  – YDP14IS-Label – Univerzálna 
  – YDP14IS  – YDP05 – YDP21 
  – YDP20  – YDP05 – etikety 

Sieťová adresa3): 0, 1, 2, …, 31 

SBI: dátový výstup ručne:  Bez stabilizácie, po stabilizácii, konfigurovateľný 
protokol tlače 

SBI: dátový výstup autom.:  Bez stabilizácie, pri stabilizácii

SBI: výstupný formát: 16 znakov, 22 znakov 

Tlač protokolov z aplikácií: Výstup konfigurovateľného protokolu tlače

 Analógové rozhranie UniCOM (voliteľné) Úroveň: 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0 až 10 V 

Prívod elektrickej energie: Interne

Výrobné prednastavenie: 4 až 20 mA, interný prívod elektrickej energie

Prípojka: Zariadenia CAISL3 (krytie IP44):
 25-pól. zásuvka D-Sub
 Zariadenia CAIS3 (krytie IP69K):
  Zapojenie na skrutkové svorky v telese, zasunutie 

do telesa cez priechodku.

1) Voliteľné univerzálne dátové rozhranie UniCOM
2)  Prevádzkový režim XBPI vždy s hodnotou 9 600 baudov, 8 bitov, parita: Odd (nepárna), 

1 stop bit
3) Sieťová adresa má opodstatnenie len pri prevádzkovom režime XBPI-RS485



Možnosti pripojenia

 
3

  
 Periférne zariadenia prevádzkujte príp. prostredníctvom externého zdroja napätia. 

 Prípravy Obsadenie pinov a schéma zapojenia konektorov, pozri kapitolu »Uvedenie do 
prevádzky«, odseky »Schéma zapojenia konektorov COM1«, »Schéma zapojenia 
konektorov COM2«, »Schéma zapojenia konektorov PS2«.

 Možnosti pripojenia pre tlačiareň Na štandardné rozhrania COM1, COM2 alebo na voliteľné univerzálne rozhranie 
UniCOM môžete pripojiť nasledujúce tlačiarne:
– YDP21
– YDP14IS (pásková tlačiareň alebo tlačiareň etikiet)
– YDP05 (pásková tlačiareň alebo tlačiareň etikiet)
– univerzálna tlačiareň (voľné nastavenie prenosových parametrov)

 Možnosti pripojenia pre zariadenia Na štandardné rozhrania COM1 a COM2 môžete okrem toho pripojiť nasledujúce 
zariadenia:
– ručné/nožné tlačidlá, len COM1
– 2. tlačiareň
– diaľková signalizácia
– PC (rozhranie RS232)
– 3. základňa váhy, (rozhranie RS232)
–   externá kontrolná zobrazovacia jednotka (semafor) prostredníctvom digitálnych 

vstupov a výstupov (I/O) (štandard), len COM1
–   na PS2: čítačka čiarových kódov/externá klávesnica

Na voliteľné rozhranie UniCOM môžete okrem toho pripojiť nasledujúce zariadenia: 
–   WP3-RS232/RS485
–   PC (rozhranie RS232)
– 2. tlačiareň (potrebný externý prívod elektrickej energie)
– diaľková signalizácia
– digitálne vstupy/výstupy (I/O)
– prúdové rozhranie (0/4 – 20 mA, 0 – 10 V) 
– PLC so zbernicou Profibus DP alebo DeviceNet
– ethernet

Možnosti pripojenia pre  
ďalšie základne váhy  Model Combics 3 umožňuje pripojenie 2. príp. 3. základňu váhy.

Môžete ich prevádzkovať na rozhraní COM1, COM2 alebo UniCOM. Rozhrania 
COM1 a COM2 sa prevádzkujú v režime RS232-Modus.  
Prevádzkové režimy pre 3. základňu váhy sú:
– SBI
– IS-232 (výrobné nastavenie)
– ADC-232

 Režimy a prevádzkové režimy Režimy pre rozhrania UniCOM sú RS232 alebo RS485.  
Prevádzkové režimy pre 3. základňu váhy sú:
– SBI (režim RS232)
– IS-232 (režim RS232)
– ADC-232 (režim RS232)
– IS485 (režim RS485, režim XBPI, výrobné prednastavenie)
– ADC-485 (režim RS485)
Ako rozhranie tlačiarne môžete použiť COM1, COM2 alebo voliteľne UniCOM.
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Konfigurácia dátového rozhrania ako komunikačného 
rozhrania
Na prevádzku v režime komunikačné rozhranie sú nastaviteľné nasledujúce dátové 
protokoly:
– SBI (výrobné prednastavenie)
– XBPI-232
– XBPI-485
– SMA

COM1 o Vyp.
  WP3  RS-232  Štandardná verzia SBI
      Ciachovaná verzia SBI
     o IS-232
      ADC-232
  Dát. o SBI
  komunikácia  XBPI-232
    SMA
  Tlačiareň 11)  YDP20
  alebo  YDP14IS  Line
  tlačiareň 2 1)   o Etiketa
    Univerzálna (tlačiareň)
    YDP05 o Line
      Etiketa
    YDP21  Etiketa, ruč. form-feed

COM2 o Vyp.
  WP3  RS-232  Štandardná verzia SBI
    (9 600 baudov)  Ciachovaná verzia SBI
     o IS-232
      ADC-232
  Dátová o SBI
  komunikácia  XBPI-232
    SMA
  Tlačiareň 11)  YDP20
  alebo  YDP14IS  Line
  tlačiareň 2 1)   o Etiketa
    Univerzálna (tlačiareň)
    YDP05 o Line
      Etiketa
    YDP21  Etiketa, ruč. form-feed

UNICOM o Vyp.
(voliteľne)  WP3  RS232
    RS485
  Dátová o SBI
  komunikácia  XBPI-232
    XBPI-485
    SMA
    Profibus
    DeviceNet
    Ethernet
  Tlačiareň 11) Pozri COM2
  alebo 
  tlačiareň 21)
  Analógový výstup
  Ext. multiprevodník I/O

o výrobné prednastavenie
1) Konfigurácia max. 2 tlačiarní



  Nastavenie dátového výstupu SBI
Nastavenie dátového výstupu sa vykonáva v menu Setup v položke 
»Datenkommunikation: (dátová komunikácia:) 
SBI:Datenausgabe (SBI:dátový výstup)«.  
Máte nasledujúce možnosti:
–   výstup zobrazenej hodnoty so stabilizáciou alebo bez nej
–   automatický výstup zobrazenej hodnoty so stabilizáciou alebo bez nej 
–   výstup konfigurovateľného protokolu tlače pomocou položiek 

v menu »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Druckprotokoll: (protokol tlače:) Drucker 1 (tlačiareň 1)« 
alebo »Drucker 2 (tlačiareň 2)« (pozri nasledujúcu stranu)

Protokol sa môže skladať z jednotlivých informačných blokov (pozri odsek 
»Konfigurácia výstupu do tlačiarne«). 
Spravidla sa na výstup odošle aktuálna zobrazená hodnota (hodnota váženia 
s jednotkou, prepočítaná hodnota, zobrazenie číslic a písmen), s výnimkou výstupu 
konfigurovateľného protokolu tlače.
Výstup dát sa spravidla uskutočňuje pri stabilizácii váhy (výrobné prednastavenie). 
Môže sa však uskutočniť aj bez stabilizácie alebo ako tlač protokolu (konfiguro-
vateľný protokol tlače). Na výstup dát »bez stabilizácie« musíte príslušne nastaviť 
dátovú komunikáciu (SBI > dátový výstup).
Formát riadka obsahuje maximálne 20 znakov. Prvých 6 znakov (header) identifikuje 
nasledujúcu hodnotu. Pri vypnutej hlavičke (header) máte k dispozícii už len 14 
znakov. Nastavenie sa vykonáva v položke menu »Formát riadka« (pozri aj »Prehľad 
Setup« v kapitole »Prednastavenia«).

 Automatický dátový výstup (SBI) Výsledok merania sa na výstup môže odosielať automaticky1). Táto operácia sa 
môže vykonávať v závislosti od počtu cyklov zobrazenia a môže byť spojená 
so stabilizáciou váhy3). 
Interval zobrazenia závisí od prevádzkového stavu váhy a jej typu. 
Príklady:

     N     +   153.00 g  Netto hmotnosť
     Stat  Zobrazovacia jednotka je tmavá
     Stat        L  Zobrazovacia jednotka, nedostatočná záťaž
     Stat        H  Zobrazovacia jednotka, preťaženie

Nastavenie v položke »Dátový výstup«: 
1) 3)    Automaticky, bez stabilizácie« alebo »Automaticky, so stabilizáciou«.  

Výrobné prednastavenie: Ručný dátový výstup po stabilizácii, tzn. automatický 
dátový výstup je vypnutý.

Vstupný formát dát
Počítač pripojený pomocou dátového rozhrania (komunikácia SBI) môže posielať 
riadiace príkazy do vyhodnocovacej jednotky na riadenie funkcií váhy alebo 
aplikácií.
Všetky príkazy majú spoločný rámcový formát (vstupný dátový formát).  
Začínajú znakom ESC (ASCII: 27) a končia reťazcom znakov CR (ASCII: 13) a LF 
(ASCII: 10). Ich dĺžka sa mení v rozsahu od min. 4 znakov (1 znak príkazu) po max. 
7 znakov (4 znaky príkazu). Pri odosielaní textov môže byť tento počet aj vyšší.
Príkazy uvedené v nasledujúcej tabuľke sa vždy musia doplniť o rámcový formát 
ESC … CR LF.

Príklad Do vyhodnocovacej jednotky sa má odoslať príkaz na výstup »P« (»odošli zobrazenú 
hodnotu«). Na to sa odošle 
 reťazec znakov »ESC P CR LF«.
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Príkaz Význam
K Režim váženia 1
L Režim váženia 2
M Režim váženia 3
N Režim váženia 4
O Zablokovanie klávesnice
P Pošli zobrazenú hodnotu do dátového rozhrania
Q Výstup akustického signálu
R Odblokovanie klávesnice
T Tarovať a nulovať (kombinovaná tarovacia funkcia)
f3_ Nulovať (Zero), ako príkaz »kZE_«
f4_ Tarovať (bez nulovania), ako príkaz »kT_«
i_  Informácia o vyhodnocovacej jednotke, príklad výstupu: »CAIS3/01-63-09/1« význam: vyhodnocovacia 

jednotka: Combics 3, verzia softvéru: 01-63-09, aktívna základňa váhy: 1
kF1_ Aktivácia tlačidla rýchlej voľby F1
kF2_ Aktivácia tlačidla rýchlej voľby F2
kF3_ Aktivácia tlačidla rýchlej voľby F3
kF4_ Aktivácia tlačidla rýchlej voľby F4
kF5_ Aktivácia tlačidla rýchlej voľby F5
kF6_ Aktivácia tlačidla R
kF7_ Aktivácia tlačidla H
kF8_ Aktivácia tlačidla D
kF9_ Aktivácia tlačidla k
kF10_ Aktivácia tlačidla J
kF11_ Aktivácia tlačidla K
kF12_ Aktivácia tlačidla L
kF13_ Dlhá aktivácia tlačidla R 
kF14_ Dlhá aktivácia tlačidla )
kP_ Dlhá aktivácia tlačidla p (tlač na rozhraní tlačiarne)
kT_ Aktivácia tlačidla T (tarovanie)
kNW_ Aktivácia tlačidla n (prepnutie základne váhy)
kZE_ Aktivácia tlačidla ( (nulovanie)
kCF_ Aktivácia tlačidla c
x1_ Odoslanie typu aktuálnej základne váhy na výstup, príklad: »LP6200S-0C«
x2_ Odoslanie sériového čísla aktuálnej základne váhy na výstup, príklad: »0012345678«
x3_ Odoslanie verzie softvéru aktuálnej základne váhy na výstup, príklad: »00-43-01«
x4_ Odoslanie verzie softvéru vyhodnocovacej jednotky na výstup, príklad: »01-63-09«
x9_ Odoslanie sériového čísla vyhodnocovacej jednotky na výstup, príklad: »0012345678«
x10_ Odoslanie typu vyhodnocovacej jednotky na výstup, príklad: »CAIS3«
x12_ Odoslanie max. zaťaženia aktuálnej váhy na výstup
x13_ Odoslanie min. zaťaženia aktuálnej váhy na výstup
x14_ Odoslanie max. zaťaženia aktuálneho rozsahu váženia aktuálnej váhy na výstup
x15_ Odoslanie min. zaťaženia aktuálneho rozsahu váženia aktuálnej váhy na výstup
a6_ Zapísanie nasledujúcej stabilnej hodnoty váženia do pamäte Alibi
a4xxx_  Odoslanie dátového záznamu pamäte Alibi s číslom transakcie xxx na výstup
a7_  Najskôr pomocou ESCP zapísanie požadovanej stabilnej hodnoty váženia do pamäte Alibi. Číslo transakcie sa 

odošle späť. Príkaz je aktívny len v spojení s nastavením SBI: tlač protokolu bez stabilizácie (6.1.8)
z1xx_ Zadanie: riadok hlavičky protokolu 1
z2xx_ Zadanie: riadok hlavičky protokolu 2
Z3xx_ až z8xx Zadanie: ID1 – 6
txx…x_ Zápis textu do displeja. xx…x je text, ktorý sa má zobraziť:
  Znak »_« (podčiarknutie) je znak ASCII v decimálnom vyjadrení 95. Formát na zadanie riadkov hlavičky protokolu:  

 »ESC z x a … a _ CR LF« s x = 1 alebo 2 a a … a: 1 až 20 znakov pre riadok hlavičky x, za ktorými nasledujú 
znaky podčiarknutie, CR a LF. 



Výstupný formát dát 
Obsah riadka nameraných hodnôt a jednotka hmotnosti sa môžu odoslať na výstup 
s identifikátorom alebo bez neho. Spôsob výstupu sa nastavuje v menu v položke 
menu: Formát riadka.

 Príklad: Výstup bez identifikátora                +     253 pcs (ks) 16 znakov sa odošle na výstup

 Príklad: Výstup s identifikátorom Qnt   +     253 pcs (ks) 22 znakov sa odošle na výstup

Znaky, ktoré sa nezobrazia na zobrazovacej jednotke, sa na výstup odošlú ako medze-
ra. Pri číslach bez desatinnej čiarky sa na výstup neodosiela žiadna desatinná čiarka.

Výstupný formát so 16 znakmi (bez identifikátora header)

Normálny režim
Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 + * A A A A A A A A * E E E CR LF

alebo – * A A A A A A A A * E E E CR LF

alebo  * * * * * * * * * * * * * CR LF

+-:  Znamienko; Znamienko »+« môžete skryť pomocou nastavenia 
v položke »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
COMx:Datenkommunikation (dátová komunikácia:): 
SBI:Vorzeichenformat (formát znamienka)«.

*: Medzera 
A: Znak zobrazovacej jednotky (max. 7 číslic a desatinná čiarka)
E: Znak pre jednotku1) (1 – 3 písmená, za nimi 2 – 0 medzier)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Špeciálny režim
Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 * * * * * * * – – * * * * * CR LF

alebo * * * * * * * H * * * * * *  CR LF

alebo * * * * * * * H  H * * * * * CR LF

alebo * * * * * * * L * * * * * * CR LF

alebo * * * * * * * L L * * * * * CR LF

alebo * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Medzera
– –: Konečná hmotnosť
H: Preťaženie
HH: Preťaženie kontrolnej váhy
L: Nedostatočná záťaž
L L: Nedostatočná záťaž kontrolnej váhy
C: Nastavenie

Chybové hlásenie
Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 * * * E r r * * # # * * * * CR LF

 * * * E r r * * # # # * * * CR LF

*: Medzera

#: Číslica (2- alebo 3-miestne číslo chyby)

1)  V závislosti od konštrukčného typu, napr. pri ciachovaných váhach, nie sú k dispozícii 
všetky jednotky
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Príklad: odoslanie hodnoty váženia +1255,7 g na výstup

Miesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Miesto 1: Znamienko +, - alebo medzera
Miesto 2: Medzera
Miesto 3 – 10:   Hodnota hmotnosti s desatinnou čiarkou. Nuly na začiatku sa 

odošlú na výstup ako medzery.
Miesto 11: Medzera
Miesto 12 – 14: Znak pre mernú jednotku, medzeru alebo znak ! ako symbol
Miesto 15: Carriage Return
Miesto 16: Line Feed

  Výstupný formát s 22 znakmi
Normálny režim

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

K K K K K K + A A A A A A A A A * E E E CR LF

K K K K K K - A A A A A A A A A * E E E CR LF

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CR LF

K: Znak pre identifikátor, na zarovnanie doprava sú doplnené medzery
+-: Znamienko
*: Medzera
A: Znak zobrazovacej jednotky (max. 7 číslic a desatinná čiarka) 
E: Znak pre mernú jednotku1) (1 – 3 písmená, za nimi 2 – 0 medzier)
CR: Carriage Return
LF: Line Feed

Špeciálny režim

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S  t a t * * * * * * * * * - - * * * * * CR LF

S  t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF

S  t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF

S  t a t * * * * * * * * * L * * * * * * CR LF

S  t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF

S  t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Medzera
– –: Konečná hmotnosť
H: Preťaženie
HH: Preťaženie kontrolnej váhy
L: Nedostatočná záťaž
L L: Nedostatočná záťaž kontrolnej váhy
C: Nastavenie

1)  V závislosti od konštrukčného typu, napr. pri ciachovaných váhach, nie sú k dispozícii 
všetky jednotky



Chybové hlásenie

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

S  t a t * * * * * E r r * * # # * * * * CR LF

S  t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Medzera

#: Číslica (2- alebo 3-miestne číslo chyby)
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G# Brutto hodnota

N Netto hodnota

T Tara 1, aplikácia

T2 Tara 2, aplikácia

Diff Rozdiel pri nastavení

Soll  Presná hodnota 
nastavovacieho závažia

Nom.  Presná hodnota 
nastavovacieho závažia 
pri výstupe protokolu 
SBI

nRef Referenčný počet kusov

pRef  Referenčná percentuálna 
hodnota

wRef  Referenčná kusová 
hmotnosť

Qnt  Výsledok pri aplikácii 
»Počítanie« (počet kusov) 
a »Neutrálne meranie«

mDef  Požadovaná základná 
miera pri vážení zvierat

x-Net  Výsledok pri vážení 
zvierat

Setp  Požadovaná hodnota, 
kontrolné váženie

Diff.W  Absolútna odchýlka 
(napr. v kg) pri 
kontrolnom vážení

Lim  Odchýlka v % 
pri kontrolnom vážení

Max  Horná medza, kontrolné 
váženie

Min  Dolná medza, kontrolné 
váženie

Stat Stav

Classx Klasifikácia

Limx Medza triedy

D  Percentuálna hodnota 
(zobrazenie straty)

Prc  Percentuálna hodnota 
(zobrazenie zvyšku)

Wxx%  Referenčná percentuálna 
hmotnosť

Cmpxxx Zložka xxx

Cont.T  Obsah pamäte hodnôt 
tary pri aplikácii Netto 
celkom

S-Comp  Suma naváženia 
praplikácii Netto celkom

PT2 Prednastavenie tary 

n Počítadlo položiek 

*G  Suma brutto hodnôt 
pri sčítaní 

*N  Suma netto hodnôt 
pri sčítaní  

Ser.no  Sériové číslo 
základne váhy alebo 
vyhodnocovacej jednotky
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 Príklad: Výstup hodnoty váženia +1255,7 g

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

G # * * * * + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Miesto 1 – 6: Identifikátor, na zarovnanie doprava sú doplnené medzery
Miesto 7:  Znamienko +, - alebo medzera
Miesto 8:  Medzera
Miesto 9 – 16:   Hodnota hmotnosti s desatinnou čiarkou. Nuly na začiatku sa 

odošlú na výstup ako medzery (namiesto desatinnej bodky môžete 
nastaviť čiarku).

Miesto 17: Medzera
Miesto 18 – 20: Znak pre mernú jednotku, medzeru alebo znak ! ako symbol
Miesto 21: Carriage Return
Miesto 22: Line Feed

 h Ak sa hodnota váženia zobrazí s 10-násobne vyšším rozlíšením, nesmie sa 
pri váhach s povinným ciachovaním prevádzkovaných v režime SBI ani vytlačiť, ani 
uložiť. Pri dátovom výstupe sa v tomto prípade na výstup nikdy odosiela značka 
jednotky.

  Funkcie externej klávesnice (klávesnica počítača)
Nastavenie v menu Setup v položke »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Barcode: (čiarový kód:) Externes Keyboard (externá 
klávesnica)«.
Použité alfanumerické kódy kľúčov platia pre nemecké rozloženie klávesnice. 
Alfanumerické tlačidlá, čiastočne s tlačidlom Shift:
a … z, A … Z, 0 … 9, medzery a tieto znaky: ,.\+’<>/»$@%/();=:_?*

Funkčné tlačidlá:
Klávesnica počítača Combics 3
F1 Tlačidlo )
F2 Tlačidlo (
F3 Tlačidlo n
F4 Tlačidlo rýchlej voľby F5 (úplne vľavo)
F5 Tlačidlo rýchlej voľby F4 (2. zľava)
F6 Tlačidlo rýchlej voľby F3 (v strede)
F7 Tlačidlo rýchlej voľby F2 (2. sprava)
F8 Tlačidlo rýchlej voľby F1 (úplne vpravo)
F9 Tlačidlo D
F10 Tlačidlo D – dlho (informačná funkcia)
F11 Tlačidlo H
F12 Tlačidlo k
Print Tlačidlo p
Return Tlačidlo rýchlej voľby F1 (úplne vpravo)
Cursor Up Tlačidlo rýchlej voľby F3 (v strede)
Cursor Left Tlačidlo rýchlej voľby F4 (2. zľava)
Cursor Down Tlačidlo rýchlej voľby F2 (2. sprava)
Cursor Right Tlačidlo rýchlej voľby F1 (úplne vpravo)
Pol. 1 Tlačidlo c
Backspace Tlačidlo c
ESC Tlačidlo c



Konfigurácia dátového rozhrania ako 
rozhrania tlačiarne
Parametre zariadenia
 Protokol tlače
  Riadky  Riadok 1: 
  hlavičky  Riadok 2:

  Identifikátor  ID1:
    ID2:
    ID3:
    ID4:

  Protokol o Vyp.
  ISO/GMP  Na viaceré výsledky aplikácií

  Dátum/ o Dátum a čas
  Čas  Len dátum

  Jednorazovo pri
  stabilizácii2) o Vyp.
    Zap.

  FlexPrint o Vyp.
    Zap.

  Tlačiareň 1  Počet
    výtlačkov o 1 výtlačok
      2 výtlačky

    Jednotlivý o Max. 30 voliteľných 
    výtlačok1)  položiek na tlač
     o ID1 … ID4

    Zložka/ o Max. 30 voliteľných
    výtlačok1) o položiek na tlač

    Sumárna  Max. 30 voliteľných 
    tlač  položiek na tlač

  Tlačiareň 2  Ako pri tlačiarni 1

  Výrobné nastavenie  Resetovanie
  protokolu tlače    Neresetovanie

o výrobné prednastavenie
1) Umožňuje viacnásobný výber
2)   Pri prekročení minimálneho zaťaženia (nastaviteľné v položke menu: 

»Parametre aplikácií: … : Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie«
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Príkaz na dátový výstup do rozhrania tlačiarne sa vygeneruje: 
–   pri požiadavke aktivovanej tlačidlom p.  

Ak sa požívateľ nachádza v ovládacom menu, všetky nastavenia menu sa 
vytlačia pod aktuálne zobrazenou položkou menu. 

–   v niektorých aplikáciách po stlačení príslušného tlačidla (napr. potvrdenie 
prevzatia údajov alebo spustenie vyhodnotenia). Pritom sa vytlačí 
konfigurovateľný protokol tlače so špecifickými údajmi aplikácie.

Počas dátového výstupu sa na zobrazovacej jednotke zobrazujú symboly P a l. 

Konfigurácia výstupu do tlačiarne
V menu Setup v položke »Geräteparameter: (parametre zariadenia:) 
Druckprotokoll (protokol tlače)« môžete konfigurovať výstup 
do tlačiarne. K tomu by ste mali pristúpiť po konfigurácii aplikácie, pretože niektoré 
údaje závisia od konkrétnej aplikácie.
Pre každé rozhranie môžete konfigurovať vlastný protokol. Každý protokol sa skladá 
z rôznych informačných blokov, ktoré môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou 
viacnásobného výberu v menu.
Pre aplikácie »Sčítanie« a »Netto celkom« môžete konfigurovať súhrnný protokol 
a protokol výsledkov nezávisle od samostatného protokolu alebo protokolu zložiek.
Následne sa zobrazia jednotlivé informačné bloky ako príklady rozvrhnutia tlače. 
Súhrnný prehľad jednotlivých protokolov (vzorové protokoly) sa nachádza na konci 
tohto odseku.

 Riadky hlavičky K dispozícii sú 2 riadky hlavičky vždy s max. 20 znakmi (napr. na vytlačenie názvu 
firmy). 

 Napr. rozvrhnutie tlače: EISENSCHMIDT

  GOETTINGEN

 Dátum/čas
 Napr. rozvrhnutie tlače: 21.01.2016      16:02

Na zachovanie jednotného času (napr. na dokumentáciu v rámci kompletného 
 automatizovaného systému) môžete vytlačenie času skryť v položke 
»Geräteparameter: (parametre zariadenia:) Druckprotokoll: 
(protokol tlače:) Datum/Uhrzeit (dátum/čas)«. Pri nastavení položky 
»Len dátum« sa čas môže doplniť napr. z nadradeného systému na zabezpečenie 
vždy rovnakého času v systéme. Toto nastavenie je vhodné predovšetkým na 
komunikáciu s PC.

 Identifikátor Tlačidlom rýchlej voľby zvoľte »ID« na zadanie textov pomocou klávesnice 
do menovaných identifikátorov.

  



 Inicializačné údaje aplikácií Obsah tohto bloku závisí od aplikácie. V aplikácii »Počítanie« sa vytlačia údaje ako 
napríklad referenčný počet a referenčná kusová hmotnosť (a prázdny riadok).

   nRef����������10�pcs  Príklad rozvrhnutia tlače pre aplikáciu »Počítanie«
   wRef��+����0.035�kg

 Označenie váhy 

   Ser.no.���1234567890  Príklad rozvrhnutia tlače pre »Sériové číslo základne váhy«

 Označenie váhy Obsah závisí od aplikácie. Ak je to možné, na výstup vždy odošlite brutto/netto 
hmotnosť a hmotnosť tary (a prázdny riadok). Blok sa ukončí čiarkovaným riadkom. 

    G#����+����1.402�kg  Príklad rozvrhnutia tlače pre aplikáciu »Počítanie«
    T�����+����0.200�kg

    N�����+����1.202�kg

   Qnt�����������34�pcs

   --------------------

Protokol GMP
Pomocou tejto funkcie sa protokol tlače dopĺňa o hlavičku GMP a pätičku GMP 
(GMP: Good Manufacturing Practice).
V prípade aktivovaného protokolu GMP je až do výstupu protokolu GMP viditeľný 
symbol A na zobrazovacej jednotke.
Nastavenie: Menu Setup, položka »Geräteparameter: (parametre 
zariadenia:) Druckprotokoll: (protokol tlače:) ISO/GLP/
GMP-Protokoll (protokol ISO/GLP/GMP)«.

K dispozícii máte nasledujúce nastavenia:
–   vypnutý protokol GMP (výrobné prednastavenie)
–   formát GMP pre viaceré výsledky aplikácií

Hlavička GMP sa vytlačí, len čo sa vytlačí prvý výsledok merania po aktivácii 
protokolu GMP.
Pätička GMP sa vytlačí po viacerých výsledkoch merania dlhým stlačením 
tlačidla p, napr. pri tlači zložiek (položka menu »pre viaceré výsledky aplikácií«). 
Symbol T zostáva v tomto prípade viditeľný na zobrazovacej jednotke až do tlače 
pätičky GMP.
Pri prepnutí váhy počas tlače GMP pre viaceré výsledky merania sa pri stlačení 
tlačidla n vytlačí pätička GMP pre doposiaľ použitú váhu. Pri nasledujúcej tlači 
sa vytlačí hlavička GMP pre novú zvolenú váhu.
Po ukončení operácií »Kalibrácia/nastavenie«, »Linearizácia« a »Nastaviť/vymazať 
tarovacie zaťaženia« sa automaticky vytlačí exemplár GMP.
Na tlačiarni etikiet prípadne nebude postačovať dĺžka etikiet pre celú tlač. 
Pri nastavení menu sa po vytlačení hlavičky GMP a výsledku merania vždy 
automaticky spustí posuv. Nasledujú vzory pre hlavičku protokolu GMP a pätičku 
protokolu GMP (pozri odsek »Vzorové protokoly«).
V hlavičke protokolu GMP sa vytlačí sériové číslo s predradeným písmenom 
na rozlíšenie internej váhy. Písmeno sa vzťahuje na pripojené interné rozhranie.
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Vzorové protokoly
Na vysvetlenie jednotlivých informačných blokov pozri odsek »Konfigurácia výstupu 
do tlačiarne« na vyššie uvedených stranách. Na označenie výsledných údajov 
(hlavička) pozri kapitolu príslušnej aplikácie.

 Aplikácia »Váženie« V prípade voľby sa vytlačí prázdny riadok. 

     KOPFZEILE1

     KOPFZEILE2     

14.01.2016     09:43

--------------------

G#    +    1.402 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.202 kg

--------------------

--------------------  Zobrazenie s identifikátorom základne váhy 

S-Nr.      80705337

G#    +    1.402 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.202 kg

--------------------

 Aplikácia »Počítanie« Inicializačné údaje obsahujú referenčný počet kusov a referenčnú  
kusovú hmotnosť.

-------------------- 

nRef          10 pcs

wRef  +    0.035 kg

G#    +    1.402 kg Výsledné údaje obsahujú brutto/netto hmotnosť a hmotnosť tary
T     +    0.212 kg

N     +    1.190 kg

Qnt           34 pcs a ako výsledok počet kusov.
--------------------



 Aplikácia »Neutrálne meranie« Inicializačný dátový blok obsahuje referenčný počet a referenčnú hmotnosť.

--------------------

Ref            2 o

wRef  +    1.200 kg

G#    +   14.700 kg Blok výsledkov obsahuje brutto/netto hmotnosť a hmotnosť tary
T     +    0.300 kg

N     +   14.400 kg

Qnt           12 o a ako výsledok počet kusov.
--------------------

 Aplikácia »Percentuálne váženie« Inicializačné údaje obsahujú referenčnú percentuálnu hodnotu a referenčnú 
hmotnosť zobrazenú buď ako hodnotu zvyšku, alebo hodnotu straty.

-------------------- Zobrazenie zvyšku 
pRef         100 %

Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    1.859 kg Výsledné údaje obsahujú brutto/netto hmotnosť a hmotnosť tary
T     +    0.200 kg

N     +    1.659 kg

Prc           79 % a ako výsledok percentuálnu hodnotu
--------------------

-------------------- Zobrazenie straty
pRef         100 %

Wxx%  +    2.100 kg

G#    +    0.641 kg Výsledné údaje obsahujú brutto/netto hmotnosť a hmotnosť tary
T     +    0.200 kg

N     +    0.441 kg

D              21 % a ako výsledok percentuálnu hodnotu
--------------------
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 Aplikácia »Kontrolná váha« Inicializačné údaje obsahujú požadovanú hmotnosť, minimálnu a maximálnu 
hmotnosť. Výsledné údaje vždy obsahujú brutto/netto hmotnosť a hmotnosť tary. 
Ďalšie výsledky sa môžu odoslať na výstup v 2 rôznych spôsoboch zobrazenia: 
–   Zobrazenie hmotnosti
   V dobrom a zlom rozsahu sa vždy vytlačí odchýlka od požadovanej hmotnosti 

ako percentuálna a absolútna odchýlka.

–   Zobrazenie medznej hodnoty
   V dobrom a zlom rozsahu sa vytlačí odchýlka od požadovanej hmotnosti ako 

percentuálna a absolútna odchýlka. 

   V zlom rozsahu sa vytlačí prekročenie hmotnosti »HH«, pri nedosiahnutí 
hmotnosti »LL«.

-------------------- Dobrý rozsah v zobrazení hmotnosti a medznej hodnoty
Setp  +    1.300 kg

Min   +    1.235 kg

Max   +    1.365 kg

G#    +    1.312 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.312 kg

Lim   +     0.92 %

Diff.W+    0.012 kg

--------------------

-------------------- Zlý rozsah (prekročenie) v zobrazení medznej hodnoty 
Setp  +    1.300 kg

Min   +    1.235 kg

Max   +    1.365 kg

G#    +    1.400 kg

T     +    0.000 kg

N     +    1.400 kg

Stat     HH

--------------------



Príklad s 2 položkami:
     KOPFZEILE1 

     KOPFZEILE2 

14.01.2016     09:43

--------------------

G#    +    1.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    1.200 kg

n              1

G#    +    3.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    3.200 kg

n              2

Príklady: 2. Tlač položiek
     KOPFZEILE1 Samostatný výtlačok
     KOPFZEILE2 Súhrnná štandardná konfigurácia tlače sa vytlačí pre každú položku.
14.01.2016     09:43

--------------------

G#    +    2.400 kg

T     +    0.200 kg

N     +    2.200 kg

n              2

G#    +    2.400 kg Štandardná tlač
T     +    0.200 kg Stav počítadla položiek sa nie vždy vytlačí paralelne.
N     +    2.200 kg

-------------------- Tlač parametrov menu:
MENU Vytlačia sa všetky aktívne vnorené položky aktuálne zobrazených menu.
       SETUP

WP1

--------------------

  1

   1.1

             1.1.2

             1.2.1

1.3.2

...

  1.18

   1.18.1

    CAL.

         10.000 kg

atď.
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 Protokol GMP Protokol »Linearizácia«
--------------------

14.01.2016     13:02

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S.-Nr.    C 12345679

--------------------

Linearizácia
Gew.1 +     7.00 kg

Gew.2 +    15.00 kg

Gew.3 +    22.00 kg

Gew.4 +    30.00 kg

       abgeschlossen

--------------------

14.01.2016     13:02

Name:

--------------------

Protokol »Nastavenie«
--------------------

14.01.2016     13:52

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S.-Nr.    C 12345679

--------------------

Externes Kalibrieren

Soll  +    30.00 kg

Diff. -     0.03 kg

Externes Justieren

Diff. +     0.00 kg

--------------------

14.01.2016     13:52

Name:

--------------------

Protokol »Nastavenie tarovacieho zaťaženia«
--------------------

14.01.2016     13:52

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S.-Nr.    C 12345679

--------------------

Vorlast setzen

       abgeschlossen

--------------------

14.01.2016     13:52

Name:

--------------------



     Protokol »Vymazanie tarovacieho zaťaženia«
--------------------

14.01.2016     09:43

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S.-Nr.    C 12345679

--------------------

Vorlast loeschen

       abgeschlossen

--------------------

14.01.2016     09:43

Name:

--------------------

Protokol »Váženie« s viacerými výsledkami merania (príklad: 2 výsledky merania):
--------------------

14.01.2016     09:43

Typ            CAW3S

S.-Nr.      12345678

Vers.  HO 111.031115

BVers.      01-63-02

S.-Nr.    C 12345679

--------------------

     KOPFZEILE1

     KOPFZEILE2

14.01.2016     9:45

--------------------

G#    +     2.40 kg

T     +     0.20 kg

N     +     2.20 kg

--------------------

     KOPFZEILE1

     KOPFZEILE2

14.01.2016     9:45

--------------------

G#    +     3.40 kg

T     +     0.30 kg

N     +     3.10 kg

--------------------

14.01.2016     9:46

Name:

--------------------
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Chybové hlásenia
Rozlišujú sa nasledujúce chyby:
–   Fatálne a dynamické chyby sa po dobu trvania chyby zobrazujú na hlavnej 

zobrazovacej jednotke s kódom chyby »ERR«.
–   Dočasné chyby sa na hlavnej zobrazovacej jednotke zobrazujú na 2 sekundy 

s kódom chyby »INF«, potom sa program automaticky vráti späť do stavu 
váženia.



Zobrazenie Príčina Náprava
Žiadne zobrazovacie prvky Žiadne prevádzkové napätie Skontrolujte prívod elektrickej energie

------- Tlačidlo nemá v tomto stave žiadnu funkciu 

Blikajúci symbol k Porucha batérie alebo prestavený čas Nastavte čas

H Rozsah váženia je prekročený Uvoľnite váhu

L alebo ERR 54 Miska váhy nie je položená Položte misku váhy

ERR 101 - 104 Zaseknuté tlačidlo Uvoľnite tlačidlo alebo kontaktujte servis spol. Minebea 
 Tlačidlo je stlačené pri zapnutí Intec

ERR 320 Porucha pamäte prevádzkových programov Kontaktujte servis spol. Minebea Intec

ERR 335 Ciachovaná základňa váhy nevyhovuje Pripojte vhodnú základňu váhy 
 pripojenému terminálu 

ERR 340 Porucha prevádzkových parametrov (EEPROM)  Vypnite a znovu zapnite váhu,  
pri permanentnom zobrazení hlásenia Err 340: 
Kontaktujte servis spol. Minebea Intec

ERR 341 Strata dát z pamäte RAM Nechajte zariadenie zapnuté 
 Vybitý akumulátor minimálne 10 hodín

ERR 343 Strata dát z pamäte pre číslo transakcie Kontaktujte servis spol. Minebea Intec 
 externej pamäte Alibi

INF 01  »Anzeigenüberlauf Dátový výstup nevyhovuje výstupnému formátu Správne nastavenie vykonajte v menu Setup 
(prekročenie rozsahu zobrazenia)« 

INF 02  »Nullpunktfehler  Nedodržaná podmienka nastavenia Nastavujte až po zobrazení nuly 
(chyba nulového bodu) bei  napr. váha nie je tarovaná alebo je Uvoľnite váhu spustite tarovanie tlačidlom ) 
Start Kal. (pri spustení Kal.)« miska váhy zaťažená

INF 03 Proces nastavenia sa neukončil v rámci Dodržte dobu zahrievania a opakujte nastavenie 
 stanoveného času.

INF 06  »Int. Gewicht nicht vorh.  Porucha integrovaného nastavovacieho závažia Kontaktujte servis spol. Minebea Intec 
od. fehl. (int. závažie nie je  
k dispozícii alebo je chybné)«

INF 07  »Funk. nicht erlaubt bei  Posledná vykonaná funkcia nie je prípustná Na zmenu nastavenia kontaktujte servis spol.  
Eichwaagen (funkcia pri ciachovaných  na ciachovaných váhach Minebea Intec 
váhach nie je povolená)«  

INF 08 Zaťaženie váhy je príliš vysoké na nulovanie  Skontrolujte dodržanie parametra »Rozsah nulovania 
pri zapnutí« vo vašej konfigurácii.

INF 09 Pri brutto nula nie je tarovanie možné Vynulujte váhu

INF 10 Pri obsadenej pamäti hodnôt tary nie je Možnosť tarovania sa znovu obnoví až po vymazaní 
 tarovanie možné aplikačného programu.

INF 22 Chyba pri preberaní referencie Položte väčšie závažie, hmotnosť je príliš nízka

INF 23  »Initialisierungsfehler  Chyba pri inicializácii aplikácie Kontaktujte servis spol. Minebea Intec 
Applikation (inicializačná chyba  
aplikácie)«

INF 29  »Waagen-Mindestlast Nedosiahlo sa minimálne zaťaženie Znížte minimálne zaťaženie (v aplikácii, položka menu: 
(minimálne zaťaženie váhy) nicht   Minimálne zaťaženie na autom. inicializáciu) 
erreicht (sa nedosiahlo)«

INF 71  »Ungültiger Wert (neplatná  Prevzatie nameranej hodnoty (príp. zadanie)  
hodnota«, Wert zu klein/gross  nie je možné (napr. kontrolná medza je príliš  
(Hodnota je príliš nízka/vysoká)« alebo nízka alebo príliš vysoká)   Žiadna 
»Auswahl ist nicht möglich  
(voľba nie je možná)«

INF 72  »Maximale Anzahl erreicht Prevzatie nameranej hodnoty nie je možné  Žiadna 
(maximálny počet bol dosiahnutý)« (napr. na počítadle položiek sa dosiahlo maximum)

INF 73  »Speicher gelöscht/ Uložené údaje sú vymazané alebo nečitateľné Kontaktujte servis spol. Minebea Intec 
 Speicher nicht verfügbar  
 (pamäť je vymazaná/pamäť je nedostupná)«

INF 74  »Funktion ist nicht  Funkcia je zablokovaná Žiadna 
verfügbar (funkcia je nedostupná)«  (napr. je zablokované menu) 
alebo »Funkt. ist gesperrt  
(funkcia je zablokovaná)«    

INF 88  »Funktion wurde gestartet Funkcia bola aktivovaná Žiadna 
(funkcia sa spustila)«

INF 98 Nie je pripojená žiadna základňa váhy Pripojte základňu váhy

INF 99 Nie je pripojená žiadna základňa váhy Pripojte základňu váhy

NO WP Nie je pripojená žiadna základňa váhy Pripojte základňu váhy
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Ošetrovanie a údržba
Servis
Pravidelná údržba vykonávaná zamestnancami servisu spol. Minebea Intec je 
zárukou priebežnej spoľahlivosti merania. Spol. Minebea Intec vám môže ponúknuť 
servisné zmluvy s cyklami od jedného mesiaca až po dva roky. Frekvencia intervalov 
údržby závisí od prevádzkových podmienok a požiadaviek používateľa na tolerancie.

Opravy
 2 Nefunkčné zariadenie okamžite odpojte od prívodu elektrickej energie (vytiahnite 

sieťovú zástrčku). Opravy môže vykonávať iba autorizovaný špecializovaný personál 
spol. Minebea Intec pri použití originálnych náhradných dielov. Neodborne 
vykonané opravy môžu používateľovi spôsobiť značné nebezpečenstvo. 

 2 Nefunkčné alebo poškodené káble alebo káblové priechodky vymeňte ako jednotku. 

 2  Vyhodnocovaciu jednotku nerozoberajte pod napätím. Pred rozoberaním čakajte 
minimálne 10 sekúnd po odpojení od prívodu elektrickej energie. Nakoľko lícované 
plochy na častiach telesa majú vplyv na IP krytie, vyhodnocovaciu jednotku je 
potrebné odborne otvoriť a zatvoriť.

Čistenie
 2 Pred čistením odpojte zariadenie od prívodu el. energie (sieťovú zástrčku 

  vytiahnite zo zásuvky).

Vyčistite vnútorný priestor základne váhy (len CAW.. modely)
t  Odstráňte záťažovú dosku. Osobitnú opatrnosť venujte modelom od veľkosti 

1 000 x 1 000 mm. 
t  Vnútorný priestor prefúknite stlačeným vzduchom oder vypláchnite prúdom 

vody (max. 60 °C). 
,Dbajte predovšetkým na to, aby sa neusadili nečistoty v štrbine poistky proti 
preťaženiu (štrbina medzi snímačom zaťaženia a priskrutkovanou doskou).

Korózne prostredie
t Pravidelne odstraňujte substancie spôsobujúce koróziu.

Čistenie vyhodnocovacej jednotky

 2 Vyhodnocovaciu jednotku odpojte od prívodu elektrickej energie (vytiahnite sieťovú 
zástrčku), príp. uvoľnite pripojený dátový kábel.

 2 Do vyhodnocovacej jednotky sa nesmú dostať žiadne kvapaliny. 

 2 Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (rozpúšťadlá a iné). 

 2 Zariadenie nestriekajte vodou a neofukujte stlačeným vzduchom. 
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Vyhodnocovacie jednotky zodpovedajú smerniciam európskeho zoskupenie 
EHEDG (Euroean Hygienic Equipment Design Group) vzhľadom na 
opatrenia na zabránenie kontamináciám. Preto ich možno jednoducho čistiť 
a dezinfikovať.

t   Vyhodnocovaciu jednotku čistite handričkou jemne namočenou v mydlovom 
roztoku. Pri použití v potravinárskom priemysle používajte čistiace prostriedky, 
ktoré sa bežne používajú v tomto sektore.

t Vyhodnocovaciu jednotku osušte mäkkou handričkou.

  Čistenie povrchov z ušľachtilej ocele 
-   Používajte len bežné čistiace prostriedky pre domácnosť, ktoré sú vhodné 

na ušľachtilú oceľ. 
-   Rozpúšťadlá používajte výlučne na čistenie dielov z ušľachtilej ocele.

t   Všetky diely z ušľachtilej ocele čistite v pravidelných intervaloch: Povrchy 
z ušľachtilej ocele čistite navlhčené a príp. s čistiacim prostriedkom, následne 
dôkladne odstráňte všetky zvyšky. 

t   Zariadenie nechajte vyschnúť. Ako doplňujúcu ochranu môžete aplikovať olej 
na ošetrenie.

  Výmena ochranného krytu
 Poškodený ochranný kryt by ste mali okamžite vymeniť.

t   Odmontujte poškodený ochranný kryt.
t   Nový ochranný kryt na prednej a zadnej strane vyhodnocovacej jednotky 

zatláčajte cez okraj, kým nebude pevne dosadať.

 Bezpečnostná kontrola
 Bezpečná prevádzka zariadenia už nie je zaručená:

–   pri viditeľných poškodeniach na zariadení alebo sieťovom pripájacom kábli.
–   pri nefunkčnosti sieťového zdroja integrovaného do vyhodnocovacej jednotky.
–   pri dlhšom skladovaní v nevhodných podmienkach (napr. extrémna vlhkosť).

 V týchto prípadoch:
t   Zariadenie odpojte od prívodu elektrickej energie (vytiahnite sieťovú zástrčku) 

a zabezpečte ho proti ďalšiemu používaniu.
t   Upovedomte servis spol. Minebea Intec. 

  Opravy smú vykonávať výlučne spôsobilé osoby: 
–   ktoré majú prístup k servisnej dokumentácii a pokynom 
 a
–   zúčastnili sa príslušných školení. 

 h   Pečate na zariadení upozorňujú na to, že rozoberanie a údržbu zariadenia smie 
vykonávať len autorizovaná spôsobilá osoba, aby sa zabezpečila bezchybná 
a bezpečná prevádzka zariadenia a aby nedošlo k zániku záruky.
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Pokyny na likvidáciu a opravy
Ak už obal nie je potrebný, je nutné ho odovzdať do miestnej prevádzky 
na likvidáciu odpadu, resp. do renomovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu alebo 
do zberného strediska. Obal sa z veľkej časti skladá z ekologických materiálov, 
ktoré môžu poslúžiť ako druhotné suroviny.

Tento výrobok sa nesmie – ani drobnými priemyselnými subjektmi – odovzdávať 
do domového odpadu alebo na zberných miestach verejného likvidátora odpadov. 
Legislatíva EÚ vyžaduje od členských krajín oddelenie elektrických a elektronických 
zariadení od netriedeného domového odpadu, aby ich následne bolo možné 
recyklovať.
V Nemecku a niektorých iných krajinách vykonáva spol. Minebea Intec zber 
a likvidáciu svojich elektrických a elektronických výrobkov v súlade s platnou 
legislatívou sama. 
Pred likvidáciou, resp. zošrotovaním výrobku by ste mali odstrániť existujúce 
batérie a odovzdať ich na zbernom mieste. 

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2, 37120 Bovenden
Reg. č. WEEE DE58091735

V krajinách, ktoré nie sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo 
v ktorých nemá spol. Minebea Intec pobočky, kontaktujte miestne úrady alebo 
spoločnosti na likvidáciu odpadov.
Pred likvidáciou alebo zošrotovaním zariadenia musíte odstrániť batérie a odovzdať 
ich na zberných miestach.  
Zariadenia kontaminované nebezpečnými látkami (kontaminácia ABC) sa 
neprijímajú do opravy ani na likvidáciu. Podrobné informácie s adresami servisov 
na vykonanie opráv alebo na likvidáciu vášho zariadenia nájdete na našej 
internetovej stránke (www.minebea-intec.com) alebo si ich vyžiadajte od servisu 
spol. Minebea Intec Service.

V prípade otázok sa obráťte na našich regionálnych servisných zamestnancov alebo 
na našu servisnú centrálu v Hamburgu:
Minebea Intec GmbH
Repair Center
Meiendorfer Str. 205 A
22145 Hamburg
Tel.: 040.67960.666

Ďalšie pokyny nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.
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Technické údaje
 Všeobecné technické údaje 
Ďalšie dátové rozhranie Voliteľne

Zobrazovacia jednotka 20 mm hodnota váženia, 7-miestna plus stavové symboly, podsvietený displej

Teleso: materiál Ušľachtilá oceľ 1.4301 (V2A) 
Stupeň ochrany podľa EN60529 CAW3P IP44 (voliteľne IP65), CASLE-SPC: IP43 (niektoré modely IP65) 
 CAW3S: IP67/69K, CAS3E: krytie IP65, CAH/CAS3G: krytie IP67

Teplotný rozsah -10 °C až +40 °C

Sieťové napájanie:  100 – 240 V AC (-15/+10 %), 50 – 60 Hz, max. 17 W/23 VA 
Napájanie DC  Voliteľne 15,5 – 24 V DC (±10 %), max. 12 W 
Napájanie AC Voliteľne 13 – 17 V AC (±10 %), 50 – 60 Hz, max. 12 W

Rušivé vyžarovanie Podľa EN61326-1 trieda B (IEC 61326-1)

Odolnosť proti rušeniu Podľa EN61326-1, priemyselné prostredia (IEC61326-1)

Elektrická bezpečnosť Podľa EN61010-1 (IEC 1010-1)
CAW* P|S  
Trieda presnosti l, m

Počet ciachovaných hodnôt, možnosť A8 < 3000e »Jednorozsahová váha« alebo  
 2x < 3000e »Viacrozsahová váha« podľa EN 45501

Počet ciachovaných hodnôt, možnosť A20 < 10.000e »Jednorozsahová váha« alebo < 3000e »Multiintervalová váha« alebo  
 2x < 3000e »Viacrozsahová váha« podľa EN 45501

Digitálne jednosmerné rozhranie Podľa EN 45501

Dátové rozhranie Duplexné RS232C s riadiacimi výstupmi (5 V, úroveň TTL), sériové zabudované 

Špecifické údaje modelov
Typ modelu: CAW*P…-L CAW*P…-I CAW*P…-S CAW*P…-BCE CAW*P…-NCE (2 x 3000e)

Odčítateľnosť    Rozsah váženia 1  Rozsah váženia 2 

Kapacita 15000d 30000d ≥ 60000d 1x3000e Max.  Odčítateľnosť Max. zaťaženie Odčítateľnosť 
     zaťaženie

3 kg 0,2 g 0,1 g 0,05 g 1 g 1,5 kg 0,5 g 3 kg 1 g

6 kg 0,5 g 0,2 g 0.1 g 2 g 3 kg 1 g 6 kg 2 g

15 kg 1 g 0,5 g 0,2 g 5 g 6 kg 2 g 15 kg 5 g

30 kg 2 g 1 g 0,5 g 10 g 15 kg 5 g 30 kg 10 g

60 kg 5 g 2 g 1 g 20 g 30 kg 10 g 60 kg 20 g

150 kg 10 g 5 g 2 g 50 g 60 kg 20 g 150 kg 50 g

300 kg 20 g 10 g 5 g 100 g 150 kg 50 g 300 kg 100 g

600 kg 50 g 20 g - 200 g 300 kg 100 g 600 kg 200 g

1500 kg 100 g 50 g - 500 g 600 kg 200 g 1500 kg 500 g

3000 kg 200 g 100 g – 1000 g 1500 kg 500 g 3000 kg 1000 g

Min. 
zaťaženie

Eichklasse Eichwert (e) Mindestlast (Min) Mindesteichwerte n=Max/e

II 0,001g<=e<=0,05g
0,1g<=e

20e
50e

100e
5000e

III 0,1g<=e<=2g
5g<=e

20e
20e

100e
500e
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d
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Trieda ciachovania Ciachovaná hodnota Min. zaťaženie (min.) Min. ciach. hodn. n = max./c



Rozlíšenia modelov CAW*S…
Rozlíšenie 1 rozsah váženia Rozlíšenie* 2 rozsahy váženia

CAW*S… -L -I -BCE Viac rozsahov -NCE

Rozsah    Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie 
váženia 15.000d 30.000d 1 x 3.000e váženia 1 rozsah 1 váženia 2 rozsah 2

in kg in g in g in g in kg in g in kg in g

3 0,2 0,1 1 1,5 0,5 3 1

6 0,5 0,2 2 3 1 6 2

15 1 0,5 5 6 2 15 5

30 2 1 10 15 5 30 10

60 5 2 20 30 10 60 20

150 10 5 50 60 20 150 50

300 20 10 100 150 50 300 100

600 50 20 200 300 100 600 200

1500 100 50 500 600 200 1500 500

3000 200 100 1000 1500 500 3000 1000

2 x 3.000e1)  3 x 3.000e1)2) 6.000e1)2)

Viac rozsahov -MCE  Viac rozsahov -UCE -RCE 
Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie Rozsah Rozlíšenie 
váženia 1 rozsah 1 váženia 1 rozsah 2 váženia 2 rozsah 1 váženia 3 rozsah 2 váženia 2 rozsah 3 váženia   
in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g in kg in g

1,5 0,5 3 1 – – – – – – – –

3 1 6 2 1,5 0,5 3 1 6 2 – –

– – – – 3 1 6 2 15 5 – –

15 5 30 10 6 2 15 5 30 10 – –

30 10 60 20 15 5 30 10 60 20 60 10

60 20 150 50 30 10 60 20 150 50 120 20

150 50 300 100 60 20 150 50 300 100 300 50

300 100 600 200 150 50 300 100 600 200 600 100

600 200 1500 500 300 100 600 200 1500 600 1200 200

1500 500 3000 1000 600 200 1500 500 3000 1000 3000 500

* Prípustné rozsahy váženia na prevádzku s povinným ciachovaním sú uvedené vo vyhlásení o zhode. Pri zariadeniach s dvoma rozsahmi váženia (2x 3.000e) 
príslušný rozsah váženia nemožno posúvať. Ak prebieha váženie vo vyššom rozsahu, tak nižšie rozlíšenie po tarovaní zostáva zachované.

1) IP69K nie pre všetky CAW*S4 (pozri list technických údajov)
2) Závisí od typu modelu (pozri list technických údajov)

Rozlíšenie (v závislosti od odčítateľnosti)
– L 15.000 d, dielikov
– I 30.000 d, dielikov
– S ≥ 60.000 d, dielikov
– BCE 1 x 3.000 e, ciachovateľné dieliky
– NCE 2 x 3.000 e, ciachovateľné dieliky, Multi Range (viac rozsahov), pevný jemný rozsah
– MCE 2 x 3.000 e, ciachovateľné dieliky, Multi Intervall (viac intervalov), posúvateľný jemný rozsah
– UCE 3 x 3.000 e, ciachovateľné dieliky, Multi Range (viac rozsahov), pevný jemný rozsah
– RCE 1 x 6.000 e, ciachovateľné dieliky
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CAS… 

Referenčné zariadenie 

Označenie Rozsah váženia Odčítateľnosť Ciachovaná Minimálne Rozmery (mm) 
 (kg) d = (g) hodnota e = (g) zaťaženie (g)   
CAS3E
-16ED-H 16 0,1 – – 400 + 300 + 120
-34ED-H 34 0,1 – – 400 + 300 + 120
-64ED-S 64 1 – – 400 + 300 + 120
-64ED-H 64 0,1 – – 400 + 300 + 120
-16ED-HCE 16 0,1 1 5 400 + 300 + 120
-34ED-HCE 34 0,1 1 5 400 + 300 + 120
-64ED-SCE* 64 1 10 50 400 + 300 + 120
 
CAH3G/CAS3G
-64FE-S 64 1 – – 560 + 450 + 95
-64FE-SCE* 64 1 10 50 560 + 450 + 95
-150IG-H 150 1 – – 800 + 600 + 116
-150IG-HCE* 150 1 10 50 800 + 600 + 116
-300IG-H 300 2 – – 800 + 600 + 116
-300IG-HCE* 300 20 20 1000 800 + 600 + 116
* = Len kg ako jednotka hmotnosti

Typový kľúč pre kompletné váhy Combics s vysokým rozlíšením
CAS3E
Aplikácia Verzia/spodok základne váhy Rozsah váženia Rozmery základne Rozlíšenie Rozlíšenie pri variante  
     s ciachovaním

CAS3  E -16 ED  -H -HCE

 E -34 ED -H -HCE

 E -64 ED -S -SCE

Objednávací kód E: = spodok s povrchovou úpravou epoxidovou živicou 

CAH/CAS3G
Aplikácia Verzia/spodok základne váhy Rozsah váženia Rozmery základne Rozlíšenie Rozlíšenie pri variante  
     s ciachovaním

CAH/CAS3 G -64 FE  -S -SCE

 G -150 IG -H -HCE

 G -300 IG -H -HCE

Objednávací kód G = spodok galvanizovaný
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CAS... 

 Ciachovateľné modely CASE-SPC-16HCE CASE-SPC-35HCE
 CASS-SPC-16HCE CASS-SPC-35HCE
Rozsah váženia (kg) 16 35
Odčítateľnosť (g) 0,1 0,1
Ciachovacia hodnota e (g) 1 1

Minimálne zaťaženie (g) 5 5

Trieda presnosti K K

Kód rozlíšenia -HCE -HCE
Hodnota nastavovacieho 
závažia (v gramoch)

10 000 10 000

Trieda presnosti F1 F1
Tarovacie zaťaženie (kg) 5 5
Reprodukovateľnosť (g) 0,2 0,2
Linearita (g) 0,2 0,2
Teplota okolia +10 °C … +30 °C

Konštrukčný typ Sartocowat

Ciachovateľné modely CASLE-SPC-06HCE CASLE-SPC-3HCE 
  CASS-SPC-3HCE

CASLE-SPC-3ICE
CASS-SPC-3ICE

CASLE-SPC-6HCE 
CASS-SPC-6HCE

CASLE-SPC-6SCE
CASS-SPC-6SCE

Rozsah váženia (kg) 0,62 3,1 3,1 6,1 6,1
Odčítateľnosť (g) 0,001 0,01 0,1 0,01 0,1
Ciachovacia hodnota e (g) 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1

Minimálne zaťaženie (g) 0,02 0,5 5 0,5 5

Trieda presnosti K K K K K

Kód rozlíšenia -HCE -HCE -ICE -HCE -SCE
Hodnota nastavovacieho 
závažia (v gramoch)

500 2 000 2 000 5 000 5 000

Trieda presnosti E2 E2 E2 E2 F2
Tarovacie zaťaženie (kg) 0 0 0 0 0
Reprodukovateľnosť (g) 0,001 0,01 0,1 0,01 0,1
Linearita (g) 0,002 0,02 0,2 0,02 0,1
Teplota okolia +10 °C … +30 °C

Konštrukčný typ Sartocowat

Č. certifikátu T7899
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Rozmery zariadenia

Rozmery zariadenia
Rozmery základní váh CAH a CAS (náčrty s rozmermi)
Údaje v milimetroch

CAH*G

CAS*E

Externý prívod elektrickej 
energie (voliteľne)
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Rozmery zariadenia

Dĺžka kábla (vrátane konektora): 3000 ±50 Možná upevňovacia plocha na dodatočné nadstavby
Maximálna výška pre upevňovací materiál na vnútornej strane: 8 mm

Podhľad pre voliteľné podlahové váženie
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 Rozmery zariadenia

CAS*G

Možná upevňovacia plocha na dodatočné nadstavby
Maximálna výška pre upevňovací materiál na vnútornej strane: 20 mm
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      Rozmery zariadenia

Rozmery vyhodnocovacej jednotky (náčrty s rozmermi)
Údaje v milimetroch

Vnútorný závit
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 Rozmery zariadenia

CAS*G

Dĺžka kábla (vrátane konektora): 6000 ±50
Možná upevňovacia plocha na dodatočné nadstavby
Maximálna výška pre upevňovací materiál na vnútornej 
strane: 20 mm
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      Rozmery zariadenia

CAS*G
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Rozmery zariadenia

CASE-SPC-06HCE
Údaje v milimetroch
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Rozmery zariadenia

CASE-SPC-3HCE, CASLE-SPC-6HCE
Údaje v milimetroch
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CASLE-SPC-16HCE, CASE-SPC-35HCE
Údaje v milimetroch
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Rozmery zariadenia
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 Rozmery zariadenia 

CASS-SPC-16HCE, CASS-SPC-35HCE
Údaje v milimetroch
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Príslušenstvo
Tovarová položka Obj. č.

    Ciachovateľná tlačiareň nameraných hodnôt YDP21
– 5 kotúčov papiera á 40 m pre tlačiareň 6906937 
 nameraných hodnôt
– Kazeta s farbiacou páskou (náhrada) 6903952

  Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet s tlačou  
čiarového kódu, šírka papiera 108 mm, s priamou termotlačou  
a externým sieťovým zdrojom YDP14IS-0CEUV
Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet s tlačou  
čiarového kódu, šírka papiera 108 mm, s priamou termotlačou  
a externým sieťovým zdrojom YDP14IS-0CEUVTH

–   Transferová páska pre YDP14IS-0CEUVTH 69Y03234
– Etikety pre YDP14IS-0CEUV 
 Etikety 101 + 127 mm (305 kusov) 69Y03195
– Papier do tlačiarne pre YDP14IS-0CEUV 
 1 kotúč papiera 101 mm + 75 m, termopapier 69Y03196

   Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet s priamou 
termotlačou šírka papiera 60 mm, s tlačou čiarového kódu 
a externým sieťovým zdrojom YDP05

–   Kábel a adaptérom pre vyhodnocovacie jednotky CAWxP YCC01-01CISLM3
–   Kábel a adaptérom pre vyhodnocovacie jednotky YCC02-D09M6 

CAWxS, CAH1
–   3 kotúče papiera pre YDP05 a YDP14IS  

60 mm + 75 m, termopapier 69Y03090
– Etikety malé, 58 mm + 30 mm, 1 000 kusov 69Y03092
– Etikety stredné, 58 mm + 76 mm, 500 kusov 69Y03093
– Etikety veľké, 58 mm + 100 mm, 350 kusov 69Y03094

Rozhranie UniCOM CAW1P CASLE-SPC, CAW1/2/3S, CAS3, CASE-SPC 
  CAW3P
 Možnosti zabudovania: Na zabudo- Na zabudo- Na zabudo-
 vanie v IP44  vanie v IP44 vanie v IP69K 
 Verzia Verzia Verzia
Modul rozhrania (RS232)  – • • YDO02C-232
Modul rozhrania (RS422 a RS485) galvanicky oddelený – • • YDO02C-485
Galvanicky oddelené digitálne vstupy/výstupy (I/O), 5 výstupov a  
5 výstupov voľne konfigurovateľných – • • YDO02C-DIO
Analógový prúdový výstup, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA,  – • • YDO02C-AO
0 – 10 V, 16-bitov1)
Modul rozhrania zbernice Profibus-DP1) – – • YDO02C-DP
Modul rozhrania DeviceNet1) • • • YDO02C-DN (B3)
Modul rozhrania ethernet – – • YDO02C-ETH

1) Vhodné na použitie v zóne 2+22. Používajte len káblové priechodky z ušľachtilej ocele. Tienenie kábla zbernice nepripájajte na teleso!

 Príslušenstvo 
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Tovarová položka Obj. č.

Mechanické príslušenstvo
Nástenný držiak z ušľachtilej ocele YDH02CIS
Podlahový statív z ušľachtilej ocele YDH03CIS
Podstavec pre statív z ušľachtilej ocele YBP03CIS
Držiak pre čítačku čiarových kódov pripevnite na:  
podlahové statívy, konzolové statívy, statív kompletnej váhy YBH01CWS
Doska na upevnenie tlačiarne, pre podlahové statívy,  
inštalačné konzolové statívy YPP01CWS
Súprava koliesok pre podstavec pre statív  YBP03CIP/S,  
Spojovacia súprava konektor a zásuvka na pripojenie  
analógových základní váhy na indikátory (rozpojiteľné spojenie) YAS99I

Prívod elektrickej energie
Modul na priemyselnú sieť 24 V1) Na požiadanie

Pripájací kábel pre CAW*S (IP 69K)
Pripájací kábel s káblovou priechodkou, voľné konce káblov na strane Combics
– pre čítačku čiarových kódov YBR05FC, 5-pól. DIN zásuvka, 1 m YCC02-BR02
–  pre tlačiareň YDP14IS/05, 9-pól. konektor D-Sub, 6 m  YCC02-D09M6
–  pre tlačiareň YDP21 alebo PC, 9-pól. zásuvka D-Sub, 6 m  YCC02-D09F6
– pre váhy, 25-pól. zásuvka D-Sub, 6 m  YCC02-D25M6
– pre rôzne príslušenstvo, 25-pól. zásuvka D-Sub, 6 m  YCC02-D25F6
–  pre váhy, 12-pól. konektor s kruhovým prierezom, 6 m  YCC02-R12M6
– pre rôzne príslušenstvo a základňu IS,12-pól. zásuvka  
   s kruhovým prierezom, 6 m  YCC02-R12F6
– voľné konce káblov, 6 m YCC02-RELAIS02
Ethernetový pripájací kábel s káblovou priechodkou PG  
a konektorom RJ45, 7 m YCC02-RJ45M7

Pripájací kábel pre CAW*P (IP 44)
25-pól. pripájací kábel, konektor D-Sub na strane Combics 
–  pre tlačiareň YDP14IS/05, 9-pól. konektor D-Sub, 6 m YCC01-01CISLM3
–  pre PC, 9-pól. zásuvka D-Sub, 6 m  7357314
– pre váhy, 25-pól. zásuvka D-Sub, 3 m  YCCDI-01M3
– pre rôzne príslušenstvo, 25-pól. zásuvka D-Sub, 6 m  7357312
–  pre váhy, 12-pól. konektor s kruhovým prierezom, 3 m  YCC01-02ISM3
– pre rôzne príslušenstvo a základňu IS,12-pól. zásuvka 
   s kruhovým prierezom, 6 m  YCC01-03CISLM3
– voľné konce káblov, 6 m YCC02-RELAIS01
Pripájací kábel z dátového rozhrania RS232  
na rozhranie USB na PC, 25-pól. konektor D-Sub, 2 m YCC01-USBM2

1) Vhodné na použitie v zóne 2+22
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Zoznam dokumentov
  Návody na obsluhu

Základné aplikačné programy (možnosť H0 a I2) 98646-003-21
Dávkovanie Basic (možnosť H3) 98646-002-17
Dávkovanie Plus (možnosť H4) 98646-002-22
Kontrola naplneného množstva (možnosť H5) 98646-003-62
Terminál ProControl (možnosť H6) 98646-002-33
Rozhrania UniCOM 98647-004-24
Prevádzková zbernica pre štandardné rozhranie 98646-002-04
Ciachovateľná pamäť alibi 98647-004-40

  Návod na inštaláciu
Použitie v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu zón 2 a 22  
(možnosť Y2) 98647-004-70

Ponuka servisných služieb spol. 
Minebea Intec

  Služba »Nová inštalácia« v Nemecku
Náš balík služieb »Nová inštalácia« vám ponúka celý rad dôležitých služieb, ktoré 
vám garantujú uspokojivé fungovanie:
– inštalácia
– uvedenie do prevádzky
– preskúšanie
– zaškolenie 

  Ciachovanie v Nemecku
Platnosť posúdenia zhody končí po uplynutí druhého kalendárneho roka. Pri použití 
váhy na kontrolu plneného množstva, podľa nariadenia o distribučných obaloch, 
končí platnosť po uplynutí nasledujúceho kalendárneho roka. Ciachovania musí 
v súčasnosti vykonávať ciachovací úradník. O včasné ciachovanie musíte požiadať 
miestny ciachovací úrad.  
Rešpektujte, prosím, príp. zmeny legislatívy.

  Ciachovania v európskych krajinách
Platnosť ciachovania upravujú národné predpisy krajiny, v ktorej sa váha bude 
používať. Informácie o zákonných predpisoch aktuálne platných vo vašej krajine, 
ako aj o príslušnom personáli vám poskytne váš servis spol. Minebea Intec.

Ďalšie informácie o posúdení zhody« vám poskytnú naše servisné centrá.
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Vyhlásenie o zhode
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 Vyhlásenie o zhode 
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ar
m

on
is

er
in

gs
lo

vg
iv

ni
ng

: 
6.

 R
ef

er
en

ce
r t

il 
de

 re
le

va
nt

e 
an

ve
nd

te
 

ha
rm

on
is

er
ed

e 
st

an
da

rd
er

 e
lle

r t
il 

de
 a

nd
re

 
te

kn
is

ke
 sp

ec
ifi

ka
tio

ne
r, 

so
m

 d
er

 e
rk

læ
re

s 
ov

er
en

ss
te

m
m

el
se

 m
ed

: 
 

 

 
 

 
 

 
 

D
eu

ts
ch

 (d
e)

 
 

Eλ
λη

νι
κά

 (e
l) 

 
es

pa
ño

l (
es

) 
 

K
on

fo
rm

itä
ts

er
kl

är
un

g 
 

Δή
λω

ση
 σ

υμ
μό

ρφ
ω

ση
ς 

 
D

ec
la

ra
ci

ón
 d

e 
co

nf
or

m
id

ad
 

 
1.

 P
ro

du
kt

m
od

el
l /

 P
ro

du
kt

nu
m

m
er

 / 
gi

lt 
au

ss
ch

lie
ßl

ic
h 

fü
r P

ro
je

kt
-N

r.:
 

2.
 N

am
e 

un
d 

A
ns

ch
rif

t d
es

 H
er

st
el

le
rs

 (2
.1

) u
nd

 
se

in
es

 B
ev

ol
lm

äc
ht

ig
te

n 
(2

.2
): 

3.
 D

ie
 a

lle
in

ig
e 

V
er

an
tw

or
tu

ng
 fü

r d
ie

 
A

us
st

el
lu

ng
 d

ie
se

r K
on

fo
rm

itä
ts

er
kl

är
un

g 
trä

gt
 

de
r H

er
st

el
le

r. 
4.

 G
eg

en
st

än
de

 d
er

 E
rk

lä
ru

ng
: 

5.
 D

ie
 o

be
n 

be
sc

hr
ie

be
ne

n 
G

eg
en

st
än

de
 d

er
 

Er
kl

är
un

g 
er

fü
lle

n 
di

e 
ei

ns
ch

lä
gi

ge
n 

H
ar

m
on

is
ie

ru
ng

sr
ec

ht
sv

or
sc

hr
ift

en
 d

er
 U

ni
on

: 
6.

 A
ng

ab
e 

de
r e

in
sc

hl
äg

ig
en

 h
ar

m
on

is
ie

rte
n 

N
or

m
en

 o
de

r d
er

 a
nd

er
en

 te
ch

ni
sc

he
n 

Sp
ez

ifi
ka

tio
ne

n,
 d

ie
 d

er
 K

on
fo

rm
itä

ts
er

kl
är

un
g 

zu
gr

un
de

 g
el

eg
t w

ur
de

n:
 

 

                                  

1.
 Μ

ον
τέ

λο
 π

ρο
ϊό

ντ
ος

 / 
αρ

ιθ
μό

ς π
ρο

ϊό
ντ

ος
 / 

ισ
χύ

ει
 μ

όν
ο 

γι
α 

το
ν 

αρ
ιθ

μό
 το

υ 
έρ

γο
υ:

 
2.

 Ό
νο

μα
 κ

αι
 δ

ιε
ύθ

υν
ση

 τ
ου

 κ
ατ

ασ
κε

υα
στ

ή 
(2

.1
) 

κα
ι τ

ου
 ε

ξο
υσ

ιο
δο

τη
μέ

νο
υ 

αν
τι

πρ
οσ

ώ
πο

υ 
το

υ 
(2

.2
): 

3.
 Η

 π
αρ

ού
σα

 δ
ήλ

ω
ση

 σ
υμ

μό
ρφ

ω
ση

ς ε
κδ

ίδ
ετ

αι
 

με
 α

πο
κλ

ει
στ

ικ
ή 

ευ
θύ

νη
 τ

ου
 κ

ατ
ασ

κε
υα

στ
ή.

 
4.

 Σ
τό

χο
ς τ

ης
 δ

ήλ
ω

ση
ς:

 
5.

 Ο
 σ

τό
χο

ς τ
ης

 δ
ήλ

ω
ση

ς π
ου

 π
ερ

ιγ
ρά

φε
τα

ι 
πα

ρα
πά

νω
 ε

ίν
αι

 σ
ύμ

φω
νο

ς μ
ε 

τη
 σ

χε
τι

κή
 

εν
ω

σι
ακ

ή 
νο

μο
θε

σί
α 

εν
αρ

μό
νι

ση
ς:

 
6.

 Π
αρ

απ
ομ

πέ
ς σ

τα
 σ

χε
τι

κά
 ε

να
ρμ

ον
ισ

μέ
να

 
πρ

ότ
υπ

α 
πο

υ 
χρ

ησ
ιμ

οπ
οι

ήθ
ηκ

αν
 ή

 π
αρ

απ
ομ

πέ
ς 

στ
ις

 λ
οι

πέ
ς τ

εχ
νι

κέ
ς π

ρο
δι

αγ
ρα

φέ
ς σ

ε 
σχ

έσ
η 

με
 

τι
ς ο

πο
ίε

ς δ
ηλ

ώ
νε

τα
ι η

 σ
υμ

μό
ρφ

ω
ση

: 
 

 
1.

 M
od

el
o 

de
 p

ro
du

ct
o/

nú
m

er
o 

de
 p

ro
du

ct
o 

/ 
ún

ic
am

en
te

 v
ál

id
o 

pa
ra

 e
l n

úm
er

o 
de

 p
ro

ye
ct

o:
2.

 
N

om
br

e 
y 

di
re

cc
ió

n 
de

l f
ab

ric
an

te
 (2

.1
) y

 d
e 

su
 

re
pr

es
en

ta
nt

e 
au

to
riz

ad
o 

(2
.2

): 
3.

 L
a 

pr
es

en
te

 d
ec

la
ra

ci
ón

 d
e 

co
nf

or
m

id
ad

 se
 

ex
pi

de
 b

aj
o 

la
 e

xc
lu

si
va

 re
sp

on
sa

bi
lid

ad
 d

el
 

fa
br

ic
an

te
. 

4.
 O

bj
et

o(
s)

 d
e 

la
 d

ec
la

ra
ci

ón
: 

5.
 E

l/L
os

 o
bj

et
o(

s)
 d

e 
la

 d
ec

la
ra

ci
ón

 d
es

cr
ito

s 
an

te
rio

rm
en

te
 so

n 
co

nf
or

m
es

 c
on

 la
 le

gi
sl

ac
ió

n 
de

 
ar

m
on

iz
ac

ió
n 

pe
rti

ne
nt

e 
de

 la
 U

ni
ón

 E
ur

op
ea

: 
6.

 R
ef

er
en

ci
as

 a
 la

s n
or

m
as

 a
rm

on
iz

ad
as

 
pe

rti
ne

nt
es

 u
til

iz
ad

as
 o

 re
fe

re
nc

ia
s a

 la
s o

tra
s 

es
pe

ci
fic

ac
io

ne
s t

éc
ni

ca
s r

es
pe

ct
o 

a 
la

s c
ua

le
s s

e 
de

cl
ar

a 
la

 c
on

fo
rm

id
ad

: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3/
5 

 

ee
st

i k
ee

l (
et

) 
 

fr
an

ça
is

 (f
r)

 
 

hr
va

ts
ki

 (h
r)

 
 

V
as

ta
vu

sd
ek

la
ra

ts
io

on
 

 
D

éc
la

ra
tio

n 
de

 c
on

fo
rm

ité
 

 
Iz

ja
va

 o
 su

kl
ad

no
st

i 
 

1.
 T

oo
te

m
ud

el
 / 

to
ot

en
um

be
r /

 k
eh

tib
 v

ai
d 

jä
rg

m
is

e 
pr

oj
ek

ti 
pu

hu
l: 

2.
 T

oo
tja

 n
im

i j
a 

aa
dr

es
s (

2.
1)

 n
in

g 
te

m
a 

vo
lit

at
ud

 
es

in
da

ja
 (2

.2
): 

3.
 K

äe
so

le
v 

va
st

av
us

de
kl

ar
at

si
oo

n 
on

 v
äl

ja
 a

nt
ud

 
to

ot
ja

 a
in

uv
as

tu
tu

se
l. 

4.
 D

ek
la

re
er

ita
v 

to
od

e:
 

5.
 Ü

la
lk

irj
el

da
tu

d 
de

kl
ar

ee
rit

av
 to

od
e 

on
 

ko
os

kõ
la

s a
sj

ao
m

as
te

 li
id

u 
üh

tlu
st

am
is

ak
tid

eg
a:

 
6.

 V
iit

ed
 k

as
ut

at
ud

 h
ar

m
on

ee
rit

ud
 st

an
da

rd
ite

le
 

võ
i v

iit
ed

 m
uu

de
le

 te
hn

ili
st

el
e 

sp
et

si
fik

at
si

oo
ni

de
le

, m
ill

el
e 

va
st

av
us

t 
de

kl
ar

ee
rit

ak
se

: 
 

                               

1.
 M

od
èl

e 
/ n

um
ér

o 
de

 p
ro

du
it 

/ v
al

ab
le

 
un

iq
ue

m
en

t p
ou

r l
e 

nu
m

ér
o 

de
 p

ro
je

t: 
2.

 N
om

 e
t a

dr
es

se
 d

u 
fa

br
ic

an
t (

2.
1)

 e
t d

e 
so

n 
m

an
da

ta
ire

 (2
.2

) :
 

3.
 L

a 
pr

és
en

te
 d

éc
la

ra
tio

n 
de

 c
on

fo
rm

ité
 e

st
 

ét
ab

lie
 so

us
 la

 se
ul

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é 

du
 fa

br
ic

an
t. 

4.
 O

bj
et

(s
) d

e 
la

 d
éc

la
ra

tio
n 

: 
5.

 L
e 

ou
 le

s o
bj

et
s d

e 
la

 d
éc

la
ra

tio
n 

dé
cr

ite
 c

i-
de

ss
us

 e
st

/s
on

t c
on

fo
rm

e(
s)

 à
 la

 lé
gi

sl
at

io
n 

d’
ha

rm
on

is
at

io
n 

de
 l’

U
ni

on
 a

pp
lic

ab
le

 : 
6.

 R
éf

ér
en

ce
s d

es
 n

or
m

es
 h

ar
m

on
is

ée
s p

er
tin

en
te

s 
ap

pl
iq

ué
es

 o
u 

de
s a

ut
re

s s
pé

ci
fic

at
io

ns
 te

ch
ni

qu
es

 
pa

r r
ap

po
rt 

au
xq

ue
lle

s l
a 

co
nf

or
m

ité
 e

st
 d

éc
la

ré
e 

: 
 

 
1.

 M
od

el
 p

ro
iz

vo
da

 / 
br

oj
 p

ro
iz

vo
da

 / 
vr

ije
di

 
sa

m
o 

za
 b

ro
j p

ro
je

kt
a:

 
2.

 N
az

iv
 i 

ad
re

sa
 p

ro
iz

vo
đa

ča
 (2

.1
) i

 n
je

go
vo

g 
ov

la
št

en
og

 z
as

tu
pn

ik
a 

(2
.2

): 
3.

 Z
a 

iz
da

va
nj

e 
ov

e 
iz

ja
ve

 o
 su

kl
ad

no
st

i 
od

go
vo

ra
n 

je
 is

kl
ju

či
vo

 p
ro

iz
vo

đa
č.

 
4.

 P
re

dm
et

(i)
 iz

ja
ve

: 
5.

 P
re

dm
et

(i)
 n

av
ed

en
e 

iz
ja

ve
 je

/s
u 

u 
sk

la
du

 s 
m

je
ro

da
vn

im
 z

ak
on

od
av

st
vo

m
 U

ni
je

 o
 

us
kl

ađ
iv

an
ju

: 
6.

 P
oz

iv
an

ja
 n

a 
re

le
va

nt
ne

 p
rim

je
nj

en
e 

us
kl

ađ
en

e 
no

rm
e 

ili
 p

oz
iv

an
ja

 n
a 

os
ta

le
 te

hn
ič

ke
 

sp
ec

ifi
ka

ci
je

 u
 v

ez
i s

 k
oj

im
a 

se
 iz

ja
vl

ju
je

 
su

kl
ad

no
st

: 
 

 

m
ag

ya
r (

hu
) 

 
ita

lia
no

 (i
t) 

 
La

tv
ių

 k
al

ba
 (l

t) 
 

M
eg

fe
le

lő
sé

gi
 n

yi
la

tk
oz

at
 

 
D

ic
hi

ar
az

io
ne

 d
i c

on
fo

rm
ità

 
 

A
tit

ik
tie

s d
ek

la
ra

ci
ja

 
 

1.
 T

er
m

ék
m

od
el

l /
 te

rm
ék

sz
ám

 / 
ki

zá
ró

la
g 

az
 

al
áb

bi
 p

ro
je

kt
sz

ám
ho

z 
ér

vé
ny

es
: 

2.
 A

 g
yá

rtó
 (2

.1
) v

ag
y 

ad
ot

t e
se

tb
en

 
m

eg
ha

ta
lm

az
ot

t k
ép

vi
se

lő
jé

ne
k 

(2
.2

) n
ev

e 
és

 
cí

m
e:

 
3.

 E
zt

 a
 m

eg
fe

le
lő

sé
gi

 n
yi

la
tk

oz
at

ot
 a

 g
yá

rtó
 

ki
zá

ró
la

go
s f

el
el

ős
sé

ge
 m

el
le

tt 
ad

já
k 

ki
. 

4.
 A

 n
yi

la
tk

oz
at

 tá
rg

ya
(i)

: 
5.

 A
 fe

nt
 is

m
er

te
te

tt 
ny

ila
tk

oz
at

 tá
rg

ya
 m

eg
fe

le
l a

 
vo

na
tk

oz
ó 

un
ió

s h
ar

m
on

iz
ác

ió
s j

og
sz

ab
ál

yo
kn

ak
: 

6.
 A

z 
al

ka
lm

az
ot

t h
ar

m
on

iz
ál

t s
za

bv
án

yo
kr

a 
va

ló
 

hi
va

tk
oz

ás
 v

ag
y 

az
 a

zo
kr

a 
az

 e
gy

éb
 m

űs
za

ki
 

le
írá

so
kr

a 
va

ló
 h

iv
at

ko
zá

s, 
am

el
ye

kk
el

 
ka

pc
so

la
tb

an
 m

eg
fe

le
lő

sé
gi

 n
yi

la
tk

oz
at

ot
 te

tte
k:

 
 

                               

1.
 M

od
el

lo
 d

i p
ro

do
tto

 / 
nu

m
er

o 
di

 p
ro

do
tto

 / 
va

lid
o 

un
ic

am
en

te
 p

er
 n

um
er

o 
di

 p
ro

ge
tto

: 
2.

 N
om

e 
e 

in
di

riz
zo

 d
el

 fa
bb

ric
an

te
 (2

.1
) e

 d
el

 
re

la
tiv

o 
ra

pp
re

se
nt

an
te

 a
ut

or
iz

za
to

 (2
.2

): 
3.

 L
a 

pr
es

en
te

 d
ic

hi
ar

az
io

ne
 d

i c
on

fo
rm

ità
 è

 
ril

as
ci

at
a 

so
tto

 la
 re

sp
on

sa
bi

lit
à 

es
cl

us
iv

a 
de

l 
fa

bb
ric

an
te

. 
4.

 O
gg

et
to

/i 
de

lla
 d

ic
hi

ar
az

io
ne

: 
5.

 L
'o

gg
et

to
 o

 g
li 

og
ge

tti
 d

el
la

 d
ic

hi
ar

az
io

ne
 d

i 
cu

i s
op

ra
 so

no
 c

on
fo

rm
i a

lla
 p

er
tin

en
te

 n
or

m
at

iv
a 

di
 a

rm
on

iz
za

zi
on

e 
de

ll’
U

ni
on

e:
 

6.
 R

ife
rim

en
to

 a
lle

 p
er

tin
en

ti 
no

rm
e 

ar
m

on
iz

za
te

 
ut

ili
zz

at
e 

o 
rif

er
im

en
ti 

al
le

 a
ltr

e 
sp

ec
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 in
 re

la
zi

on
e 

al
le

 q
ua

li 
è 

di
ch

ia
ra

ta
 la

 
co

nf
or

m
ità

: 
 

 
1.

 G
am

in
io

 m
od

el
is

 / 
ga

m
in

io
 n

um
er

is
 / 

ga
lio

ja
 

tik
 p

ro
je

kt
o 

nu
m

er
iu

i: 
2.

 G
am

in
to

jo
 (2

.1
) i

r j
o 

įg
al

io
to

jo
 a

ts
to

vo
 (2

.2
) 

pa
va

di
ni

m
as

 ir
 a

dr
es

as
: 

3.
 Š

i a
tit

ik
tie

s d
ek

la
ra

ci
ja

 iš
du

ot
a 

tik
 g

am
in

to
jo

 
at

sa
ko

m
yb

e.
 

4.
 D

ek
la

ra
ci

jo
s o

bj
ek

ta
s (

ob
je

kt
ai

): 
5.

 P
irm

ia
u 

ap
ra

šy
ta

s d
ek

la
ra

ci
jo

s o
bj

ek
ta

s 
(o

bj
ek

ta
i) 

at
iti

nk
a 

su
si

ju
si

us
 d

er
in

am
uo

si
us

 
Są

ju
ng

os
 te

is
ės

 a
kt

us
: 

6.
 S

us
iju

si
ų 

ta
ik

yt
ų 

da
rn

ių
jų

 st
an

da
rtų

 n
uo

ro
do

s 
ar

ba
 k

itų
 te

ch
ni

ni
ų 

sp
ec

ifi
ka

ci
jų

, p
ag

al
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ia

s 
bu

vo
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ek
la

ru
ot

a 
at

iti
kt

is
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uo
ro

do
s:

 
 

 

 
 

 
 

 
 



142 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics

 Vyhlásenie o zhode

 
 

4/5 
 

latviešu valoda (lv) 
 

m
alti (m

t) 
 

nederlands (nl) 
 

A
tbilstības deklarācija 

 
D

ikjarazzjoni ta’ konform
ità 

C
onform

iteitsverklaring 
 

1. Produkta m
odelis / produkta num

urs / derīgs 
tikai projektam

 N
r.: 

2. R
ažotāja (2.1.) un tā pilnvarotā pārstāvja (2.2.) 

nosaukum
s un adrese: 

3. Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz 
ražotāja atbildību. 
4. D

eklarācijas priekšm
ets vai priekšm

eti: 
5. Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšm

ets vai 
priekšm

eti atbilst attiecīgajam
 Savienības 

saskaņošanas tiesību aktam
: 

6. A
tsauces uz attiecīgajiem

 izm
antojam

iem
 

saskaņotajiem
 standartiem

 vai uz citām
 

tehniskajām
 specifikācijām

, attiecībā uz ko tiek 
deklarēta atbilstība: 
 

                                 

1. M
udell tal-prodott / num

ru tal-prodott / validu 
biss għan-num

ru tal-proġett: 
2. L-isem

 u l-indirizz tal-m
anifattur (2.1) u tar-

rappreżentant aw
torizzat tiegħu (2.2): 

3. D
in id-dikjarazzjoni ta’ konform

ità tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-m

anifattur. 
4. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) tad-dikjarazzjoni deskritt(i) haw

n 
fuq huw

a(hum
a) konform

i m
al-leġislazzjoni ta’ 

arm
onizzazzjoni rilevanti tal-U

njoni: 
6. Ir-referenzi għall-istandards arm

onizzati 
rilevanti li ntużaw

, jew
 ir-referenzi għall-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom
 qed 

tiġi ddikjarata l-konform
ità: 

 

 
1. Productm

odel / productnum
m

er / uitsluitend 
geldig voor projectnum

m
er: 

2. N
aam

 en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gem

achtigde (2.2): 
3. D

eze conform
iteitsverklaring w

ordt verstrekt 
onder volledige verantw

oordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. V

oorw
erp(en) van de verklaring: 

5. H
et (de) hierboven beschreven voorw

erp(en) is 
(zijn) in overeenstem

m
ing m

et de desbetreffende 
harm

onisatiew
etgeving van de U

nie: 
6. V

erm
elding van de toegepaste relevante 

geharm
oniseerde norm

en of van de overige 
technische specificaties w

aarop de 
conform

iteitsverklaring betrekking heeft: 
 

 

 
 

 
 

 
 

polski (pl) 
 

português (pt) 
 

rom
ână (ro) 

 
D

eklaracja zgodności 
 

D
eclaração de conform

idade 
 

D
eclarație de conform

itate 
 

1. M
odel produktu / num

er produktu / w
ażny 

w
yłącznie dla projektu o num

erze: 
2. N

azw
a i adres producenta (2.1) oraz jego 

upow
ażnionego przedstaw

iciela (2.2): 
3. N

iniejsza deklaracja zgodności w
ydana zostaje 

na w
yłączną odpow

iedzialność producenta. 
4. Przedm

iot(-y) deklaracji: 
5. W

ym
ieniony pow

yżej przedm
iot (lub 

przedm
ioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 

z odnośnym
i w

ym
aganiam

i unijnego 
praw

odaw
stw

a harm
onizacyjnego: 

6. O
dw

ołania do odnośnych norm
 

zharm
onizow

anych, które zastosow
ano, lub 

do innych specyfikacji technicznych, w
 stosunku 

do których deklarow
ana jest zgodność: 

 

                              

1. M
odelo do produto / núm

ero do produto / 
som

ente válido para o núm
ero de projeto: 

2. N
om

e e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
m

andatário (2.2): 
3. A

 presente declaração de conform
idade é 

em
itida sob a exclusiva responsabilidade do 

fabricante. 
4. O

bjeto(s) da declaração: 
5. O

(s) objeto(s) da declaração acim
a descrito(s) 

está(ão) em
 conform

idade com
 a legislação 

aplicável de harm
onização da U

nião: 
6. R

eferências às norm
as harm

onizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em

 
relação às quais é declarada a conform

idade: 
 

 
1. M

odelul de produs / N
um

ăr produs / valabil 
num

ai pentru num
ărul proiectului: 

2. D
enum

irea și adresa producătorului (2.1) și a 
reprezentantului său autorizat (2.2): 
3. Prezenta declarație de conform

itate este em
isă 

pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
4. O

biectul (obiectele) declarației: 
5. O

biectul (obiectele) declarației descrise m
ai sus 

sunt în conform
itate cu legislația relevantă de 

arm
onizare a U

niunii: 
6. Trim

iteri la standardele arm
onizate relevante 

folosite sau trim
iteri la celelalte specificații 

tehnice în legătură cu care se declară 
conform

itatea: 
 

 

 
 

5/5 
 

slovenčina (sk) 
 

slovenščina (sl) 
 

suom
i (fi) 

 
V

yhlásenie o zhode 
 

Izjava o skladnosti 
 

V
aatim

ustenm
ukaisuusvakuutus 

1. M
odel výrobku / číslo výrobku / platné len pre 

číslo projektu: 
2. M

eno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnom

ocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
zodpovednosť výrobcu. 
4. Predm

et(-y) vyhlásenia: 
5. U

vedený predm
et či uvedené predm

ety 
vyhlásenia sú v zhode s príslušným

i 
harm

onizačným
i právnym

i predpism
i Ú

nie: 
6. O

dkazy na príslušné použité harm
onizované 

norm
y alebo odkazy na iné technické 

špecifikácie, v súvislosti s ktorým
i sa zhoda 

vyhlasuje: 
 

                               

1. M
odel proizvoda / serijska številka proizvoda / 

veljavno sam
o za številko projekta: 

2. Im
e in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 

pooblaščenega zastopnika (2.2): 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
izključno proizvajalec. 
4. Predm

et(i) izjave: 
5. Predm

et(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo U

nije o harm
onizaciji: 

6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harm

onizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične specifikacije v zvezi s skladnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
 

 
1. Tuotem

alli / tuotenum
ero / koskee vain 

projektinum
eroa: 

2. V
alm

istajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nim

i ja osoite: 
3. Täm

ä vaatim
ustenm

ukaisuusvakuutus on 
annettu valm

istajan yksinom
aisella vastuulla. 

4. V
akuutuksen kohde (kohteet): 

5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenm

ukaistam
islainsäädännön vaatim

usten 
m

ukainen (m
ukaisia): 

6. V
iittaus niihin asiaa koskeviin 

yhdenm
ukaistettuihin standardeihin, joita on 

käytetty, tai viittaus m
uihin teknisiin eritelm

iin, 
joiden perusteella vaatim

ustenm
ukaisuusvakuutus 

on annettu: 
 

 

 
 

 
 

 
 

svenska (sv) 
 

 
 

 
 

Försäkran om
 överensstäm

m
else 

 
 

 
 

1. Produktm
odell / produktnum

m
er / gäller endast 

för projektnum
m

er: 
2. Tillverkarens nam

n och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. D

enna försäkran om
 överensstäm

m
else 

utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Förem

ål för försäkran: 
5. Förem

ålet/förem
ålen för försäkran ovan 

överensstäm
m

er m
ed den relevanta 

harm
oniserade unionslagstiftningen: 

6. H
änvisningar till de relevanta harm

oniserade 
standarder som

 använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstäm

m
elsen försäkras: 
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 Certifikát 
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 Certifikát

Page 2 of 2

 
  
  
  
  
Namensänderung 
  
Sehr geehrte Damen und Herren 
  
Der in den Zulassungsscheinen: 
1) T7899 Sartocowat 
2) T7884 Sartocomb  
  
  
  
eingetragene Name des Zulassungsinhabers  
  
                              Sartorius Industrial Scales GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
  
hat sich geändert in  
                     
                              Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
                              Leinetal 2 
                              37120 Bovenden 
                               
Eine Änderung der Zertifikate erfolgt im Rahmen der nächste Revision 
  
 
 
     

   
Kees van Willenswaard 
Senior Account Manager 
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 Atest

1
0

1

E U - t y p e  e x a m i n a t i o n  
c e r t i f i c a t e  

 Number T11225 revision 0 
 Project number 1901667 
 Page 1 of 1 

Issuing Authority NMi Certin B.V., Notified Body number 0122 
9 November 2017 
 
 
 
 
C. Oosterman 
Head Certification Board  

NMi Certin B.V. 
Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht  
The Netherlands 
T +31 78 6332332 
certin@nmi.nl 
www.nmi.nl  

This document is issued under the provision 
that no liability is accepted and that the 
manufacturer shall indemnify third-party 
liability.  
 
The designation of NMi Certin B.V. as Notified 
Body can be verified at  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/ 

Reproduction of the complete 
document only is permitted. 

 
 

  

Issued by NMi Certin B.V., 
designated and notified by the Netherlands to perform tasks with respect to 
conformity modules mentioned in Article 13 of Directive 2014/31/EU, after 
having established that the measuring instrument meets the applicable 
requirements of Directive 2014/31/EU, to: 

  

Manufacturer Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
D-37120 Bovenden 
Germany 

  

Measuring instrument A Non-automatic weighing instrument 

 Type : Minecowat 

    

    

 Further properties are described in the annex: 
 Description T11225 revision 0. 

  

Valid until 9 November 2027 
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 Štítky a značky 

Typ váhy: Minecomb    Typ vyhodnocovacej jednotky: TA
Schválenie konštrukčného typu ES T11379 + atest D09-11.02

 Minecomb)
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 Štítky a značky

Typ váhy: Minecomb    Typ vyhodnocovacej jednotky: TA
Schválenie konštrukčného typu ES T11379 + atest D09-11.02
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 Štítky a značky 

Možnosť Y2

Typ váhy: Minecomb    Typ vyhodnocovacej jednotky: TA
Schválenie konštrukčného typu ES T11379 + atest D09-11.02
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 Štítky a značky

CAW3S1-60FE-NCE

Typ váhy: Minecomb    Typ vyhodnocovacej jednotky: TA
Schválenie konštrukčného typu ES T11379 + atest D09-11.02

<-- Značka pre ciachovanie ES
      (Značka s meracou technikou M)

CAW3S1-60FE-NCE       (CAAPS1-60FE-NCE)
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 Návod na obsluhu pre kompletné váhy Combics 159

 Štítky a značky  Schilder und Marken 

CAW3S1-60FE-NCECAW3S1-60FE-NCE

Typ váhy: Minecomb    Typ vyhodnocovacej jednotky: TA
Schválenie konštrukčného typu ES T11379 + atest D09-11.02
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 Štítky a značky
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 Štítky a značky
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 Štítky a značky  Schilder und Marken 

CAH3G-300IG-HCE      

CAH3G-300IG-HCECAH3G-300IG-HCE

CAH3G-300IG-HCE
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 Štítky a značky
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 Štítky a značky

HALBES18.01.18

CAS1E

CAS1/3E plates and markings

CAS1/3E Schilder und Marken

.

.

.

+- 00

542504

MARTIN

805

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem
eichfähigem Datenspeicher
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild
Type plate

T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

MD

T

MD

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

frei
unlocked

gesperrt
locked

Abbildung:     Typ ISED (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type ISED (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik M)
Mark for EC verification (metrology M)

K M S

T

S

S

SS S

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KBeispiel Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
Example of descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

Typenschild (Wägemodul)
Type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

M

Typenschild
Type plate

T

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik M)
Mark for EC verification (metrology M)

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

MD

1 d = 0.1 gMax 16 kg Min 5 g e = 1 g

Index Field
Feld Changes/Änderung

.

.. 

.

.

.

.

.

.
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   Štítky a značky 

05.03.18

HALBES

HALBES

HALBES

05.03.18

05.03.18

CAS1E

CAS1/3E plates and markings

CAS1/3E Schilder und Marken

.

.

.

+- 01

542552

MARTIN

805

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem
eichfähigem Datenspeicher
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild
Type plate

T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

MD

T

MD

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

frei
unlocked

gesperrt
locked

Abbildung:     Typ ISED (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type ISED (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik M)
Mark for EC verification (metrology M)

K M S

T

S

S

SS S

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KBeispiel Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
Example of descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

Typenschild (Wägemodul)
Type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

1 d = 0.1 gMax 16 kg Min 5 g e = 1 g

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 2: Ansichten geändert / sheet 2: views

changed

01 1

.

---

.

.

.

.

Blatt 3: Typenschild Wägemodul geändert /

sheet 3: Type plate weighing module changed. .

01 2 ---
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  Štítky a značky

05.03.18

HALBES

HALBES

HALBES

05.03.18

05.03.18

CAS1E

CAS1/3E plates and markings

CAS1/3E Schilder und Marken

.

.

.

+- 01

542552

MARTIN

805

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem
eichfähigem Datenspeicher
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild
Type plate

T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

T

MD

T

MD

S* S

S S

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

S

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

frei
unlocked

gesperrt
locked

Abbildung:     Typ ISED (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type ISED (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik M)
Mark for EC verification (metrology M)

K M S

T

S

S

SS S

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KBeispiel Kennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
Example of descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

Typenschild (Wägemodul)
Type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CAS1/3E (Typ Minecowat)
Plates and Markings

1 d = 0.1 gMax 16 kg Min 5 g e = 1 g

Index Field
Feld Changes/Änderung

Blatt 2: Ansichten geändert / sheet 2: views

changed

01 1

.

---

.

.

.

.

Blatt 3: Typenschild Wägemodul geändert /

sheet 3: Type plate weighing module changed. .

01 2 ---

166
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   Štítky a značky 

05.02.18

HALBES

HALBES

HALBES

05.02.18

18.01.18

CASE-SPC

CASE-SPC plates and markings

CASE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 02

542504

MARTIN

805

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem
eichfähigem Datenspeicher
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild
Type plate

T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

MD

S

S

S

S*

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

frei
unlocked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

gesperrt
locked

S

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
Mark for EC verification (metrology M)

M

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

Typenschild
Type plate

T

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

S
S

Schnittstelle (Terminal)
Inklusive Spannungsversorgung
Interface (terminal)
Inclusive power supply

S

MK

SS

gesperrt
locked

frei
unlocked

Programm-
verriegelungs-
schalter
Menu access switch

Beispiel Typenschild (Terminal)
Example of type plate (terminal)

KKennzeichnungsschild  mit CE-Zeichen der bereits geeichten Waage
Descriptive plate with CE-sign on a weighing instrument already verified

M

Beispiel für Schild mit metrologischen Daten
Example of label with metrological data 

T

Typenschild (Wägemodul)
Type plate (weighing module)

T

MD

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

Index Field
Feld Changes/Änderung

.. 

02 1

.

A6-D8

.

.

.

neue Zulassung "Minecowat", Schilder geändert
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05.02.18

HALBES

HALBES

HALBES

05.02.18

18.01.18

CASE-SPC

CASE-SPC plates and markings

CASE-SPC Schilder und Marken

.

.

.

+- 02

542504

MARTIN

805

Metrologische Daten: Max, Min, e, d
Metrological data: Max, Min, e, d

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe), nur bei vorhandenem
eichfähigem Datenspeicher
Protective mark (self-adhesive mark or seal), only in case of existent approved data storage device

S*

Typenschild
Type plate

T

Sicherungsstempel (selbstklebende Marke oder Plombe)
Protective mark (self-adhesive mark or seal)S

MD

Schilder und Marken                CASE-SPC (Typ Minecowat)
Plates and Markings

T

MD

S

S

S

S*

Alibispeicher (optional)
Approved data storage device (optional)

frei
unlocked

Programmverriegelungs-
schalter
Menu access switch

gesperrt
locked

S

Schnittstellen (optional)
Interfaces (optional)

zum Wägemodul
to the weighing module

Abbildung:     Typ BG SI (lackiertes Aluminium-Druckguss-Gehäuse)
Figure:                 Type BG SI (painted aluminum die cast housing)  

Kennzeichnungsschild mit CE-Zeichen
Descriptive plate with CE-sign

K

Zeichen für die EG-Eichung (Messtechnik-M)
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Vyhlásenie o zhode EÚ/ES 
EU / EC Declaration of Conformity 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE003-00.sk,en 1 / 2 

 
        OP-113-fo2 

 

 
Výrobca  Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Manufacturer Leinetal 2, 37120 Bovenden, Nemecko 

vyhlasuje na svoju výhradnú zodpovednosť, že prevádzkový prostriedok 
declares under sole responsibility that the equipment  

Druh zariadenia Kompletná váha Combics 
Device type Combics complete scales 

Konštrukčný rad CAW1S, CAW2S, CAW3S, CAW1P, CAW2P, CAW3P, CAH1E, CAH1G, CAH3E, CAH3G 
Type series CAHLE-SPC, CAHE-SPC, CAWP-SPC, CAWS-SPC 
 CAS1E, CAS3E, CASLE-SPC, CASE-SPC, 

zodpovedá vo verzii, ktorú sme uviedli na trh, všetkým platným ustanoveniam podľa nasledujúcich 
európskych smerníc – vrátane ich zmien platných v čase vydania tohto vyhlásenia – a spĺňa 
aplikovateľné požiadavky nasledujúcich harmonizovaných európskych noriem: 
in the form as delivered fulfils all the relevant provisions of the following European Directives – 
including any amendments valid at the time this declaration was signed - and meets the applicable 
requirements of the harmonized European Standards listed below: 
 

2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita 
 Electromagnetic compatibility 

EN 61326-1:2013 
 

 Len pre zariadenia s interným voličom nastavovacieho závažia / Only for devices with internal calibration 
weight 

2006/42/ES Strojové zariadenia 
2006/42/EC Machines 

EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010 
 

 Pre všetky ostatné zariadenia bez interného voliča nastavovacieho závažia / For all other devices without 
internal calibration weight 

2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia 
 Electrical equipment designed for use within certain voltage limits 
 EN 61010-1:2010 
 
2011/65/EÚ Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 
 Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) 
 EN 50581:2012 
 
 Len pre zariadenia s voliteľnou možnosťou Y2 / Only for devices with option Y2 
2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére 
 Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres 

EN 60079-0:2012, EN 60079-11: 2012, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014 
 

Označenie  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc 
Marking II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
  
 

 

 Vyhlásenie výrobcu 
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Vyhlásenie o zhode EÚ/ES 
EU / EC Declaration of Conformity 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE003-00.sk,en 2 / 2 

 
        OP-113-fo2 

 

 
  
 
 
Referencia Číslo potvrdenia výrobcu: SIS14ATEX003X 
Reference Manufacturer’s  Certificate number: 
 

Rok pridelenia označenia CE / Year of the CE mark assignment: 17 
 

 
Osoba, ktorá je autorizovaná na zostavenie technickej dokumentácie:  
The person authorised to compile the technical file:  

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG, Research & Development, Leinetal 2, 37120 Bovenden, 
Nemecko  

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  
Bovenden, 2017-02-08 
 
 
 
 
 
________________________________________________ _______________________________________________________ 

Dr. Bodo Krebs Dr. Jörg Hachenberg 
Prezident Riaditeľ pre mechatroniku 
 

Toto vyhlásenie potvrdzuje zhodu s uvedenými smernicami EÚ/ES, nie je však zárukou určitých vlastností. Pri 
nami neschválenej zmene výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť. Je nutné dodržiavať (bezpečnostné) pokyny 
príslušnej dokumentácie výrobku. 

This declaration certifies conformity with the above mentioned EU/EC Directives, but does not guarantee product 
attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The (safety) information in the 
associated product documentation must be observed. 
 

 Vyhlásenie výrobcu
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1. Power connection

Explosion-risk area zone 2 or zone 22Explosion-safe area

Indicator CAIS. 
or

complete scale 
CAW...-......-...... 

each with option Y2 

2. Data transfer

PC,
printer,
PLC,
etc.

For data transfer only and, if required, supply for the connected 
equipment (e.g. printer), there is no supply voltage going from the 
connected equipment to the indicator/complete scale

This equipment may also be 
installed in zone 2 or zone 22 if 
it is suitable for Category 3 as 
per the ATEX Directive.

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax 80°C
Ambient temperature: -10°C to +40°C

Connector of 
equipment 
supplied

Alternative 
connections

Use explosion-protected connector

Potential equalization

Potential equalization

Note 8)

EX

Indicator CAIS.
 or 

complete scale 
CAW...-......-...... 

each with option Y2 

Note 8)

Note 16)

    Bezpečnostný pokyn EX
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Analog weighing platforms 
of the CAAP..-......-...... + 
option Y2 series or other 
weighing platforms suitable 
for zone 2 or 22 (category 
3G or 3D), which may be 
supplied with at least 9 VDC 
(±4.5 VDC).

ADC output with bridge 
rated voltage
9 VDC (±4.5 VDC)

3. Connecting weighing platforms

4. Connection to external equipment

Potential equalization

Potential equalization

Indicator 
CAIS. with option Y2 

Analog weighing platforms (load cells) 
of the CAAP..-......-...... + option Y2 series 

Connection 
alternatives 

Explosion-safe area

Note 8)

Note 8)

Note 8)

Note 8)
Note 8)

External equipment 
with bridge rated 

voltage
 12 VDC (±6.0 VDC)

External equipment 
with bridge rated 

voltage 
12 VDC (±6.0 VDC)

Equipment must 
be suitable for 
zone 2 or 22.

Digital weighing 
platforms, suitable for 
zone 2 or 22 (category 
3G or 3D) which may 
be supplied with 
nominal supply voltages 
of at least 16 VDC via 
the data output.

Data output with 
supply voltage 
16 VDC

Note 8)

Explosion-risk area zone 2 or zone 22

Gas: Group IIC, temperature class T4
Dust: Group IIIC, Tmax 80°C
Ambient temperature: -10°C to +40°C

 Bezpečnostný pokyn EX
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These safety instructions apply to installation, use, maintenance, and repair
1. The equipment (indicator CAIS., weighing platform CAAP..-……-……, complete scale CAW…-……-…...) is suitable 

for use in explosion-risk areas of zone 2 (group IIC, temperature class T4 / T6 for the weighing platform) and 
zone 22 (group IIIC; surface temperature 80°C) as per EU Directive 2014/34/EU and the associated 
harmonized European standards. Compliance with other properties and requirements is therefore not 
guaranteed.

2. The equipment may only be used indoors.
3. The equipment is not to be used as portable equipment. 
4. Installation, operation, maintenance, and repairs should only be performed by an authorized specialist, in 

accordance with applicable laws, rules and regulations, ordinances, and standards. In particular, within the 
scope of validity of EU Directive 2014/34/EU, standard EN 60079-14 must be observed for installation. Only 
when the equipment and connected equipment are disconnected from all power sources may installation, 
maintenance, cleaning, and repair work take place.

5. The information on installation, operation, maintenance and repair given in the operating instructions supplied 
with the equipment (including those for connected equipment) must be observed. The temperature ranges for 
the connected equipment must also be observed.

6. Only use the equipment in a temperature range of -10°C ... +40°C, do not expose to unauthorized sources of 
heat or cold, direct sunlight, UV radiation, or strong jolts or vibrations and install so that heat can be sufficiently 
dissipated on all sides and external heat sources are located far enough away.

7. The cable glands for the data cables must be tightened with a torque of 5 Nm. The cable gland for the 
network cable must be tightened with a torque of 2.5 Nm “cap” and 1.5 Nm “body”. Attach external 
connection cables securely to avoid damage and tensile loading. The cable connections inside the explosion-
risk area must be secured against loosening.

8. All metal parts must be galvanically connected to the same potential equalization so that any electrostatic 
charges can be conducted away from the equipment. For this purpose, the operator is obligated to connect a 
conductor with a gauge of at least 4 mm² (cross section) to the potential equalization connection (indicated by 
the ground symbol) located on the housing. A suitable eyelet must be applied to the end of the cable. The 
cable must be laid so that the ground connection cannot become loose. During installation and at regular 
intervals, check if this connection to the equipotential bonding conductor is of low resistance. The indicator and 
weighing platform must be connected separately to the equipotential bonding when no metallic connection 
(e.g. a column) is used between them. Do not use the screen of the connection cable for equipotential 
bonding.

9. Before opening the equipment, switch off the supply voltage, or make sure that the area is not potentially 
explosive. Do not connect or disconnect any live cables inside an explosion-risk area.

10. When closing, tighten the cover screws securely.
11. During initial startup the area must not be potentially explosive.
12. The data cables to the connected equipment and the connection line to the weighing platform are classed as 

flammable electrical circuits and must be protected against involuntary disconnection and may only be 
connected and disconnected when the equipment is switched off. Block unused outputs to guarantee the IP65 
level of protection. Keep any voltage transients away from the equipment.

13. Data cables are only intended for data transfer and must not contain any supply voltage from the connected 
equipment to the indicator / to the complete scale. A digital weighing platform that is permissible for zone 2 or 
22 and connected to the data output may, however, be supplied with direct current if it can be supplied with 
direct current of at least 16 VDC via the data output.

     Bezpečnostný pokyn EX
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14. During installation, take suitable steps to prevent stray electrical interference (e.g. due to magnetic fields). 
Keep any voltage transients away from the equipment.

15. The indicator (display unit of the complete equipment) should be installed so that there is only a low risk of 
mechanical danger to the IP protection. The equipment’s IP protection is IP6x as per EN 60529 / IEC 60529. 
The equipment is intended to be used in clean environments and must be handled carefully in accordance 
with the IP protection. 

16. The power connection must be in accordance with the regulations applicable in the country of operation. A 
correct power connection must be ensured. The power cord must be protected against damage and must be 
properly connected to the supply voltage (100 – 240 VAC, ± 10%, 50-60 Hz) or to the 24 VDC (± 10%) 
for option L8. The indicator / the complete equipment can be used in electrical circuits of up to 1500 A. Only 
use the power cord in the potentially explosive atmosphere with a suitable and approved explosion-
protected plug.

17. Avoid generating static electricity. Only use damp cloths to clean the equipment. This applies in particular 
when using a dust cover. The operator assumes responsibility for preventing any risks caused by electrostatic 
charging.

18. If cables are connected subsequently, make sure that the connections are not corroded. The grounding 
conductor of a power cord must be the same gauge as the current-carrying wires (N and L).

19. All external cables (even cables between load cells and junction box) are only suitable for fixed installation 
and must be laid fixed. Otherwise, use cable glands designed according to EN 60079-0 and rounded at an 
angle of 75° minimum and a radius at least equal to one-quarter of the diameter of the cables, but without 
exceeding 3 mm.

20. Cables from third-party manufacturers (subject to the operator’s responsibility; test for suitability as per 
Annex A of EN 60079-0). Follow the pin assignment. Pay attention to the wiring diagram. Remove 
connections that are not required.

21. Unused openings must be sealed using suitable cover caps (dummy plugs) in order to maintain the IP 
protection. Do not remove while live.

22. When using external equipment in zone 2 explosion-risk areas, observe the gas group and temperature 
class. The outputs must include the Ex nA electrical circuits. For zone 22, observe the maximum surface 
temperature and group.

23. Chemicals that can attack housing gaskets and cable sheathings must be kept away from the equipment. 
These include oil, grease, benzine, acetone, and ozone. If you are uncertain, contact the manufacturer.

24. The installation must be checked for correct function and safety by a trained and qualified person at 
appropriate intervals.

25. If the installation does not operate properly, disconnect it from the supply voltage immediately and secure it 
against further use.

26. In the event of repair, only use original spare parts supplied by the manufacturer.
27. Any modifications to the equipment (except by persons authorized by Minebea) cause loss of conformity for 

use in zone 2 and zone 22 explosion-risk areas and invalidate all guarantee claims. Similarly, the equipment 
may only be opened by qualified and authorized personnel.

28. Modifications (including by Minebea personnel) are subject to written approval.
29. These instructions are given in addition to those in the instruction manuals and do not release the operator 

from their responsibilities for the installation, operation, and inspection of the equipment assembly in 
compliance with the provisions valid in the country of use.

 Bezpečnostný pokyn EX
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     Príloha: Príručka na ciachovanie

Doklad o zhode pri moduloch na neautomatických 
váhach
S pomocou údajov, dokumentov a programov nachá-
dzajúcich sa na internetovej stránke spol. Minebea Intec 
je možnosť zostaviť dokumentáciu, ktorá je potrebná 
na  ciachovanie váhy.

Exemplár vyplnených formulárov sa považuje za predlohu 
na ciachovanie váhy vyrobenej výrobcom. Ak je tlačivo 
zo strany výrobcu váhy riadne vyplnené a podpísané, 
spolu s vyhlásením o zhode, ktoré sa nachádza v sekcii 
»Dokumenty«, sa predloží ciachovaciemu úradníkovi. 

Pre ciachovacieho úradníka môžu byť dôležité schválenie 
konštrukčného typu, protokol o skúške alebo kontrolná 
správa. Atest a údaje výrobcu o váhe sú potrebné 
dodatočne.

Vyplnenie dokladu o kompatibilite
t  Príručku na ciachovanie s tabuľkou v programe Excel, 

dokumenty a informácie nájdete na internete na strán-
ke: http://www.minebea-intec.com/leitfaden_eichen/

Vyplnenie dokladu o zhode bez prístupu na internet
t Zvoľte jazykovú verziu (kliknite na príslušný jazyk).

t Hore zvoľte požadovanú vyhodnocovaciu jednotku.

Ovládanie programu
Súbor Readme (základné informácie o programe):

Pred otvorením tabuľky v programe Excel si by ste si mali 
prečítať súbor Readme. Obsahuje dôležité informácie 
o používaní tabuľky v programe Excel a sú v ňom 
uvedené dôležité poznámky na vyplnenie dokumentov.

Dokumenty:

K dispozícii sú všetky dokumenty vyhodnocovacej jednot-
ky, ktoré sú relevantné pre vyhlásenie o zhode (kliknite, 
prosím, na príslušné odkazy).

Štart:

t Na ľavej strane kliknite na »Štart programu Excel«.

y Tabuľka sa automaticky otvorí programom Excel. 
Používateľ však musí mať vlastný program Excel.  
Otvorí sa okno na výber makier.
t Kliknite na pole »Aktivovať makrá«.

y  Poznámka: Nastavenie počítača môže byť rôzne, okno 
sa nemusí zobraziť!

t  Musia sa vyplniť všetky polia na strane »Údaje« (žlto 
označené), vyplniť by ich mala zodpovedná spôsobilá 
osoba!

y  V adresári »Dokumenty« je k dispozícii vyplnený 
vzorový exemplár. Rovnako sa tu nachádzajú 
vysvetlenia k žlto označeným poliam. Ak správne 
vyplníte technické údaje (podľa údajov výrobcu), 
program automaticky vypočíta všetky hodnoty.

  Na strane dva sa v zeleno alebo červeno označených poliach 
zobrazí, či sú komponenty (vyhodnocovacia jednotka a vážia-
ca jednotky/vážiace jednotky) kompatibilné:

– »červená« – nekompatibilné,

– »zelená« – kompatibilné.

 Poznámka: Výrobca váhy, ktorý z jednotlivých komponentov 
(vyhodnocovacia jednotka a vážiaca jednotky/vážiace jednotky) 
konfiguruje váhu, zodpovedá za technické údaje v dokumente!

t  Ak ste všetky údaje vyplnili správne (všetky polia na strane 2 
sú označené nazeleno), vytlačte obe strany.

t  Súbor teraz môžete uložiť a archivovať pod ľubovoľným 
názvom (napr. na PC).

t  Skontrolujte ešte raz všetky údaje a podpíšte list technických 
údajov.

Právne upozornenia
Autorské práva:

Bez výslovného písomného súhlasu spol. Minebea Intec sa 
na akýkoľvek účel nesmie replikovať alebo preniesť žiadna časť 
z týchto dokladov.  
Spol. Minebea Intec si vyhradzuje všetky práva podľa zákona 
o autorských právach.

Nadobúdateľ smie program používať len na vlastné účely 
a nesmie ho poskytnúť tretím subjektom či už za úhradu alebo 
bezplatne.

Softvér sa nesmie meniť, dekompilovať alebo meniť prostredníc-
tvom asimilácií.

Použitý program Excel bol koncipovaný pracovným združením 
pre metrológiu a ciachovanie. Je dostupný aj ako freevér 
na internete. Program sa nesmie meniť. Za zneužitie programu 
zodpovedá používateľ.
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   Príloha: Prístupový kód 

Servisný prístupový kód:  
202122

Všeobecný prístupový kód:  
40414243

Príloha: Prístupový kód
Servisný prístupový kód

  t Stlačte tlačidlo e na zapnutie zariadenia.
y  Pri zapnutí sa váha nachádza v aplikačnom programe.

  t Zadajte servisný prístupový kód a pomocou tlačidla M potvrďte
y  Zariadenie sa teraz nachádza v servisnom režime. Vpravo hore na zobrazovacej 

jednotke sa zobrazí »S«.

Všeobecný prístupový kód
  t Stlačte tlačidlo M.

y  Menu sa zobrazí na zobrazovacej jednotke.
t  Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 

»Geräteparameter (parametre zariadenia)« (alebo príp. 
»Anwendungsparameter (parametre aplikácií)«).

   t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.
y  Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí prístupové okno.
t  Pomocou klávesnice zadajte všeobecný prístupový kód (pozri dole), pozri odsek 

»Zadávanie čísiel pomocou klávesnice«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l«.

  y  Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí voľba zariadenia.
t  Viackrát stlačte tlačidlo rýchlej voľby »q« na zvolenie riadka 

»Zugangscode (prístupový kód)«.
t  Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »O«.

  y  Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí vstupný riadok.
t Príp. prečítajte staré heslo alebo zadajte nové heslo (max. 8 znakov).
t Viackrát stlačte tlačidlo . alebo c na vymazanie prístupového kódu.
t Stlačte tlačidlo rýchlej voľby »l« na uloženie procesu vymazania.
  Ak sa ešte neuložil, môžete proces prerušiť tlačidlom rýchlej voľby »ESC«. 

 

t Stlačte tlačidlo M alebo »oo« na zatvorenie menu Setup.
t Stlačte tlačidlo e na vypnutie zariadenia.
t Stlačte tlačidlo e na opätovné zapnutie zariadenia.
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