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Signum 1-2-3

 Obsah Účel použitia

 Účel použitia
 Ako presné a robustné kompletné 

váhy ponúkajú série Signum® 1, 2 a 3 
spoľahlivé výsledky váženia.

 Séria kompaktných váh Signum® zahŕňa 
modely založené na piezoelektrických 
páskových tenzometroch a monolitickej 
technológii (princíp elektromagnetickej 
kompenzácie sily).

 Táto séria priemyselných kompaktných 
váh sa vyznačuje nasledujúcimi znakmi:

– nezničiteľná kvalita spol. Minebea Intec
– zobrazovacia jednotka s možnosťou 

ľubovoľného umiestnenia
– individuálne zákaznícke úpravy vďaka 

množstvu voliteľných funkcií
– voliteľná široká paleta rozhraní
– alternatívna ochrana proti prachu 

a tryskajúcej vode podľa IP65 (pri sérii 
SIWSDCS/SIWSBBS/SIWAEDG ako 
štandard)

– možnosť použitia v prostrediach 
s nebezpečenstvom výbuchu,  
zóna Ex 2 a 22

– vysokokvalitné spracovanie/materiály 
– rôzne stupne aplikácií
– rozsahy váženia 3 až 35, resp. 60 kg 

a voľba rôznych rozlíšení pre tieto 
rozsahy váženia

– široké voliteľné funkcie rozhraní
– ciachovateľné modely s triedami 

presnosti K (SIWS…) a triedou l 
(SIWR…)

– možnosť použitia tarovacích zaťažení 
(pre nadstavby)

– odpojenie zobrazovacej jednotky váhy 
od technického vybavenia na váženie

 Ďalšie znaky:

– veľké tlačidlá s hmatovou identifikáciou 
bodu stlačenia

– zadávanie čísel a písmen
– veľká podsvietená zobrazovacia 

jednotka so 14 segmentmi
– prípojky pre dve základne váhy 

(digitálna základňa alebo s voliteľným 
prevodníkom analógových signálov na 
digitálne ADU – analógová základňa)

 Výhody pri každodennej práci:
– krátke meracie časy
– umiestnenie nezávislé od základne váhy
– označenie vážených materiálov 

pomocou až 4 alfanumerických 
identifikátorov

– flexibilita vďaka rôznym rozhraniam
– zabezpečenie heslom

 Spektrum modelov

 Spektrum modelov série Signum® je 
založené na troch technológiách, 
ktoré poskytujú rôzny výkon:

 Signum® Regular 
 Modely SIWRDCP
– štandardný vážiaci systém 
– rozlíšenia do 35 000 d
– možnosti závisiace od modelu pre 

„ciachovanie od výrobcu“ trieda l:  
2 x 3000/3500e (dva rozsahy); 
1 x 6000/7500e a 
1 x 3000e (jeden rozsah)

– Dvojrozsahové váhy sa dajú zvoliť 
s pevným alebo posuvným jemným 
rozsahom

 Signum® Advanced 
 Modely SIWADCP/SIWAEDG:
– mechatronický vážiaci systém
– rozlíšenia do 80 000 d
 
 Modely SIWABBP:
– mechatronický vážiaci systém
– rozlíšenia do 150 000 d

 Signum® Supreme 
 Modely SIWSDCP:
– monolitický vážiaci systém
– rozlíšenia do 350 000 d
 
 Modely SIWSBBP:
– monolitický vážiaci systém
– rozlíšenia do 620 000 d

– možnosti závisiace od modelu pre 
„ciachovanie od výrobcu“ K: 
130 000e, 1 + 62 000e (e = d); 
1 + 6 000e, 31 000e, 
35 000e, 61 000e 
(jeden a dva rozsahy); 
16 000e (jeden a dva rozsahy) vždy 
s interným voličom nastavovacieho 
závažia

– Dvojrozsahové váhy sa dajú zvoliť 
s pevným alebo posuvným jemným 
rozsahom

 Signum® Supreme, 
 teleso z ušľachtilej ocele
 Modely SIWSDCS/SIWSBBS:
– monolitický vážiaci systém
– rozlíšenia do 610 000 d
– možnosti závisiace od modelu pre 

„ciachovanie od výrobcu“ K:  
1 x 30 000e (e = d); 1 x 6 000e; 
35 000e (jeden a dva rozsahy); 
16 000e (jeden a dva rozsahy) vždy 
s interným voličom nastavovacieho 
závažia

– Dvojrozsahové váhy sa dajú zvoliť 
s pevným alebo posuvným jemným 
rozsahom

 Signum® Regular/Advanced/Supreme 
sa dajú objednať so stupňami aplikácií 
1, 2 a 3.

 Vysvetlivky symbolov

 V texte sa používajú nasledujúce 
symboly:

§ pokyn na správne ovládanie 

$ zvláštny pokyn pre výnimočné prípady

> opis účinkov úkonu obsluhy

! Upozornenia na nebezpečenstvá 

 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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 Uvedenie do prevádzky Varovania a bezpečnostné pokyny

  Varovania a bezpeč-
nostné pokyny

 Zariadenia zodpovedajú smerniciam 
a normám pre elektrické prevádzkové 
prostriedky, elektromagnetickú kom-
patibilitu a predpísané bezpečnostné 
ustanovenia. 

§ Pred uvedením zariadenia do prevádzky 
si pozorne prečítajte tento návod 
na obsluhu. Zabránite poškodeniu 
zariadenia.

! Nepoužívajte zariadenie v prostrediach 
s nebezpečenstvom výbuchu (voliteľné 
špeciálne vybavenie).

! Vyhodnocovaciu jednotku smú 
rozoberať len vyškolení servisní technici 
podľa smerníc spol. Minebea Intec.

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

! Pri používaní elektrických prevádzko-
vých prostriedkov v zariadeniach a pro-
strediach so zvýšenými bezpečnostnými 
požiadavkami rešpektujte pokyny podľa 
relevantných ustanovení upravujúcich 
inštaláciu.

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

Pozor pri používaní prefabrikovaných 
spojovacích káblov RS232: Káble RS232 
od cudzích dodávateľov nemajú často 
obsadenie pinov prípustné pre váhy 
Minebea Intec! Preto skontrolujte 
prípojku podľa schém zapojenia 
a odpojte inak obsadené vodiče.

– Používajte iba predlžovacie káble zod-
povedajúce normám a obsahujúce aj 
ochranný vodič.

– Prerušovanie ochranného vodiča je 
zakázané!

– Pokyn na inštaláciu:  
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).

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

 Stupeň ochrany telesa:

– Všetky modely spĺňajú podmienky 
stanovené pre stupeň ochrany IP43,

 voliteľne IP65 pri niektorých modeloch

– Používajte príslušenstvo a možnosti 
spol. Minebea Intec, len tie sú 
optimálne vyladené na používanie 
so zariadením.

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

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

$ Keby náhodou došlo k problému so 
zariadením:  
spojte sa s vaším servisným centrom 
spol. Minebea Intec.

 IP ochrana: 

– Ochrana vyhodnocovacej jednotky 
je zaručená len pri osadenom 
gumenom tesnení a pevnom pripojení 
(všetky zaslepovacie zátky sú pevne 
dotiahnuté).  
Inštaláciu základní váh a preverenie 
zariadenia musí vykonať spôsobilá 
osoba.

– Odložte si zaslepovacie zátky zariadenia 
pri dodatočnej montáži dátového 
výstupu alebo akumulátorovej 
prípojky. Nenechávajte dátový výstup 
nezabezpečený. Príp. chráňte dátový 
výstup (napr. proti výparom, vlhkosti 
a nečistotám alebo pri posielaní späť) 
naskrutkovaním viečka.

 Prevádzka pri použití s povinným 
ciachovaním:

– Pri poskytovaní váhy na posúdenie 
zhody musíte zabezpečiť dodržanie 
príslušných predpisov. 

– Ak na ciachovaných zariadeniach dôjde 
k zničeniu použitých bezpečnostných 
značiek, vždy postupujte podľa národnej 
legislatívy. Vyžaduje sa ciachovanie 
váhy.
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 Uvedenie do prevádzky

 Uvedenie do prevádzky
 Vybalenie
§ Okamžite po vybalení skontrolujte 

vonkajšie poškodenia zariadenia
$ Pri zistení poškodení postupujte 

podľa pokynov v kapitole »Ošetrovanie 
a údržba«, odsek »Bezpečnostná 
kontrola«

$ Odložte si všetky súčasti originálneho 
balenia na prípadné zasielanie 
zariadenia späť. Pred odoslaním 
vytiahnite všetky káble!

 Rozsah dodávky
– kompletná váha
– návod na obsluhu
– možnosti (špeciálne vybavenie), podľa 

informácií uvedených na dodacom liste

 Inštalácia
 Pri inštalácii sa vyhýbajte miestam 

s negatívnymi vplyvmi:
– sálavé teplo (kúrenie, slnečné žiarenie)
– prievan cez otvorené okná a dvere
– otrasy počas váženia
– extrémna vlhkosť

 Aklimatizácia
 Studené zariadenie, ktoré prinesiete 

do teplého prostredia, sa môže orosiť 
(kondenzácia). Preto by ste mali 
zariadeniu nezapojenému do elektrickej 
siete umožniť 2-hodinovú aklimatizáciu.

 Nepoužívanie
 Pri nepoužívaní zariadenie vypnite.

  Kontrola zemepisných údajov na 
použitie s povinným ciachovaním 
(len pre modely SIWR): 

 Príprava 
 (pozri aj kapitolu Prednastavenia, 

odsek Špecifické informácie o zariadení)

§ Zapnite váhu tlačidlom e
§ Počas testu zobrazovacej jednotky 

stlačte tlačidlo T
> Zobrazí sa nápis Appl

§ Voľba položky »Informácie«:  
viackrát stlačte tlačidlo k a voľbu 
prevezmite pomocou tlačidla T

§ Voľba špecifických informácií 
o zariadení pre základne váh »1. vážiaci 
snímač« alebo »2. vážiaci snímač«: 
viackrát stlačte tlačidlo k a voľbu 
prevezmite pomocou tlačidla T 

> Aktivujte zobrazenie zemepisných 
údajov (v závislosti od zadania pred 
posúdením zhody), napr.:  
zemepisná šírka (v stupňoch): 51 4

 zemepisná výška (v metroch): 513 5

 alebo 
 gravitačné zrýchlenie m/s2: 9,810 6

 Pri zápise nasledujúcich zemepisných 
údajov sa dá váha použiť na celom 
území Nemecka:

– zem. šírka: 51,00 stupňov
– nadm. výška: 513 m,
 Tieto údaje zodpovedajú nasledujúcemu 

gravitačnému zrýchleniu:
– gravitačné zrýchlenie: 9,810 m/s2 

 Tieto hodnoty boli prepočítané na 
priemernú hodnotu gravitačného 
zrýchlenia v Nemecku. Presná znalosť 
zemepisných údajov pre miesto 
inštalácie zabezpečí vyššiu presnosť, 
no obmedzuje tolerančný rozsah. 

 Pri inej hodnote platí nasledujúca 
tolerančná zóna, napr. pri type 3000e:

– ±100 km vzhľadom na nastavenú 
zemepisnú šírku a

– ±200 m vzhľadom na nastavenú výšku 
nad normálnym nulovým bodom

! Mimo tejto tolerančnej zóny sa váha 
považuje za neciachovanú a musí sa 
preciachovať: kontaktujte servisného 
technika.

Podúrovňové váženie SIW_BBP

Na váženie pod základňou váhy je 
k dispozícii zariadenie na podúrovňové 
váženie.

§ Odstráňte kryt z dna váhy (<-).
§ Naskrutkujte hák na podúrovňové 

váženie z príslušenstva.
§ Zaveste vážený materiál pomocou háku 

(napr. zahnutý drôt) na hák. 
(Príp. nainštalujte kryt proti prievanu).

<
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Podúrovňové váženie SIW_DCP

Na váženie pod základňou váhy je 
k dispozícii zariadenie na podúrovňové 
váženie.

§ Odstráňte kryt z dna váhy (<-).
§ Naskrutkujte hák na podúrovňové 

váženie objednaný s príslušenstvom.
§ Zaveste vážený materiál pomocou háku 

(napr. zahnutý drôt) na hák. 
(Príp. nainštalujte kryt proti prievanu).

! Modely SIWR… a SIWABBP neumožňujú 
podúrovňové váženie.

 Hák na podúrovňové váženie Signum si 
môžete objednať s možnosťou U1.

! Podúrovňové váženia a voliteľne 
dostupné použitie v prostrediach Ex, 
zóna 2, 22 sa vzájomne vylučujú.

<
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 Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky

 Uvedenie do prevádzky
 Montáž zobrazovacej a ovládacej jednotky

 Ovládaciu jednotku namontujte takto:  
(na sérii obrázkov je uvedený model SIW*DCP)

§ Upevnite zobrazovaciu a ovládaciu jednotku na základňu váhy:
§ Zaveste zobrazovaciu a ovládaciu jednotku do držiaka zobrazovacej jednotky.
§ Vykonajte niveláciu základňu váhy (pozri stranu 7).

– prednostne na základni váhy
– na statíve YDH01P: alternatíva pre verziu DCP
– na statíve YDH02P: alternatíva pre verziu BBP
– na statíve YDH0xCWS: alternatíva pre verziu DCS
– na statíve YDH02CWP: alternatíva pre verziu EDG

 Samostatná prevádzka zobrazovacej a ovládacej jednotky:
§ Otočte základňu váhy hore nohami a položte ju na mäkký podklad, aby ste nepoškodili 

vážiaci systém.
§ Demontujte držiak zobrazovacej jednotky.
§ Vytiahnite kábel z káblového kanála.
§ Otočte základňu váhy a postavte ju na nožičky.
§ Vykonajte niveláciu základňu váhy (pozri stranu 7).

 Montáž zobrazovacej a ovládacej jednotky na statíve YDH01P: 
§ Otočte základňu váhy hore nohami a položte ju na mäkký podklad, aby ste nepoškodili 

vážiaci systém.
§ Demontujte držiak zobrazovacej jednotky.
§ Vytiahnite kábel z káblového kanála.

§ Upevnite statív štyrmi pribalenými skrutkami so šesťhrannou hlavou (M4 x 8) k základni 
váhy (spodná strana dole).

§ Otočte základňu váhy a postavte ju na nožičky.

§ Na zjednodušenie montáže zobrazovacej a ovládacej jednotky uvoľnite dve kolíkové 
skrutky na hlave statívu.

§ Namontujte zobrazovaciu a ovládaciu jednotku na hlave statívu tromi skrutkami so 
šesťhrannou hlavou (M4x8).

§ Zafixujte zobrazovaciu a ovládaciu jednotku v požadovanom sklone.  
– Utiahnite kolíkové skrutky na hlave statívu.
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 Uvedenie do prevádzky

§ Prípadne časť kábla (spojovací kábel medzi zobrazovacou a ovládacou jednotkou 
a základňou váhy), ktorú nebudete potrebovať, uložte do priestoru určeného pre kábel 
(spodná strana základne váhy).

§ Spojovací kábel uložte do káblového kanála základne váhy.
§ Spojovací kábel medzi zobrazovacou a ovládacou jednotkou a základňou váhy zafixujte 

pomocou dvoch káblových spôn na spodnej strane statívu.
§ Otočte základňu váhy a položte ju na nožičky zariadenia.

§ Spojovací kábel medzi zobrazovacou a ovládacou jednotkou a základňou váhy zafixujte 
pomocou držiaka kábla na zadnej strane statívu.

 Montáž zobrazovacej a ovládacej jednotky SIWSBBS:

§ 1 Zasuňte uholník pod základňu váhy.
§ 2 Zatlačte ho nahor do výrezov.
§ 3 Uholník na aretáciu potiahnite dopredu.

§  Zaveste zobrazovaciu a ovládaciu jednotku na uholník.
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 Znázornenie zariadenia Uvedenie do prevádzky

 Zapojenie sieťovej prípojky

$ Skontrolujte hodnotu napätia a verziu zástrčky.

$ 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 V až 240 V AC (50 – 60 Hz).
Uvedená hodnota napätia (pozri výrobný štítok) sa musí zhodovať s miestnym napätím. 
Ak by uvedené sieťové napätie alebo verzia zástrčky nevyhovovali normám používaným 
u vás, upovedomte najbližšie zastúpenie spol. Minebea Intec alebo svojho predajcu. 
Sieťová prípojka musí vyhovovať ustanoveniam platným vo vašej krajine.

Na pripojenie zariadenia k sieti (stupeň ochrany 1) použite predpisovo nainštalovanú 
zásuvku s ochranným vodičom (PE) a istením max. 16 A.  
Zásuvka sieťovej prípojky alebo iný, vhodný sieťový odpájací prvok musia byť ľahko 
dostupné.

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

 Doba zahrievania
 Na poskytovanie presných výsledkov potrebuje váha po prvotnom zapojení do elektrickej 

siete dobu zahrievania minimálne 30 minút. Až potom dosiahne váha potrebnú 
prevádzkovú teplotu.

 Prevádzka ciachovanej váhy pri použití s povinným ciachovaním:
$ Po prvotnom zapojení do elektrickej siete dodržiavajte dobu zahrievania minimálne 

24 hodín.

 Pripojenie čítačky čiarových kódov (príslušenstvo: YBR05FC)

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

$ Inštalácia: 
pozri odsek „Schéma zapojenia konektorov“ 
(pomocou pripájacieho kábla YCC02-BR02 alebo ako možnosť M8)

 Nivelácia základne váhy SIWABBP, SIWSBBP, SIWSBBS, SIWRDCP, SIWADCP, SIWSDCP, 
SIWSDCS

 Účel:
– vyrovnanie nerovností na mieste inštalácie
– presná vodorovná poloha zariadenia na dosiahnutie permanentnej reprodukovateľnosti 

výsledkov váženia
 Po každom premiestnení znovu vykonajte niveláciu základne váhy.

§ Niveláciu základne váhy vykonávajte pomocou štyroch skrutiek v nohách, kým sa bublinka 
vo vodováhe nebude nachádzať v strede kruhu.

§ Skontrolujte, či majú všetky nastavovacie nohy kontakt s podkladom.
> Všetky nastavovacie nohy musia byť zaťažené rovnomerne!

 Nivelácia základne váhy SIWAEDG 

§ Otvoreným kľúčom uvoľnite poistné matice na nastavovacích nohách.
> Nastavenie nastavovacích nôh: 

Vyskrutkovaním nastavovacích nôh (otáčanie doľava) zdvihnete základňu váhy. 
Zaskrutkovaním nastavovacích nôh (otáčanie doprava) spustíte základňu váhy.

§ Po vyrovnaní základne váhy utiahnite poistné matice.
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 Znázornenie zariadenia
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Znázornenie zariadenia
 Zobrazovacia jednotka a klávesnica

 1  Zobrazovacia jednotka 
(detailný obrázok pozri kapitolu 
»Koncepcia ovládania«)

 2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia 
(pohotovostný režim)

 3  Prepínač váh 
(prepínanie medzi základňami váhy)

 4 Nulovacie tlačidlo

 5 Tarovacie tlačidlo

 6 Funkčné tlačidlo (na prepínanie 
brutto/netto)

 7 Spustenie nastavenia alebo kalibrácie

 8 Tlačidlo (dátový výstup)

 9  Prepnutie jednotky na 10-násobne 
vyššie rozlíšenie

10  Brutto hodnota (netto hodnota 
plus tara) 
Netto hodnota (brutto hodnota 
mínus tara)

11 Tlačidlo uloženia

12 Tlačidlo identifikátorov na zadávanie 
identifikátorov operátorov

13 Alfanumerická klávesnica

14  Prepínanie aplikačný program/
špecifické informácie aplikácie

15  Zobrazenie aplikácií a ručných hodnôt 
tary

16  Prepínacie tlačidlo 
(funkcia závisí od aplikácie)

17  Preberacie tlačidlo 
(funkcia závisí od aplikácie)

18  Tlačidlo referenčnej hodnoty 
(funkcia závisí od aplikácie)

19  Tlačidlo na vymazanie 
(funkcia závisí od aplikácie)

 Zadná strana

20 Rozhranie RS232C »COM1« 
(štandard)

21 Prípojka sieťového kábla 

22 Rozhranie RS232C »COM1« 
(štandard)

23 Prípojka pre základňu váhy

2021 2021 21 212223
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Anzeige und Tastatur

1 Anzeige
(Detailabbildung siehe Kapitel 
»Bedienkonzept«)

2 Ein-/Ausschalttaste (Standby)

3 Waagenwechseltaste 
(Wägeplattform wechseln)

4 Nullstelltaste

5 Tarataste

6 Funktionstaste (Brutto/Netto
umschalten)

7 Justieren oder Kalibrieren starten

8 Drucktaste (Datenausgabe)

9 Einheit umschalten auf 
10-fach höhere Auflösung

10 Bruttowert (Nettowert plus Tara)
Nettowert (Bruttowert minus Tara)

11 Speichertaste

12 Identifiertasten zur Eingabe 
von Bedienerkennungen

13 Alphanumerische Tastatur

14 Umschalten Anwendungsprogramm/
Anwendungs spezifische 
Informationen

15 Anzeige von Applikationen und 
Tarahandwerten

16 Umschalttaste 
(Funktion anwendungsabhängig)

17 Übernahmetaste 
(Funktion anwendungsabhängig)

18 Referenzwerttaste 
(Funktion anwendungsabhängig)

19 Taste zum Löschen 
(Funktion anwendungsabhängig)

Rückseite

20 RS232C-Schnittstelle »COM1« 
(Standard)

21 Netzkabelanschluss 

Gerätedarstellung

Signum® 1

Signum® 2

Signum® 3
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Koncepcia ovládania
 Klávesnica
 Zariadenia série Signum® 1, Signum® 

2 a Signum® 3 sa ovládajú niekoľkými 
tlačidlami. Preto sú tlačidlám v režime 
merania a v menu priradené odlišné 
funkcie. Niektorým tlačidlám je okrem 
ich normálnej funkcie priradená druhá 
funkcia, ktorá sa dá aktivovať dlhším 
stlačením tlačidla.

 Neaktívne tlačidlá sa zobrazujú 
nasledujúcim spôsobom:

– Na 2 sekundy sa zobrazí hlásenie  
„------“. Potom sa na zobrazovacej 
jednotke znovu zobrazí predchádzajúci 
obsah.

 Zariadenia série Signum® 2 a 3 
umožňujú zaznamenávanie hodnôt 
váženia z dvoch základní, použitie 
aplikácií (aplikačných programov) na 
prepočet a zobrazenie hodnôt váženia 
a označovanie vážených výrobkov.

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

 Zadávanie

 Zadávanie pomocou klávesnice

 Tlačidlá s popisom:
 Príslušné obsadenie tlačidiel dopĺňa 

ďalšia funkcia, ktorá sa aktivuje 
dlhším stlačením. V závislosti od 
prevádzkového stavu a voľby menu 
môžu byť však niektoré tlačidlá 
prechodne bez funkcie.

e Zapnutie/vypnutie 
(v pohotovostnom režime zobrazí 
zobrazovacia jednotka standby).

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
n Pri pripojení druhej základne váhy 

prepína zobrazovacia jednotka 
zobrazenie medzi základňami.

( – Vynulovanie 
– Prerušenie kalibrácie/nastavenia

) – Tarovanie 
 
k Prepínanie (v závislosti od prednasta-

venia v režime Setup) medzi prvou 
a druhou vážiacou jednotkou, brutto 
a netto hodnotami alebo normálnym 
a 10-násobným rozlíšením

J Spustenie nastavenia alebo kalibrácie

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
I  Tlačidlo na zobrazenie aplikácií 

a ručných hodnôt tary: 
 
Okamžité ukončenie zobrazenia 
informácií: Tlačidlo I podržte 
stlačené dlhšie ako 2 sekundy. 
Postupne sa zobrazia informácie.

p –  Do režimu tlače: Tlačidlo stlačte 
kratšie ako 2 sekundy 

 –  Tlač pätičiek GMP: 
Tlačidlo stlačte dlhšie ako 
2 sekundy

 Len zariadenia série Signum® 3
D Zmena ovládateľnej aplikácie

 Len zariadenia série Signum® 3
d Tlačidlo identifikátorov na zadávanie 

identifikátorov operátorov

K Len zariadenia série Signum® 2 a 3
  Prepínanie na 10-násobné rozlíšenie

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
c  Na ukončenie programov alebo na 

vymazanie jednotlivých znakov.

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
L Tlačidlo netto – brutto hodnota

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
w Prepína medzi rôznymi typmi 

zobrazenia v rámci aplikačného 
programu

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
r Zmení nastavenú referenčnú 

hodnotu

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
O Prevezme hodnotu alebo spustí 

aplikačný program.

 Len zariadenia série Signum® 3
R Obsluha pamäte parametrov 

výrobkov

Ovládací panel série Signum® 3

10

Tastatur
Die Bedienung von Signum® 1, 
Signum® 2 und Signum® 3 erfolgt mit
wenigen Tasten. Dafür haben die 
Tasten im Messbetrieb und im Menü
unterschiedliche Funktionen. Einige
Tasten haben darüber hinaus neben
ihrer normalen eine zweite Funktion 
die durch längeres Drücken der Taste
aktiviert werden kann.

Inaktive Tasten werden auf folgende
Weise angezeigt:

– die Meldung „------“ wird für 2 Sekun-
den angezeigt. Danach erscheint wieder
der vorhergehende Inhalt in der Anzeige.

Mit Signum® 2 und 3 können Wägewer-
te von zwei Plattformen erfasst werden,
Applikationen (Anwendungsprogram-
me) zur Verrechnung und Darstellung
der Wägewerte eingesetzt werden und
Wägegüter gekennzeichnet werden.

Das Auswertegerät muss zunächst über
das Setup für die gewünschte Anwen-
dung vorbereitet werden (Eingabe der
Druckerparameter, etc.). Danach kann
der Messbetrieb beginnen.

Eingabe

Eingabe über Tastatur

Beschriftete Tasten
Die jeweilige Tastenbelegung wird
durch eine weitere Funktion ergänzt,
die durch längeres Drücken aktiviert
wird. Je nach Betriebszustand und
Menüwahl sind die Tasten jedoch
vorübergehend funktionslos.

e Ein-/Ausschalten
(im Standby-Betrieb erscheint die
Anzeige standby).

Nur Signum® 2 und 3
n Beim Anschluss einer zweiten 

Wägeplattform wechselt die Anzeige
zwischen den Plattformen.

( – Nullstellen
– Abbrechen Kalibrieren/Justieren

) – Zum Tarieren: 

k Umschalten (je nach Setup-Vorgabe)
zwischen erster und zweiter Wäge-
einheit, Brutto- und Nettoangaben
oder normaler und 10-facher 
Auflösung

J Justieren oder Kalibrieren starten

p – Zum Drucken: Taste kürzer als 
2 Sek. drücken 

– GMP-Fuß-Drucken:
Taste länger als 2 Sek. drücken

Nur Signum® 3
D Wechsel der bedienbaren Anwen-

dung

Nur Signum® 3
d Identifiertaste zur Eingabe von

Bedienerkennungen

Nur Signum® 2 und 3
K Einheit umschalten auf 10-fach

höhere Auflösung

Nur Signum® 2 und 3
L Netto-Bruttowert-Taste

Nur Signum® 2 und 3
w Schaltet zwischen verschiedenen

Anzeigearten innerhalb eines
Anwendungsprogrammes um

Nur Signum® 2 und 3
r Verändert einen eingestellten 

Referenzwert

Nur Signum® 2 und 3
O Übernimmt einen Wert oder startet

ein Anwendungsprogramm.

Nur Signum® 3
R Übernimmt einen Wert in den 

Produktdatenspeicher

Bedienkonzept
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 Len zariadenia série Signum® 3
 0, 1, 2… 9, .
 Zadávanie čísel, písmen a znakov

 Zadávanie čísel pomocou klávesnice 
(len zariadenia série Signum® 3)

§ Čísla zadávajte po jednotlivých 
čísliciach:  
Stlačte 0, 1, 2… 9 

§ Prevzatie zadania:
  stlačte príslušné tlačidlo.  

Napríklad ) na »Ručné zadanie 
hodnoty tary«.

$ Vymazanie čísla:  
Stlačte tlačidlo c

  Zadávanie tary pomocou váhy

 Na uloženie hmotnosti uloženej na 
základni váhy do pamäte ako tary: 
stlačte ) 

  Zadávanie pomocou 
digitálneho riadiaceho vstupu

 Riadiaci vstup umožňuje pripojenie 
externých ručných alebo nožných 
tlačidiel, pomocou ktorých sa dajú 
obsluhovať aplikácie. V menu Setup 
(ctrl io) im môžu byť priradené 
nasledujúce funkcie:

 CTRL IO

  CTRL INP

 
   8
 
    8.4 Univerzálny vstup
    …
    …
    …

  CTRL OUT

  Detailný zoznam položiek menu pozri 
kapitolu Prednastavenia

  Zadávanie pomocou rozhrania 
ASCII

 Pozri stranu 85 (odsek »Vstupné 
formáty dát«).

  Zadávanie pomocou 
čítačky čiarových kódov 
alebo externej klávesnice 
(len zariadenia série 
Signum® 2 a 3)

 Zadania sa vykonávajú podobne ako 
zadania pomocou klávesnice:

– hodnoty hmotnosti pre pamäť hodnôt 
tary

– referenčné hmotnosti v aplikáciách: 
Počítanie, Neutrálne meranie, 
Percentuálne váženie

– číselné hodnoty
– označenia výrobkov

 Pri načítaní čiarového kódu sa 
buď aktivuje funkcia, alebo sa na 
zobrazovacej jednotke iba zobrazí 
informácia. Na nastavenie použite 
menu Setup, položku: 

 ČiarovČ kód

1) Priame prevzatie pri parametroch:  
– Ref 
– Tare  
– IDI

2) INPUT: 
Načítajte čiarový kód, a potom stlačte 
príslušné tlačidlo.

3) HEADER: 
Čiarový kód obsahuje kódované 
priradenie 1. hodnoty: 
– REF 
– TARE 
– IDI-4

 Kódovanie je dostupné na požiadanie.
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 Zobrazovacia jednotka/displej

 Existujú dve základné zobrazenia na 
displeji:

– zobrazenie pre normálny režim 
(režim váženia),

– stav zariadenia »Setup« 
(prednastavenia).

 Zobrazenie hodnôt váženia 
a prepočítaných hodnôt (hlavné 
zobrazenie)

 Piktogramy/symbol batérie:
 V závislosti od zvoleného programu sa 

zobrazí piktogram: 
 Z napr. pri aplikácii »Počítanie«
 P tlač aktívna
 p tlač GMP aktívna

 Symbol batérie b signalizuje stav 
nabitia pri napájaní z akumulátora. 

 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«

 Znamienko
 + alebo - pre hodnotu váženia alebo 

prepočítanú hodnotu,  
U pre nulovú polohu alebo pri 
tarovanej základni váhy (len pri 
ciachovaných modeloch)

 Riadok nameraných hodnôt
 Zobrazenie hodnôt váženia alebo 

prepočítaných hodnôt prostredníctvom 
čísel a písmen.

 Jednotka a stabilizácia
 Pri stabilizácii váhy sa zobrazí 

jednotka hmotnosti alebo jednotka 
pre prepočítanú hodnotu.

 Obsadenie hodnôt tary a prepočítané 
hodnoty

 Význam symbolov:

 W  Prepočítaná hodnota (nie 
pri aplikáciách s povinným 
ciachovaním) alebo rozpojený 
blokovací spínač ciachovania 
(pri ciachovaných váhach)

 NET  Netto hodnota (brutto hodnota 
mínus tara)

 B/G Brutto hodnota (netto hodnota 
plus tara)

Obsadenie pamäte hodnôt tary, 
prepočítané hodnoty, označenie aktívnej 
základne váhy
pt  Upozornenie na ručné zadanie 

(pomocou čítačky čiarových kódov) 
v informáciách o hodnotách tary 

wp1  Zobrazenie aktívnej základne 
váhy pri pripojení 2 základní váh. 
Zobrazovacia jednotka bliká pri 
požiadavke na nastavenie isoCal 
základne váhy

Piktogramy aplikácií
Na zadanie a zobrazenie detailných 
informácií, napr. pre aktivovanú aplikáciu.

Z  „Počítanie“/Neutrálne meranie

L  „Percentuálne váženie“

V   „Výpočet priemernej hodnoty“ 
(váženie zvierat)

O  „Kontrolné váženie“
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Messwertzeile

Applikative Piktogramme

Bargraph

Vorzeichen/
Stillstand

Einheit

Tarabelegung

Drucken
aktiv

Wägebereiche
der Waage

Verrechnete
Werte

Batterie-
betrieb

GMP-Protokoll
aktiv

Applikative Referenzen
(Nummernanzeige)

Datentransfer

Speicher

Zählen:
Referenzoptimierung/
Autom. Summieren

Anzeige / Display

Es gibt zwei grundsätzliche Display-
Darstellungen:

– Darstellung für den normalen Betrieb
(Wägebetrieb)

– Gerätezustand »Setup« 
(Voreinstellungen).

Darstellung der Wägewerte und
verrechnete Werte (Hauptanzeige)

Piktogramme/Batteriesymbol:
Je nach gewähltem Programm erscheint
ein Piktogramm: 
A z.B. bei der Applikation »Zählen«
S Ausdruck aktiv
T GMP-Ausdruck aktiv

Das Batteriesymbol b zeigt den Ladezu-
stand beim Betrieb mit einem externen
Akku an. 

Bargraph
Der Bargraph zeigt an, wie viel Prozent
des Wägebereichs der aktiven Plattform
durch das aufgelegte Gewicht genutzt
werden (Bruttobargraph). 

0% untere Lastgrenze 
100% obere Lastgrenze

Im Kontrollwägen (verrechneter 
Bargraph) erscheinen folgende Symbole:

Bargraph mit 10%-Marken

Minimum »Kontrollwägen«

Sollwert »Kontrollwägen«

Maximum »Kontroll 
wägen«

Vorzeichen
S oder D für Wägewert oder verrech-
neten Wert, 
U für Nullstellung oder bei tarierter
Wägeplattform (nur bei geeichten
Modellen)

Messwertzeile
Darstellung der Wägewerte oder des ver-
rechneten Werts durch Ziffern und
Buchstaben.

Einheit und Stillstand
Bei Stillstand der Waage werden die
Gewichtseinheit oder die Einheit für
einen verrechneten Wert angezeigt.

Tarabelegung und verrechnete Werte

Bedeutung der Symbole:

a Verrechneter Wert (nicht
bei eichpflichtigen
Anwendungen) 

NET Nettowert (Bruttogewicht 
minus Tara)

B/G Bruttowert (Nettowert plus Tara)

Taraspeicherbelegung, verrechnete
Werte, Kennzeichnung der aktiven
Wägeplattform
pt Hinweis auf Tara-Handeingabe 

(über Barcodeleser) bei Tara-
Informationen 

wp1 Anzeige der aktiven Wägeplattform
bei Anschluss von 2 Wägeplatt-
formen. Anzeige blinkt bei isoCal-
Justieranforderung der Wägeplatt-
form

Applikative Piktogramme
Zur Eingabe und Darstellung von Detail-
informationen, z.B. für die aktivierte
Anwendung.

A „Zählen“ / Neutrales Messen

B „Prozentwägen“

V „Mittelwertbildung“ (Tierwägen)

H „Kontrollwägen“

W „Klassieren“

„Kontrollieren gegen Null“

L „Summieren“

M „Netto-Total“

Bedienkonzept

 „Klasifikácia“

 „Kontrola voči nule“

s  „Sčítanie“

R  „Netto celkom“

Messwertzeile

Applikative Piktogramme

Bargraph

Vorzeichen/
Stillstand

Einheit

Tarabelegung

Drucken
aktiv

Wägebereiche
der Waage

Verrechnete
Werte

Batterie-
betrieb

GMP-Protokoll
aktiv

Applikative Referenzen
(Nummernanzeige)

Datentransfer

Speicher

Zählen:
Referenzoptimierung/
Autom. Summieren
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Zobrazovacia jednotka v režime merania
Na vyššie zobrazenom obrázku sú 
zobrazené všetky dôležité prvky a symboly, 
ktoré sa môžu zobraziť v režime merania.

 1. Stĺpcový diagram
 –  zobrazenie miery „obsadenia“ 

vážiaceho rozsahu uloženým brutto 
bremenom v percentách alebo

 –  zobrazenie nameranej hodnoty 
vzhľadom na požadovanú hodnotu 
(v aplikáciách „Kontrola“ a 
„Klasifikácia“)

 2. Symbol pre práve prebiehajúcu tlač

 3. Zobrazenie aktívneho rozsahu pri 
viacrozsahových váhach

 4. Zobrazenie aktívnej základne váhy, 
bliká pri požiadavke na nastavenie

 5. Zvolená základňa váhy 1 alebo 2

 6. Netto/brutto hodnota v hlavnom 
zobrazení (pri obsadenej pamäti 
hodnôt tary, resp. pri prednastavení 
hodnoty tary)

 
 7. Upozornenie na prepočítanú hodnotu 

v hlavnom zobrazení (neciachovaná 
hodnota)

 8. Ukazovateľ nabitia akumulátora na 
zobrazenie stavu nabitia akumulátora 
(pri vybitom akumulátore nie je 
symbol vyplnený)

 9. Symbol pre aktivovaný protokol GMP

10. Jednotka zobrazenej hodnoty

11. Numerické zobrazenie, napr. na 
zobrazenie referenčnej hodnoty (len 
pri zariadeniach série Signum® 2 a 3)

 (Len zariadenia série Signum® 2 a 3):
12. Symbol na prenos dát 

– rozhranie je aktivované 
– bliká pri prenose dát

13. Symbol pre pamäť parametrov 
výrobkov (len zariadenia série 
Signum® 3)

14. V ciachovacom režime sa na 
zariadeniach s e = d nesmie 
zohľadňovať miesto označené 
orámovaním

15. Auto/Opt (len zariadenia série 
Signum® 2 a 3)

– Auto:  Aplikácia zareaguje v závislosti 
od hodnoty váženia

– Opt:   Pri aplikácii Počítanie sa 
vykonala automatická 
optimalizácia

16. Nameraná alebo prepočítaná hodnota 
(hlavné zobrazenie)

17. Aplikačné symboly pre aplikácie 
zariadení série Signum® 2 a 3:

 Aplikácia 1:

Z „Počítanie“/„Neutrálne meranie“

L „Percentuálne váženie“

V „Výpočet priemernej hodnoty“ 
(váženie zvierat)

 Aplikácia 2:
 „Kontrolné váženie“
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Messwertzeile

Applikative Piktogramme

Bargraph

Vorzeichen/
Stillstand

Einheit

Tarabelegung

Drucken
aktiv

Wägebereiche
der Waage

Verrechnete
Werte

Batterie-
betrieb

GMP-Protokoll
aktiv

Applikative Referenzen
(Nummernanzeige)

Datentransfer

Speicher

Zählen:
Referenzoptimierung/
Autom. Summieren

Anzeige / Display

Es gibt zwei grundsätzliche Display-
Darstellungen:

– Darstellung für den normalen Betrieb
(Wägebetrieb)

– Gerätezustand »Setup« 
(Voreinstellungen).

Darstellung der Wägewerte und
verrechnete Werte (Hauptanzeige)

Piktogramme/Batteriesymbol:
Je nach gewähltem Programm erscheint
ein Piktogramm: 
A z.B. bei der Applikation »Zählen«
S Ausdruck aktiv
T GMP-Ausdruck aktiv

Das Batteriesymbol b zeigt den Ladezu-
stand beim Betrieb mit einem externen
Akku an. 

Bargraph
Der Bargraph zeigt an, wie viel Prozent
des Wägebereichs der aktiven Plattform
durch das aufgelegte Gewicht genutzt
werden (Bruttobargraph). 

0% untere Lastgrenze 
100% obere Lastgrenze

Im Kontrollwägen (verrechneter 
Bargraph) erscheinen folgende Symbole:

Bargraph mit 10%-Marken

Minimum »Kontrollwägen«

Sollwert »Kontrollwägen«

Maximum »Kontroll 
wägen«

Vorzeichen
S oder D für Wägewert oder verrech-
neten Wert, 
U für Nullstellung oder bei tarierter
Wägeplattform (nur bei geeichten
Modellen)

Messwertzeile
Darstellung der Wägewerte oder des ver-
rechneten Werts durch Ziffern und
Buchstaben.

Einheit und Stillstand
Bei Stillstand der Waage werden die
Gewichtseinheit oder die Einheit für
einen verrechneten Wert angezeigt.

Tarabelegung und verrechnete Werte

Bedeutung der Symbole:

a Verrechneter Wert (nicht
bei eichpflichtigen
Anwendungen) 

NET Nettowert (Bruttogewicht 
minus Tara)

B/G Bruttowert (Nettowert plus Tara)

Taraspeicherbelegung, verrechnete
Werte, Kennzeichnung der aktiven
Wägeplattform
pt Hinweis auf Tara-Handeingabe 

(über Barcodeleser) bei Tara-
Informationen 

wp1 Anzeige der aktiven Wägeplattform
bei Anschluss von 2 Wägeplatt-
formen. Anzeige blinkt bei isoCal-
Justieranforderung der Wägeplatt-
form

Applikative Piktogramme
Zur Eingabe und Darstellung von Detail-
informationen, z.B. für die aktivierte
Anwendung.

A „Zählen“ / Neutrales Messen

B „Prozentwägen“

V „Mittelwertbildung“ (Tierwägen)

H „Kontrollwägen“

W „Klassieren“

„Kontrollieren gegen Null“

L „Summieren“

M „Netto-Total“

Bedienkonzept

 „Klasifikácia“

 „Kontrola voči nule“ 
Ručné dávkovanie voči „nule“

 Aplikácia 3:

s „Sčítanie“

R „Netto celkom“

Len pri ciachovaných modeloch:
18. Symbol vynulovania sa zobrazí len 

po vynulovaní váhy alebo aktívnej 
základne váhy

19. Znamienko pre zobrazenú hodnotu

20. Symbol zaneprázdnenia signalizuje 
prebiehajúcu operáciu (interné 
spracovanie)

Zálohovanie v režime merania
Všetky uložené parametre aplikácií (napr. 
referenčné hodnoty) zostanú zachované 
a sú dostupné

– keď sa zariadenie série Signum® vypne 
a znovu zapne,

– po návrate z inej aplikácie do pôvodnej 
aplikácie (napr. návrat z výpočtu 
priemernej hodnoty do počítania.  
Všetky predtým uložené parametre sú 
znovu dostupné).

1 3 4 5

6
7

8
9

10

111213141516
17

18

19

20

Appl. 1 Appl. 2 Appl. 3

2
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Koncepcia ovládania menu

Navigácia a zadania v menu zariadenia 
sa vykonávajú pomocou tlačidiel pod 
zobrazovacou jednotkou. 

Vstup do menu

Zariadenie vypnite a opäť zapnite tlačidlom 
e, počas zobrazenia všetkých segmentov 
na zobrazovacej jednotke krátko stlačte 
tlačidlo ). 

Navigácia v menu

( Opustenie aktuálnej úrovne menu 
a zobrazenie (návrat do) vyššej 
úrovne menu.

) –  Stlačenie tlačidla kratšie ako 
2 sekundy: výber položky menu 
a uloženie.

 –  Stlačenie tlačidla dlhšie ako 
2 sekundy: opustenie menu.

k Vyvolanie nasledujúcej hodnoty v tej 
istej úrovni menu (priebežne sa vždy 
zobrazuje nasledujúca hodnota).

p Tlač nastavení menu od aktuálneho 
miesta, resp. tlač informačných 
údajov.

Zadávanie čísel a písmen v menu

( –  Stlačenie tlačidla kratšie ako 
2 sekundy: aktivácia znaku vľavo 
od aktuálneho znaku (pri prvom 
znaku: opustenie zadania bez 
uloženia)

 –  Stlačenie tlačidla dlhšie ako 
2 sekundy: opustenie zadania 
bez uloženia

) –  Stlačenie tlačidla kratšie ako 
2 sekundy: prevzatie aktuálne 
zvoleného znaku a presunutie 
kurzora o jedno miesto doprava 
(za posledným znakom:  
prevzatie zadania s uložením)

 –  Stlačenie tlačidla dlhšie ako 
2 sekundy: prevzatie zadania 
s uložením a zobrazenie 
prislúchajúcej položky menu

k –  Kurzor sa nachádza na 1. znaku 
a ešte nie je spracovaný žiaden 
znak: vymazanie reťazca znakov 
a vloženie 0

 –  Zmena zobrazeného znaku, listo-
vanie dopredu (poradie: 0 … 9, 
desatinná čiarka, znamienko 
mínus, Z … A, medzera)

p –  Kurzor sa nachádza na 1. znaku 
a ešte nie je spracovaný žiaden 
znak: vymazanie reťazca znakov 
a vloženie medzery

 –  Zmena zobrazeného znaku, 
listovanie dozadu (poradie: 
medzera, A … Z, znamienko 
mínus, desatinná čiarka, 9 … 0)

 Zadanie čísel v menu na zariadeniach 
série Signum® 3

 Zadávanie hodnôt priamo pomocou 
10-tkovej klávesnice (dátum/čas atď.)

 Zobrazenie v menu

 Na vyššie zobrazenom obrázku sú 
zobrazené všetky dôležité prvky 
a symboly, ktoré sa môžu zobraziť 
v menu Setup.

1 Položka menu zvolená na textovej 
úrovni (napr. Printer na nastavenie 
pripojenej tlačiarne)

2 Upozornenie na existenciu ďalších 
podmenu

3 Aktuálne aktívne nastavenie
4 História menu (upozornenie na 

najvyššiu úroveň menu v menu Setup)
5 Prvá úroveň v číselnom menu
6 Druhá úroveň v číselnom menu
7 Tretia úroveň v číselnom menu

 Zálohovanie nastavení menu

 Po vypnutí zariadenia série Signum® 
zostanú parametre zvolené v menu 
zariadenia zachované.

 Prístup do časti Setup v menu 
zariadenia sa dá zablokovať heslom. 
Tým zabránite nepovolenému 
prestaveniu parametrov zvolených 
v menu. 

Zobrazenie menu Setup: textové menu (príklad) Zobrazenie menu Setup: číselné menu (príklad)

 1 4 2 5 6 7 3 4
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 Chybové hlásenia

– Pri neaktívnych tlačidlách sa na 
2 sekundy zobrazí symbol »-------«  
a/alebo nápis »Žiadna funkcia« 

– Pri dočasných chybách sa v riadku 
nameraných hodnôt na 2 sekundy 
zobrazí kód chyby (napr. Inf 09), 
pretrvávajúce chyby (napr. Err 101) 
môžete odstrániť pomocou tlačidla 
»Reset«.

 Podrobný opis chybových hlásení si 
prečítajte v kapitole »Chybové hlásenia«, 
strana 92.

Dátový výstup

Tlačiareň
K zariadeniam série Signum® 1, 2 alebo 3 
môžete pripojiť páskovú tlačiareň alebo 
tlačiareň etikiet. Tlač sa spustí po stlačení 
tlačidla alebo automaticky. Dajú sa voľne 
konfigurovať. Okrem toho môžete vytlačiť 
sumárny protokol a aktuálne nastavenia 
menu. Pozri odsek »Konfigurácia tlače 
protokolu« od strany 81.

Digitálne vstupné/výstupné 
rozhranie + alternatívne  
vstupy/výstupy

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie 
podporujú aplikačné programy »Kontrola« 
a »Klasifikácia« (len pri zariadeniach série 
Signum® 2 a 3): 

Kontrola
Výstupná jednotka je vybavená rôznymi 
kontrolnými funkciami. 4 výstupy 
poskytujú informácie »nižší«, »rovný«, 
»vyšší« a »Nastaviť«. Používateľ určuje, či 
sú výstupy zapnuté alebo vypnuté »vždy«, 
»vždy pri stabilizácii«, »v kontrolnom 
rozsahu« alebo »v kontrolnom rozsahu pri 
stabilizácii«.

Klasifikácia
4 výstupy poskytujú informácie o triedach 
(trieda 1, 2, 3, 4, 5) a pri prekročení 
minimálneho zaťaženia (Set).  
Používateľ určuje, či sú výstupy zapnuté 
alebo vypnuté »vždy« alebo »pri 
stabilizácii«. Pozri »Aplikácia: klasifikácia« 
v priloženom návode »Základné aplikačné 
programy«.

Komunikačné rozhranie

Môžete prednastaviť parametre pre 
rozhranie SBI (aktivácia výstupu, 
automatický výstup v závislosti od 
času, identifikácia). Pozri odsek 
»Dátové rozhranie« od strany 84.

Zálohovanie

Zariadenia série Signum® 2 a 3 ukladajú 
aj všetky parametre aplikácií (napr. 
referenčné hodnoty), keď sa zariadenie 
vypína alebo pri prepínaní medzi 
aplikačnými programami. Prístup do 
menu Setup »Parametre zariadenia« 
môžete zablokovať heslom v položke: 

 setup 

  u-code 

 Pozri aj stranu 17. 
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Prednastavenia
 Individuálne základné nastavenia zadáte 

v menu Setup výberom parametrov. 
Sú združené do nasledujúcich skupín 
(1. úroveň menu):

– parametre aplikácií
– tlačidlo Fn
– parametre zariadenia 
– špecifické informácie o zariadení »Info«
– jazyk

 Pri povinnom ciachovaní je výber 
jednotlivých parametrov obmedzený. 

 Výrobné nastavenia parametrov sú 
v prehľade od strany 19 označené 
symbolom »*«.

 Na zobrazovanie informácií si môžete 
vybrať z 5 jazykov:

– nemecky
– anglicky (výrobné prednastavenie)
– anglicky s dátumom/časom vo formáte 

US
– francúzsky
– taliansky
– španielsky

 Tlač nastavení parametrov:
§ V režime Setup stlačte tlačidlo p

 Rozsah tlače:
 Závisí od polohy v režime Setup

Nastavenie jazyka

Príklad: Nastavenie jazyka »Nemecky«

e Zapnite zariadenie

)  Počas testu zobrazovacej jednotky stlačte 
tlačidlo )

   Objaví sa zobrazenie na výber aplikačných 
programov APPL

k  Otvorte položku menu LANG na jazykové 
nastavenia (stláčajte tlačidlo k, kým sa 
na zobrazovacej jednotke nezobrazí nápis 
LANG)

) Zvoľte parameter zariadenia LANG

 Zobrazenie aktuálne nastaveného jazyka

k  Otvorte položku menu DEUTSCH (stláčajte 
tlačidlo k, kým sa na zobrazovacej 
jednotke nezobrazí nápis DEUTSCH)

) Uložte položku menu

(  Opustite úroveň menu a príp. vykonajte 
ďalšie nastavenia alebo

Podržte tlačidlo ) stlačené dlho Opustite menu
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Ochrana režimu Setup heslom používateľa

Príklad:  Ochrana parametrov pre aplikačné programy APPL a parametrov zariadenia SETUP pomocou hesla pred neoprávneným prestavením 
(tu heslo: AB2)

e 1.)  Zapnite zariadenie série 
Signum®

) 2.)  Počas testu zobrazovacej 
jednotky stlačte tlačidlo )

   Objaví sa zobrazenie na 
výber aplikačných programov 
APPL

k 3.)  Otvorte položku menu 
SETUP (stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej 
jednotke nezobrazí nápis 
SETUP)

) 4.)  Zvoľte parameter zariadenia 
SETUP

k 5.)  Otvorte položku menu CODE 
(stláčajte tlačidlo k, kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis U-CODE)

) 6.)  Zvoľte položku menu Heslo 
používateľa

p, p 7.)  1. Na výber znaku použite 
tlačidlá p a k (tu: A)

) 8.) Prevezmite znak

p, p, p 9.)  2. Na výber znaku použite 
tlačidlá p a k (tu: B)

) 10.) Prevezmite znak 

k, k, k, 11.)  3. Na výber znaku použite 
tlačidlá p a k (tu: 2)

) 12.)    Uložte nastavené heslo 
uloženie

 

( 13.)  Opustite úroveň menu a príp. 
vykonajte ďalšie nastavenia 
alebo

) 14.)  Opustite menu, dlho stlačte 
tlačidlo )

  Na vymazanie hesla: 
Pôvodné heslo prepíšte 
novým heslo alebo namiesto 
pôvodného hesla zadajte 
medzeru  a nastavenie 
prevezmite tlačidlom )
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 1. úroveň 2. úroveň Význam
 Zobrazenie Zobrazenie

Menu
 appl  Výber a úprava aplikačných programov

  W   / weigh. Základná funkcia »Váženie«

  Z   / count. »Počítanie« 

  Z  nm / neutr.m »Neutrálne meranie«

  V   / anim.wg »Výpočet priemernej hodnoty« (váženie zvierat)

  O   / check.wg »Kontrolné váženie« 

       / class. »Klasifikácia« 

  L    / perc.wg »Percentuálne váženie« 

  R   / net tot »Netto celkom« 

  s   / totaliz »Sčítanie« 

 Fn-key  Definovanie funkcie tlačidla k

  off Žiadna funkcia

  gro net Prepínanie brutto/netto (len pri zariadeniach série Signum® 1)

  2.unit Zobrazenie 2. jednotky 

  res 10  10-násobne vyššie rozlíšenie (len pri zariadeniach série Signum® 1)

  sqmin Zobrazenie min. prípustného váženého množstva1)

 Setup  Úprava zariadenia série Signum® podľa požiadaviek používateľa
  wp-1 Nastavenia pre základňu váhy 1
  com1 Úprava rozhrania RS-232
  UNICOM  Úprava 2. voliteľného rozhrania
  comspec Prípojka váhy množstva: konfigurácia ADU (voliteľne)
  ctrl in Definovanie funkcie univerzálneho vstupu (riadiace vedenie)
  barcode Definovanie funkcie pre čiarové kódy 
  prtprot Úprava protokolov tlače
  utilit  Nastavenie prídavných funkcií
  time2) Nastavenie času 
  Date2) Nastavenie dátumu 
  u-code Zadanie hesla používateľa na zablokovanie režimu Setup
  sqmin Používateľ: – zobrazovacia jednotka
    – prot. GMP
  clr.leg.s (voliteľne) Vymazanie pamäte Alibi (len v servisnom režime)
  leg.s.per (voliteľne) Interval ukladania do pamäte Alibi

 Info  Zobrazia sa špecifické informácie o zariadení (dátum servisu, sériové číslo atď.)
 Lang  Výber jazyka pre protokoly kalibrácie, nastavenia a GMP
  deutsch Nemecky
  english Anglicky
  us mode Anglicky s dátumom/časom vo formáte US
  franc Francúzsky
  ital Taliansky
  espanol Španielsky

1) Položka je aktívna, iba keď servis zadal min. prípustné vážené množstvo a aktivoval položku menu: SQMIN: ZOBRAZENIE: ON
2) Položka je aktívna, iba keď je zariadenie vybavené modulom s hodinkami

Ovládacie menu Prehľad
Menu umožňuje úpravu vyhodnocovacích 
jednotiek podľa požiadaviek používateľa. 
Môžete zadávať používateľské údaje a voliť 
prednastavené parametre.

Menu je kombináciou rôznych textových úrovní a číselného menu.

 = nastavenie a fungovanie len pri zariadeniach série Signum® 1
 = nastavenie a fungovanie len pri zariadeniach série Signum® 2 a Signum® 3
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Messwertzeile

Applikative Piktogramme

Bargraph

Vorzeichen/
Stillstand

Einheit

Tarabelegung

Drucken
aktiv

Wägebereiche
der Waage

Verrechnete
Werte

Batterie-
betrieb

GMP-Protokoll
aktiv

Applikative Referenzen
(Nummernanzeige)

Datentransfer

Speicher

Zählen:
Referenzoptimierung/
Autom. Summieren

Anzeige / Display

Es gibt zwei grundsätzliche Display-
Darstellungen:

– Darstellung für den normalen Betrieb
(Wägebetrieb)

– Gerätezustand »Setup« 
(Voreinstellungen).

Darstellung der Wägewerte und
verrechnete Werte (Hauptanzeige)

Piktogramme/Batteriesymbol:
Je nach gewähltem Programm erscheint
ein Piktogramm: 
A z.B. bei der Applikation »Zählen«
S Ausdruck aktiv
T GMP-Ausdruck aktiv

Das Batteriesymbol b zeigt den Ladezu-
stand beim Betrieb mit einem externen
Akku an. 

Bargraph
Der Bargraph zeigt an, wie viel Prozent
des Wägebereichs der aktiven Plattform
durch das aufgelegte Gewicht genutzt
werden (Bruttobargraph). 

0% untere Lastgrenze 
100% obere Lastgrenze

Im Kontrollwägen (verrechneter 
Bargraph) erscheinen folgende Symbole:

Bargraph mit 10%-Marken

Minimum »Kontrollwägen«

Sollwert »Kontrollwägen«

Maximum »Kontroll 
wägen«

Vorzeichen
S oder D für Wägewert oder verrech-
neten Wert, 
U für Nullstellung oder bei tarierter
Wägeplattform (nur bei geeichten
Modellen)

Messwertzeile
Darstellung der Wägewerte oder des ver-
rechneten Werts durch Ziffern und
Buchstaben.

Einheit und Stillstand
Bei Stillstand der Waage werden die
Gewichtseinheit oder die Einheit für
einen verrechneten Wert angezeigt.

Tarabelegung und verrechnete Werte

Bedeutung der Symbole:

a Verrechneter Wert (nicht
bei eichpflichtigen
Anwendungen) 

NET Nettowert (Bruttogewicht 
minus Tara)

B/G Bruttowert (Nettowert plus Tara)

Taraspeicherbelegung, verrechnete
Werte, Kennzeichnung der aktiven
Wägeplattform
pt Hinweis auf Tara-Handeingabe 

(über Barcodeleser) bei Tara-
Informationen 

wp1 Anzeige der aktiven Wägeplattform
bei Anschluss von 2 Wägeplatt-
formen. Anzeige blinkt bei isoCal-
Justieranforderung der Wägeplatt-
form

Applikative Piktogramme
Zur Eingabe und Darstellung von Detail-
informationen, z.B. für die aktivierte
Anwendung.

A „Zählen“ / Neutrales Messen

B „Prozentwägen“

V „Mittelwertbildung“ (Tierwägen)

H „Kontrollwägen“

W „Klassieren“

„Kontrollieren gegen Null“

L „Summieren“

M „Netto-Total“

Bedienkonzept
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Ovládacie menu

 = nastavenie a fungovanie len pri zariadeniach série Signum® 1 a Signum® 2
 = nastavenie a fungovanie len pri zariadeniach série Signum® 2 a Signum® 3

Menu

 appl     Aplikačné programy
  appl11)
    W / weigh. Základná funkcia Váženie
    3.5.   Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač
     3.5.1*  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
     3.5.2  Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
     3.5.3  Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
     3.5.4  Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
     3.5.5  Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
     3.5.6  Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
     3.5.7  Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
     3.5.8  Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
     3.5.9  Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
     3.5.10  Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
    3. 7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná
     3.7.1* Vyp.
     3.7.2 Zap.
    3. 25.  Tarovacia funkcia
     3.25.1 Pripočítanie prednastavenej tary pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej funkcii Tara
     3.25.2 Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie funkcie Tara
    9. 1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov
     9.1.1* Áno 
     9.1.2* Nie

     Z / count. Počítanie
    3.5.   Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     3.5.1*  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
     3.5.2  Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
     3.5.3  Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
     3.5.4  Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
     3.5.5  Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
     3.5.6  Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
     3.5.7  Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
     3.5.8  Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
     3.5.9  Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
     3.5.10  Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji
    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu
     3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
     3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
     3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
     3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
     3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
     3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
     3.6.7  Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji 

     3.6.8  Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
     3.6.9  Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
     3.6.10  Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná
     3.7.1* Vyp.
     3.7.2 Zap.

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii2)
     3.8.1 Automaticky (zap)
     3.8.2* Ručne (vyp)
 
    3.9.  Rozlíšenie na výpočet kusovej hmotnosti
     3.9.1* Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky
     3.9.2 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 1 desatinné miesto
     3.9.3 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 2 desatinné miesta
     3.9.4 Interné rozlíšenie

    3.11.   Preberacie kritérium
     3.11.1* So stabilizáciou
     3.11.2 So zostrenou stabilizáciou

    3.12.  Optimalizácia kusovej hmotnosti
     3.12.1 Vyp.
     3.12.3* Automaticky

    3.13.   Referenčná váha
     3.13.1* Nie je vybraná žiadna základňa váhy
     3.13.2 Základňa váhy WP1
     3.13.3 Základňa váhy WP2

    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     3.25.1* Pripočítanie prednastavenej tary pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej funkcii Tara
     3.25.2 Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie funkcie Tara
    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie

* Výrobné prednastavenie1) Úroveň Setup len pri zariadeniach série Signum® 32) Len pri zariadeniach série Signum® 2
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 appl

  appl 11)
   Znm / neutr.m Neutrálne meranie
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.9.   Rozlíšenie na výpočet referenčnej hodnoty
     3.9.1* Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky
     3.9.2 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 1 desatinné miesto
     3.9.3 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 2 desatinné miesta
     3.9.4 Interné rozlíšenie

    3.10.   Počet desatinných miest zobrazenia výsledku
     3.10.1* Žiadne
     3.10.2 1 desatinné miesto
     3.10.3 2 desatinné miesta
     3.10.4 3 desatinné miesta

    3.11.   Preberacie kritérium
     3.11.1* So stabilizáciou
     3.11.2 So zostrenou stabilizáciou

    3.13.   Referenčná váha
     3.13.1* Nie je vybraná žiadna základňa váhy
     3.13.2 Podľa základne váhy WP1
     3.13.3 Podľa základne váhy WP2

    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“ 

    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie  

   V / anim.wg  Výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat)
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie limitu zaťaženia na automatické spustenie 
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
   
    3.18.   Spustenie výpočtu priemernej hodnoty
     3.18.1* Ručne
     3.18.2 Automaticky

    3.19.   Pohyb zvierat
     3.19.1 0,1 % z meraného objektu
     3.19.2* 0,2 % z meraného objektu
     3.19.3 0,5 % z meraného objektu
     3.19.4 1 % z meraného objektu
     3.19.5 2 % z meraného objektu
     3.19.6 5 % z meraného objektu
     3.19.7 10 % z meraného objektu
     3.19.8 20 % z meraného objektu
     3.19.9 50 % z meraného objektu
     3.19.10 100 % z meraného objektu

    3.20.   Tlač výsledkov
     3.20.1* Ručne
     3.20.2 Automaticky

    3.21.   Zobrazenie výsledkov staticky po uvoľnení
     3.21.1* Pevné zobrazenie až do limitu uvoľnenia 
     3.21.2 Pevné zobrazenie až do stlačenia tlačidla c

    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     3.25.1* Pripočítanie prednastavenej tary pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej funkcii Tara
     3.25.2 Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa hodnota tary vymaže, ale umožní sa spustenie funkcie Tara 

    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2* Nie

* Výrobné prednastavenie1) Úroveň Setup len pri zariadeniach série Signum® 32) Len pri zariadeniach série Signum® 2
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 appl

  appl 11)
   L / perc.wg Percentuálne váženie
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu 
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
   
    3.9.   Rozlíšenie na výpočet referenčnej hodnoty
     3.9.1* Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky
     3.9.2 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 1 desatinné miesto
     3.9.3 Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky + 2 desatinné miesta
     3.9.4 Interné rozlíšenie

    3.10.   Počet desatinných miest zobrazenia výsledku
     3.10.1* Žiadne
     3.10.2 1 desatinné miesto
     3.10.3 2 desatinné miesta
     3.10.4 3 desatinné miesta

    3.11.   Preberacie kritérium
     3.11.1* So stabilizáciou
     3.11.2 So zostrenou stabilizáciou

    3.13.   Referenčná váha
     3.13.1* Vyp.
     3.13.2 Podľa základne váhy WP1
     3.13.3 Podľa základne váhy WP2

    3.15.  Zobrazenie po prepočte
     3.15.1* Zvyšok 
     3.15.2 Strata 

    3.25.  Tarovacia funkcia 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“ 

    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov 2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie

  appl 21)
   O / check.wg  Kontrola
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.25.  Tarovacia funkcia 2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“ 

    4. 2.   Kontrolný rozsah
     4.2.1* 30 až 170 %
     4.2.2 10 % až nekonečno

    4. 3.   Režim riadiaceho výstupu »SET«:
     4.3.1* Výstup »SET«
     4.3.2 Prevádzková pohotovosť (pre riadiace systémy)
    4. 4.   Spínacie výstupy
     4.4.1 Vyp.
     4.4.2 Zopnutie vždy
     4.4.3 Zopnutie pri stabilizácii
     4.4.4* Zopnutie v kontrolnom rozsahu
     4.4.5 Zopnutie pri stabilizácii v kontrolnom rozsahu 
    4. 5.   Zadanie parametrov
     4.5.1* Min., max., požadovaná hodnota
     4.5.2 Len požadovaná hodnota s percentuálnymi medzami
     4.5.3 Požadovaná hodnota s neobmedzenými percentuálnymi medzami
     4.5.4 Požadovaná hodnota; hodnoty min. a max. ako relatívne hmotnosti vzhľadom na požadovanú hodnotu
    4. 6.   Automatická tlač
     4.6.1* Vyp.
     4.6.2 Zap.
     4.6.3 Výpis – iba dobré
     4.6.4 Výpis – iba zlé
    4. 7.  Kontrolné váženie voči nule
     4.7.1* Vyp.
     4.7.2 Zap.
    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov 2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie  *  Výrobné prednastavenie1) Úroveň Setup len pri zariadeniach série Signum® 32) 

Len pri zariadeniach série Signum® 2
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      / class. Klasifikácia
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu 
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“ 

    4.3.   Režim riadiaceho výstupu »SET«:
     4.3.1* Výstup »SET«
     4.3.2 Prevádzková pohotovosť pre riadiace systémy
    4.7.   Spínacie výstupy
     4.7.1 Vyp. 
     4.7.2 Zopnutie vždy
     4.7.3* Zopnutie pri stabilizácii
    4. 8.   Počet tried
     4.8.1* 3 triedy
     4.8.2 5 tried
    4. 9.   Zadanie parametrov
     4.9.1* Hodnoty hmotnosti
     4.9.2 Percentuálne hodnoty
    4.10.   Automatická tlač
     4.10.1* Vyp.
     4.10.2 Zap.

    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie

   off1)

  appl 31)
   net tot  Netto celkom (2. pamäť hodnôt tary)
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu 
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.17.   Pri prevzatí jednorazová tlač/tlač zložiek
     3.17.1 Automatická tlač vypnutá
     3.17.2* Pomocou tlačidla O vždy tlač celej štandardnej konfigurácie tlače
     3.17.3 Pomocou tlačidla O jednorazová tlač celej štandardnej konfigurácie tlače

    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“ 

    9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2 Nie

* Výrobné prednastavenie
1) Úroveň Setup len pri zariadeniach série Signum® 3
2) Len pri zariadeniach série Signum® 2
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Messwertzeile

Applikative Piktogramme

Bargraph

Vorzeichen/
Stillstand

Einheit

Tarabelegung

Drucken
aktiv

Wägebereiche
der Waage

Verrechnete
Werte

Batterie-
betrieb

GMP-Protokoll
aktiv

Applikative Referenzen
(Nummernanzeige)

Datentransfer

Speicher

Zählen:
Referenzoptimierung/
Autom. Summieren

Anzeige / Display

Es gibt zwei grundsätzliche Display-
Darstellungen:

– Darstellung für den normalen Betrieb
(Wägebetrieb)

– Gerätezustand »Setup« 
(Voreinstellungen).

Darstellung der Wägewerte und
verrechnete Werte (Hauptanzeige)

Piktogramme/Batteriesymbol:
Je nach gewähltem Programm erscheint
ein Piktogramm: 
A z.B. bei der Applikation »Zählen«
S Ausdruck aktiv
T GMP-Ausdruck aktiv

Das Batteriesymbol b zeigt den Ladezu-
stand beim Betrieb mit einem externen
Akku an. 

Bargraph
Der Bargraph zeigt an, wie viel Prozent
des Wägebereichs der aktiven Plattform
durch das aufgelegte Gewicht genutzt
werden (Bruttobargraph). 

0% untere Lastgrenze 
100% obere Lastgrenze

Im Kontrollwägen (verrechneter 
Bargraph) erscheinen folgende Symbole:

Bargraph mit 10%-Marken

Minimum »Kontrollwägen«

Sollwert »Kontrollwägen«

Maximum »Kontroll 
wägen«

Vorzeichen
S oder D für Wägewert oder verrech-
neten Wert, 
U für Nullstellung oder bei tarierter
Wägeplattform (nur bei geeichten
Modellen)

Messwertzeile
Darstellung der Wägewerte oder des ver-
rechneten Werts durch Ziffern und
Buchstaben.

Einheit und Stillstand
Bei Stillstand der Waage werden die
Gewichtseinheit oder die Einheit für
einen verrechneten Wert angezeigt.

Tarabelegung und verrechnete Werte

Bedeutung der Symbole:

a Verrechneter Wert (nicht
bei eichpflichtigen
Anwendungen) 

NET Nettowert (Bruttogewicht 
minus Tara)

B/G Bruttowert (Nettowert plus Tara)

Taraspeicherbelegung, verrechnete
Werte, Kennzeichnung der aktiven
Wägeplattform
pt Hinweis auf Tara-Handeingabe 

(über Barcodeleser) bei Tara-
Informationen 

wp1 Anzeige der aktiven Wägeplattform
bei Anschluss von 2 Wägeplatt-
formen. Anzeige blinkt bei isoCal-
Justieranforderung der Wägeplatt-
form

Applikative Piktogramme
Zur Eingabe und Darstellung von Detail-
informationen, z.B. für die aktivierte
Anwendung.

A „Zählen“ / Neutrales Messen

B „Prozentwägen“

V „Mittelwertbildung“ (Tierwägen)

H „Kontrollwägen“

W „Klassieren“

„Kontrollieren gegen Null“

L „Summieren“

M „Netto-Total“

Bedienkonzept



   totaliz Sčítanie
    3.5.  Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.6.  Minimálne zaťaženie na inicializáciu 
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“
 
    3.7.   Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.8.  Autom. spustenie aplikácií pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii2)
     Číselné menu ako pri aplikácii „Počítanie“

    3.16.   Automatické prevzatie hodnôt
     3.16.1* Vyp.
     3.16.2 Zap.
    3.17.   Pri prevzatí jednorazová tlač/tlač zložiek
     3.17.1 Automatická tlač vypnutá
     3.17.2* Pomocou tlačidla O jednorazová tlač položky
    3.22.  Zdroj hodnôt na automatické prevzatie hodnôt
     3.22.1* Aplikácia 1
     3.22.2 Aplikácia 2
    3.23.  Prevzatá hodnota
     3.23.1* Netto
     3.23.2 Po prepočte
     3.23.3 Netto a po prepočte
    3.25.  Tarovacia funkcia2)
     3.25.1 Pripočítanie zadania pomocou klávesnice k vyrovnaniu tary (hodnota váženia).
     3.25.2 Prepísateľná hodnota tary     9.1.   Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov2)
     9.1.1 Áno 
     9.1.2* Nie

   off1)

* Výrobné prednastavenie
1) Úroveň Setup len pri zariadeniach série Signum® 3
2) Len pri zariadeniach série Signum® 2
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 appl
  a.tare1)
   3. 7.    Autom. tarovanie: 1. hmotnosť tarovaná
    3.7.1*  Vyp.
    3.7.2  Zap.

  m.weigh1)
   3. 5.   Minimálne zaťaženie na automatické tarovanie a autom. tlač
    3.5.1*   Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
    3.5.2   Zvýšenie o 2 jednotky na displeji
    3.5.3   Zvýšenie o 5 jednotiek na displeji
    3.5.4   Zvýšenie o 10 jednotiek na displeji
    3.5.5   Zvýšenie o 20 jednotiek na displeji
    3.5.6   Zvýšenie o 50 jednotiek na displeji
    3.5.7   Zvýšenie o 100 jednotiek na displeji
    3.5.8   Zvýšenie o 200 jednotiek na displeji
    3.5.9   Zvýšenie o 500 jednotiek na displeji
    3.5.10   Zvýšenie o 1 000 jednotiek na displeji

  a.start1)
   3.8.   Autom. spustenie aplikácie pri zapnutí s údajmi aktívnymi pri predchádzajúcej inicializácii
    3.8.1  Automaticky (zap)
    3.8.2*  Ručne (vyp)

  sel.cf1)
   3.24.   Selektívne vymazanie pomocou tlačidla c
    3.24.1* Vymaže všetky aplikácie
    3.24.2  Vymaže iba zvolené aplikácie

  Tare-f.1)
   3.25.   Tarovacia funkcia
    3.25.1* Pripočítanie prednastavenej tary pri dostupnej hodnote tary, ale pri nefungujúcej funkcii Tara 
    3.25.2  Pri zadaní prednastavenej hodnoty sa hodnota tary vymaže, 
      ale je možné spustenie funkcie Tara

  def.app1)
   9.1.    Výrobné prednastavenia všetkých aplikačných programov
    9.1.1  Áno
    9.1.2*  Nie

* Výrobné prednastavenie
1) Len pri zariadeniach série Signum® 3

  Prednastavenia
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 fn-key    Obsadenie tlačidla k

  OFF*    Tlačidlo k
  gronet Len pri zariadeniach série Signum® 1: Prepínanie brutto/netto
  2. unit    Zobrazenie 2. jednotky
  res 10 Len pri zariadeniach série® 1: 10-násobne vyššie rozlíšenie, zobrazenie max. 5 sekúnd
  sqmin    Zobrazenie min. prípustného váženého množstva3)
 

 Setup     Parametre zariadenia
      Pri aktívnom hesle si systém vyžiada zadanie hesla

  wp-11     Základňa váhy 1
      (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 1)

   1.1.    Úprava na mieste inštalácie (úprava filtra)
    1.1.1  Veľmi stabilné prostredie
    1.1.2*  Stabilné prostredie
    1.1.3  Nestabilné prostredie
    1.1.4  Veľmi nestabilné prostredie

   1.2.    Aplikačný filter
    1.2.1*  Presné zváženie
    1.2.2  Dávkovanie
    1.2.3  Obmedzený filter
    1.2.4  Bez filtra

   1.3.    Rozsah stabilizácie
    1.3.1  4 dielika
    1.3.24)  1 dielika
    1.3.3  1 dielik1)
    1.3.4*  2 dieliky1)
    1.3.5  4 dieliky1)
    1.3.6  8 dielikov1)

   1.4.    Oneskorenie stabilizácie
    1.4.1  Bez stabilizácie
    1.4.2*  Krátke oneskorenie 
    1.4.3  Stredné oneskorenie 
    1.4.4  Dlhé oneskorenie 
 
   1.5.    Tarovanie1)
    1.5.1  Bez stabilizácie
    1.5.2*  Po stabilizácii
 
   1.6.    Automatické nulovanie
    1.6.1*  Zap.
    1.6.2  Vyp.

   1.7.    Jednotka hmotnosti 12)
    1.7.1  Gram/o1)
    1.7.2*  Gram/g
    1.7.3  Kilogram/kg
    1.7.4  Karát/ct1)
    1.7.5  Libra/lb1)
    1.7.6  Unca/oz1)
    1.7.7  Trójska unca/ozt1)
    1.7.8  Tael Hongkong/tlh1)
    1.7.9  Tael Singapur/tls1)
    1.7.10  Tael Taiwan/tlt1)
    1.7.11  Grain/GN 1)
    1.7.12  Pennyweight/dwt1)
    1.7.14  Jednotiek na libru//lb1)
    1.7.15  Tael Čína/tlc1)
    1.7.16  Momme/mom1)
    1.7.17  Karát/K1)
    1.7.18  Tola/tol1)
    1.7.19  Baht/bat1)
    1.7.20  Mesghal/MS1)
    1.7.21  Tona/t1)
    1.7.22  Libra: unca1)

   1.8.   Presnosť zobrazenia 1 1)
    1.8.1*  Všetky miesta
    1.8.2  Vynechanie 1 miesta pri zmenách zaťaženia
    1.8.14  10-násobne vyššie rozlíšenie
    1.8.15   Zvýšenie rozlíšenia o 2 hodnoty dielika stupnice
    1.8.16   Zvýšenie rozlíšenia o 1 hodnotu dielika stupnice

* Výrobné prednastavenie
1) = zmena nastavenia odpadá pri ciachovaných zariadeniach
2) = závisí od typu základne váhy
3) = položka je aktívna lev vtedy, keď servis zadal min. prípustné vážené množstvo a aktivoval položku menu: SQMIN: ANZEIGE: ON
4) = výrobné nastavenie pri ciachovaných zariadeniach

  Prednastavenia
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 Setup
  wp-11

   1.9.   Kalibrácia, nastavenie
    1.9.1*  Externá kalibrácia/nastavenie; štandardná hmotnosť
    1.9.3  Externá kalibrácia/nastavenie; voliteľná hmotnosť (položka menu 1.18.1)
    1.9.4  Interné nastavenie, len pri modeloch s voličom hmotnosti
    1.9.8  Nastavenie tarovacieho zaťaženia
    1.9.9  Vymazanie tarovacieho zaťaženia
    1.9.10  Tlačidlo J zablokované

   1.10.    Priebeh kalibrácie/nastavenia
    1.10.1  Kalibrácia s automatickým nastavením
    1.10.2*  Kalibrácia s ručným nastavením

   1.11.    Rozsah nulovania
    1.11.1  1 percento/max. zaťaženie
    1.11.2*  2 percentá/max. zaťaženie

   1.12.    Rozsah nulovania pri zapnutí
    1.12.1*  Výrobné prednastavenie (podľa typu modelu)
    1.12.2  2 percentá/max. zaťaženie
    1.12.3*  5 percent/max. zaťaženie

   1.13.    Tara/nula pri zapnutí
    1.13.1*  Zap.
    1.13.2  Vyp. a vrátenie pôvodných hodnôt tary
    1.133  Len nula pri zapnutí

   1.15.    Upozornenie na nastavenie pri pripojenej základni váhy IS
    1.15.1*  Vyp.
    1.15.2  Na zobrazovacej jednotke bliká upozornenie na nastavenie »W«

   1.16.    Externé nastavenie1)
    1.16.1*  Aktívne
    1.16.22) Blokované

   1.17.    Jednotka pre nastavovaciu hmotnosť3)
    1.17.1*  Gram
    1.17.2  Kilogram
    1.17.41) Libra

   1.18.    Zadanie nastavovacej hmotnosti
    1.18.1  Externá nastavovacia hmotnosť používateľa (zadanie, napr.: 10 000 kg) 

   3. 1.    Jednotka hmotnosti 23)
    3.1.1  Gram/o1)
    3.1.2  Gram/g
    3.1.3*  Kilogram/kg
    3.1.4  Karát/ct1)
    3.1.5  Libra/lb1)
    3.1.6  Unca/oz1)
    3.1.7  Trójska unca/ozt1)
    3.1.8  Tael Hongkong/tlh1)
    3.1.9  Tael Singapur/tls1)
    3.1.10  Tael Taiwan/tlt1)
    3.1.11  Grain/GN1)
    3.1.12  Pennyweight/dwt1)
    3.1.14  Jednotiek na libru//lb1)
    3.1.15  Tael China/tlc1)
    3.1.16  Momme/mom1)
    3.1.17  Karát/K1)
    3.1.18  Tola/tol1)
    3.1.19  Baht/bat1)
    3.1.20  Mesghal/MS1)
    3.1.21  Tona/t1)
    3.1.22  Libra: unca1)

   3.2.   Presnosť zobrazenia 21)
    3.2.1*  Všetky miesta
    3.2.2  Vynechanie 1 miesta pri zmenách zaťaženia
    3.2.14  10-násobne vyššie rozlíšenie
    3.2.15   Zvýšenie rozlíšenia o 2 hodnoty dielika stupnice
    3.2.16   Zvýšenie rozlíšenia o 1 hodnotu dielika stupnice

   3.3.   Jednotka hmotnosti 33): Parametre pozri časť 3.1, „Jednotka hmotnosti 2“

   3.4.   Presnosť zobrazenia 31): Parametre pozri časť 3.2, „Presnosť zobrazenia 2“

   9.1.   Výrobné prednastavenia číselného menu pre WP1
    9.1.1  Áno 
    9.1.2*  Nie

* Výrobné prednastavenie1) = zmena nastavenia odpadá pri ciachovaných zariadeniach 2) = výrobné nastavenie pri ciachovaných zariadeniach 3) = menu závisí od typu základne váhy
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 Setup
  Com1 2      Rozhranie 1
        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 2)

   off*     Vyp.

   WP2     Základňa váhy 2
 
    rs-232*   RS-232

     sbi-std  Štandardná verzia SBI

     sbi-app  Ciachovaná verzia SBI

     Xbpi-232* XBPI-2321)

      1.1. až 1.8.
       Číselné menu ako pri WP1

      1.9.   Kalibrácia, nastavenie
       1.9.1* Externá kalibrácia/nastavenie; štandardná hmotnosť
       1.9.3 Externá kalibrácia/nastavenie; voliteľná hmotnosť (položka menu 1.18.1)
       1.9.4. Interná kalibrácia/nastavenie
       1.9.10 Tlačidlo J zablokované

      1.10. až 9.1.
       Číselné menu ako pri WP1

     adc-232  ADC-2321)

      1.1. až 9.1.
       Číselné menu ako pri WP1

   datProt    Dátové protokoly

    sbi*    Štandardná verzia SBI

      5.1.   Prenosová rýchlosť
       5.1.1 150 baudov
       5.1.2 300 baudov
       5.1.3 600 baudov
       5.1.4* 1 200 baudov
       5.1.5 2 400 baudov
       5.1.6 4 800 baudov
       5.1.7 9 600 baudov 
       5.1.8 19 200 baudov
 
      5.2.   Parita
       5.2.2 Space (nulová)2)
       5.2.3* Odd (nepárna)
       5.2.4 Even (párna)
       5.2.5 None (žiadna)3)

      5.3.   Počet stop bitov
       5.3.1* 1 stop bit
       5.3.2 2 stop bity

      5.4.   Prevádzkový režim handshake
       5.4.1 Softvérový handshake
       5.4.3* Hardvérový handshake, po CTS ešte 1 znak
 
      5.6.   Počet dátových bitov
       5.6.1* 7 dátových bitov
       5.6.2 8 dátových bitov

      6.1.   Dátový výstup ručne/automaticky
       6.1.1 Ručne bez stabilizácie
       6.1.2* Ručne po stabilizácii
       6.1.4 Automaticky bez stabilizácie
       6.1.5 Automaticky so stabilizáciou
       6.1.7 Tlač protokolov pre počítač (PC)
       6.1.8 Tlač protokolov bez stabilizácie pre počítač (PC)

* Výrobné prednastavenie
1) = menu závisí od typu základne váhy
2) = nie pri 5. 6. 2 (8 bitov)
3) = nie pri 5. 6. 1 (7 bitov)
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 Setup
  Com12

   datProt 

    sbi*

      6.3.  Automatický dátový výstup v závislosti od času
       6.3.1* 1 cyklus zobrazenia
       6.3.2 2 cykly zobrazenia
       6.3.4 10 cyklov zobrazenia
       6.3.7 100 cyklov zobrazenia

      7.2.  Dátový výstup: Formát riadkovania
       7.2.1 Pre nespracované údaje: 16 znakov
       7.2.2* Pre iné aplikácie: 22 znakov

      9.1.  Výrobné prednastavenia číselného menu pre COM1: SBI
       9.1.1 Áno 
       9.1.2* Nie

    xbpi-232   XBPI-232

* Výrobné prednastavenie
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 Setup
  Com12

   datProt

    SMA    Funkcia rozhrania SMA

      5.1.   Prenosová rýchlosť
       5. 1. 1 150 baudov
       5. 1. 2 300 baudov
       5. 1. 3 600 baudov
       5. 1. 4 1 200 baudov
       5. 1. 5 2 400 baudov
       5. 1. 6 4 800 baudov
       5. 1. 7* 9 600 baudov
       5. 1. 8 19 200 baudov

      5.2. až 5.6.
       Číselné menu ako pri SBI

   Printer   Konfigurácia tlačiarne

       

        
      
       

    YDP20   YDP20-0CE

      5.1.  Prenosová rýchlosť
       5.1.4* 1 200 baudov
       5.1.5 2 400 baudov
       5.1.6 4 800 baudov
       5.1.7 9 600 baudov
       5.1.8 19 200 baudov 
      5.2.   Parita
       5.2.2 Space (nulová)2)
       5.2.3* Odd (nepárna)
       5.2.4 Even (párna)

      5.3.   Počet stop bitov
       5.3.1* 1 stop bit
       5.3.2 2 stop bity

      5.4.   Prevádzkový režim handshake
       5.4.1 Softvérový handshake
       5.4.3* Hardvérový handshake, po CTS ešte 1 znak

    

        
        
       
        
         
        
 
          
       

    YDP14IS   YDP14IS

     line   Pásková tlač
     label*   Tlač etikiet

* Výrobné prednastavenie
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 Setup
  Com12

   Printer

    Uni-pri   Univerzálne rozhranie

      5.1.   Prenosová rýchlosť
       5.1.1 150 baudov
       5.1.2 300 baudov
       5.1.3 600 baudov
       5.1.4 1 200 baudov
       5.1.5 2 400 baudov
       5.1.6 4 800 baudov
       5.1.7* 9 600 baudov 
       5.1.8 19 200 baudov

      5.2.   Parita
       5.2.2 Space (nulová)1)
       5.2.3 Odd (nepárna)
       5.2.4 Even (párna)
       5.2.5* None (žiadna)2)

      5.3.   Počet stop bitov
       5.3.1* 1 stop bit
       5.3.2 2 stop bity

      5.4.   Prevádzkový režim handshake
       5.4.1* Softvérový handshake
       5.4.3 Hardvérový handshake, po CTS ešte 1 znak

      5.6.   Počet dátových bitov
       5.6.1 7 dátových bitov
       5.6.2* 8 dátových bitov

    YDP05/4*   YDP05/04IS

     line*   Pásková tlač
     label  Tlač etikiet
     lab ff  Tlač etikiet s ručným podávaním na tlačiarni

    yam01is3)   YAM01IS ako elektronická pamäť pre tlačené údaje

    YDP21   YDP21

   Memory3)   Ciachovateľné pamäťové médium

    yam01is   Externé pamäťové médium YAM01IS

 
* Výrobné prednastavenie
1) = nie pri 5. 6. 2 (8 bitov)
2) = nie pri 5. 6. 1 (7 bitov)
3) = len ak nie je aktívna žiadna interná pamäť Alibi
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 Setup
  unicom3      Rozhranie 2 (voliteľne)
        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 3)

   off*     Vyp.

   WP2     Základňa váhy 2

    rs-232    RS-232

     sbi-std  Štandardná verzia SBI

     sbi-app  Ciachovaná verzia SBI

     XBpi-232*  XBPI-2321)

      1.1. až 1.8.
       Číselné menu ako pri WP1

      1.9.   Kalibrácia, nastavenie
       1.9.1* Externá kalibrácia/nastavenie; štandardná hmotnosť
       1.9.3. Externá kalibrácia/nastavenie; 
        voliteľná hmotnosť (položka menu 1.18.1)
       1.9.4. Interná kalibrácia/nastavenie
       1.9.10 Tlačidlo J zablokované

      1.10. až 9.1.
       Číselné menu ako pri WP1

     adc-232  ADC-2321)

      1.1. až 9.1.
       Číselné menu ako pri WP1

    rs-485*   RS-485

     is-485*  Pripojenie základní váh IS Minebea Intec1)

      1.1. až 1.8.
       Číselné menu ako pri WP1

      1.9.   Kalibrácia, nastavenie
       1.9.1* Externá kalibrácia/nastavenie; štandardná hmotnosť
       1.9.3. Externá kalibrácia/nastavenie; 
        voliteľná hmotnosť (položka menu 1.18.1)
       1.9.4. Interná kalibrácia/nastavenie
       1.9.10 Tlačidlo J zablokované

       1.10. až 9.1.
       Číselné menu ako pri WP1

     adc-485  ADC-4851)

      1.1. až 9.1.
       Číselné menu ako pri IS-485

* Výrobné prednastavenie
1) = menu závisí od typu základne váhy
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 Setup          
  unic om3      Rozhranie 2 (voliteľne)
        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 3)

   datProt    Dátové protokoly

    sbi*    Štandardná verzia SBI
      5. 1. až 9.1.
       Číselné menu ako pri COM1

    xbpi-232   XBPI-232

    xbpi-485   XBPI-485
      0 až 31 Sieťová adresa: voliteľne 0 až 31

    sma     Funkcia rozhrania SMA
      5.1. až 5.6.
       Číselné menu ako pri COM1
    Profibus   Profibus 
      0 až 126 Adresa: voliteľne 0 až 126
      aPPl.DAT Aktivácia parametrov aplikácií
    

    ETHEr   Ethernet
      src-ip Zdrojová IP adresa: 192.168.0.1*
      src.name Názov zdroja (max. 16 znakov)
      lis.port Listen port: 49155*
      subnet Maska podsiete: 255.255.255.0* 
      gate-ip IP adresa brány: 0.0.0.0*
      dest-ip Cieľová IP adresa: 0.0.0.0*
      dest.por Cieľový port: 49155*

      protoc. TCP* Protokol
        UDP

      MODE  SBI-SRV* 6.1.  Dátový výstup ručne/automaticky
        (server)  6.1.1 Ručne bez stabilizácie
          6.1.2* Ručne po stabilizácii
          6.1.7 Tlač protokolov pre PC
          6.1.8 Tlač protokolov bez stabilizácie pre PC
         7.2.  Výstup: Formát riadkovania
          7.2.1 Pre nespracované údaje: 16 znakov
          7.2.2* Pre iné aplikácie: 22 znakov

        SBI-C/S 6.1.  Ručný/automatický dátový výstup
        (klient)  6.1.1 Ručne bez stabilizácie
          6.1.2* Ručne po stabilizácii
          6.1.4 Automaticky bez stabilizácie
          6.1.5 Automaticky so stabilizáciou
          6.1.7 Tlač protokolov pre PC
          6.1.8 Tlač protokolov bez stabilizácie pre PC
         6.3.  Automatický výstup v závislosti od času
          6.3.1* 1 cyklus zobrazenia
          6.3.2 2 cykly zobrazenia
          6.3.4 10 cyklov zobrazenia
          6.3.7 100 cyklov zobrazenia

         7.2.  Výstup: Formát riadkovania
          7.2.1 Pre nespracované údaje: 16 znakov
          7.2.2* Pre iné aplikácie: 22 znakov

        xBPI
        SMA
        Modbus/TCP

* Výrobné prednastavenie
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  uniCom13         
             
   printer   Konfigurácia tlačiarne

       

        
       

       

    YDP21   YDP21   

      
       

    YDP20   YDP20-0CE

      5.1. až 5.4.
       Číselné menu ako pri COM1

    YDP14IS   YDP14IS

     line    Pásková tlač
     label*  Tlač etikiet

    Uni-pri   Univerzálne rozhranie

      5.1. až 5.6.
       Číselné menu ako pri COM1
      
    YDP05/4*   YDP05, YDP04IS

     line *   Pásková tlač
     label  Tlač etikiet
     lab ff  Tlač etikiet s ručným podávaním na tlačiarni

    yam01is3)   YAM01IS ako elektronická pamäť pre tlačené údaje

   Analog    Analógový dátový výstup pre režim PLC

      8.12.   Analógový výstup, výstupná hodnota
       8.12.  * Netto hodnota
       8.12.2 Brutto hodnota

      8.13.   Analógový výstup, zobrazenie chyby (Error)
       8.13.1* Vysoká hladina (20 mA)
       8.13.2 Nízka hladina (0/4 mA). Počas menu a kalibrácie 
        0/4 mA na tomto rozhraní.

      8.14.   Analógový výstup, výstupný režim
       8.14.1*, 1) Nula do maximálneho zaťaženia
       8.14.2 Min./max. hodnoty

      8.15. 2) Analógový výstup, výstup min./max. 
       8.15.1 Min. (0/4 mA), zadanie v kg
       8.15.2 Max. (20 mA), zadanie v kg

      8.16.  Analógový výstup: vyvážené hodnoty
       8.16.1 Zadanie nameranej hodnoty pre 4 mA
       8.16.2 Zadanie nameranej hodnoty pre 20 mA

   Memory3)   Ciachovateľné pamäťové médium
    yam01is   Externé pamäťové médium YAM01IS

  comspec4      Voliteľne:
        Prípojka váhy množstva (možnosť A15)
        OFF
         ADU-Con: bližšie informácie 

pozri v pripojenom návode „Možnosť A15“

* Výrobné prednastavenie
1) = pri nastavení 8.14.1 funguje analógový dátový výstup len pre váhy XBPI.
2) = nie pri 8.14.1
3) = len ak nie je dostupná žiadna interná pamäť Alibi
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 Setup
  ctrl io5

      Externé tlačidlo
        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 5)

   ctr inp    Vstupné porty

      8. 4.   Funkcia pre externé tlačidlo (univerzálne)
       8.4.1 * Aktivácia tlačidla p
       8 4.2 Aktivácia tlačidla p »dlho«
       8.4.3 Aktivácia tlačidla )
       8.4.4 Aktivácia tlačidla J
       8.4.5 Aktivácia tlačidla k
       8.4.6 Aktivácia tlačidla n  Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.4.7 Aktivácia tlačidla O  Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.4.8 Kombinovaná funkcia nulovanie/tara
       8.4.9 Aktivácia tlačidla (
       8.4.10 Aktivácia tlačidla e
       8.4.11 Aktivácia tlačidla c  Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.4.12 Aktivácia tlačidla l  Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.4.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3

      8.17.  Externý vstup 1
       8.17.1 Aktivácia tlačidla p
          ``        ``
       8.17.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3
 
      8.18.  Externý vstup 2
       8.18.1 Aktivácia tlačidla p
          ``       ``
       8.18.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3

      8.19.  Externý vstup 3
       8.19.1 Aktivácia tlačidla p
          ``       ``
       8.19.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3

      8.20.  Externý vstup 4
       8.20.1 Aktivácia tlačidla p
          ``       ``
       8.20.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3

      8.21.  Externý vstup 5
       8.21.1 Aktivácia tlačidla p
          ``        ``
       8.2.13 Aktivácia tlačidla D  Len zariadenia série Signum® 3

   ctr out    Externé výstupné porty

      8. 24.   Externý výstup 1
       8.24.1* Váha je pripravená na prevádzku
       8.24.2 Stabilizácia váhy
       8.24.3 Preťaženie váhy „H“
       8.24.4 Nedostatočné zaťaženie váhy „L“
       8.24.5 Pamäť hodnôt tary obsadená
       8.24.6 Pod minimálnou hmotnosťou aplikácií
       8.24.7 Nad minimálnou hmotnosťou aplikácií
       8.24.8 Nižší Len zariadenia série Signum ® 2 a 3
       8.24.9 Rovný Len zariadenia série Signum ® 2 a 3
       8.24.10 Vyšší Len zariadenia série Signum ® 2 a 3
       8.24.11 Set Len zariadenia série Signum® 2 a 3
        
      8.25.  Externý výstup 2
       8.25.1 Váha je pripravená na prevádzku
          `` ``
       8.25.11 Set

      8.26.  Externý výstup 3
       8.26.1 Váha je pripravená na prevádzku
          `` ``
       8.26.11 Set

      8.27.  Externý výstup 4
       8.27.1 Váha je pripravená na prevádzku
          `` ``
       8.27.11 Set

      8.28.  Externý výstup 5
       8.28.1 Váha je pripravená na prevádzku
          `` ``
       8.28.11 Set

* Výrobné prednastavenie
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 Setup
  barcode6

      Čiarový kód
        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 6)

   ref*      Priame prevzatie hodnoty ako referencie
   tare     Priame prevzatie hodnoty ako hodnoty tara
   ID11)     Prevzatie hodnoty ako identifikátora 1
   Input     Zadanie hodnoty na zobrazovacej jednotke (funkčné rozlíšenie po nasledujúcom 

stlačení tlačidla)
   Header     Prevzatie hodnoty v závislosti od identifikátorov header čiarového kódu ako 

hodnoty tara alebo identifikátor
   ext.keyb    Externá klávesnica počítača

  prtprot7
      Protokoly tlače

        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 7)

      7. 4.   Zadanie obsahu riadkov v hlavičke a identifikátorov ID-Header
       7. 4. 1 (prázdny) Riadok hlavičky 1 (max. 20 znakov), zadanie napr.: »MEYER« 
       7. 4. 2 (prázdny) Riadok hlavičky 2 (max. 20 znakov), zadanie napr.:  »OCEĽ«
       7. 4. 3 (ID 1) Názov identifikátora ID 1 (max. 20 znakov)1)
       7. 4. 4 (ID 2) Názov identifikátora ID 2 (max. 20 znakov)1)
       7. 4. 5 (ID 3) Názov identifikátora ID 3 (max. 20 znakov)1)
       7. 4. 6 (ID 4) Názov identifikátora ID 4 (max. 20 znakov)1)

      7. 5.   Počet na jednorazovú tlač, rozhranie 1
       7. 5. 1* 1 výtlačok 
       7. 5. 2 2 výtlačky

      7. 6.   Konfig. zoznam, rozhranie 1
        leerzei

        -------
        form-fe 
        dat/uhr2)
        uhrzeit2)
        gMpkopf

        gMpfuss

        trans.nr 
        id11)
        id21)
        id31)
        id41)
        netto

        brutto

        tara

        tara2

        kopfz. 1

        kopfz. 2

        sn waag

      7. 7.   Konfig. zoznam, zložka, rozhranie 1
        leerzei

            ``
        sn waag

      7. 8.   Konfig. zoznam, suma, rozhranie 1
        leerzei

        ČČČ-

        form-fe 
        dat/uhr2)
        uhrzeit2)
        glpkopf

        glpfuss

        trans.nr 
        id11)
        id21)
        id31)
        id41)
        kopfz. 1

        kopfz. 2

        sn waag

      7. 9.   Počet na jednorazovú tlač, rozhranie 2
       7. 9. 1* 1 výtlačok
       7. 9. 2 2 výtlačky

* Výrobné prednastavenie
1) Len pri zariadeniach série Signum® 3
2) Položka je aktívna, iba keď je zariadenie vybavené modulom s hodinkami
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  prtprot7 
      7.10.   Konfig. zoznam, jednorazovo, rozhranie 2
        leerzei 
        ČČČ-------

        form-fe

        dat/uhr2)
        uhrzeit2)
        glpkopf

        glpfuss

        trans.nr

        id11)
        id21)
        id31)
        id41)
        netto

        brutto

        tara

        tara2

        kopfz. 1

        kopfz. 2

        sn waag

      7.11.   Konfig. zoznam, zložka, rozhranie 2
        leerzei

           ``
        sn waag

      7.12.  Konfig. zoznam, suma, rozhranie 2
        leerzei

        -------

        form-fe

        dat/uhr2)
        uhrzeit2)
        glpkopf

        glpfuss

        trans.nr

        id11)
        id21)
        id31)
        id41)
        kopfz. 1

        kopfz. 2

        sn waag

      7.13.   Protokol GMP
       7.13.1* Vyp.
       7.13.3 Zap.

      7.14.   Dátum/čas2)
         7.14.1* Dátum/čas, blok s časom
       7.14.2 Dátum/čas, blok bez času

      7.15.  Automatická tlač pri stabilizácii
       7.15.1* Jednorazová automatická tlač pri stabilizácii vyp.
       7.15.2 Jednorazová automatická tlač pri stabilizácii zap.

      7.16.  Flex print
       7.16.1* VYP.
       7.16.2 ZAP.

      7.17.  Desatinný oddeľovací znak
       7.17.1* Bodka
       7.17.2 Čiarka

      7.18.  Tlač obsahu pamäte Alibi a pamäte parametrov výrobkov
       7.18.1.1* Vybrať všetky dátové záznamy
       7.18.1.2 Vytlačiť iba počet dátových záznamov uvedených v položke 7.18.2
       7.18.2 Výber počtu: 1* až 255

      9.1.   Výrobné prednastavenia číselného menu «Dátový protokol»
       9.1.1 Áno
       9.1.2* Nie

* Výrobné prednastavenie
1) Len pri zariadeniach série® 3 
2) Položka je aktívna, iba keď je zariadenie vybavené modulom s hodinkami
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  utilit8
      Prevádzka

        (označenie zobrazenia tejto úrovne menu: 8)

      8. 3.   Klávesnica
       8.3.1* Všetko voľné
       8.3.2 Všetko blokované
       8.3.3 Numerické tlačidlá Len zariadenia série Signum® 3
       8.3.4 Zmena váhy Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.5 Nula
       8.3.6 Tara
       8.3.7 FN
       8.3.8 Test ISO
       8.3.9 Tlač
       8.3.10 x10 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.11 B/G-Net Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.12 CF Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.13 Ref Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.14 OK Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.15 Toggle Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.16 Info Len zariadenia série Signum® 2 a 3
       8.3.17 ‚D‘ Len zariadenia série Signum® 3
       8.3.18 ID Len zariadenia série Signum® 3
       8.3.19 Mem Len zariadenia série Signum® 3

      8. 7.   Automatické vypnutie vyhodnocovacej jednotky
       8.7.1 Automatické vypnutie podľa položky menu 8. 9. 
       8.7.2* Žiadne automatické vypnutie

      8. 8.   Osvetlenie zobrazovacej jednotky
       8.8.1* Zap. 
       8.8.2 Vyp.
       8.8.3 Automatické vypnutie podľa položky menu 8. 9. 
 
      8.9.   Časovač 
       8.9.1 * Po 1 + 1 min nečinnosti 
        (po 1 min sa na 1 minútu zobrazí varovanie2)) 
       8.9.2 Po 2 + 2 min nečinnosti 
        (po 2 min sa na 2 minúty zobrazí varovanie2)) 
       8.9.3 Po 5 + 5 min nečinnosti 
        (po 5 min sa na 5 minút zobrazí varovanie2)) 

      8.11.   Prioritná váha pri spúšťaní
       8.11.1* Základňa váhy WP1
       8.11.2 Základňa váhy WP2

      8.12.   Zobrazenie zemepisných údajov pred kalibráciou/nastavením 
       8.12.1* Nie
       8.12.2 Áno

      9.1.   Výrobné prednastavenia pre číselné menu »Prevádzka« 
       9.1.1 Áno 
       9.1.2* Nie

* Výrobné prednastavenie
1) Umožňuje viacnásobný výber
2) Varovanie: Symboly »W 12« blikajú (všetky súčasne)
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 Setup
  time 3)     Čas
       Zadanie: napr. 10.07.41 (hodiny.minúty.sekundy)

  date3)     Dátum
       Zadanie: 01.05.02 (deň.mesiac.rok);
       Režim US: (mesiac.deň.rok)

  u-code     Heslo používateľa
       Nastavenie, zmena a vymazanie 
       hesla (max. 8 miest): napr. 12345678

  sqmin9     Zobrazenie
        Nie*
  (sqmin-s:  Iba pre servis: zadanie min.   Áno 

prípustného váženého množstva)
       Tlač v hlavičke GLP
        Nie*
        Áno

 Info      Špecifické informácie o zariadení
  Service     Informácie pre servis

   10.04.021   Dátum servisu

  term     Vyhodnocovacia jednotka

   siwrdcp21   Typ modelu
   104053552   Sériové číslo
   01.24.013   Verzia softvéru
   Si 202.0501104   Verzia aplikácie
   525    Zemepisná šírka (v stupňoch)1)
   1 506    Zemepisná výška (v metroch)1)
   8.917    Gravitačné zrýchlenie m/s1)

  WP-2     2. voliteľná základňa váhy (napr. základňa váhy IS)

   yco01IS1   Typové označenie: 2. základňa váhy
   01.20.072   Verzia softvéru: 2. základňa váhy
   104043533   Sériové číslo
   524    Zemepisná šírka (v stupňoch)1)
   1 505    Zemepisná výška (v metroch)1)
   8.916    Gravitačné zrýchlenie m/s1)
 

  Flex-Inf     FlexPrint

   applset 1   Názov súboru2)
   id 123 2   ID2)
   v 123 3   Verzia2)

 Lang.      Jazyk pre protokoly nastavenia a GMP
  deutsch     Nemecky
  english*     Anglicky
  u.s. mode     Anglicky s dátumom/časom vo formáte US
  franc.     Francúzsky
  ital.     Taliansky
  Espanol     Španielsky

* Výrobné prednastavenie
1) Buď výstup zemepisnej šírky a výšky alebo výstup gravitačného zrýchlenia (vždy podľa zadania pred ciachovaním).
2) Tri parametre sa zobrazia pre každý nahraný súbor.
3) Položka je aktívna, iba keď je zariadenie vybavené modulom s hodinkami.
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 Prevádzka
 Režim merania
 Váženie W
 Základná funkcia »Váženie« je dostupná 

vždy, samostatne alebo v kombinácii 
s aplikačnými programami (počítanie, 
kontrolné váženie, percentuálne váženie 
atď.).

 Znaky
– Nulovanie (

– Prevzatie hmotnosti tary z váhy )

– Zadanie hmotnosti tary pomocou 
numerických tlačidiel (uloženie pomocou 
tlačidla ))

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:

– Zadanie hmotnosti tary pomocou čítačky 
čiarových kódov

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby

– Vymazanie hodnôt tary zadaním 
hodnoty 0 (uloženie pomocou 
tlačidla ))

– Prepínanie k medzi:
 – 1. a 2. jednotkou hmotnosti
 –  Zobrazená hodnota a min. prípustné 

vážené množstvo „SQmin“

 Len zariadenia série Signum® 1:
 – Brutto a netto hodnota
 –  10-násobne vyššie rozlíšenie 

(zobrazenie max. 5 sekúnd)

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:
 Prepínanie K:
 – 10-násobne vyššie rozlíšenie
 (zobrazenie max. 5 sekúnd)
 Prepínanie L Net: 

– Brutto a netto hodnota

 Nastavenie funkcie tlačidla k v menu 
Setup v položke:  
Fn-key

– Váženie pomocou dvoch základní váhy

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Individuálne označenie hodnôt váženia 

(identifikátor)

– Tlač hodnôt váženia
 – Ručne pomocou tlačidla p
 –  Automaticky 

(pozri kapitolu Dátový výstup)
 –  Protokol GMP 

(pozri kapitolu Dátový výstup)

– Obnova výrobného nastavenia pomocou 
nastavenia v menu Setup: 

 Appl: (Aplikácia) 
Weigh: (len váženie) 
9.1  (výrobné nastavenie) 
Pri zariadeniach série Signum® 3: 
Appl: def.app: 9.1

 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 do východiskového stavu, keď 
uložená hmotnosť klesne pod 50 % 
minimálneho zaťaženia. Nastavenie 
v menu Setup v položke:

 Appl: (Aplikácia) 
weigh: (len váženie) 
3.7.  (Autom. tarovanie 1. hmotnosti) 

 Pri zariadeniach série Signum® 3: 
Appl a.tare

 Minimálne zaťaženie
 Na automatické tarovanie hmotnosti 

nádoby nastavte v menu Setup 
minimálne zaťaženie:  
Appl: (Aplikácia) 
weigh: (len váženie) 
3.5.  (Min. zaťaženie na automatické 
tarovanie)

 Pri zariadeniach série Signum® 3: 
Appl: m.weigh

 Vybrať môžete z 10 stupňov nastavenia. 
Líšia sa počtom jednotiek zvýšenia na 
displeji: 

  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

 Príklad: Pri d = 1 g zodpovedá jeden 
dielik 1 g. Pri nastavení »Zvýšenie 
o 1 000 jednotiek na displeji« sa 
hodnota uloží ako »Tara« až od 
naloženej hmotnosti 1 000 g.

 Automatická tlač
 Vytlačí sa prvá hodnota hmotnosti, 

ktorá je vyššia ako minimálne zaťaženie. 
Nastavenie v menu Setup: 

 appl: (Aplikácia) 
prtprot: (Protokol tlače) 
7.15.  (Jednorazovo pri stabilizácii)

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:
 Váženie pomocou dvoch základní váhy
 Pomocou tlačidla n môžete prepínať 

medzi dvoma základňami váhy. Jedna 
z váh tak bude »Prioritná váha«: 

 appl: (Aplikácia) 
utiliti: (Prevádzka) 
8.11.  (Prioritná váha)

 Po zapnutí sa vždy zobrazí prioritná 
váha. Na prepnutie na druhú základňu 
stlačte tlačidlo n.

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:
 Zadanie hmotnosti tary pomocou 

čítačky čiarových kódov 
 Hodnoty tary môžete zadať pomocou 

čítačky čiarových kódov. Na to musíte 
v menu Setup, Čiarový kód aktivovať 
položku menu »Hodnota ako hodnota 
tary (Tara)«. Prevzatie a uloženie sa 
vykonajú automaticky, nemusíte stláčať 
tlačidlo t. Obsah pamäte hodnôt tary 
sa odošle na výstup v režime Informácie 
(tlačidlo I). 

 Parametre zariadenia

 Klávesnica
 Klávesnicu môžete zablokovať.  

Na nastavenie použite menu Setup, 
položku: 

 setup:  
utilit: (Prevádzkové parametre) 
8.3.  (klávesnica: zablokovanie funkcie 
tlačidiel)

 
 Dostupné sú nasledujúce nastavenia:
– 8.3.1.  (Všetky tlačidlá odblokované)
– 8.3.2.  (Všetky tlačidlá zablokované 

okrem e a M)
– 8.3.3.  (Alfanumerické tlačidlá 

zablokované)
– 8.3.4 - 8.3.19 (Rôzne, jednotlivé tlačidlá, 

pozri kapitolu „Prednastavenie“)

 Zobrazovacia jednotka
 Podsvietenie zobrazovacej jednotky sa 

dá automaticky vypnúť.  
Nastavenie v menu Setup: 

 setup:  
utilit:  
8.8. (Osvetlenie zobrazovacej jednotky)

 Automatické vypnutie
 Na nastavenie použite menu Setup, 

položku: 
 setup:  

utilit:  
8.7.  (Automatické vypnutie 
vyhodnocovacej jednotky)

 Časovač
 Vybrať môžete z troch nastavení 

časovača:  dve, štyri alebo desať minút: 
 setup:  

utilit:  
8.9.  (Časovač)
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Príklad so zariadením série Signum® 1:

Zapnutie, vynulovanie, tarovanie hmotnosti nádoby, naplnenie nádoby, prepnutie po zobrazení brutto hmotnosti alebo 2. jednotky hmotnosti 
alebo 10-násobne vyššie rozlíšenie, tlač protokolu

   Zobrazovacia jednotka na 
tarovanej váhe s naplnenou 
nádobou

Signum® 1: k 6.)  Prepnite zobrazenie, 
v závislosti od prednastavenia 
sa zobrazí

Signum® 2 a 3: L 

   brutto hmotnosť 
(tu napr. 50 g pre nádobu + 
120,2 g pre substrát) 

  alebo
k
   Zobrazenie v 2. jednotke 

hmotnosti (tu napr. kg)
  

  alebo

Signum® 1: k 

Signum® 2 a 3: K
   Zobrazenie s 10-násobne 

vyšším rozlíšením

 7.)  Prepnutie do 
predchádzajúceho zobrazenia 
(pri zobrazovacej jednotke 
s 10-násobne vyšším 
rozlíšením

  prepnutie späť po 5 s)

p 8.) Vytlačte protokol

    EISENSCHMIDT

     Bovenden

24.02.2017     15:10 

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

 

G#    +    170.2 g 

T     +     50.0 g 

N     +    120.2 g 

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

e 1.) Zapnite zariadenie

   Na cca 1 sekundu sa zobrazia 
všetky prvky zobrazovacej 
jednotky (kontrola 
zobrazovacej jednotky)

   Zobrazovacia jednotka na 
nezaťaženej váhe

( 2.) Vynulujte váhu

   Zobrazovacia jednotka na 
nezaťaženej váhe

 3.) Uložte nádobu na základňu
  váhy

   Zobrazí sa hmotnosť nádoby

) 4.) Vykonajte tarovanie váhy

   Zobrazovacia jednotka (net) 
na tarovanej váhe s nádobou

 5.) Naplňte nádobu
  (tu napr. 120,2 g)
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Príklad so zariadením série Signum® 3:
Váženie s číselným zadaním hmotnosti tary,
vytlačenie výsledku

e 1.)  Zapnite zariadenie. 
Nasleduje automatický vlastný 
test. Po zobrazení hmotnosti 
je zariadenie pripravené na 
váženie a je automaticky 
vynulované. Pomocou tlačidla 
( môžete kedykoľvek 
vynulovať nezaťaženú 
základňu váhy.

250 2.)  Zadajte známu hmotnosť tary 
pomocou klávesnice (tu napr. 
250 g). 

) 3.)  Prevezmite zadanú hodnotu 
tary. 

 4.)  Položte vážený materiál (napr. 
2 kg) a nádobu na váhu.

  Odčítajte výsledok.

L 5.)  Prepnite zobrazenie na netto 
hodnotu hmotnosti.  
Zobrazí sa: 
brutto hmotnosť (tu napr. 
250 g pre nádobu plus 
2 000 g pre výrobok).

L 6.)  Prepnite sa do 
predchádzajúceho zobrazenia.

p 7.) Vytlačte výsledok.

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

 

G#    +    2.250 kg 

T     +    0.000 kg 

PT2   +    0.250 kg 

N     +    2.000 kg 

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

Príklad so zariadením série Signum® 1: 
Váženie s tarovaním po položení nádoby

e 1.)  Zapnite zariadenie.  
Nasleduje automatický vlastný 
test. Po zobrazení hmotnosti 
je zariadenie pripravené na 
váženie a je automaticky 
vynulované. Pomocou tlačidla 
( môžete kedykoľvek 
vynulovať nezaťaženú 
základňu váhy. 

 2.)  Položte na váhu prázdnu 
nádobu.

 ) 3.)  Vykonajte tarovanie váhy. 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii 
automatického tarovania 
nemusíte váhu tarovať 
pomocou tlačidla ). Po 
položení nádoby preberie váha 
hmotnosť tary automaticky.

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

 4.)  Položte na váhu vážený 
materiál.

   Počkajte na zobrazenie 
jednotky hmotnosti (kontrola 
stabilizácie). Odčítajte hodnotu 
váženia.
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e 1.)  Zapnite zariadenie. 
Nasleduje automatický vlastný 
test. Po zobrazení hmotnosti je 
zariadenie pripravené na váže-
nie a je automaticky vynulo-
vané. Pomocou tlačidla ( 
môžete kedykoľvek vynulovať 
nezaťaženú základňu váhy.

 2.)  Položte na váhu prázdnu 
nádobu. 

)  3.)  Vykonajte tarovanie váhy 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii 
automatického tarovania 
nemusíte váhu tarovať 
pomocou tlačidla ). Po 
položení nádoby preberie váha 
hmotnosť tary automaticky.

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

 4.)  Položte vážený materiál 
v obale (2. hodnota tary) do 
nádoby.

250 5.)  Zadajte známu hmotnosť tary 
obalu na aktuálnej vážiacej 
jednotke pomocou klávesnice 
(tu napr. 250 g).

) 6.)  Prevezmite zadanú hmotnosť 
obalu (obe hodnoty tary sa 
pripočítajú).

  Odčítajte netto hmotnosť.

p 7.) Vytlačte výsledok.

G#    +    6.433 kg 

T     +    4.183 kg 

PT2   +    0.250 kg 

N     +    2.000 kg 

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

0 8.)  Vymazanie pamäte hodnôt 
tary: pomocou klávesnice 
zadajte hodnotu 0.

) 9.)  Prevezmite zadanú hodnotu 
(hodnoty tara sa vymažú, 
na zobrazovacej jednotke sa 
zobrazí brutto hodnota).

p 10.) Vytlačte výsledok.

G#    +    6.433 kg 

T     +    0.000 kg 

N     +    6.433 kg 

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

Príklad so zariadením série Signum® 3:
Váženie s kombinovanými hodnotami tary, vytlačenie výsledkov a vymazanie hodnôt tary 
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 Kalibrácia, nastavenie

 Účel
 Pri kalibrácii sa dá zistiť možná 

odchýlka medzi zobrazenou nameranou 
hodnotou a skutočnou nameranou 
hodnotou. Pri kalibrácii nedochádza 
k žiadnemu meniacemu sa zásahu do 
váhy.

 Nastavenie umožňuje odstránenie 
odchýlky medzi zobrazenou nameranou 
hodnotou a skutočnou nameranou hod-
notou alebo jej zníženie 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 nesamostatné 
váženie; pri samostatnej prevádzke 
s dodatočne osadenými zariadeniami 
alebo bez nich musíte rešpektovať 
národné predpisy platné na mieste 
inštalácie.

§ Pred prevádzkou pri použití s povinným 
ciachovaním vykonajte na mieste inšta-
lácie nastavenie váhy pomocou inter-
ného nastavovacieho zariadenia: pozri 
odsek »Interné nastavenie« v tejto kapi-
tole.

$ Počas prevádzky nesmie dôjsť k prekro-
čeniu teplotného rozsahu (°C) uvedené-
ho na štítku s označením.

Pre servis: 
Externé nastavenie na ciachovaných 
váhach v triede presnosti K a l

– Pri použití s povinným ciachovaním je 
externé nastavenie zablokované (kryt 
spínača je zapečatený)

– Externé nastavenie je možné len po 
odstránení zapečatenia

V takomto prípade zaniká platnosť 
ciachovania a nastavenie váhy sa musí 
upraviť.

Prevádzka ciachovanej váhy s interným 
nastavovacím zariadením pri použití 
s povinným ciachovaním:

§ Pred prevádzkou pri použití s povinným 
ciachovaním spustite na mieste 
inštalácie funkciu »Interné nastavenie«.

 Znaky
 Dostupné znaky prednastaví pripojená 

základňa váhy a môžete ich nastaviť 
v menu Setup:

– Na ciachovaných váhach nie je možné 
žiadne externé nastavenie

– Externé nastavenie pomocou štan-
dardnej hmotnosti z výrobného pred-
nastavenia alebo pomocou hmotnosti 
prednastavenej používateľom (nie na 
ciachovaných váhach): 

 setup 
wp-1

 1.9.:  (Kalibrácia, nastavenie)

– Prednastavenie hmotnosti na externú 
kalibráciu/nastavenie:  
setup 
wp-1

 1.18.: (Zadanie nastavovacej hmotnosti)

– Interné nastavenie na základniach váhy 
IS (prednastavenie pomocou: COM1: 
alebo unicom: WP2)

– Zablokovanie tlačidla J, aby sa vyššie 
uvedené funkcie nedali aktivovať: 
setup 
wp-1

 1.9.: (Kalibrácia, nastavenie)

– Kalibrácia a automatické alebo ručné 
nastavenie (nie na ciachovaných 
váhach):  
setup 
wp-1

 1.10.: (Priebeh kalibrácie/nastavenia)

– Blikajúci symbol W ako upozornenie na 
nastavovanie. Pri viacerých pripojených 
váhach bliká aj príslušné číslo váhy:  
setup 
wp-1

 1.15.: (Upozornenie na nastavenie)

– Povolenie alebo zablokovanie externého 
nastavenia:  
setup 
wp-1

 1.16.: (Externé nastavenie)
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Spínač

 1 -> Servisný spínač
 So spínačom 1 manipulujte len pri 

servise.
 2 -> Blokovací spínač ciachovania

 Poloha: vpravo
§ Spínač 2 je prepnutý doprava 

-> Nastavenie pre povinné ciachovanie, 
nie SIWSBBS

 Poloha: vľavo
§ Spínač 2 je prepnutý doľava 

-> Voľná konfigurácia, nie SIWSBBS

 
Na zariadení SIWSBBS je funkcia spínača 

2 opačne.

SIW*DCP/AC:

SIWSDCS:

SIW*BBP:

SIWSBBS:

SIW*DCP/AC:

SIWSDCS:

SIW*BBP:

SIWSBBS:

1

2

SIW*DCP/AC:

SIWSDCS:

SIW*BBP:

SIWSBBS:
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 Modely SIWR, SIWA: 
Zemepisné údaje

– Zobrazenie výšky a stupňa zemepisnej 
šírky Cal pri spustení kalibrácie, keď 
tieto hodnoty podporuje vážiaci snímač: 
setup 
utilit 
8.12.: (Zobrazenie zemepisných údajov 
pred kalibráciou/nastavením)

 Výrazy výška (Altitud), zemepisná 
šírka (Latitud) alebo gravitačné 
zrýchlenie (Gravity) sa zobrazia na 
1 sekundu. Potom sa zobrazí príslušná 
hodnota, ktorú musíte potvrdiť 
tlačidlom ).

 Poznámka
 Funkcia externého nastavenia je na 

ciachovaných zariadeniach možná 
iba rozpojenom blokovacom spínači 
po porušení zapečatenia. Následne je 
potrebné opätovné ciachovanie. 

 Interné nastavenie
Len na modeloch SIWS:
Ciachované varianty s voliteľnou 
funkciou E7

V menu Setup (setup: : wp-1: 1.9.) 
musíte nastaviť »Interné nastavenie« 
(setup: wp-1: 1.9.4).

 setup

  wp-1
   1. 9.  Kalibrácia, 

nastavenie
    1.9.1*  Externá kalibrácia/

nastavenie; 
štandardná 
hmotnosť

    1.9.3  Externá kalibrácia/
nastavenie; voliteľná 
hmotnosť (položka 
menu 1.18.1)

    1.9.4  Interné nastavenie 
(len pri modeloch 
s voličom hmotnosti)

    1.9.8  Nastavenie 
tarovacieho 
zaťaženia

    1.9.9  Vymazanie 
tarovacieho 
zaťaženia

    1.9.10  Tlačidlo J 
zablokované

   1.10.  Priebeh kalibrácie/
nastavenia

    1.10.1  Kalibrácia 
s automatickým 
nastavením

    1.10.2*  Kalibrácia s ručným 
nastavením

* = výrobné nastavenie

V telese váhy sa nachádza systém 
na internú motorickú aplikáciu 
nastavovacej hmotnosti.

Nastavenie prebieha nasledovne:
§ Zvoľte nastavenie: Stlačte tlačidlo J

> Interná nastavovacia hmotnosť sa 
aplikuje automaticky

> Váha je nastavená

> Keď je v menu Setup (Setup: wp-1: 
1.10.) nastavený parameter 1.10.1, 
váha sa nastaví automaticky

> Keď je v menu Setup (Setup: wp-1: 
1.10.) nastavený parameter 1.10.2, 
môžete na tomto mieste ukončiť 
funkciu »Interné nastavenie« bez 
nastavenia váhy

> Zaťaženie váhy nastavovacou 
hmotnosťou sa odstráni

> Protokol ISO/GMP pozri stranu 91

  Nastavenie tarovacieho 
zaťaženia

Pokyny na nastavenie
! Aktivácia tarovacieho zaťaženia je 

možná len pri rozpojenom blokovacom 
spínači.

– Tlačidlu J musí byť priradená funkcia
Aktivácia tarovacieho zaťaženia (položka 
menu 1.9.8).

! Po aktivácii tarovacieho zaťaženia 
zopnite blokovací spínač a tlačidlu 
J priraďte v položke menu 1.9 
znovu jeho pôvodnú funkciu (napr. 
externá kalibrácia/nastavenie pomocou 
hmotností definovaných používateľom).

  Vymazanie tarovacieho 
zaťaženia

Pokyny na nastavenie
! Vymazanie tarovacieho zaťaženia je 

možné len pri rozpojenom blokovacom 
spínači.

– Tlačidlu J musí byť priradená funkcia
Vymazanie tarovacieho zaťaženia 
(položka menu 1.9.9).

! Po vymazaní tarovacieho zaťaženia
zopnite blokovací spínač a tlačidlu 
J priraďte v položke menu 1.9 
znovu jeho pôvodnú funkciu (napr. 
externá kalibrácia/nastavenie pomocou 
hmotností definovaných používateľom).
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  Prevádzka
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 Príprava

§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis Setup

§ Potvrdenie menu Setup: stlačte 
tlačidlo )

$ Výber základne váhy 1 „WP1“: 
stlačte tlačidlo ) alebo

$ Zvoľte rozhranie 1 „COM-1“ alebo 
rozhranie 2 „unicom“ (v závislosti 
od rozhrania): stlačte tlačidlo k

 Výber základne váhy 2 „WP2“: 
stlačte tlačidlo )

  Setup

   wp-11

    1.9.    Kalibrácia, nastavenie
     1.9.1*  Externá kalibrácia/nastavenie; štandardná hmotnosť
     1.9.3  Externá kalibrácia/nastavenie; voliteľná hmotnosť (položka menu 1.18.1)
     1.9.4  Interné nastavenie (len pri modeloch s voličom hmotnosti)
     1.9.8  Nastavenie tarovacieho zaťaženia
     1.9.9  Vymazanie tarovacieho zaťaženia
     1.9.10  Tlačidlo J zablokované

    1.10.    Priebeh kalibrácie/nastavenia
     1.10.1  Kalibrácia s automatickým nastavením
     1.10.2*  Kalibrácia s ručným nastavením

    1.11.    Rozsah nulovania
     1.11.1  1 percento/max. zaťaženie
     1.11.2*  2 percentá/max. zaťaženie

    1.12.    Rozsah nulovania pri zapnutí
     1.12.1  Výrobné prednastavenie (podľa typu modelu)
     1.12.2  2 percentá/max. zaťaženie
     1.12.3*  5 percent/max. zaťaženie

    1.13.    Tara/nula pri zapnutí
     1.13.1*  Zap.
     1.13.2  Vyp. a vrátenie pôvodných hodnôt tary
     1.13.3  Len nula pri zapnutí

    1.15.    Upozornenie na nastavenie
     1.15.1*  Vyp.
     1.15.2  Na zobrazovacej jednotke bliká upozornenie na nastavenie »W«

    1.16.    Externé nastavenie1)
     1.16.1*  Aktívne
     1.16.22)  Blokované

    1.17.   Jednotka pre nastavovaciu hmotnosť
     1.17.1  Gram
     1.17.2*  Kilogram
     1.17.3  Libra1)

    1.18.    Zadanie nastavovacej hmotnosti
     1.18.1  Externá nastavovacia hmotnosť používateľa (zadanie, napr.: 10 000 g)

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla ) a opustite menu Setup: 
 viackrát stlačte tlačidlo (

* Výrobné nastavenie
1) = zmena nastavenia odpadá pri ciachovaných váhach
2) = výrobné nastavenie pri ciachovaných váhach

  Prevádzka

Signum 1-2-3
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( 1.) Vynulujte váhu.

J 2.)  Spustite kalibráciu (napr. po 
upozornení na nastavenie 
blikaním symbolu WP).

   Na dve sekundy sa zobrazí 
nápis c.ext.def.

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

 3.)  Položte na základňu váhy 
kalibračné/nastavovacie 
závažie.

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

Ext.     calibration  Po prerušení operácie
Soll  +      10000 g  tlačidlom ( sa vytlačí
Diff. +          1 g  protokol.
 

J 4.)  Aktivujte nastavenie 
(kalibráciu/nastavenie 
prerušte tlačidlom ().

   Po ukončení nastavenia 
sa zobrazí nastavovacia 
hmotnosť.

-------------------- Vytlačí sa protokol GMP.
24.02.2017     10:15

TypSIWR

Ser.no.     12345678

Vers.    1.0103.11.2

BVers.      01-26-02

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

Ext.     Kalibrieren 

Soll  +      10000 g 

Diff. +          1 g

Ext.       Justieren 

Diff. +          0 g

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

24.02.2017     10:15

Name:

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

Príklad:
Externá kalibrácia a ručné nastavenie pomocou štandardných hmotností (parametre váženia sú súčasťou výrobného nastavenia)
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 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. Používateľ nemôže 
meniť tieto nastavenia. 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.

 Znaky
– Zobrazenie min. prípustného váženého 

množstva: Hodnota sa zobrazí na 
4 sekundy v textovom riadku po stlačení 
tlačidla k. 

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

– Hlavička protokolu GLP:  Zadané min. 
prípustné navážené množstvo »SQmin« 
môžete dodatočne vytlačiť.

 Výrobné prednastavenie parametrov
 Zobrazenie:   SQmin   Vyp.

 Tlač v hlavičke GLP: Vyp.

 SQmin Zobrazenie * Nie
    Áno

  Tlač v hlavičke * Nie
  GLP  Áno

 * = výrobné nastavenie

 Pozri aj kapitolu »Prednastavenia«: »Parametre aplikácií (prehľad)«

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla ) a opustite menu Setup: viackrát stlačte 
tlačidlo (
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Príklad
Určenie hodnôt váženia na základe kontroly min. prípustného váženého množstva (tu SQmin: 100 g)

Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia):
Setup: Zariadenia:
 SQmin: displej: zap.

Krok Stlačenie tlačidla (alebo akcia) Zobrazenie/výstup

1. Príp. zapnite váhu a zadajte prednastavenia e
 podľa vyššie uvedeného opisu

2. Položte na váhu nádobu na naplnenie )
 váženého materiálu a vykonajte tarovanie

3. Zmerajte hmotnosť váženého materiálu Položte vážený materiál
 (tu: nedosiahnutie min. prípustného  

váženého množstva)

4. Vytlačte hodnotu váženia p |    N    +  90.0 !      |

5. Zmerajte hmotnosť iného váženého materiálu Položte vážený materiál
 (tu: prekročenie min. prípustného  

váženého množstva)

6. Vytlačte hodnotu váženia p |    N    + 110.0 g      | 

7. Aktivujte zobrazenie min. prípustného  
váženého množstva na 4 sekundy k 

8. Príp. zmerajte ďalšie vážené materiály
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 Individuálne označenie 
(identifikátor)

 Len zariadenia série Signum® 3:
 Vo všetkých aplikačných programoch 

môžete záznamu nameraných hodnôt 
priradiť identifikátor (napr. názov 
výrobku, číslo šarže atď.).

 Znaky

– K dispozícii máte štyri identifikátory.

– Každému identifikátoru môžete priradiť 
názov a hodnotu.

– Zobrazenie jednotlivých identifikátorov: 
tlačidlo d

– 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.

– Názov identifikátora zadajte v menu 
Setup, položka:

 setup: prtprot: 7.4.

 Názov smie obsahovať max. 20 znakov. 
Pri zadávaní hodnoty ID sa zobrazí max. 
jedenásť znakov, vytlačí sa ale všetkých 
20 znakov. 

– Hodnoty pre identifikátor smú 
obsahovať max. 40 znakov, ktoré 
môžete zadať pomocou tlačidla d.

– Jednotlivé znaky hodnoty identifikátora 
môžete vymazať pomocou tlačidla c.

– Keď názov ani hodnota identifikátora 
neobsahujú žiadne znaky, nevytlačia sa.

– Tlač identifikátora pri konkrétnych 
operáciách nastavíte v menu Setup 
(opis pozri odsek: Konfigurácia tlače 
protokolu, strana 81).

 Výrobné prednastavenie 
názvov identifikátorov

 ID1:  ID1

 ID2:  ID2

 ID3:  ID3

 ID4:  ID4

 Výrobné prednastavenie hodnôt 
identifikátorov

 Nie sú prednastavené žiadne hodnoty.



 Kombinované aplikácie

) 10) Prevezmite znak

 11)  Zadajte ďalšie písmená podľa 
predchádzajúceho opisu.

   Po zadaní posledného 
písmena uložte zadanie 
stlačením tlačidla ) 

k –  Otvorte položku menu 7.4.4 

Názov ID2 
 – Opakujte úkony od kroku 8

( 12)  Opustite úroveň menu a príp. 
vykonajte ďalšie nastavenia 
alebo

) 13)    Podržte tlačidlo stlačené dlho

Príklad so zariadením série Signum® 3:
Zadanie hodnôt identifikátorov.
Pre identifikátor 1 sa má zadať hodnota »123«.

d 1)  Spustite zadávanie hodnôt 
identifikátorov. 

123 2)  Zadajte hodnotu 
identifikátora 1 (tu: 123).

  .
  .
  .
 5)  Po ID4 ukončite zadávanie 

pomocou tlačidla d
 •
 •
 •
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Príklad so zariadením série Signum® 3:
Zadajte názov identifikátora.
Pre identifikátor 1 a identifikátor 2 sa ako názov majú zadať 
»číslo šarže« a »zákazník«.
 
e 1) Zapnite zariadenie

) 2)  Počas testu zobrazovacej 
jednotky stlačte tlačidlo )

    Objaví sa zobrazenie na výber 
aplikačných programov APPL 

k 3)  Otvorte položku menu setup 
na nastavenia identifikátorov 
(stláčajte tlačidlo k, kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis setup)

) 4) Zvoľte menu Setup

 5)  Otvorte položku menu 
 prtprot na nastavenia identi-
fikátorov (stláčajte tlačidlo k, 
kým sa na zobrazovacej jednot-
ke nezobrazí nápis prtprot)

) 6) Zvoľte úroveň 7.

) 7)  Stláčajte tlačidlo ), kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis 7.4.1.

k –  Otvorte položku menu 7.4.3 
Názov ID1 (stláčajte tlačidlo, 
kým sa na zobrazovacej 
jednotke nezobrazí nápis 
prtprot) 

) 8)  Stláčajte tlačidlo ) na 
zadanie písmen alebo číslic.

p, p, p, p 9)  1. Na výber znaku použite 
tlačidlá p a k (tu: c)

 Prevádzka

Signum 1-2-3
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Aplikačné programy

Aplikácia 1 – 3:  Prehľad

 Signum® 1 Signum® 2 Signum® 3

Klávesnica 6 tlačidiel 14 tlačidiel  17 tlačidiel 
plus numerická 
klávesnica

Zobrazovacia jednotka 14-segmentová 14-segmentová 14-segmentová 
  plus plus 
  symboly symboly 
  aplikácií aplikácií

Aplikácia

Jednoduché váženie X X X 
Výpočet priemernej hodnoty (váženie zvierat) – X X 
Tlač/odoslanie údajov do periférneho zariadenia X X X 
Tlač etikiet X X X 
Možnosť pripojenia druhej váhy – X X 
Počítanie – X X 
Sčítanie – X X 
Kontrola – X X 
Dávkovanie/počítanie na cieľovú hodnotu – X X 
Pamäť parametrov výrobkov – – X

Funkcia

Nulovanie X X X 
Tarovanie X X X 
Dátum/čas – X X 
Interná batéria (napájanie z akumulátora) voliteľne voliteľne voliteľne 
Identifikátor (4, vždy 40 znakov) – – X 
Čiarový kód – voliteľne voliteľne

Len zariadenia série Signum® 3:
Nasleduje tabuľkový prehľad kombinačných možností opisovaných aplikácií.
Každý riadok reprezentuje možnú kombináciu. Základná funkcia Váženie je dostupná všeobecne a nemusí sa kombinovať s výpočtovou 
funkciou.  
Postupná voľba programov: prepínanie pomocou tlačidla D

Aplikácia 1 (základná funkcia) Aplikácia 2 (kontrolná funkcia) Aplikácia 3 (funkcia pre protokol)

Počítanie – Sčítanie 
Počítanie Kontrolné váženie Sčítanie 
Počítanie Kontrolné váženie – 
Počítanie Klasifikácia –

Neutrálne meranie – Sčítanie 
Neutrálne meranie Kontrolné váženie Sčítanie 
Neutrálne meranie Kontrolné váženie – 
Neutrálne meranie Klasifikácia –

Váženie zvierat – Sčítanie 
Váženie zvierat Kontrolné váženie Sčítanie 
Váženie zvierat Kontrolné váženie – 
Váženie zvierat Klasifikácia –

Percentuálne váženie – Sčítanie 
Percentuálne váženie Kontrolné váženie Sčítanie 
Percentuálne váženie Kontrolné váženie – 
Percentuálne váženie Klasifikácia –

– – Netto celkom

– Kontrolné váženie Sčítanie
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Anwendungsprogramme
Applikationen 1 - 3: Übersicht

Signum® 1 Signum® 2 Signum® 3

Tastatur 6 Tasten 14 Tasten 17 Tasten plus
numerische
Tastatur

Anzeige 14-Segment 14-Segment 14-Segment
plus plus
Applikations Applikations
Symbole Symbole

Applikation

Einfaches Wägen X X X
Mittelwertbildung (Tierwägen) – X X
Drucken/Daten an Peripherie senden X X X
Etikettendruck X X X
Anschlussmöglichkeit einer Zweitwaage – X X
Zählen – X X
Summieren – X X
Kontrollieren – X X
Dosieren/Zählen auf Zielwert – X X
Produktdatenspeicher – – X

Funktion

Nullstellen X X X
Tarieren X X X
Datum/Uhrzeit – X X
Interne Batterie (Akku-Betrieb) optional optional optional
Identifier (4 je 40 Zeichen) – – X
Barcode – optional optional

Nur Signum® 3:
Nachfolgend ist tabellarisch zusammengestellt, wie sich die beschriebenen Anwendungen kombinieren lassen.
Jede Zeile steht für eine mögliche Kombination. Die Grundfunktion Wägen ist generell verfügbar, sie muss nicht mit einer 
Rechenfunktion kombiniert werden. 
Programme nacheinander anwählen: Umschalten mit Taste D

Anwendung 1 (Basisfunktion) Anwendung 2 (Kontrollfunktion) Anwendung 3 (Protokollfunktion)

Zählen – Summieren
Zählen Kontrollwägen Summieren
Zählen Kontrollwägen –
Zählen Klassieren –

Neutrales Messen – Summieren
Neutrales Messen Kontrollwägen Summieren
Neutrales Messen Kontrollwägen –
Neutrales Messen Klassieren –

Tierwägen – Summieren
Tierwägen Kontrollwägen Summieren
Tierwägen Kontrollwägen –
Tierwägen Klassieren –

Prozentwägen – Summieren
Prozentwägen Kontrollwägen Summieren
Prozentwägen Kontrollwägen –
Prozentwägen Klassieren –

– – Netto Total

– Kontrollwägen Summieren

Anwendungen kombinieren

Zero
0

Tare
T

Function
Fn

Print
ISO-
Test

On
Standby

Signum1

A

Info

n

Scale# Zero
0

Tare
T

Function

Fn
Print

ISO-
Test

On
Standby

Resolution

x10
NET
B/G

CF
Clear

Function ToggleReference
REF OK

Signum2

A

Reference
REF

Signum 3

n

Scale# Zero
0

Tare
T

Function

Fn
Print

ISO-
Test Resolution

x10
NET
B/G

ID MemOn
Standby

Info
CF
Clear

Function ToggleOK

0.

2 3

987

4 5 6

1

A
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 Aplikácia Počítanie Z
 Tento aplikačný program umožňuje 

určenie počtu dielov, ktoré majú 
približne rovnakú kusovú hmotnosť.

 Znaky
– Prevzatie referenčnej hmotnosti »wRef« 

z váhy

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie referenčnej kusovej hmotnosti 

»wRef« pomocou klávesnice

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie referenčného počtu kusov 

»nRef« pomocou klávesnice

– Zadanie referenčnej hmotnosti 
pomocou čítačky čiarových kódov

– Automatická optimalizácia kusovej 
hmotnosti

– Počítanie pomocou dvoch základní váhy

– Informačný režim pomocou tlačidla I 

– Prepnutie zobrazenia medzi kusmi 
a hmotnosťou pomocou tlačidla W

– Možnosť nastavenia parametra 
»Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti« 
pri preberaní referenčnej kusovej 
hmotnosti

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: Z: 3.7. 
(Autom. tarovanie 1. hmotnosti) 
Signum® 3:

 APPL: A.Tare

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s posledným používa-
ným referenčným počtom kusov »nRef« 
a poslednou používanou referenčnou 
kusovou hmotnosťou »wRef«. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Appl: Z: 3.8. 
(Autom. spustenie pri zapnutí) 
Signum® 3:

 APPL: A.start

– Ukončenie aplikácie, vymazanie
 parametra:
 Hodnota kusovej hmotnosti zostane 

v referenčnej pamäti aktívna, kým sa 
nevymaže, neprepíše pomocou tlačidla 
c, alebo kým sa nezmení aplikácia. 
Referenčná kusová hmotnosť zostane 
uložená v pamäti aj po vypnutí váhy.

 Len zariadenia série Signum® 3:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 APPl: sel.cf. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie 
pomocou klávesnice sa pripočíta 
k vyrovnaniu tary. Nastavenie: kód 
3.25.1 (výrobné prednastavenie) 2) 
Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia). Ak najskôr vykonáte 
zadanie pomocou klávesnice, neskoršie 
vyrovnanie tary prepíše zadanie 
pomocou klávesnice. Nastavenie: kód 
3.25.2 Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Signum® 2

Appl: Z nm: 3.25.;
Signum® 3
Appl: tare. f: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Appl: Z: 9.1. 
Signum® 3:

 APPL: def.app: 9.1.

 Predpokladom na výpočet počtu dielov 
je znalosť priemernej hmotnosti kusu 
(referenčná kusová hmotnosť). Dá sa 
získať tromi rôznymi spôsobmi:

– pomocou výpočtu:
 –  Položte počet dielov prednastavený 

pomocou referenčného počtu kusov 
na pripojenú základňu váhy a stlačte 
tlačidlo O na výpočet priemernej 
kusovej hmotnosti

 –  Alebo ho vyberte pomocou tlačidla 
r tak, že na pripojenú základňu 
váhy položte ľubovoľný počet dielov, 
počet položených dielov zadajte 
pomocou klávesnice a stlačte tlačidlo 
O na výpočet priemernej kusovej 
hmotnosti

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí od 
presnosti výpočtu kusovej hmotnosti 
nastavenej v menu Setup. Určí sa buď 
na základe zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky, zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10, zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadajte referenčnú kusovú hmotnosť 

(tzn. hmotnosť 1 kusa) pomocou 
klávesnice a uložte ju pomocou 
tlačidla O

– Referenčná kusová hmotnosť sa načíta 
pomocou čítačky čiarových kódov  

 Po inicializácii môže spočítanie dielov 
zabezpečiť pripojená základňa váhy.

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania novou hodnotou. Zostávajú 
uložené v pamäti aj po vypnutí váh.
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 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte 
tlačidlo )

§ Voľba aplikácie Počítanie:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Počítanie

  3.6.  Minimálne zaťaženie na 
inicializáciu

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 
na displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 
na displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 
na displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 
na displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 
jednotiek na displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 
jednotiek na displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 
jednotiek na displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 
jednotiek na displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 
jednotiek na displeji

   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 
jednotiek na displeji

  3.9.   Rozlíšenie na výpočet kusovej 
hmotnosti

   3.9.1*  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej 
jednotky

   3.9.2  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej 
jednotky + 1 desatinné 
miesto

   3.9.3  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej 
jednotky + 2 desatinné 
miesta

   3.9.4 Interné rozlíšenie

  3.11 Preberacie kritérium
   3.11. 1* So stabilizáciou
   3.11. 2  So zostrenou 

stabilizáciou

  3.12. Optimalizácia kusovej hmotnosti
   3.12.1 Vyp.
   3.12.3* Automaticky

  3.13. Referenčná váha
   3.13.1*  Nie je vybraná žiadna 

základňa váhy
   3.13. 2 Základňa váhy WP1
   3.13. 3 Základňa váhy WP2

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla ) 
a opustite menu Setup: viackrát stlačte 
tlačidlo (

 Preberacie kritérium
 Referenčná kusová hmotnosť sa preberie 

po stabilizácii zobrazenia hodnoty váže-
nia. Stabilizácia zobrazenia hodnoty 
váženia sa identifikuje, keď nameraná 
hodnota kolíše v rámci prednastaveného 
tolerančného rozsahu. O čo je toleranč-
ný rozsah menší, o to presnejšia je iden-
tifikácia stabilizácie.

V menu Setup v položke:
Appl: Z: 3.11.

Signum® 3: 
appl1: count: 3.11.

môžete pre kritérium preberania nastaviť 
možnosť „Normálna stabilizácia“ alebo 
„So zostrenou stabilizáciou“ (menší 
tolerančný rozsah). Pri možnosti „So 
zostrenou stabilizáciou“ je preberanie 
priemernej kusovej hmotnosti 
spoľahlivejšie a lepšie reprodukovateľné, 
avšak za určitých okolností sa predlžuje 
merací čas.

 Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 

hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Appl: Z: 3.9.

Signum® 3: 
Appl1: count: 3.9.

Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti 
„+1 desatinné miesto“, „+2 desatinné 
miesta“ alebo „S interným rozlíšením“. 
Pri možnosti „+1 desatinné miesto“ sa 
rozlíšenie netto hodnoty zvýši o jedno 
miesto (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 10), 
analogicky pri možnosti „+2 desatinné 
miesta“ (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100), 
resp. maximálne na dostupné interné 
rozlíšenie. 

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:

 Appl: Z: 3.6.

Signum® 3: 
appl1: count: 3.6.

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať.  
Keď je položené bremeno príliš ľahké, 
dôjde pri aktivácii k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29

– Nedôjde k inicializácii
– Nastavený referenčný počet kusov 

sa uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 
zaťažená základňa váhy na automatické 
tarovanie hmotnosti nádoby (1. hmot-
nosť), nastavíte v menu Setup v polož-
ke:

 Appl: Z: 3.5.

Signum® 3: 
appl: m.weigh: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).



Signum 1-2-3

 Aplikácia Počítanie Z

54

 Optimalizácia kusovej hmotnosti
 V menu Setup v položke:
 Appl: Z: 3.12.

Signum® 3: 
appl1: count: 3.12.

 určíte, či sa má počas série meraní 
vykonávať automatická optimalizácia 
kusovej hmotnosti. Na umožnenie 
optimalizácie kusovej hmotnosti musí 
byť splnených nasledujúcich 6 kritérií:

1. V menu Setup musí byť položka menu 
nastavená na 3.12.3.

2. Nový počet kusov musí byť v porovnaní 
s pôvodným počtom kusov vyšší 
o minimálne dva kusy.

3. Nový počet kusov nesmie byť vyšší ako 
dvojnásobok pôvodného počtu kusov 
(toto obmedzenie neplatí pre prvú 
optimalizáciu, keď ste kusovú hmotnosť 
zadali pomocou čítačky čiarových kódov 
alebo pomocou klávesnice)

4. Nový počet kusov musí byť < 1 000 ks.
 

 
 
 
 
 
 
 

Referenzstück-
zahl „alt“

Aufgelegte
Stückzahl

Bereich für Stück-
gewichtsoptimierung

n n + 2 2 · n

5. Rozdiel medzi interne vypočítaným 
počtom kusov (napr. 17,24) a celým 
číslom (v príklade: 17) musí byť nižší 
ako ± 0,3 kusa.

6. Musí byť splnené kritériu stabilizácie 
váhy.

 Pri voľbe automatickej optimalizácie 
kusovej hmotnosti v menu Setup 
a zobrazení počtu kusov (pcs) sa na 
zobrazovacej jednotke pod stĺpcovým 
grafom zobrazí nápis Auto. Na 
skutočné vykonanie optimalizácie 
upozorňuje nápis (opt.) trvalo 
zobrazený v textových riadkoch. 
Počas optimalizačnej fázy sa v riadku 
nameraných hodnôt nakrátko zobrazí 
nápis 0pt a optimalizovaný počet  
kusov.

Nová referenčná kusová hmotnosť 
a nový referenčný počet kusov sa 
uložia do pamäte. 

 Počítanie pomocou dvoch základní váhy
 Na počítanie môžete použiť súčasne dve 

základne váhy. Pri tom sa rozlišujú dva 
prevádzkové režimy:

– počítanie pomocou dvoch rovnocenných 
základní váhy,

– počítanie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy.

 Počítanie pomocou dvoch rovnocenných 
základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku počítajú diely 
s veľkými hmotnostnými rozdielmi. 
Pomocou jednej základne váhy počíta 
používateľ ľahké diely a pomocou 
druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 setup: 
utilit: 
8.11. : (prioritná váha pri spúšťaní)

 Po zapnutí zariadenia je aktívna vždy 
prioritná váha, a to bez ohľadu na 
automatickú inicializáciu aplikácie 
Počítanie.

 Počítanie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy:

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, 
ale iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, 
ale s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
kusovú hmotnosť s vysokou presnosťou, 
tzn. môžete počítať veľmi presne bez 
toho, aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické 
prepnutie na referenčnú váhu (v riadku 
nameraných hodnôt sa zobrazí Ref). 
Po spustení nasleduje prepnutie späť na 
množstevnú váhu.

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:

 Appl: Z: 3.13.

Signum® 3: 
appl1: count: 3.13.

 Automatickú optimalizáciu kusovej 
hmotnosti vykonáva vždy aktuálne 
aktívna váha, tzn. nie je potrebné 
automatické prepínanie váh.

 Aplikácia Počítanie Z
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Príklad: 
Určenie neznámeho počtu kusov dielov. 
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 1: Počítanie
Setup: Parametre zariadenia: Protokol tlače: PRTPROT: 7.6, 
potom vyberte rôzne položky (pozri kapitolu „Prednastavenia“)

 1.)  Položte na váhu prázdnu 
nádobu

) 2.)  Vykonajte tarovanie váhy 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii 
automatického tarovania 
nemusíte tarovanie váhy 
vykonávať pomocou tlačidla 
), po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary 
automaticky.

 3.)  Vložte do nádoby ľubovoľný 
referenčný počet kusov 
(tu napr. 20 kusov).

20 4.)  Len zariadenia série Signum® 3: 
Zadajte počet referenčných 
dielov pomocou klávesnice.

r 5.)  Spustite výpočet referenčnej 
kusovej hmotnosti

   Signum® 2: 
Nastavte počet referenčných 
dielov pomocou tlačidla r: 
1, 2, 5, 10, 20 atď. 
Pomocou tlačidla O spustite 
výpočet referenčnej kusovej 
hmotnosti.

   Ak je hmotnosť príliš nízka, 
zobrazí sa v hlavnom zobraze-
ní Inf 29 výzva na nastavenie 
minimálneho zaťaženia na 
nižší počet jednotiek alebo 
na vloženie vyššieho počtu 
dielov do nádoby a na zadanie 
vhodného referenčného počtu 
kusov. 

 6.)  Neznámy počet ďalších dielov 
v nádobe na váženie

  Odčítajte výsledok

   Po vykonaní automatickej 
referenčnej optimalizácie sa na 
zobrazovacej jednotke zobrazí 
nápis Opt.

p 7.) Vytlačte výsledok

nRef   +        38 pcs Nakonfigurovaný protokol
wRef  + 0.003280 kg  tlače: pozri stranu 81
G#    +    0.373 kg 

T     +    0.248 kg 

N     +    0.125 kg 

 

Qnt           38 pcs 

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

 Aplikácia Počítanie Z

Signum 1-2-3



Signum 1-2-3

 Aplikácia Neutrálne meranie Z nM  Aplikácia Neutrálne meranie Z nM

56

Aplikácia Neutrálne 
meranie Z nM

 Tento aplikačný program vám umožní 
meranie dĺžok, plôch a objemu 
pomocou váhy. Ako jednotka sa zobrazí 
symbol o.

 Znaky
– Prevzatie referenčnej hmotnosti »wRef« 

z váhy

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie referenčnej hmotnosti »wRef« 

pomocou klávesnice
 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie výpočtového súčiniteľa »nRef« 

pomocou klávesnice 
– Zadanie referenčnej hmotnosti 

pomocou čítačky čiarových kódov
– Meranie pomocou dvoch základní váhy
– Informačný režim pomocou tlačidla I 
– Prepnutie zobrazenia z merania na 

hmotnosť pomocou tlačidla w
– Možnosť nastavenia parametra 

»Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty« 
pri preberaní referenčnej hmotnosti

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: Z nm: 3.7. 
(Autom. tarovanie 1. hmotnosti)
Signum® 3: 
Appl: a.tare: 3.7.

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s posledným použí-
vaným výpočtovým súčiniteľom »nRef« 
a poslednou používanou referenčnou 
hmotnosťou »wRef«. Možnosť nastave-
nia v menu Setup, položka:

 Appl: Z nm: 3.8. 
(Autom. spustenie pri zapnutí)
Signum® 3: 
Appl: a.start: 3.8.

– Ukončenie aplikácie, vymazanie
 parametra:
 Hodnota kusovej hmotnosti zostane 

v referenčnej pamäti aktívna, kým sa 
nevymaže, neprepíše pomocou tlačidla 
c, alebo kým sa nezmení aplikácia. 
Referenčná kusová hmotnosť zostane 
uložená v pamäti aj po vypnutí váhy.

 Len zariadenia série Signum® 3:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: sel.cf: 3.24. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia: 
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie 
pomocou klávesnice sa pripočíta 
k vyrovnaniu tary. Nastavenie: kód 
3.25.1 (výrobné prednastavenie)

 2) Zadanie pomocou klávesnice prepí-
še predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia). Ak najskôr vykonáte 
zadanie pomocou klávesnice, neskoršie 
vyrovnanie tary prepíše zadanie pomo-
cou klávesnice. Nastavenie: kód 3.25.2 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:  
Signum® 2: 
Appl: Z nM: 3.25. ; 
Signum® 3: 
Appl: tare. f: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Appl: Z nM: 9.9.1.  
Signum® 3: 
Appl: def.app: 9.1. 
Na určenie výsledku výpočtu musí byť 
známa priemerná hmotnosť referencie 
(referenčná hmotnosť, napr. hmotnosť 
metra elektrického kábla). Referenčná 
hmotnosť sa dá získať tromi rôznymi 
spôsobmi: 

– pomocou výpočtu:
 –  Položte množstvo prednastavené 

pomocou výpočtového súčiniteľa na 
pripojenú základňu váhy a stlačte 
tlačidlo O na výpočet referenčnej 
hmotnosti

 –  Na pripojenú základňu váhy položte 
ľubovoľné množstvo váženého 
materiálu, pomocou klávesnice zadajte 
výpočtový súčiniteľ a stlačte tlačidlo 
O na výpočet referenčnej hmotnosti.

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí od 
presnosti výpočtu referenčnej hodnoty 
nastavenej v menu Setup. Určí sa buď 
na základe zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky, zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10, zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

– Zadajte referenčnú hmotnosť (napr. 
hmotnosť 1 m elektrického kábla) 
pomocou klávesnice a uložte ju 
pomocou tlačidla O

– Referenčná hmotnosť sa načíta pomocou 
čítačky čiarových kódov

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania novou hodnotou. Zostávajú 
uložené v pamäti aj po vypnutí váhy. 

 Príprava

§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e
§ Počas testu zobrazovacej jednotky 

stlačte tlačidlo )
§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 

k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte 
tlačidlo )

§ Voľba aplikácie Neutrálne meranie:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )
 Parametre aplikácie Neutrálne meranie

  3.6.  Minimálne zaťaženie na 
inicializáciu

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 
na displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 
na displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 
na displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 
na displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek 
na displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek 
na displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 
jednotiek na displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 
jednotiek na displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 
jednotiek na displeji

   3. 6.10  Zvýšenie o 1 000 
jednotiek na displeji

  3.9.  Rozlíšenie na výpočet referenčnej 
hodnoty

   3.9.1*  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia zobrazovacej 
jednotky

   3.9.2  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky + 
1 desatinné miesto

   3.9.3  Zaokrúhlenie podľa 
rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky + 
2 desatinné miesta

   3.9.4 Interné rozlíšenie

  3.10.  Počet desatinných miest zobrazenia 
výsledku

   3.10.1* Žiadne
   3.10.2 1 desatinné miesto
   3.10.3 2 desatinné miesta
   3.10.4 3 desatinné miesta

  3.11. Preberacie kritérium
   3.11.1* So stabilizáciou
   3.11.2  So zostrenou 

stabilizáciou

  3.13.  Referenčná váha
   3.13.1* Vyp.
   3.13.2 Základňa váhy WP1
   3.13.3 Základňa váhy WP2

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (
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 Preberacie kritérium
 Referenčná hmotnosť sa preberie po 

stabilizácii váhy.  
Stabilizácia váhy sa identifikuje, keď 
nameraná hodnota kolíše v rámci 
prednastaveného tolerančného rozsahu. 
O čo je tolerančný rozsah menší, o to 
presnejšia je identifikácia stabilizácie.

 V menu Setup v položke:
Appl: Z nM: 3.11.  

Signum® 3: 
appl1:  
Neutr.M:3.11. 
môžete pre kritérium preberania nastaviť 
možnosť „Normálna stabilizácia“ alebo 
„So zostrenou stabilizáciou“ (menší 
tolerančný rozsah). Pri možnosti „So 
zostrenou stabilizáciou“ je preberanie 
referenčnej hmotnosti spoľahlivejšie 
a lepšie reprodukovateľné, avšak za 
určitých okolností sa predlžuje merací 
čas.

 Presnosť výpočtu referenčnej hodnoty

 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:
Appl: Z nM: 3.9.  

Signum® 3: 
appl1:  
Neutr.M: 3.9. 
Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti 
„+1 desatinné miesto“, „+2 desatinné 
miesta“ alebo „S interným rozlíšením“. 
Pri možnosti „+1 desatinné miesto“ sa 
rozlíšenie netto hodnoty zvýši o jedno 
miesto (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 10), 
analogicky pri možnosti „+2 desatinné 
miesta“ (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100), resp. 
pomocou maximálneho dostupného 
interného rozlíšenia. 

 Počet desatinných miest pri zobrazení 
výsledku

 Pri neutrálnom meraní sa môžu 
zobrazovať nielen celé hodnoty, ale aj 
hodnoty dielikov stupnice (napr. 1,25 
o elektrického kábla). Počet desatinných 
miest zobrazovaných pri neutrálnom 
meraní môžete nastaviť v menu Setup 
v položke:
Appl: Z nM: 3.10. 

Signum® 3: 
appl1:  
Neutr.M: 3.10. 

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:
Appl: Z nM: 3.6.  

Signum® 3: 
appl1:  
Neutr.M: 3.6. 
Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať. Keď je položené 
bremeno príliš ľahké, dôjde pri aktivácii 
k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29

– Zaznie tón signalizujúci chybu (dvojité 
pípnutie)

– Nedôjde k inicializácii
– Nastavený výpočtový súčiniteľ sa uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:

 Appl: Z nM: 3.5.  

Signum® 3: 
appl: m.weigh: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).

 Neutrálne meranie pomocou dvoch 
základní váhy

 Na neutrálne meranie môžete použiť 
súčasne dve základne váhy. Pri tom 
sa rozlišujú dva prevádzkové režimy:

– neutrálne meranie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy,

– neutrálne meranie pomocou 
referenčnej a množstevnej váhy.

 Neutrálne meranie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku vážia vážené 
materiály s veľkými hmotnostnými 
rozdielmi. Pomocou jednej základne 
váhy odváži používateľ ľahké diely 
a pomocou druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 setup: 
utilit: 
8.11. : (prioritná váha pri spúšťaní)

 Po zapnutí zariadenia je aktívna 
vždy prioritná váha, a to bez ohľadu 
na automatické spustenie aplikácie 
Neutrálne meranie.

 Neutrálne meranie pomocou referenčnej 
a množstevnej váhy: 

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, 
ale iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, 
ale s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
hmotnosť s vysokou presnosťou, tzn. 
môžete merať veľmi presne bez toho, 
aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické prep-
nutie na referenčnú váhu. Po spustení 
nasleduje automatické prepnutie na 
množstevnú váhu. 

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:
Appl: Z nM: 3.13. 

Signum® 3: 
appl1:  
Neutr.M: 3.13. 
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Príklad:
Zmeranie elektrického kábla s dĺžkou 25 m.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 1: Neutrálne meranie
Setup: Protokol tlače; PRTPROT 7.6.
potom vyberte rôzne položky

 1.)  Položte na váhu prázdnu 
nádobu

) 2.)  Vykonajte tarovanie váhy
   Poznámka: Pri aktívnej funkcii 

automatického tarovania 
nemusíte tarovanie váhy 
vykonávať pomocou tlačidla 
), po položení nádoby 
preberie váha hmotnosť tary 
automaticky

248 3.)  Len zariadenia série Signum® 3:
   Zadajte hmotnosť metra kábla 

pomocou klávesnice (tu napr. 
248 g)

O 4.)  Prevezmite zadanú hodnotu 
ako referenčnú hmotnosť

 5.)  Vkladajte káble do nádoby na 
váženie, kým nedosiahnete 
požadované množstvo

  Odčítajte výsledok

p 6.) Vytlačte výsledok

nRef  +        1 o Nakonfigurovaný protokol tlače: 
wRef  +    0.248 kg pozri stranu 81

G#    +    6.794 kg

T     +    0.541 kg

N     +    6.253 kg

Qnt           25 o 

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

 Aplikácia Neutrálne meranie Z nM

Signum 1-2-3
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  Aplikácia Výpočet 
priemernej hodnoty 
(váženie zvierat) V

 Tento aplikačný program vám umožní 
výpočet priemerných hodnôt z viacerých 
meraní hmotnosti pomocou váhy.

 Táto aplikácia sa používa pri vážených 
objektoch alebo prostrediach, ktoré 
nie sú počas merania nehybné (napr. 
zvieratá).

 Znaky

– Ručné alebo automatické spustenie 
výpočtu priemernej hodnoty. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 appl1: anim.wg: 3.18.

 Pri ručnom spúšťaní sa výpočet 
priemernej hodnoty spúšťa stlačením 
tlačidla, keď sú splnené podmienky na 
spustenie. Pri automatickom spustení, 
keď je váha zaťažená a sú splnené 
podmienky na spustenie.

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie počtu meraní hmotnosti 

pomocou klávesnice 

 Len zariadenia série Signum® 2:
– Počet meraní na výpočet priemernej 

hodnoty môžete zvoliť pomocou 
tlačidla r

– Informačný režim 

– Prepnutie zobrazenia z položky 
„Výsledok posledného merania“ do 
položky „Aktuálna hmotnosť“ a späť 
pomocou tlačidla w

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka:
Appl: V: 3.20.

Signum® 3:
 Appl1:  

anim.wg: 3.20.

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: V: 3.7.

Signum® 3:
 appl1:  

anim.wg: 3.7.

– Automatické spustenie výpočtu prie-
mernej hodnoty po zapnutí a zaťažení 
váhy (pri splnených podmienkach na 
spustenie). Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

Appl: V: 3.8.

Signum® 3:
 Appl: a.start: 3.8.

– Ukončenie aplikácie, vymazanie 
parametra: 
Počet meraní zostane v pamäti aktívny, 
kým sa nevymaže, neprepíše pomocou 
tlačidla c, alebo kým sa nezmení 
aplikácia.  
Počet meraní zostane uložený v pamäti 
aj po vypnutí váhy.

 Len zariadenia série Signum® 3:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: sel.cf: 3.24. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
Ak najskôr pomocou tlačidla
) prevezmete vyrovnanie tary 
 (hodnota váženia), umožníte neskor-
šie zadanie pomocou klávesnice. 
Toto zadanie pomocou klávesnice 
sa pripočíta k vyrovnaniu tary.  
Nastavenie: kód 3.25.1 (výrobné 
 prednastavenie)
Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia). Ak najskôr vykonáte 
zadanie pomocou klávesnice, neskoršie 
vyrovnanie tary prepíše zadanie 
pomocou klávesnice. Nastavenie: 
kód 3.25.2
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka: Signum® 2
Appl: V: 3.25.

Signum® 3:
Appl: tare. f: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: V: 9.9.1.

 
Signum® 3:
Appl: DEF.App: 9.1.

 Na výpočet priemernej hodnoty je 
potrebných viacero meraní. Počet 
meraní hmotnosti, ktoré sa použijú na 
výpočet priemernej hodnoty, môžete 
zadať pomocou klávesnice. 

 Počet meraní zostane aktívny až do 
prepísania. Zostáva uložený aj po 
vypnutí váhy a po prepnutí do inej 
aplikácie.

 Výpočet priemernej hodnoty môžete 
spustiť tromi rôznymi spôsobmi:

– Ručné spustenie s prednastaveným 
počtom meraní:

 Položte na váhu vážený materiál 
a stlačte tlačidlo O

– Ručné spustenie s ľubovoľným počtom 
meraní: 

 Položte na váhu vážený materiál, 
zadajte počet meraní pomocou 
klávesnice. Pomocou tlačidla r 
uložíte merania hmotnosti a spustíte 
výpočet priemernej hodnoty

– Automatické spustenie 
s prednastaveným počtom meraní:

 Meranie sa spustí po položení váženého 
materiálu na základňu váhy a po splnení 
podmienok na spustenie

 Aplikácia Neutrálne meranie Z nM
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 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte 
tlačidlo )

§ Voľba aplikácie Váženie zvierat:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Váženie zvierat

  3. 6. Minimálne zaťaženie na spustenie
   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 

na displeji
   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 

na displeji
   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 

na displeji
   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 

na displeji
   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek 

na displeji
   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek 

na displeji
   3.6.7  Zvýšenie o 100 jednotiek 

na displeji
   3.6.8  Zvýšenie o 200 jednotiek 

na displeji
   3.6.9  Zvýšenie o 500 jednotiek 

na displeji
   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 jednotiek 

na displeji

  3.18.   Spustenie výpočtu priemernej 
hodnoty

   3.18.1* Ručne
   3.18.2 Automaticky

  3.19.  Pohyb zvierat
   3.19.1 0,1 % z meraného objektu
   3.19.2* 0,2 % z meraného objektu
   3.19.3 0,5 % z meraného objektu
   3.19.4 1 % z meraného objektu
   3.19.5 2 % z meraného objektu
   3.19.6 5 % z meraného objektu
   3.19.7 10 % z meraného objektu
   3.19.8 20 % z meraného objektu
   3.19.9 50 % z meraného objektu
   3.19.10 100 % z meraného objektu

  3.20. Autom. tlač výsledku
   3.20.1* Vyp.
   3.20.2 Zap.

  3.21.  Zobrazenie výsledkov staticky po 
uvoľnení

   3.21.1*  Pevné zobrazenie až do 
limitu uvoľnenia 

   3.21.2  Pevné zobrazenie až do 
stlačenia tlačidla c

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné spustiť výpočet priemernej 
hodnoty, nastavíte v menu Setup 
v položke:
Appl: V: 3.6.

Signum® 3: 
appl1:  
anim.wg: 3.6. 
Prednastavenie minimálneho zaťaženia 
pomáha predovšetkým pri automatickom 
spustení meraní.

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 
zaťažená základňa váhy na automatické 
tarovanie hmotnosti nádoby (1. hmot-
nosť) alebo na automatickú tlač výsled-
kov, nastavíte v menu Setup v položke:

 Appl: V: 3.5.

Signum® 3: 
appl: a.tare: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na spustenie výpočtu 
priemernej hodnoty položiť na váhu 
minimálne 1 000 g (= 1 000 dielikov 
stupnice).

 Spustenie meraní
 Výpočet priemernej hodnoty sa spustí, 

až keď budú odchýlky hmotnosti na 
váhe pri troch nameraných hodnotách 
v rámci prednastaveného tolerančného 
rozsahu. Prípustná tolerancia je uvedená 
v položke „Percentá z meraného 
objektu“ (0,1 %;

 0,2 %; …; 50 %; 100 %) a nastavíte ju 
v menu Setup v položke: 
Appl: V: 3.19.

Signum® 3: 
appl1: 
anim.wg: 3.19.

 Ak je prípustná hodnota pohybu zvierat 
napr. 2 % z meraného objektu a meraný 
objekt váži 10 kg, meranie sa spustí, 
až keď budú odchýlky hmotnosti pri 
troch nameraných hodnotách nižšie ako 
200 g.

 Zobrazovacia jednotka
 V hlavnom zobrazení sa zobrazí 

„zmrazené“ zobrazenie vypočítanej 
priemernej hodnoty so zvolenou 
jednotkou hmotnosti. Symbol ! 
(prepočítaná hodnota) sa aktivuje.

 Tlačidlo w umožňuje prepnutie 
z tohto zobrazenia výsledku do 
aktuálneho zobrazenia váhy a znovu 
späť.

 Keď je v menu Setup v položke: 
Appl: V: 3.21.

Signum® 3: 
appl1:  
anim.wg: 3.21.

 zvolená položka menu „Pevné zobraze-
nie až do limitu uvoľnenia“, nasleduje 
po uvoľnení váhy (hmotnosť je nižšia 
ako polovica minimálneho zaťaženia) 
automatické prepnutie do zobrazenia 
hodnoty váženia. Výsledok z posledného 
výpočtu priemernej hodnoty sa stratí.

 Ak je zvolená položka menu „Pevné 
zobrazenie až do stlačenia tlačidla 
c“, zostáva vypočítaná priemerná 
hodnota zobrazená v hlavnom zobra-
zení aj po uvoľnení váhy, kým nestlačíte 
tlačidlo c alebo nespustíte nové 
meranie.
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Príklad:
Zmeranie hmotnosti myši.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 1: Váženie zvierat
Setup: Protokol tlače; PRT.PROT:7.6 potom vyberte rôzne položky

   Položte na váhu prázdnu 
nádobu.

) 1.)  Vykonajte tarovanie váhy. 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii 
automatického tarovania 
nemusíte váhu tarovať 
pomocou tlačidla ), po 
položení nádoby preberie váha 
hmotnosť tary automaticky.

 

 2.)  Vložte myš do nádoby na 
váženie.

20 3.)  Len zariadenia série Signum® 3: 
Zadajte počet meraní 
hmotnosti pomocou klávesnice 
(tu napr. 20 meraní).

r 4.)  Uložte zadanú hodnotu 
a spustite výpočet priemernej 
hodnoty.

   Meranie sa spustí, až keď budú 
odchýlky hmotnosti na váhe 
pri troch nameraných hodno-
tách v rámci prednastaveného 
tolerančného rozsahu.  
Počet zostávajúcich meraní sa 
zobrazuje v textovom riadku. 

   Odčítajte výsledok výpočtu 
priemernej hodnoty.

p 5.)  Vytlačte výsledok.  
Poznámka: Pri aktívnej 
automatickej tlači výsledkov 
nemusíte stláčať tlačidlo 
p. Výsledok sa vytlačí 
automaticky.

mDef  +       20  Nakonfigurovaný protokol 
T     +    0.292 kg  tlače: pozri stranu 81 
x-Net +    0.183 kg

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

   Pokiaľ menu Setup neobsahuje 
iné nastavenie, nasleduje 
po uvoľnení váhy prepnutie 
zo zobrazenia výsledku na 
zobrazenie hodnoty váženia. 
Zariadenie je pripravené na 
ďalšie meranie.
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 Aplikácia 
 Percentuálne váženie L
 Tento aplikačný program vám pri 

prednastavenej referenčnej hmotnosti 
umožní určenie percentuálnych podielov 
z položeného bremena.  
Ako jednotka sa zobrazí L.

 Znaky
– Prevzatie aktuálnej odváženej hodnoty 

ako referenčnej hmotnosti pre referenčnú 
percentuálnu hodnotu »pRef«

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie referenčnej hmotnosti »Wxx%« 

pre 100 % pomocou klávesnice

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Zadanie referenčnej percentuálnej 

hodnoty »pRef« pomocou klávesnice

– Zadanie referenčnej hmotnosti pomocou 
čítačky čiarových kódov

– Zobrazenie hodnoty straty (hodnota 
rozdielu) alebo zostávajúcej hodnoty 

– Zobrazenie až troch desatinných miest. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 appl1:  
Perc.wg: 3.10. 

– Percentuálne váženie pomocou dvoch 
základní váhy

– Informačný režim pomocou tlačidla I
– Prepnutie zobrazenia z percent na hmot-

nosť pomocou tlačidla a späť pomocou 
tlačidla w.

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: L: 3.7.

Signum® 3: 
appl: a.tare: 3.7.

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy. Aktivuje sa s údajmi aktívnymi 
pri poslednej inicializácii. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:

 Appl: L: 3.8.

Signum® 3: 
appl: a.start: 3.8.

– Ukončenie aplikácie, vymazanie para-
metra: Hodnota referenčnej hmotnosti 
zostane v pamäti aktívna, kým ju nevy-
mažete, neprepíšete pomocou tlačidla 
c, alebo kým nezmeníte aplikáciu. 
Hodnota zostane uložená v pamäti aj 
po vypnutí váhy.

Len zariadenia série Signum® 3:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: sel.cf: 3.24. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie 
pomocou klávesnice sa pripočíta 
k vyrovnaniu tary.  
Nastavenie: kód 3.25.1 (výrobné 
prednastavenie)
2) Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia).
Ak najskôr vykonáte zadanie pomocou 
klávesnice, neskoršie vyrovnanie tary 
prepíše zadanie pomocou klávesnice. 
Nastavenie: kód 3.25.2
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: L: 3.25. 

Signum® 3:
Appl: tare. f: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:

 Appl: L: 9.9.1.

Signum® 3: 
appl: def.app: 9.1.

 Predpokladom na výpočet percentuálnej 
hodnoty je znalosť referenčnej percen-
tuálnej hodnoty. Dá sa získať tromi rôz-
nymi spôsobmi:

– pomocou výpočtu:
 –   Na pripojenú základňu váhy položte 

množstvo referenčného materiálu 
prednastavené pomocou referenčnej 
percentuálnej hodnoty a na spustenie 
stlačte tlačidlo O.

 –  Na pripojenú základňu váhy položte 
ľubovoľné množstvo referenčného 
materiálu, pomocou klávesnice zadaj-
te referenčnú percentuálnu hodnotu 
a na spustenie stlačte tlačidlo r.

 Určenie referenčnej hmotnosti závisí 
od presnosti prevzatia hmotnosti 
nastavenej v menu Setup. Určí sa buď 
na základe zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky, zaokrúhlenia 
podľa rozlíšenia zobrazovacej jednotky 
krát 10, zaokrúhlenia podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100 alebo 
pomocou maximálneho interného 
rozlíšenia.

– Zadajte pomocou klávesnice referenčnú 
hmotnosť pre 100 % a na spustenie 
stlačte tlačidlo O.

– Referenčná hmotnosť sa načíta 
pomocou čítačky čiarových kódov 

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania. Zostávajú uložené v pamäti 
aj po vypnutí zariadenia série Signum®. 

 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte 
tlačidlo )

§ Voľba aplikácie Percentuálne váženie:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Percentuálne váženie

  3. 6. Minimálne zaťaženie na inicializáciu

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku na 
displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky na 
displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek na 
displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek na 
displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek na 
displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek na 
displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 jednotiek na 
displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 jednotiek na 
displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 jednotiek na 
displeji

   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 jednotiek 
na displeji

  3. 9.   Rozlíšenie 
na výpočet referenčnej hodnoty

   3.9.1*  Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky

   3.9.2  Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky + 1 
desatinné miesto

   3.9.3  Zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky + 2 
desatinné miesta

   3.9.4 Interné rozlíšenie

  3.10.   Počet desatinných miest zobrazenia 
výsledku

   3.10.1* Žiadne
   3.10.2 1 desatinné miesto
   3.10.3 2 desatinné miesta
   3.10.4 3 desatinné miesta

  3.11 Preberacie kritérium
   3.11.1* So stabilizáciou
   3.11.2   So zostrenou stabilizáciou

  3.13.  Referenčná váha
   3.13.1*  Nie je vybraná žiadna 

základňa váhy
   3.13.2 Základňa váhy WP1
   3.13.3 Základňa váhy WP2

  3.15.  Zobrazenie po prepočte
   3.15.1* Zvyšok
   3.15.2 Strata

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (
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 Preberacie kritérium
 Referenčná hmotnosť sa preberie po 

stabilizácii váhy.  
Stabilizácia váhy sa identifikuje, keď 
nameraná hodnota kolíše v rámci 
prednastaveného tolerančného rozsahu. 
O čo je tolerančný rozsah menší, o to 
presnejšia je identifikácia stabilizácie.

 V menu Setup v položke:
Appl: L: 3.11.

Signum® 3:
 Appl1:  

Perc.wg: 3.11.

 môžete pre kritérium preberania nastaviť 
možnosť „Normálna stabilizácia“ alebo 
„So zostrenou stabilizáciou“ (menší 
tolerančný rozsah). Pri možnosti „So 
zostrenou stabilizáciou“ je preberanie 
referenčnej hmotnosti spoľahlivejšie 
a lepšie reprodukovateľné, avšak za 
určitých okolností sa predlžuje merací 
čas.

 Presnosť výpočtu kusovej hmotnosti
 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 

hmotnosti nastavíte v menu Setup 
v položke:
Appl: L: 3.9.

Signum® 3:
 Appl1: 

Perc.wg: 3.9.

 Rozlíšenie pri určovaní referenčnej 
hmotnosti zvýšite voľbou možnosti 
„+1 desatinné miesto“, „+2 desatinné 
miesta“ alebo „S interným rozlíšením“. 
Pri možnosti „+1 desatinné miesto“ sa 
rozlíšenie netto hodnoty zvýši o jedno 
miesto (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 10), 
analogicky pri možnosti „+2 desatinné 
miesta“ (zaokrúhlenie podľa rozlíšenia 
zobrazovacej jednotky krát 100), resp. 
pomocou maximálneho dostupného 
interného rozlíšenia. 

 Zobrazenie výsledku
 Pri percentuálnom vážení sa výsledok 

dá zobraziť ako hodnota zvyšku alebo 
straty. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: L: 3.15.

Signum® 3:
 Appl1:  

Perc.wg: 3.15.

 Vzorce:
 Zvyšok =   (aktuálna hmotnosť -  

100 % hmotnosť)/* 100

 Strata =  (aktuálna hmotnosť -  
100 % hmotnosť)/ 
100 % hmotnosť * 100

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy, aby bolo 
možné vykonať inicializáciu, nastavíte 
v menu Setup v položke:
Appl: L: 3.6.

Signum® 3:
 Appl1:  

Perc.wg: 3.6.

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať. Keď je položené 
bremeno príliš ľahké, dôjde pri aktivácii 
k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29

– Nedôjde k inicializácii
– Nastavená referenčná percentuálna 

hodnota sa uloží

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:
Appl: L: 3.5.

Signum® 3:
 appl:m.weigh: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na inicializáciu 
položiť na váhu minimálne 1 000 g 
(= 1 000 dielikov stupnice).

 Percentuálne váženie 
pomocou dvoch základní váhy

 Na percentuálne váženie môžete použiť 
súčasne dve základne váhy. Pri tom sa 
rozlišujú dva prevádzkové režimy:

– percentuálne váženie pomocou 
dvoch rovnocenných základní váhy,

– percentuálne váženie pomocou 
referenčnej a množstevnej váhy.

 Percentuálne váženie pomocou dvoch 
rovnocenných základní váhy:

 Tento prevádzkový režim sa používa, 
keď sa na pracovisku vážia vážené 
materiály s veľkými hmotnostnými 
rozdielmi. Pomocou jednej základne 
váhy odváži používateľ ľahké diely 
a pomocou druhej ťažké.

 Jednu z týchto dvoch váh môžete 
nastaviť ako prioritnú.  
Na to použite menu Setup, položku:

 setup: utilit: 8.11. 

 (prioritná váha pri spúšťaní)
 
 Po zapnutí zariadenia série Signum® 2 

alebo Signum® 3 je aktívna vždy 
prioritná váha, a to bez ohľadu na 
automatickú inicializáciu aplikácie 
Percentuálne váženie.

 Percentuálne váženie pomocou 
referenčnej a množstevnej váhy 

 Pri tomto prevádzkovom režime má 
referenčná váha vysoké rozlíšenie, 
ale iba pomerne nízke maximálne 
zaťaženie. Množstevná váha je váha 
s vysokým maximálnym zaťažením, 
ale s pomerne nízkym rozlíšením.

 Vďaka tomu dokážete určiť referenčnú 
hmotnosť s vysokou presnosťou, tzn. 
môžete merať veľmi presne bez toho, 
aby ste si museli obstarávať drahú 
základňu váhy s vysokým rozlíšením 
a vysokým maximálnym zaťažením.

 Na inicializáciu stačí automatické 
prepnutie na referenčnú váhu (v riadku 
nameraných hodnôt sa potom zobrazí 
Ref). Po spustení nasleduje automatické 
prepnutie na množstevnú váhu. 

 Základňu váhy nastavte ako referenčnú 
váhu v menu Setup, položka:
Appl: L: 3.13.

Signum® 3:
 Appl1: 

Perc.wg: 3.13.
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Príklad:
Rozváženie 100 % váženého materiálu.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 1: Percentuálne váženie
Setup: Protokol tlače, PRTPROT 7.6, potom vyberte rôzne položky

 1.)  Položte na váhu prázdnu 
nádobu

) 2.)  Vykonajte tarovanie váhy 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii 
automatického tarovania 
nemusíte váhu tarovať 
pomocou tlačidla ), po 
položení nádoby preberie váha 
hmotnosť tary automaticky

 3.)  Naplňte referenčný materiál 
do nádoby podľa nastavenej 
referenčnej percentuálnej 
hodnoty (tu napr. 85 g)

O 4.)  Spustite výpočet referenčnej 
hmotnosti. Na výpočet 
sa použije aktuálna netto 
hodnota váženia a nastavená 
referenčná percentuálna 
hodnota

   Pri príliš nízkej hmotnosti sa 
v hlavnom zobrazení zobrazí 
nápis Inf 29 

   Nastavte minimálne zaťaženie 
na nižší počet jednotiek na 
displeji

 5.)  Ďalej napĺňajte nádobu až 
na požadované množstvo 
(tu 100 %)

p 6.) Vytlačte výsledok

pRef  +      20 %  Nakonfigurovaný protokol
wRef  +   0.085 kg  tlače: pozri stranu 81

G#    +   1.080 kg 

T     +   0.675 kg 

N     +   0.423 kg 

 

Prc   +     100 % 

-------------------
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 Aplikácia Kontrolné 
váženie O

 Tento aplikačný program umožňuje 
určenie, či vážený materiál zodpovedá 
prednastavenej hodnote hmotnosti,  
resp. či sa nachádza v prednastavenom 
tolerančnom rozsahu.  
Kontrolné váženie umožňuje aj jednodu-
ché rozváženie vážených materiálov na 
určitú požadovanú hodnotu. 

 Znaky

– Zadanie požadovanej hodnoty (Setp) 
a tolerančného rozsahu pomocou 
klávesnice alebo ako váženej hodnoty 
hmotnosti z váhy.

– Zadanie tolerančného rozsahu (medzí) 
pomocou absolútnych hodnôt (hodnoty 
min. a max.) alebo ako percentuálnej 
odchýlky od požadovanej hodnoty. 
Signum1-2-3 Pre zariadenia série 
Signum3 môžete dodatočne zadať voľne 
nastaviteľné percentuálne medze (4.5.3) 
alebo relatívne medze (4.5.4).

 Možnosť nastavenia v menu, položka: 
Appl: O: 4.5. 
Signum® 3: 
Appl 2: 
check.wg: 4.5.

– Zadanie požadovanej hodnoty ako 
váženej hodnoty hmotnosti pomocou 
základne váhy a určenie hornej a dolnej 
medze ako percentuálnej odchýlky od 
požadovanej hodnoty (nastavenie, kód 
4.5.2). Percentuálnu hodnotu môžete 
zmeniť pomocou tlačidla r: 0,1 %, 
0,2 %, 0,5 %, 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %, 
5 % alebo 10 %.

– Zadanie požadovanej hodnoty, dolnej 
medznej hodnoty (minimum) a hornej 
medznej hodnoty (maximum) ako 
váženej hodnoty hmotnosti pomocou 
základne váhy.

– Kontrola pri zadávaní požadovanej 
hodnoty a medzných hodnôt, aby platilo 
horná medza > požadovaná hodnota > 
dolná medza > 1 jednotka na displeji.

– Kontrolný rozsah buď od 30 % do 170 % 
požadovanej hodnoty alebo od 10 % do 
nekonečna.

– Zobrazenie výsledku v hlavnom 
zobrazení, v stĺpcovom diagrame, ako 
aj zopnutí riadiacich výstupov na ďalšie 
elektronické spracovanie výsledkov.

– Prepnutie hlavného zobrazenia zo 
zobrazenia hmotnosti na zobrazenie 
medznej hodnoty a späť pomocou 
tlačidla w. V zobrazení medzných 
hodnôt sa hodnoty mimo medzí 
zobrazujú pomocou symbolov „LL“ 
(príliš nízka) alebo „HH“ (príliš vysoká).

– Informačný režim pomocou tlačidla I

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka: 
Appl: O:: 4,6.

Signum® 3:
Appl 2: 
check.wg: 4.6.

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka: Appl: O:: 3.7.

Signum® 3:
Appl: a.tare: 3.7.

– Automatická inicializácia pri zapnutí 
váhy s údajmi aktívnymi pri predchá-
dzajúcej inicializácii. Možnosť nastave-
nia v menu Setup, položka: 
Appl: O:: 3.8.

Signum® 3:
appl: a.start: 3.8. 

Len zariadenia série Signum® 3:
– Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií.  
V aplikáciách sa vymažú buď uložené 
hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka: 
Appl: sel.cf: 3.24.

(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie 
pomocou klávesnice sa pripočíta 
k vyrovnaniu tary. Nastavenie: kód 
3.25.1 (výrobné prednastavenie)
2) Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia).
Ak najskôr vykonáte zadanie pomocou 
klávesnice, neskoršie vyrovnanie tary 
prepíše zadanie pomocou klávesnice. 
Nastavenie: kód 3.25.2
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Signum® 2:
Appl: O:: 3.25.;
Signum® 3:
Appl: tare. f:: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Signum® 2:
Appl: O:: 9.1.

Signum® 3:
Appl: def.app: 9.1.

 Na kontrolu je potrebná požadovaná hodnota, 
s ktorou sa porovná aktuálna hodnota 
váženia.  Požadovanú hodnotu môžete 
zadať pomocou klávesnice alebo prevziať 
ako váženú hodnotu hmotnosti z váhy. 
Požadovaná hodnota má tolerančný rozsah. 
Uvádza sa:

– v absolútnych hodnotách zadávaných 
pomocou klávesnice alebo v podobe vážených 
hodnôt hmotnosti alebo

– ako percentuálna odchýlka od požadovanej 
hodnoty, ktorá sa zadáva pomocou klávesnice

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne do ich 
vymazania tlačidlom c alebo prepísania. 
Zostávajú uložené v pamäti aj po vypnutí váhy. 

 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e
§ Počas testu zobrazovacej jednotky stlačte 

tlačidlo )
§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo k, kým 

sa na zobrazovacej jednotke nezobrazí nápis 
Setup

§ Potvrdenie menu Setup: stlačte tlačidlo )
§ Voľba aplikácie Kontrola:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na potvrdenie 

stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Kontrola

  4.2.  Kontrolný rozsah
   4.2.1* 30 až 170 %
   4.2.2 10 % až nekonečno

  4.3. Režim riadiaceho výstupu »SET«:
   4.3.1* Výstup »SET«
   4.3.2 Prevádzková pohotovosť

  4.4.  Spínacie výstupy
   4.4.1 Vyp.
   4.4.2 Zopnutie vždy
   4.4.3 Zopnutie pri stabilizácii
   4.4.4*  Zopnutie v kontrolnom rozsahu
   4.4.5  Zopnutie pri stabilizácii 

v kontrolnom rozsahu

  4.5.  Zadanie parametrov
   4.5.1*  Min., max., požadovaná 

hodnota, absolútne hodnoty
   4.5.2  Len požadovaná hodnota 

s percentuálnymi medzami
   4.5.3  Požadovaná hodnota s neobmedze-

nými percentuálnymi medzami
  4.5.4  Požadovaná hodnota; hodnoty min. 

a max. ako relatívne hmotnosti 
vzhľadom na požadovanú hodnotu.

  4.6. Automatická tlač
   4.6.1* Vyp.
   4.6.2 Zap.
   4.6.3 Výpis – iba dobré
   4.6.4 Výpis – iba zlé

  4.7. Kontrolné váženie voči nule
   4. 7. 1* Vyp.
   4.7. 2 Zap. 

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla ) 
a opustite menu Setup: viackrát stlačte 
tlačidlo (.
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 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 

zaťažená základňa váhy na automatické 
tarovanie hmotnosti nádoby (1. hmot-
nosť) alebo na automatickú tlač výsled-
kov, nastavíte v menu Setup v položke:
Appl: O:: 3.5.

Signum® 3:
 Appl: m.weigh: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 10 
stupňov:

  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na tarovanie alebo 
tlač výsledku položiť na váhu minimálne 
1 000 g (= 1 000 dielikov stupnice).

 Zobrazovacia jednotka
 Výsledok merania sa zobrazí v zobrazení 

hmotnosti alebo medznej hodnoty.

– Zobrazenie hmotnosti
 V riadku nameraných hodnôt sa vždy 

zobrazujú hodnoty váženia, aj keď 
príslušné hodnoty nedosahujú alebo 
prekračujú medzné hodnoty.

 Stĺpcový diagram sa zobrazuje 
so symbolmi pre dolnú medzu, 
požadovanú hodnotu a hornú medzu. 
Hmotnosť položeného váženého 
materiálu sa v rozsahu 0 až minimálne 
zaťaženie zobrazuje logaritmicky, nad 
týmto rozsahom lineárne.

– Zobrazenie medznej hodnoty

 Ako zobrazenie hmotnosti, ale:
 –  LL sa v hlavnom zobrazení zobrazuje 

pre hodnoty váženia, ktoré sú nižšie 
ako dolná medzná hodnota

 –  HH sa v hlavnom zobrazení zobrazuje 
pre hodnoty váženia, ktoré sú vyššie 
ako horná medzná hodnota

 Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
 Aplikácia Kontrola podporuje vstupné/

výstupné rozhranie.
 Štyri výstupy sú zapojené nasledovne 

(pozri aj obrázok):

– Nižšie
– Rovné
– Vyššie
– Set

 V menu Setup v položke:
Appl: O:: 4.4.

Signum® 3:
 Appl 2: 

check.wg: 4.4.

 môžete pre riadiace výstupy nastaviť, 
či sú

– vypnuté, 
– zopnuté vždy, 
– zopnuté pri stabilizácii, 
– zopnuté v kontrolnom rozsahu, 
– zopnuté pri stabilizácii v kontrolnom 

rozsahu.

 Výstup „Set“ mení svoju hladinu 
normálne, keď sa hmotnosť približuje 
k požadovanej hmotnosti. Tomuto 
výstupu môžete alternatívne priradiť 
funkciu „Pripravený na prevádzku“. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: O:: 4.3.

Signum® 3:
 Appl 2: 

check.wg: 4.3.

 Tým sa umožní napr. jednoduché, 
externé optické zobrazenie výsledkov 
váženia alebo merania.

 Všetky výstupy majú hladinu High, keď:

– aplikácia nie je aktivovaná,
– váha nie je stabilizovaná a je zvolené 

nastavenie „pri stabilizácii…“,
– sa hmotnosť nenachádza v kontrolnom 

rozsahu.

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
– Riadiaci výstup „SET“: set
– Spínacie výstupy: zopnuté vždy

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
– Riadiaci výstup „SET“: set
– Spínacie výstupy: v kontrolnom rozsahu

 Špecifikácie výstupov:
– V stabilizovanom stave majú hladiny 

úroveň High: > 3,7 V/+4 mA
– V aktívnom stave majú hladiny úroveň 

High: < 0,4 V/-4 mA
! Výstupy nie sú odolné proti skratu.

Sollgewicht

Unterer
Grenzwert

Oberer
Grenzwert

Kontrollbereich
30 % 170%

Gleich

Set

Kleiner

Betriebsbereit

Größer

Set

Sollgewicht

Unterer
Grenzwert

Oberer
Grenzwert

Kontrollbereich
30 % 170%

Gleich

Betriebsbereit

Kleiner

Größer
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Príklad: 1
Kontrola vážených materiálov pomocou požadovanej hmotnosti 1 250 g a prípustnej odchýlky -10 g až +30 g 
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 2: Kontrolné váženie
Setup: Protokol tlače; PRTPROT: 7.6, potom vyberte rôzne položky

O 1.)  Spustite prvú požadovanú 
hodnotu a zadanie tolerancie

 2.)  Položte vážený materiál 
s požadovanou hmotnosťou 
(tu 1 250 g)

O 3.) Uložte požadovanú hodnotu

1240 4.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3:  
Zadajte hodnotu pre dolnú 
medzu (tu 1 240 g)

O 5.)  Uložte hodnotu pre dolnú 
medzu

1280 6.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3:  
Zadajte hodnotu pre hornú 
medzu (tu 1 280 g)

O   Uložte hodnotu pre hornú 
medzu

  7.)
  Zmerajte vážené materiály

p 8.)  Vytlačte výsledok 
   Poznámka: Pri aktívnej 

automatickej tlači výsledkov 
nemusíte stláčať tlačidlo 
p. Výsledok sa vytlačí 
automaticky.

Setp  +   1.250 kg  Požadovaná hodnota
Min   +   1.240 kg  Minimum
Max   +   1.280 kg  Maximum

G#    +   1.256 kg  Brutto hmotnosť
T     +   0.000 kg  Hmotnosť tary
N     +   1.256 kg  Netto hmotnosť

Lim   +    0.48 %   Percentuálna odchýlka od 
požadovanej hodnoty*

W.Diff+   0.006 kg   Absolútna odchýlka od 
požadovanej hodnoty

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

 *  Len v zobrazení medznej 
hodnoty: 
Keď je hmotnosť nižšia ako 
minimum, zobrazí sa tu: LL

   Keď je hmotnosť vyššia ako 
maximum, zobrazí sa tu: HH
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Aplikácia Kontrola voči nule 
Príklad: 2
Kontrola vážených materiálov pomocou požadovanej hmotnosti 1 250 g a prípustnej odchýlky -10 g až +30 g 
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 2: Kontrolné váženie voči nule (parameter 4. 7. 2)
Setup: Protokol tlače; PRTPROT 7.6, potom vyberte rôzne položky

O 1.)  Spustite prvú požadovanú 
hodnotu a zadanie tolerancie

 2.)  Položte vážený materiál 
s požadovanou hmotnosťou 
(tu 1 250 g)

O 3.) Uložte požadovanú hodnotu

1240 4.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3: 
Zadajte hodnotu pre dolnú 
medzu (tu 1 240 g)

O 5.)  Uložte hodnotu pre dolnú 
medzu

1280 6.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3: 
Zadajte hodnotu pre hornú 
medzu (tu 1 280 g)

O   Uložte hodnotu pre hornú 
medzu

 7.) Zmerajte vážené materiály

p 8.)  Vytlačte výsledok 
Poznámka: Pri aktívnej 
automatickej tlači výsledkov 
nemusíte stláčať tlačidlo p.  
Výsledok sa vytlačí 
automaticky.

Setp  +   1.250 kg  Požadovaná hodnota
Min   +   1.240 kg  Minimum
Max   +   1.280 kg  Maximum

G#    +   1.256 kg  Brutto hmotnosť
T     +   0.000 kg  Hmotnosť tary
N     +   1.256 kg  Netto hmotnosť

Lim   +    0.48 %   Percentuálna odchýlka od 
požadovanej hodnoty*

W.Diff+   0.006 kg   Absolútna odchýlka od 
požadovanej hodnoty

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

 *  Len v zobrazení medznej 
hodnoty:  
Keď je hmotnosť nižšia ako 
minimum, zobrazí sa tu: LL

   Keď je hmotnosť vyššia ako 
maximum, zobrazí sa tu: HH
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 Aplikácia Klasifikácia W
 Tento aplikačný program umožňuje 

určenie prednastavenej hmotnostnej 
triedy, do ktorej patrí hodnota 
hmotnosti.

 Znaky
– Klasifikácia s tromi alebo piatimi 

hmotnostnými triedami. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:
Appl: W: 4.8.

Signum® 3:
 Appl 2:  

class: 4.8.

– Zadanie horných medzí tried pomocou 
klávesnice alebo na základe prevzatia 
hodnôt hmotnosti z váhy

– Zadanie horných medzí tried prostred-
níctvom absolútnych hodnôt alebo vo 
forme percentuálnej odchýlky od hornej 
medze prvej triedy. Možnosť nastavenia 
v menu, položka: 
Appl: W: 4.9.

Signum® 3:
 Appl 2:  

class: 4.9.

– Informačný režim pomocou tlačidla I 

– Prepnutie hlavného zobrazenia 
zo zobrazenia tried na zobrazenie 
hmotnosti a späť pomocou tlačidla w.

– Možnosť nastavenia automatickej tlače 
výsledkov v menu Setup, položka:
Appl: W: 4.10.

Signum® 3:
 Appl 2:  

class: 4.10.

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: W: 3.7.

Signum® 3:
 appl: a.tare: 3.7.

– Automatická inicializácia pri 
zapnutí váhy s údajmi aktívnymi pri 
predchádzajúcej inicializácii. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:
Appl: W: 3.8.

Signum® 3:
 appl: a.start: 3.8.

Len zariadenia série Signum® 3:
 Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: sel.cf: 3.24. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie pomo-
cou klávesnice sa pripočíta k vyrovnaniu 
tary. Nastavenie: kód 3.25.1 (výrobné 
prednastavenie)
2) Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia).  
Ak najskôr vykonáte zadanie pomocou 
klávesnice, neskoršie vyrovnanie tary 
prepíše zadanie pomocou klávesnice.  
Nastavenie: kód 3.25.2
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Signum® 2:
Appl: tare. f:: 3.25.

Signum® 3:
Appl: W:: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia, možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:
Appl: W:: 9.1.

Signum® 3:
 appl: def.app: 9.1.

 Na klasifikáciu musíte zadať medzné 
hodnoty oddeľujúce jednu triedu od 
nasledujúcej.

 Na klasifikáciu sú potrebné medze medzi 
jednotlivými hmotnostnými triedami. 
Dolná medza prvej triedy je definovaná 
prednastaveným minimálnym zaťažením. 
Ďalšie hmotnostné medze sa definujú 
pomocou horných medzí tried. Môžete 
ich zadať dvoma rôznymi spôsobmi:

– Zadanie hmotnosti:
 Pre každú hornú medzu triedy (okrem 

poslednej triedy) zadajte hodnotu 
hmotnosti pomocou klávesnice alebo 
na základe prevzatia odváženej hodnoty 
hmotnosti.

– Zadanie percentuálnej hodnoty:
 Hornú medzu triedu 1 zadajte pomocou 

klávesnice alebo na základe prevzatia 
odváženej hodnoty hmotnosti. Pre horné 
medze ďalších tried zadajte pomocou 
klávesnice percentuálnu odchýlku od 
hornej medze prvej triedy.

 Príklad: Zadajte 100 g ako hornú medzu 
pre triedu 1. Potom zadajte 15 %. 

 Pri 3 triedach vyplynú nasledujúce 
hmotnostné triedy:

 Trieda 0: do minimálneho zaťaženia
 Trieda 1: > minimálne zaťaženie – 100 g
 Trieda 2: > 100 g – 115 g
 Trieda 3: > 115 g – maximálne zaťaženie
 Pri 5 triedach vyplynú nasledujúce 

hmotnostné triedy:
 Trieda 0: do minimálneho zaťaženia
 Trieda 1: > minimálne zaťaženie – 100 g
 Trieda 2: > 100 g – 115 g
 Trieda 3: > 115 g – 130 g
 Trieda 4: > 130 g – 145 g
 Trieda 5: > 145 g – maximálne zaťaženie

 Inicializačné hodnoty zostávajú aktívne 
do ich vymazania tlačidlom c alebo 
prepísania. Zostávajú uložené v pamäti 
aj po vypnutí váhy. 

 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte tlačidlo 
)

§ Voľba aplikácie Klasifikácia: viackrát 
stlačte tlačidlo k a na potvrdenie 
stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Klasifikácia

  3.6.  Minimálne zaťaženie na 
inicializáciu a určenie dolnej 
medze triedy 1

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 
na displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 
na displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 
na displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 
na displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek 
na displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek 
na displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 
jednotiek na displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 
jednotiek na displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 
jednotiek na displeji

   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 
jednotiek na displeji

  4.3. Režim riadiaceho výstupu »SET«:
   4.3.1* Výstup »SET«
   4.3.2  Prevádzková pohotovosť 

pre riadiace systémy

  4.7. Spínacie výstupy
   4.7.1 Vyp.
   4.7.2 Zopnutie vždy
   4.7.3* Zopnutie pri stabilizácii

  4.8.  Počet tried
   4.8.1* 3 triedy
   4.8.2 5 tried

  4.9.  Zadanie parametrov
   4.9.1* Hodnoty hmotnosti
   4.9.2 Percentuálne hodnoty

  4.10.  Automatická tlač
   4.10.1* Vyp.
   4.10.2 Zap.

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (
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 Minimálne zaťaženie 
 Minimálne zaťaženie pre prvú triedu 

nastavíte v menu Setup v položke:
Appl: W: 3.6.

Appl 2:  
Signum® 3:
class: 3.6.

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
aplikácia inicializovať.

 Pri inicializovanej aplikácii sa hodnoty 
hmotnosti nižšie ako minimálne 
zaťaženie zaradia do triedy 0, nezobrazí 
sa žiadna trieda hmotnosti.

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí byť 
zaťažená základňa váhy na automatické 
tarovanie hmotnosti nádoby (1. hmot-
nosť) alebo na automatickú tlač výsled-
kov, nastavíte v menu Setup v položke:
Appl: W: 3.5.

Signum® 3:
 Appl: m.weigh: 3.5. 

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 10 
stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte pre prvú triedu, resp. 
na tarovanie alebo tlač výsledku položiť 
na váhu minimálne 1 000 g (= 1 000 
dielikov stupnice).

 Zobrazovacia jednotka
 Výsledok merania sa zobrazí v zobrazení 

hmotnosti alebo triedy.

– Zobrazenie hmotnosti:
 Aktuálna hmotnosť sa zobrazí v riadku 

nameraných hodnôt, aktuálna trieda 
v textových riadkoch.

– Zobrazenie tried:
 Aktuálna trieda sa zobrazí v riadku 

nameraných hodnôt, aktuálna hmotnosť 
v textových riadkoch.

 Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
 Aplikácia Klasifikácia podporuje 

vstupné/výstupné rozhranie.
 Štyri výstupy sú zapojené nasledovne 

(pozri aj obrázok):

– Pri troch triedach:
 – trieda 1
 – trieda 2
 – trieda 3
 – Set
– Pri piatich triedach:
 – trieda 1/2
 – trieda 2/3/4
 – trieda 4/5
 – Set

 V menu Setup v položke:
Appl: W: 4.7.

Signum® 3:
 Appl 2:  

class: 4.7.

 môžete pre riadiace výstupy nastaviť, 
či sú

– vypnuté, 
– zopnuté vždy, 
– zopnuté pri stabilizácii. 

 Výstup „Set“ mení svoju hladinu 
normálne, keď hmotnosť nedosahuje 
minimálne zaťaženie. Tomuto výstupu 
môžete alternatívne priradiť funkciu 
„Pripravený na prevádzku“. Možnosť 
nastavenia v menu Setup, položka:
Appl: W: 4.3.

Signum® 3:
 Appl 2:  

class: 4.3.

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
Reakcie výstupov pri 3 triedach

Digitálne vstupné/výstupné rozhranie
Reakcie výstupov pri 5 triedach

Klasse
1 2 3

Mindestlast Maximallast

Set

Klasse 3

Betriebsbereit

Klasse 1

Klasse 2

Klasse
1 2 3 4 5

Mindestlast Maximallast

Set

Klasse 1/2

Klasse 4/5

Betriebsbereit

Klasse 2/3/4
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Príklad:
Klasifikácia do troch tried.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 2: Klasifikácia
Setup: Protokol tlače; PRTPROT 7.6, potom vyberte rôzne položky

O 1.)  Spustite zadávanie medzí tried

110 2.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3:  
Zadajte hornú medzu pre prvú 
triedu pomocou klávesnice (tu 
110 g)

O 3.)  Uložte hornú medzu pre prvú 
triedu

130 4.)  Len pri zariadeniach série 
Signum® 3:  
Zadajte hornú medzu pre 
druhú triedu pomocou 
klávesnice (tu 130 g)

O 5.)  Uložte hornú medzu pre druhú 
triedu

 6.)  Položte na základňu váhy 
vážený materiál

  Odčítajte výsledok

p 7.)  Vytlačte výsledok 
Poznámka: Pri aktívnej 
automatickej tlači výsledkov 
nemusíte stláčať tlačidlo p.  
Výsledok sa vytlačí 
automaticky.

Lim1  +   0.110 kg  Nakonfigurovaný protokol
Lim2  +   0.130 kg  tlače: pozri stranu 81

G#    +   0.118 kg 

T     +   0.000 kg 

N     +   0.118 g 

 

Class         2

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

+
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 Aplikácia Sčítanie s

 Tento aplikačný program vám 
umožní sčítanie hmotností uložených 
v sumarizačnej pamäti pomocou váhy.  
Okrem sumy sa uloží aj počet sčítaných 
položiek.

 Znaky
– Možnosť na rozváženie až 999 položiek

 Automatické prevzatie hodnôt:
– Súčasné uloženie netto hodnôt a prepo-

čítaných hodnôt (ak sú dostupné). Mož-
nosť nastavenia v menu Setup, položka: 
Appl:s: 3.16.

Signum® 3:
Appl 3:  
totaliz: 3.16.

– Preberanie hodnôt váženia a prepočí-
taných hodnôt buď z aplikácie 1 (napr. 
počítanie, percentuálne váženie), alebo 
z aplikácie 2 (kontrolné váženie); mož-
nosť nastavenia v menu Setup, položka:
Appl: s: 3.22.

Signum® 3:
Appl 3:  
totaliz: 3.22.

– Zobrazenie aktuálneho počítadla 
položiek v textových riadkoch 
(vzhľadom na už spočítané položky)

– Rozváženie na celkovú hmotnosť 
prostredníctvom zobrazenia obsahu 
sumarizačnej pamäte plus aktuálnej 
hmotnosti položenej na aktívnej 
základni váhy v textových riadkoch

– Ručné alebo automatické prevzatie 
hodnôt

– Presné sčítanie pomocou dvoch základní 
váhy

– Informačný režim pomocou tlačidla I 

– Automatická tlač pri prebraní položiek

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: s: 3.7.

Signum® 3:
 appl: a.tare: 3.7.

– Uloženie neukončeného sčítania so 
zabezpečením proti výpadkom po 
vypnutí zariadenia série Signum® 3. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka
Appl: s: 3.8.

Signum® 3:
 Appl: a.start: 3.8.

 Len zariadenia série Signum® 3:
– Tlačidlu c sa dajú priradiť rôzne 

funkcie na vymazanie aplikácií. 
 V aplikáciách sa vymažú buď uložené 

hodnoty všetkých aplikácií, alebo 
selektívne len uložené hodnoty aktívnej 
aplikácie. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:

 Appl: sel.cf: 3.24. 
(Sel. CF funkcia, tlačidlo c 
v aplikáciách)

– Tarovacia funkcia:
1) Ak najskôr pomocou tlačidla ) 
prevezmete vyrovnanie tary (hodnota 
váženia), umožníte neskoršie zadanie 
pomocou klávesnice. Toto zadanie 
pomocou klávesnice sa pripočíta 
k vyrovnaniu tary.  
Nastavenie: kód 3.25.1 (výrobné 
prednastavenie)
2) Zadanie pomocou klávesnice prepíše 
predtým vykonané vyrovnanie tary 
(hodnota váženia).
Ak najskôr vykonáte zadanie pomocou 
klávesnice, neskoršie vyrovnanie tary 
prepíše zadanie pomocou klávesnice.  
Nastavenie: kód 3.25.2
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: s: 3.25. ;
Signum® 3
Appl: tare.f: 3.25.

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: s: 9.1.

Signum® 3:
 Appl: def.app: 9.1.

 Na sčítanie je dostupná sumarizačná 
pamäť pre netto a brutto hodnoty. 
Odvážené hodnoty sa do sumarizačnej 
pamäte preberajú ručne alebo auto-
maticky, možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: s: 3.16.

Signum® 3:
 Appl 3:  

totaliz: 3.16.

– Ručné preberanie hodnôt po stlačení 
tlačidla O

 Netto hodnota položená na aktívnej 
základni sa pripočíta k sume uloženej 
v sumarizačnej pamäti, počítadlo 
položiek sa zvýši o jednu položku.

 Pri ručnom sčítavaní sa preverí, či 
medzi opakovanými stláčaniami 
tlačidla O došlo k uvoľneniu váhy.

– Automatické preberanie hodnôt pri 
stabilizácii váhy a pri prekročení 
prednastaveného minimálneho 
zaťaženia.

 Ak nedôjde k prekročeniu 
prednastaveného minimálneho 
zaťaženia, môžete položku prevziať 
ručne stlačením tlačidla O. 

 Automatické preberanie hodnôt sa 
okrem toho vykoná len po uvoľnení 
váhy pred položením novej položky. 
Váha sa považuje za uvoľnenú, keď 
sa zaznamená pokles pod 50 % 
minimálneho zaťaženia.

 V textových riadkoch sa zobrazí počet 
sčítaných položiek.

 Sumarizačnú pamäť vymažete pomocou 
tlačidla c, pritom sa vytlačí sumárny 
protokol.

 Pri pripojení 2 základní váhy sa 
v sumarizačnej pamäti môžu sčítavať 
odvážené hodnoty z oboch základní. 
Presný výsledok výpočtu zobrazuje 
práve aktívna jednotka.

 Príklad: Hmotnosť 1,243 g (zistená 
základňou váhy s tromi desatinnými 
miestami) sa pripočíta k hmotnosti 
1,400 g (zistená základňou váhy 
s jedným desatinným miestom) sa 
zobrazí ako hmotnosť 2,643 g.



 Signum 1-2-3

 Aplikácia Sčítanie s

73

 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte tlačidlo 
)

§ Voľba aplikácie Sčítanie:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Sčítanie

  3. 6.  Minimálne zaťaženie na 
automatické prevzatie hodnôt

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 
na displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 
na displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 
na displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 
na displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek 
na displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek 
na displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 
jednotiek na displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 
jednotiek na displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 
jednotiek na displeji

   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 
jednotiek na displeji

  3.16.  Automatické prevzatie hodnôt
   3.16.1* Vyp.
   3.16.2 Zap.
 

 3.17.   Pri prevzatí jednorazová tlač/tlač 
zložiek

   3.17.1  Automatická tlač 
vypnutá

   3.17.2*  Pomocou tlačidla 
O vždy tlač 
celej štandardnej 
konfigurácie tlače

   
  3.22.  Zdroj hodnôt na automatické 

prevzatie hodnôt
   3.22.1* Aplikácia 1
   3.22.2 Aplikácia 2

  3.23. Prevzatá hodnota
   3.23.1* Netto
   3.23.2 Po prepočte
   3.23.3 Netto a po prepočte

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (

 Minimálne zaťaženie 
 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 

byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:
Appl: s: 3.5.

Signum® 3:
 Appl: m.weigh: 3.5. 

 Minimálne zaťaženie, ktoré musí polož-
ka vyvolať na umožnenie automatické-
ho prevzatia do sumarizačnej pamäte, 
nastavíte v menu Setup v položke:
Appl: s: 3.6.

Signum® 3:
 appl 3:  

totaliz: 3.6.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na spustenie 
automatického tarovania (pri aktívnej 
položke menu „Autom. tarovanie 1. 
hmotnosť“) položiť na váhu minimálne 
1 000 g (= 1 000 dielikov stupnice).

 Protokol
 V menu Setup v položke: 

Appl: s: 3.17.

Signum® 3:
 appl 3:  

totaliz: 3.17.

 môžete nastaviť, či sa má tlač protokolu 
aktivovať ručne pomocou tlačidla 
p alebo automaticky pri preberaní 
hodnoty hmotnosti do sumarizačnej 
pamäte. 

 Pri aktívnej položke menu 3.17.1 stlačte 
na spustenie tlače protokolu tlačidlo 
p  (jednorazový protokol).

 Pri aktívnej položke menu 3.17. 2. 

(jednorazová tlač položky) sa vytlačí 
protokol zložiek.

 Sumárny protokol sa vytlačí pri každom 
vymazaní sumarizačnej pamäte 
(vymazanie pomocou tlačidla c).
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Príklad:
Sčítanie hodnôt hmotnosti.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 3: Sčítanie
Setup: Protokol tlače, PRT PROT 7.6
Setup: Parametre zariadenia: Protokol tlače: Tlačiareň 1: »Protokol zložiek: 
protokol tlače po prevzatí«, potom vyberte rôzne položky PRT PROT: 7.7.
Setup: Protokol tlače: Tlačiareň 1: »Sumárny protokol: 
protokol tlače po tlačidle CF«, potom vyberte rôzne položky PRT PROT: 7.8.

 1.)  Položte na základňu váhy prvú 
hmotnosť

  Zobrazí sa hodnota hmotnosti

O 2.)  Prevezmite prvú hodnotu 
hmotnosti do sumarizačnej 
pamäte

G#    +   0.250 kg  Spustí sa automatická tlač 
T     +   0.000 kg  položky (nakonfigurovaný 
N     +   0.250 kg  protokol zložiek) 
n             1

   Počítadlo položiek sa zvýši 
o jednu položku 

 3.)  Odstráňte zo základne váhy 
prvú hmotnosť

 4.)  Položte na základňu váhy 
druhú hmotnosť

  Zobrazí sa hodnota hmotnosti

O 5.)  Prevezmite druhú hodnotu 
hmotnosti do sumarizačnej 
pamäte

G#    +   1.346 kg  Spustí sa automatická tlač
T     +   0.346 kg  zložky (nakonfigurovaný
N     +   1.000 kg  protokol zložiek)
n             2

   Počítadlo položiek sa zvýši na 
dve položky

W 6.)  Prepnite zobrazenie medzi 
samostatnou hodnotou 
a súčtom

c 7.) Ukončite sčítanie

*G    +   1.346 g  Vytlačí sa nakonfigurovaný
*N    +   1.250 g  sumárny protokol.
n             2 

-------------------
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  Aplikácia  
Netto celkom R

 Tento aplikačný program vám umožní 
postupné naváženie viacerých zložiek 
receptúry na váhe. Každá zložka sa po 
prevzatí uloží do pamäte Netto celkom.

 Znaky
– Možnosť na postupné rozváženie až 

999 zložiek receptúry

– Parameter Netto celkom sa dá 
kombinovať s aplikačnými programami 
úrovne 1 a 2

– Zobrazenie aktuálneho počítadla zložiek 
v textových riadkoch (vzhľadom na 
práve nasledujúcu zložku)

– Prepnutie zobrazenia z „Režimu 
zložiek“ do „Pripočítavacieho režimu“ 
a späť pomocou tlačidla w.

 –  Režim zložiek: zobrazenie hmotnosti 
jednej zložky (po prevzatí ešte 
1 sekundu, potom sa vykoná 
tarovanie váhy)

 –  Pripočítavací režim: zobrazenie 
hmotnosti všetkých zložiek 
položených na váhe (po prevzatí sa 
nakrátko zobrazí hmotnosť zložiek 
prevzatých do netto pamäte)

– Prepnutie na druhú základňu váhy 
počas rozvažovania

– Informačný režim pomocou tlačidla I

– Automatická tlač zložiek pri prebraní. 
Možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: R: 3.17.

Signum® 3:
 appl 3:  

Net Tot: 3.17.

 Pri zvolenej položke menu 3.17.2  sa 
vždy vytlačí celý protokol zložiek. 
Pri položke menu 3.17.3 sa na výstup 
odošlú nasledujúce položky na tlač len 
pre 1. zložku: 
prázdny riadok, čiarkovaný riadok, 
dátum/čas, čas, ID1 … ID4, riadok 
hlavičky 1/2. Pre nasledujúce zložky sa 
po položke na tlač »Zložka« (Sign xx) 
odošle na výstup vždy prázdny riadok.

– Automatické tarovanie hmotnosti 
nádoby. Možnosť nastavenia v menu 
Setup, položka:
Appl: R: 3.7.

Signum® 3:
 Appl: a.tare: 3.7.

– Reset do výrobného nastavenia, 
možnosť nastavenia v menu Setup, 
položka:
Appl: R: 9.1.

Signum® 3:
 Appl: def.app: 9.1.
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 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e

§ Počas testu zobrazovacej jednotky 
stlačte tlačidlo )

§ Voľba menu Setup: stláčajte tlačidlo 
k, kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis appl

§ Potvrdenie nápisu appl: stlačte tlačidlo 
)

§ Voľba aplikácie Netto celkom:
 viackrát stlačte tlačidlo k a na 

potvrdenie stlačte tlačidlo )

 Parametre aplikácie Netto celkom

  3.6.  Minimálne zaťaženie na prevzatie 
hodnôt

   3.6.1*  Zvýšenie o 1 jednotku 
na displeji

   3.6.2  Zvýšenie o 2 jednotky 
na displeji

   3.6.3  Zvýšenie o 5 jednotiek 
na displeji

   3.6.4  Zvýšenie o 10 jednotiek 
na displeji

   3.6.5  Zvýšenie o 20 jednotiek 
na displeji

   3.6.6  Zvýšenie o 50 jednotiek 
na displeji

   3.6.7  Zvýšenie o 100 
jednotiek na displeji

   3.6.8  Zvýšenie o 200 
jednotiek na displeji

   3.6.9  Zvýšenie o 500 
jednotiek na displeji

   3.6.10  Zvýšenie o 1 000 
jednotiek na displeji

  3.17.   Pri prevzatí jednorazová tlač/tlač 
zložiek

   3.17.1  Automatická tlač 
vypnutá

   3.17.2*  Pomocou tlačidla 
O vždy tlač 
celej štandardnej 
konfigurácie tlače

   3.17.3  Pomocou tlačidla 
O jednorazová tlač 
celej štandardnej 
konfigurácie tlače

 * = výrobné prednastavenie

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (.

 Minimálne zaťaženie
 Minimálne zaťaženie, ktoré musí zložka 

vyvolať, aby bolo možné automatické 
prevzatie do pamäte Netto celkom, 
nastavíte v menu Setup v položke: 
Appl: R: 3.6.

Signum® 3:
appl 3 
Net Tot: 3.6.

 Keď sa pomocou položeného bremena 
dosiahne prekročenie medze, dá sa 
spustiť prevzatie hodnoty váženia. Keď 
je položené bremeno príliš ľahké, dôjde 
pri aktivácii k nasledovnému:

– Zobrazí sa chybové hlásenie Inf 29

– Nedôjde k prevzatiu

 Minimálne zaťaženie, ktorým musí 
byť zaťažená základňa váhy na auto-
matické tarovanie hmotnosti nádoby 
(1. hmotnosť), nastavíte v menu Setup 
v položke:  
Appl: R: 3.5.

Signum® 3:
Appl: m.weigh: 3.5.

 Na nastavenie minimálneho zaťaženia 
máte k dispozícii nasledujúcich 
10 stupňov:

  Zvýšenie o 1 jednotku na displeji
  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 
váhy. Keď hodnota dieliku stupnice 
pripojenej váhy zodpovedá hodnote 
d = 1 g a požaduje sa 1 000 jednotiek 
na displeji, musíte na prevzatie položiť 
na váhu minimálne 1 000 g (= 1 000 
dielikov stupnice).

 Netto celkom 
pomocou dvoch základní váhy

 Prevádzkový režim Netto celkom 
pomocou dvoch základní váhy sa 
používa na súčasné váženie malých 
a veľkých zložiek.

 Pri tom môžete počas merania vykonať 
jedno prepnutie zo základne váhy na 
malé zložky na základňu váhy na veľké 
zložky. Po prepnutí na základňu váhy 
na veľké zložky zostanú tlačidlá ( a 
) aktívne až do prevzatia zložky. Na 
základe toho môžete tarovať čiastočne 
naplnenú nádobu prevzatú zo základne 
váhy na malé zložky.

 Obsah pamäte zložiek zo základne váhy 
na malé zložky sa prenesie na základňu 
váhy na veľké zložky, hmotnostná 
jednotka sa príp. prepočíta na novú 
jednotku. Na základni váhy na veľké 
zložky sú okamžite dostupné režimy 
zobrazenia Režim zložiek a Pripočítavací 
režim.

 Hodnota váženia práve aktívnej 
základne váhy sa prevezme do pamäte 
zložiek. Presný výsledok výpočtu 
zobrazuje práve aktívna jednotka.

 
 Po ukončení série meraní pomocou 

tlačidla c sa vymažú pamäte hodnôt 
tary oboch základní váhy. Neplatí to, ak 
je základňa váhy na veľké zložky typu 
váha SBI. V takomto prípade sa taruje 
iba táto váha.

 Aplikácia Netto celkom R
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Príklad:
Rozváženie 3 zložiek receptúry.
Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia): 
Setup: Aplikácia 3: Netto celkom
Setup: Protokol tlače; PRT PROT: 7.7. Tlačiareň 1:  
»Protokol zložiek: protokol tlače po prevzatí«, potom vyberte rôzne položky
Setup: Protokol tlače; PRT PROT: 7.8. Tlačiareň 1:  
»Sumárny protokol: protokol na tlač po tlačidle CF«, potom vyberte rôzne položky

 1.) Postavte na váhu prázdnu nádobu

) 2.)  Vykonajte tarovanie váhy 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania nemusíte váhu tarovať pomocou tlačidla ), 
po položení nádoby preberie váha hmotnosť tary automaticky

   Zobrazí sa požiadavka na naplnenie a prevzatie prvej zložky

 3.) Naplňte do nádoby prvú zložku (tu napr. 1 100 g)

  Zobrazí sa hmotnosť prvej zložky

O 4.) Prevezmite hmotnosť prvej zložky

Cmp001+   1.100 kg  Spustí sa automatická tlač protokolu zložiek 

 Aplikácia Netto celkom R

Signum 1-2-3
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   Vykoná sa automatické 
tarovanie váhy a počítadlo 
zložiek sa zvýši o jednu 
zložku. Teraz sa zobrazí 
požiadavka na naplnenie 
a prevzatie druhej zložky.

 5.)  Naplňte do nádoby 
druhú zložku 
(tu napr. 525 g)

   Zobrazí sa hmotnosť druhej 
zložky

O 6.)  Prevezmite hmotnosť druhej 
zložky

Cmp002+   0.525 kg   Spustí sa automatická tlač 
protokolu zložiek 

   Vykoná sa automatické 
tarovanie váhy a počítadlo 
zložiek sa zvýši o jednu 
zložku.  
Teraz sa zobrazí požiadavka 
na naplnenie a prevzatie tretej 
zložky.

w 7.)  Prepnite do pripočítavacieho 
režimu na zobrazenie 
celkovej hmotnosti všetkých 
rozvážených zložiek.

   Zobrazí sa hmotnosť doposiaľ 
rozvážených zložiek plus 
položená hmotnosť.

 8.)  Napĺňajte do nádoby tretiu 
zložku, kým nedosiahnete 
požadovanú celkovú 
hmotnosť (tu napr. 2 000 g).

   Zobrazí sa celková hmotnosť

O 9.)  Prevezmite hmotnosť tretej 
zložky

Cmp003+   0.375 kg   Spustí sa automatická tlač 
protokolu zložiek.

   Počítadlo zložiek sa zvýši 
o jednu zložku. Teraz sa 
zobrazí požiadavka na 
naplnenie a prevzatie 
štvrtej zložky.

c 10.)  Ukončite rozvažovanie 
zložiek

   Spustí sa automatická tlač 
výsledku (nakonfigurovaný 
sumárny protokol)

n     +       3  Počet zložiek
Tot.cp+   2.000 kg  Obsah pamäte zložiek
Cont.T+   0.296 kg   Obsah pamäte hodnôt tara 

(hmotnosť nádoby)
-------------------
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Príklad: »Kompletovanie« (počítanie, kontrolné váženie so sčítaním)

Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia):
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 1: Počítanie (count)
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 2: Kontrolné váženie (check.wg)
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 3: Sčítanie: Prevzatá hodnota: netto + prepočítaná (3.23.3)
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 3: Sčítanie: Automatické prevzatie hodnôt: zap. (3.16.2)
Setup: Parametre aplikácií: Aplikácia 3: Sčítanie: Zdroj hodnôt: aplikácia 2 (3.22.2)
Setup: Protokol tlače: PRT PROT 7.8. Tlačiareň 1: 
»Suma: protokol tlače po FN«, potom vyberte rôzne položky (x.xx.x)

e 1.) Príp. zapnite váhu a zadajte prednastavenia podľa vyššie uvedeného opisu

c 2.) Príp. vymažte staré údaje

 3.) Položte na váhu prázdnu nádobu

) 4.)  Vykonajte tarovanie váhy 
Poznámka: Pri aktívnej funkcii automatického tarovania nemusíte váhu tarovať pomocou tlačidla ), 
po položení nádoby preberie váha hmotnosť tary automaticky 

 5.) Vložte do nádoby referenčný počet kusov (tu napr. 10 kusov)

O 6.) Spustite výpočet referenčnej kusovej hmotnosti
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   Pri príliš nízkej hmotnosti sa 
v hlavnom zobrazení zobrazí 
nápis inf 29

   Minimálne zaťaženie 
nastavte na nižší počet 
jednotiek na displeji alebo 
vložte do nádoby vyšší počet 
dielov a zadajte vhodný 
referenčný počet kusov 

D 7.)  Prepnutie na kontrolné 
váženie

O 8.)  Inicializujte kontrolné 
váženie

100 9.)  Zadajte požadovanú 
hodnotu, minimum 
a maximum (tu napr. 
požadovaná hodnota 
100 kusov, minimum 
100 kusov, maximum 
102 kusov)

O

100

O

102

O

D 10.) Prepnutie na sčítanie

 11.)  Naplňte požadované 
čiastkové množstvo

  Čiastkové množstvo sa 
automaticky prevezme

 12.) Uvoľnenie váhy:
  odstráňte vážený materiál

 13.)  Určite ďalšie počty kusov

w 14.)  Prepnite zobrazenie zo 
samostatnej hodnoty na 
sumu

c 15.)  Ukončite kompletovanie 
a vytlačte finálne 
vyhodnotenie

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

nRef  +       10 pcs  Nakonfigurovaný protokol
wRef  + 0.001000 kg  tlače: Suma
Setp  +      100 pcs

Min   +      100 pcs

Max   +      102 pcs

n              6

*N    +    0.600 kg

Total +      600 pcs

--------------------
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 Konfigurácia 
tlače protokolu

 Účel
 Umožňuje individuálne určenie rozsahu 

všetkých protokolov z meraní. Pomocou 
sumárneho protokolu aplikácií Sčítanie 
a Netto celkom môžete určiť parametre, 
ktoré sa po stlačení tlačidla c 
zaznamenajú v protokole. 

 V menu Setup, položka »Protokol tlače« 
môžete nakonfigurovať jednorazový 
protokol, protokol zložiek a sumárny 
protokol, ktoré obsahujú položky na 
tlač z príslušných aplikačných progra-
mov. K tomu by ste mali pristúpiť po 
prednastavení aplikačného programu, 
pretože niektoré údaje na výtlačku 
 závisia od konkrétnej aplikácie.

 Znaky
– Počet a rozsah zoznamov v protokoloch:
 6 listov vždy v rozsahu max. 30 položiek 

na tlač
 - jednorazový výpis, tlačiareň 1 
 - výpis zložiek, tlačiareň 1
 - sumárny výpis, tlačiareň 1
 - jednorazový výpis, tlačiareň 2 
 - výpis zložiek, tlačiareň 2
 - sumárny výpis, tlačiareň 2

– Možnosť separátnej konfigurácie 
jednorazového protokolu, protokolu 
zložiek a sumárneho protokolu

– Výstup jednorazového protokolu: 
Tlačidlo p 

 Autom. tlač z aplikácie pri aktívnom 
menu Setup:

 –  Váženie zvierat (výpočet priemernej 
hodnoty)

 – Kontrolné váženie
 – Klasifikácia

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:
– Výstup protokolu zložiek: 

Sčítanie/Netto celkom pomocou tlačidla 
O (Setup: Aplikácia 3: Sčítanie: Výpis: 
výpis zložiek)

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3:
– Výstup sumárneho protokolu: 

Pri zvolenom programe Sčítanie/Netto 
celkom pomocou tlačidla c

– Po prepnutí aplikačného programu 
v menu Setup sa vymažú len zoznamy 
protokolov závisiace od aplikácií. 
Ostatné zoznamy protokolov zostanú 
zachované.

– Položky na tlač môžete vymazávať 
jednotlivo: stlačte tlačidlo ( dlho

– Položka na tlač »Formfeed« v pätičke 
protokolu: 
Posun až na začiatok nasledujúcej 
etikety pri prevádzkovom režime 
tlačiarne: YDP05, nastavenie «Etiketa, 
formfeed ručne«

– Riadenie protokolu ISO/GMP: 
Nastavenie Setup je v protokole ISO/
GMP aktívne aj pri nakonfigurovanom 
protokole.

 Príprava
§ Zapnutie váhy: stlačte tlačidlo e
§ Počas testu zobrazovacej jednotky 

stlačte tlačidlo )
§ Výber menu Setup: stláčajte tlačidlo 

k, kým sa na displeji nezobrazí nápis 
setup

§ Voľba protokolu tlače: stlačte tlačidlo 
)

§ Stláčajte tlačidlo k, kým sa na displeji 
nezobrazí nápis prtprot

§ Stlačte tlačidlo )

 prtprot 
(detailný zoznam položiek menu pozri 
stranu 35)

  7
   7.4  Zadanie obsahu riadkov 

v hlavičke a identifikátorov 
ID-Header

   7.5 Počet, rozhranie1)
   7.6 Štandard, rozhranie1)
   7.7 Zložka, rozhranie1)
   7.8 Výsledok, rozhranie1)
   7.9 Počet, rozhranie2)
   7.10 Štandard, rozhranie2)
   7.11 Zložka, rozhranie2)
   7.12 Výsledok, rozhranie2)
   7.13 ISO/GMP
   7.14 Dátum bez času1)
   7.15  Autom. tlač po stabilizácii
   7.16 Flex Print
   7.17 Desatinná bodka/čiarka
  9
   9.1 Výrobné nastavenia

 = len zariadenia série Signum® 2 a 3

– Riadky v zozname protokolu môžete 
vyvolávať a aktivovať jednotlivo. 
Príklad: pozri kapitolu Prednastavenia, 
položka menu 7.6

– Aktivovaná voľba tlače sa na displeji 
zobrazí pomocou inverzného kurzora 
vľavo, napr. Brutto, Tara, Netto.

§ Rozšírenie protokolu tlače, stlačte 
tlačidlo ), inverzný kurzor sa na 
zobrazovacej jednotke zobrazí teraz 
vpravo.

§ Výber položky na tlač, stlačte tlačidlo 
k

§ Prevzatie požadovaných položiek na 
tlač, stlačte tlačidlo )

§ Na prepnutie do aktivovaného výberu 
na tlač stlačte tlačidlo (.  
Inverzný kurzor sa zobrazí vľavo.

 Požadovaná položka na tlač sa aktivuje 
a zobrazí sa v protokole tlače.

1) Dostupnosť iba pri osadení modulu 
s hodinkami.

– Položky na tlač môžete z aktivovaného 
výberu na tlač vymazávať jednotlivo: 
stlačte tlačidlo ( dlho

§ Nastavenie uložte pomocou tlačidla 
) a opustite menu Setup: viackrát 
stlačte tlačidlo (

 Ďalšie funkcie
 Tlač nastavenia protokolu »Výber« a 

»Zoznam«
– ZOZNAM: Tlač momentálne aktuálneho 

zoznamu protokolu 
VYBER: Aktuálne položky ešte dostupné 
na tlač

§ Keď sa inverzný kurzor nachádza 
v položke ZOZNAM alebo VYBER:  
stlačte tlačidlo p

> Výpis (príklad)

  Einzelprot

    Liste

  ====================

  Netto (N)

  Brutto (G#)

  Tara

  Tara (T2/PT2)

  Stueckzahl

  ====================

    atď.
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 Príklad:
 Štandardný protokol na dátový výstup z aplikácie Počítanie

 Prednastavenia (odchýlky od výrobného prednastavenia):
 Aplikácie: Aplikácia 1: Nastavenie počítania
 Následné vyvolanie menu Setup: Protokol tlače: Tlačiareň 1: »Jednorazovo: protokol tlače po stlačení tlačidla p«

§ Výber menu Setup: stláčajte tlačidlo k, kým sa na displeji nezobrazí nápis setup

§ Voľba protokolu tlače: stlačte tlačidlo )
§ Stláčajte tlačidlo k, kým sa na displeji nezobrazí nápis prtprot

§ Stlačte tlačidlo )

) 1.)  Stláčajte tlačidlo ), kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis 7.4

k 2.)  Stláčajte tlačidlo k, kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis 7.6 

) 3.)  Stlačte tlačidlo ), zobrazí 
sa zoznam položiek na tlač 
(aktivovaný výber na tlač)

) 4.)  Stlačte tlačidlo ) na 
prechod do výberového 
zoznamu

   Prvá položka na tlač vo 
výberovom zozname 

) 5.)  Stlačte tlačidlo ) na 
prevzatie zobrazenej položky 
na tlač z výberového zoznamu 
do zoznamu položiek na tlač.

Alebo

k 6.)  Stlačte tlačidlo k na listo-
vanie vo výberovom zozname 
možných položiek na tlač.  
Výber dostupných položiek 
na tlač pozri položku menu 
setup: prtprot Strana 
35 – 36

k 7.)  Stláčajte tlačidlo k, kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí -------

) 8.)  Stlačte tlačidlo ) na 
prevzatie vykonaného výberu

k 9.)  Stláčajte tlačidlo k, kým 
sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí nápis ref.-gew 

) 10.)  Stlačte tlačidlo ) na 
prevzatie vykonaného výberu

 11.)  Vyberte ďalšie položky na 
tlač: pozri predchádzajúce 
kroky

( 12.)  Na ukončenie zadávania 
položiek na tlač stláčajte 
tlačidlo ( dovtedy, kým sa 
na displeji nezobrazí nápis 
appl

 13.)  Na prechod do režimu 
váženia stlačte tlačidlo ) 
dlho (2 – 3 s)

 14.)  Vykonajte váženia a následne 
ich vytlačte

p 15.)  Na tlač výsledkov stlačte 
tlačidlo p

-------------------- Vzorový výpis
wRef   +  0.4000 g

blank
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 Pamäť parametrov 
výrobkov pri zariadeniach 
série Signum® 3
Účel
Pamäť parametrov výrobkov umožňuje 
uloženie inicializačných parametrov 
a používateľských údajov (hodnoty 
výrobkov a tary).

Znaky
– Pamäť parametrov výrobkov poskytuje 

kapacitu na uloženie 100 hodnôt 
výrobkov a tary. 
–  Obsadiť môžete napr. 80 pamätí 

aplikácií a 20 pamätí hodnôt tary.

– Každé pamäťové miesto sa označí 
svojím jedinečným, max. trojmiestnym 
číslom.

– Pamäť parametrov výrobkov môžete 
použiť pre nasledujúce aplikácie: 
Úroveň aplikácií 1 
– weigh. 
– count. 
– neutr.m 
– anim.wg 
– perc.wg

 Úroveň aplikácií 2 
– check.wg

 – class.

– Dátové záznamy môžete vkladať, 
prepisovať a vymazávať jednotlivo.

– Uložené hodnoty zostanú zachované aj 
po vypnutí pamäte.

Opis funkcie

Uloženie parametrov výrobkov 
(tu napr. v aplikácii Počítanie):

§ Inicializujte aplikáciu. 

§ Zadajte číslo pamäte a dlho (min. na 
2 sekundy) stlačte tlačidlo R. 

Uloženie prednastavených hodnôt tary:

§ Obsaďte pamäť prednastavených 
hodnôt tary. 

§ Zadajte číslo pamäte a dlho (min. na 
2 sekundy) stlačte tlačidlo t. 

Aktivácia uložených hodnôt výrobkov 
a tary:

§ Zadajte číslo pamäte a stlačte 
tlačidlo R. 

Zobrazenie informácií pre určitú 
hodnotu výrobku alebo tary: 

§ Zadajte číslo pamäte a stlačte tlačidlo 
I. 

§ Pomocou tlačidla k môžete vybrať 
wRef (priem. kusová hmotnosť) alebo 
nRef (počet kusov). 

§ Po stlačení tlačidla ) sa zobrazovaná 
hodnota presunie na displeji doprava. 

§ Na aktiváciu zobrazenej pamäte stlačte 
tlačidlo R. 

§ Na vymazanie zobrazenej pamäte dlho 
(min. na 2 sekundy) stlačte tlačidlo c. 

§ Na opustenie režimu stlačte 
tlačidlo c.

Zobrazenie informácií pre všetky 
pamäte výrobkov a hodnôt tary: 

§ Po stlačení tlačidla R sa na displeji 
zobrazí prvé obsadené číslo pamäte.

 
§ Tlačidlo k umožňuje listovanie 

v lexikálnom poradí (napr. 1, 3, 333, 
4…).

§ Stlačte tlačidlo R na aktiváciu 
zvoleného čísla pamäte. 

§ Na zobrazenie uložených hodnôt 
výrobkov stlačte tlačidlo I. 

§ Na vymazanie zvoleného čísla pamäte 
stlačte dlho (min. na 2 sekundy) tlačidlo 
c. 

§ Na opustenie režimu stlačte tlačidlo 
c. 

Vymazanie určitého čísla pamäte: 
§ Zadajte číslo pamäte a stlačte dlho 

tlačidlo c. 

Príklad:
Počítanie na základe vyvolania uloženej 
priemernej kusovej hmotnosti.  
Prednastavenia (odchýlky od výrobných 
prednastavení):  
Setup: Parametre aplikácií:  
Aplikácia: Počítanie (Count.) 

Uloženie priemernej kusovej hmotnosti: 

§ Inicializujte aplikáciu. 

§ Určite priemernú kusovú hmotnosť 
jedným z vyššie opísaných spôsobov. 

§ Pomocou klávesnice zadajte číslo 
pamäťového miesta a dlho (min. na 
2 sekundy) stlačte tlačidlo R. 

Vyvolanie priemernej kusovej hmotnosti 
alebo počtu kusov: 

§ Zadajte číslo pamäťového miesta 
a stlačte tlačidlo I. 

§ Pomocou tlačidla k môžete vybrať 
wref (priem. kusová hmotnosť) alebo 
nref (počet kusov). 

§ Po viacnásobnom stlačení tlačidla ) 
sa zobrazovaná hodnota presunie na 
displeji doprava. 

§ Na aktiváciu zobrazenej pamäte stlačte 
tlačidlo R. 

§ Na vymazanie zobrazenej pamäte dlho 
(min. na 2 sekundy) stlačte tlačidlo c. 

§ Na opustenie režimu stlačte 
tlačidlo c. 

Prepísanie pamäťového miesta: 

§ Na uloženie novej priemernej kusovej 
hmotnosti zadajte pomocou klávesnice 
pamäťové miesto, ktoré sa má prepísať 
a dlho (min. na 2 sekundy) stlačte 
tlačidlo R. Pôvodná priemerná kusová 
hmotnosť sa prepíše. 

Vymazanie priemernej kusovej 
hmotnosti: 

§ Zadajte číslo pamäťového miesta 
s priemernou kusovou hmotnosťou, 
ktorá sa má vymazať a stlačte tlačidlo 
I. 

§ Na vymazanie zobrazenej hodnoty dlho 
(min. na 2 sekundy) stlačte tlačidlo c.



Signum 1-2-3

 Dátové rozhranie Dátové rozhranie

84

Dátové rozhranie
 Pre COM1 (25-pólová zásuvka DSUB), na modeli SIWSDCS/SIWSBBS so zásuvkou s kruhovým prierezom, na modeli SIWAEDG cez káblovú 

priechodku* 

 COM1 Všetky zariadenia série Signum®  Len zariadenia série Signum® 2 a 3
 Štandard: RS232 PC so sériovým vstupným portom RS232 Červeno-zeleno-červený ukazovateľ
 Protokol SBI/XBPI  YRD01IS (používa digitálne kontrolné výstupy)
  Tlačiareň: Digitálne kontrolné výstupy 
  YDP05 (TTL/5 V) 
   <;=;set;> 
  YDP14IS Na reléovom boxe YSB01 
  YDP20-0CE
  YDP21
  Externá pamäť Alibi YAM01IS Prídavná digitálna základňa s
   rozhraním RS232
   Protokol SMA/XBPI
  Druhá zobrazovacia jednotka YRD03Z
  USB kábel s adaptérom na pripojenie počítača 
  pomocou portu USB YCC01IS
  Digitálny vstup (TTL/5 V)
 Možnosť: RS232 Ako štandard RS232, ale s dátumom/časom 
 „Hodinky“, možnosť A31
 Možnosť: RS232 Ako RS232 „Hodinky“, dodatočne čítačka čiarových kódov YBR02PS alebo štandardná 
 „connectivity“, možnosť A32 počítačová klávesnica so zástrčkou PS/2 Možnosť zapojenia zástrčky
 Univerzálny vstup tlač/tara Tlač/tara/funkcia tlačidiel

 Pre UNICOM

 Zástrčka:
  pre RS232/RS422/RS485 analógový výstup/digitálne vstupy/výstupy: 25-pólová zásuvka DSUB, na modeli SIWSDCS/SIWSBBS so zásuvkou 

s kruhovým prierezom* 
Ethernet zásuvka RJ45 
Profibus: zásuvka DSUB 9

 UNICOM (alternatívna voľba)
 RS232, možnosť A1, YDO01SW-232 PC so sériovým vstupným portom RS232 Protokol SBI/ XBPI
  Externá pamäť Alibi YAM01IS
  Druhá zobrazovacia jednotka YRD03Z
  USB kábel s adaptérom na pripojenie počítača pomocou portu USB YCC01-USBM2
  2. váženie: množstevná váha s dátovým výstupom RS232
  2. váženie: základňa IS s voliteľným dátovým výstupom RS232
  2. váženie pre analógovú základňu (napr. základňa Combics CAP*) 
  pomocou transmitera YCO02IS-0CE
 RS422 možnosť A2, YDO01SW-485/422 Spojenie z bodu do bodu s protokolom SBI/XBPI alebo SMA
 RS485 možnosť A3, YDO01SW-485/422 Sieť obsahujúca až 32 váh, zbernica XBPI, 
  prídavná základňa IS so štandardným dátovým výstupom RS485
 Analógový výstup, možnosť A9, YDO01SW-A0 Riadenia s analógovým vstupom
 5 dig. vstupov/5 dig. výstupov, možnosť A5,  Na pripojenie váhy série Signum k riadeniam 
 YDO01SW-DIO Digitálny vstupy: Napätie: Low: -3 V až +5 V DC/High: +11 V až +30 V DC, 
  prúd: max. 2,6 mA @15 V DC 
  Digitálne výstupy: Napätie: 0 až 30 V DC, max. prúd: 100 mA 
  Informácie o konkrétnych signáloch nájdete v opise voliteľnej funkcie
 Ethernet, možnosť B9, YDO01SW-ETH Kancelárska alebo výrobná sieť
 Profibus, možnosť B1, YDO01SW-DP Zariadenia s prevádzkovou zbernicou Profibus DP 

* Na modeli SIWSDCS/SIWSBBS so zásuvkou s kruhovým prierezom a pre SIWAEDG budete potrebovať príslušný kábel s adaptérom.  
V prípade potreby kontaktujte predajcu spol. Minebea Intec. 
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 Schéma zapojenia konektorov

 Prípojné zásuvky COM1 a UniCOM: 
Zásuvka s kruhovým prierezom 
a skrutkovým spojom pri sérii:  
SIWSDCS/SIWSBBS, verzia z ušľachtilej 
ocele.

 
Pohľad spredu

Obsadenie pinov COM1
Zásuvka s kruhovým prierezom 
a priechodkou so závitom

Pin A: Riadiaci výstup „nižší“
Pin B: Dátový výstup (TxD)
Pin C: Dátový vstup (RxD)
Pin D: Data Terminal Ready (DTR)
Pin E: Interná kostra (GND)
Pin F: +5 V
Pin G: Riadiaci výstup „vyšší“
Pin H: Clear to Send (CTS)
Pin J: Riadiaci výstup „rovný“
Pin K: Univerzálne tlačidlo
Pin L: Riadiaci výstup „set“
Pin M: +12 V 

 Štandardné zapojenie pinov PS/2 
na SIWABBP, SIWSBBP

Zásuvka s kruhovým prierezom

Pin 1: Klavesnica_CLK
Pin 2: Klavesnica_DATA
Pin 3: Neobsadený
Pin 4: Interná kostra (GND)
Pin 5: +5 V
Pin 6: Neobsadený

 Na SIWDCP* od úrovne aplikácií 2

 Schéma zapojenia konektorov

 Prípojná zásuvka COM1: 
25-pól. miniatúrna zásuvka D-Sub 
DB25S pri sérii: SIW*, DCP*…/SIW*BBP… 

Obsadenie pinov COM1
Pin 1: Tienenie
Pin 2: Dátový výstup (TxD)
Pin 3: Dátový vstup (RxD)
Pin 4: Interná kostra (GND)
Pin 5: Clear to Send (CTS)
Pin 6: Interné obsadenie
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 (zapnutie/vypnutie 

čítačky čiarových kódov)
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: Kostra napájania (GND)
Pin 22: Neobsadený
Pin 23: Neobsadený
Pin 24:  Napájanie +15 … 25 V 

(periférne zariadenia)
Pin 25: +5 V

Potrebná zástrčka rozhrania
(odporúčanie): 
25-pól. miniatúrna zástrčka 
D-Sub DB25 s integrovanou 
tieniacim viečkom, tieniacim plechom 
(typ Amp 826 985-1C) a blokovacími 
skrutkami (typ Amp 164868-1) 

 Pripojenie 2. základne váhy:

 Zariadenia série Signum® 2 a 3 
umožňujú pripojenie 2. základne váhy. 
Môžete ju prevádzkovať na porte COM1, 
ale aj UniCOM.* 

 Port COM1 sa prevádzkuje v režime 
RS232. 2. základňa váhy sa dá používať 
v nasledujúcich prevádzkových 
režimoch:

– SBI
– XBPI-232 (výrobné prednastavenie)
– ADC-232

 Port UniCOM môžete prevádzkovať 
buď v režime RS232, alebo v režime 
RS485. 2. základňa váhy sa dá používať 
v nasledujúcich prevádzkových režimoch:

– SBI (režim RS232)
– XBPI-232 (režim RS232)
– ADC-232 (režim RS232)
– IS485 (režim RS485, režim XBPI, 

výrobné prednastavenie)
– ADC-485 (režim RS485)
– 2. ADU pomocou prídavného rozhrania 

(menu: comspec)

 Schéma zapojenia konektora SIWAEDG

 Port COM1: 

 Rozhranie COM1 je funkčne kompati-
bilné so štandardným portom Signum 
COM1, avšak ako svorka na upevnenie 
skrutkami.

PIN Funkcia

1 CTS

2 DTR

3 RxD

4 TxD

5 GND

6 UNIV_IN

7 MIN

8 PAR

9 MAJ

10 SET

11 LOAD_Printer

12 RESET_OUT

13 GND

14 GND

15 5V_OUT

16 5V_SWITCH

17 KBD_DATA

18 KBD_CLK

19 SHLD

20 LINE_OUT

* Nie je možné na modeli SIWAEDG
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Schéma zapojenia (pripájací kábel na počítači)

Vyhodnocovacia jednotka PC

 V24

Typy káblov podľa AWG 24

Waage  Buchse  
25-pin Computer 
Stecker   25 pin

TxD 2  3

RxD 3  2

CTS 5  20

DTR 20  5

GND 4/7  6

GND 14  7

Waage  Buchse  
25-pin Computer 
Stecker   9 pin

TxD 2  2

RxD 3  3

CTS 5  4

DTR 20  8

GND 4/7  6

GND 14  5
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 Konfigurácia dátového 
rozhrania ako komunikačného 
rozhrania (datprot)

 Rozhranie nakonfigurujte ako 
komunikačné rozhranie v menu Setup, 
v položke COM1 alebo UniCOM, 
«Dátové protokoly» (datprot).

 Komunikácia SBI
 Ide o jednoduché rozhranie ASCII.
 V položke menu 6-1 a 6-3 nastavte 

spôsob výstupu dát: 
– Ručný výstup zobrazenej hodnoty so 

stabilizáciou alebo bez nej (položka 
menu 6-1-1 a 6-1-2)

– Automatický výstup zobrazenej hodnoty 
so stabilizáciou alebo bez nej (položka 
menu 6-1-4 a 6-1-5) v závislosti od 
počtu cyklov zobrazenia. V položke 
menu 6-3 nastavte počet intervalov 
zobrazenia určených na výstup.

– Výstup konfigurovateľného protokolu 
tlače. Výstup je previazaný s položkou 
menu «Protokoly tlače» (prtprot), 
(pozri stranu 81 »Konfigurácia protokolu 
tlače«)

 S výnimkou výstupu konfigurovateľného 
protokolu tlače sa na výstup odošle 
aktuálna zobrazená hodnota (hodnota 
váženia s jednotkou, vypočítaná 
hodnota, zobrazenie číslic/písmen).

 Komunikácia SAM
 Štandardizovaný komunikačný protokol 

Scale Manufacturers Association

Vstupný formát dát 
(príkazy)

Počítač pripojený pomocou dátového 
rozhrania (komunikácia SBI) môže posielať 
príkazy do vyhodnocovacej jednotky na 
riadenie funkcií váhy a aplikácií.
Všetky príkazy majú spoločný rámcový 
formát (vstupný dátový formát). Začínajú 
znakom ESC (ASCII: 27) 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). 

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« („pošli 
zobrazenú hodnotu“). Na to sa odošle 
reťazec znakov »ESC P CR LF«.

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
R Odblokovanie klávesnice
T Tarovať a nulovať 
 (kombinovaná tarovacia funkcia)
f3_  Nulovať (Zero), ako príkaz »kZE_«
f4_ Tarovať (bez nulovania), 
 ako príkaz »kT_«
kF1_ F1: aktivácia tlačidla k
kF2_ F2: aktivácia tlačidla c 
 (len model série Signum® 2 + 3)
kF3_ F3: aktivácia tlačidla r 
 (len model série Signum® 2 + 3)
kF4_ F4: aktivácia tlačidla O 
 (len model série Signum® 2 + 3)
kF5_ F5: aktivácia tlačidla w 
 (len model série Signum® 2 + 3)

kF6_  F6: aktivácia tlačidla l 
 (len model série Signum® 2 + 3)

kF7_ Tlačidlo d*
kF8_ Tlačidlo D*
kF9_ R*
kF10_ Tlačidlo J
kF11_ Tlačidlo K
kF12_ Tlačidlo L
kCF_ CF: aktivácia tlačidla c 
 (len model série Signum® 2 + 3)
kP_ Aktivácia tlačidla p 
 Tlač na rozhraní tlačiarne

kT_ Aktivácia tlačidla T 
 (tarovanie)
kNW_  Aktivácia tlačidla n 

(prepnutie základne váhy)**
kZE_ Aktivácia tlačidla ( (nulovanie)
a6_ Pamäť Alibi: nasledujúca stabilná 

hodnota váženia sa zapíše do 
pamäte Alibi a pošle sa späť.

a7_ Pamäť Alibi: zapíše sa posledná 
stabilná hodnota váženia 
vyžiadaná príkazom ESCP 
a späť sa pošle číslo transakcie. 
Príkaz je aktívny len v spojení 
s nastavením SBI: Tlač protokolu 
bez stabilizácie (6.1.8)

x1_ Odolanie typu aktuálnej 
základne váhy na výstup, príklad: 
»LP6200S-0C«

x2_ Odoslanie sériového čísla aktuál-
nej základne váhy na výstup, 
príklad: »0012345678«

x3_ Odoslanie verzie softvéru aktuál-
nej základne váhy na výstup, 
príklad: »00-20-04«

x4_ Výstup: verzia softvéru terminálu. 
Príklad: »00-37-2B«

x9_ Výstup: sériové číslo terminálu.
x10_ Výstup: typové označenie 

terminálu. Príklad: »SIWS-DCP-3-
35-H«

x12_ Výstup: max. zaťaženie aktuálnej 
základne váhy

x13_ Výstup: min. zaťaženie aktuálnej 
základne váhy

x14_ Výstup: max. zaťaženie aktuál-
neho rozsahu váženia aktuálnej 
základne váhy (viacrozsahové, 
multiintervalové váhy)

x15_ Výstup: min. zaťaženie aktuál-
neho rozsahu váženia aktuálnej 
základne váhy (viacrozsahové, 
multiintervalové váhy)

z1_  Zadanie: riadok hlavičky 
protokolu 1

z2_  Zadanie: riadok hlavičky 
protokolu 2

z3xxx_ Až z6xxx_ Zadanie: ID1 až ID4
txx…x_  xx…x: zadanie textu pre hlavné 

zobrazenie. 
Dĺžka príslušného zadania.

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.

* Len zariadenia série Signum 3
** Len zariadenia série Signum 2 + 3
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Výstupný formát dát 

Riadok tlače obsahuje maximálne 22 znakov (20 tlačiteľných znakov 
plus dva riadiace znaky). Prvých 6 znakov, tzv. header, identifikuje 
nasledujúcu hodnotu.  
Identifikátor (header) môžete vypnúť v položke menu 7-2, takže 
riadok tlače bude obsahovať 16 znakov (14 tlačiteľných znakov 
plus dva riadiace znaky).

Príklady:
      +      235 pcs Bez identifikátora header
Qnt   +      235 pcs S identifikátorom header

Znaky, ktoré sa nezobrazia na zobrazovacej jednotke, sa na výstup 
odošlú ako medzera. Pri číslach bez desatinnej čiarky sa na výstup 
neodosiela žiadna desatinná čiarka.

Výstupný formát so 16 znakmi (bez identifikátora header)

Normálny režim:

Pol. 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 
*:  Medzera
A: Znak zobrazovacej jednotky (max. 7 číslic a desatinná čiarka) 
E:  Znak pre mernú jednotku  (1 – 3 písmená, za nimi 2 – 0 medzier) 
CR: Carriage Return 
LF: Line Feed 

Špeciálny režim:

Pol. 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 
LL: Nedostatočná záťaž kontrolnej váhy 
C: Nastavenie 

Chybové hlásenie:

Pol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 * * * E r r * * # # * * * * CR LF

alebo * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Medzera 
#: Číslica (2- alebo 3-miestne číslo chyby) 

Príklad (odoslanie hodnoty váženia +1 255,7 g na výstup):

Pol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 + * * * 1 2 5 5 . 7 * g * * CR LF

Poloha 1: Znamienko +, - alebo medzera
Poloha 2: Medzera
Poloha 3 – 10:  Hodnota hmotnosti s desatinnou čiarkou. Nuly na 

začiatku sa odošlú na výstup ako medzery.
Poloha 11: Medzera
Poloha 12 – 14: Znak pre mernú jednotku alebo medzeru
Poloha 15: Carriage Return
Poloha 16: Line Feed

Výstupný formát s 22 znakmi (s identifikátorom header)

Normálny režim:

Pol. 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 * E E E CR LF

alebo K K K K K K - * A A A A A A A A * E E E CR LF

alebo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 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 jednotku (1 – 3 písmená, za nimi 2 – 0 medzier)
CR: Carriage Return 
LF: Line Feed 

Špeciálny režim:

Pol. 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

alebo S t a t * * * * * * * * * H * * * * * * CR LF

alebo S t a t * * * * * * * * * H H * * * * * CR LF

alebo S t a t * * * * * * * * * L * * * * * * CR LF

alebo S t a t * * * * * * * * * L L * * * * * CR LF

alebo S t a t * * * * * * * * * C * * * * * * CR LF

*: Medzera – –: Konečná hmotnosť 
H: Preťaženie HH: Preťaženie kontrolnej váhy 
L: Nedostatočná záťaž LL: Nedostatočná záťaž kontrolnej váhy 
C: Nastavenie 
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Chybové hlásenie:

Pol. 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

alebo S t a t * * * * * E r r * # # # * * * * CR LF

*: Medzera 
#: Číslica (2- alebo 3-miestne číslo chyby) 

Znaky pre identifikátory:

Identifikátor K Význam
G# Brutto hodnota
N Netto hodnota
T Tara 1, aplikácia
T2 Tara 2, aplikácia
Diff Rozdiel pri nastavení
Soll Presná nastavovacia hodnota hmotnosti
Nom.  Presná nastavovacia hodnota hmotnosti 

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, váženie 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 strát)
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 
 pri aplikácii 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

Príklad (odoslanie hodnoty váženia +1 255,7 g na výstup):

Pol. 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

Poloha 1 – 6: Identifikátor, na zarovnanie doprava sú doplnené medzery
Poloha 7: Znamienko +, - alebo medzera
Poloha 8: Medzera
Poloha 9 – 16:  Hodnota hmotnosti s desatinnou čiarkou.  

Nuly na začiatku sa odošlú na výstup ako medzery.
Poloha 17: Medzera
Poloha 18 – 20: Znak pre mernú jednotku alebo medzeru
Poloha 21: Carriage Return
Poloha 22: Line Feed

! Ak sa odvážená hodnota 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 odosiela značka jednotky.

 Konfigurácia dátového rozhrania ako rozhrania 
tlačiarne (printer)

 K zariadeniam série Signum® môžete pripojiť jednu alebo dve 
páskové tlačiarne, resp. jednu alebo dve tlačiarne etikiet. Rozhrania 
COM1 a UniCOM nakonfigurujte v položke »TlaCiareN« ako 
rozhranie tlačiarne.

 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. 

– po prijatí príkazu SBI »Esc k P _«. Informácie pozri odsek »Vstupný 
formát dát« v tejto kapitole.

– v niektorých aplikáciách po stlačení príslušného tlačidla (napr. 
potvrdenie prevzatia údajov alebo spustenie vyhodnotenia). Pritom 
sa konfigurovateľný protokol tlače vytlačí so špecifickými údajmi 
aplikácie.

 Počas dátového výstupu sa na zobrazovacej jednotke zobrazujú 
symboly P a b. 
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 Automatický dátový výstup (SBI)
 Výsledok merania sa na výstup môže odosielať automaticky1).  

Táto operácia sa môže vykonávať v závislosti od počtu cyklov 
zobrazenia2) 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 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.

 2)  Automatický dátový výstup v závislosti od času:  
Časová závislosť: 1, 2, 10 alebo 100 cyklov zobrazenia 
Výrobné prednastavenie: 1 cyklus zobrazenia

 Len zariadenia série Signum® 2 a 3
 Funkcie »Externá klávesnica« (klávesnica počítača)

 Prednastavenie
 setup: barcode: ext.keyb

 Použité alfanumerické kódy kľúčov platia výlučne pre nemecké 
rozloženie klávesnice. Alfanumerické tlačidlá, niektoré s tlačidlom 
[Shift]:  
a – z, A – Z, 0 – 9, medzera, „,.\+’<>/“$@%/();=:_?*

 Funkčné tlačidlá:

Klávesnica počítača Signum® 2 a 3
F1 Tlačidlo )
F2 Tlačidlo (
F3 Tlačidlo n
F9 Tlačidlo D
F10 Tlačidlo D dlho: Informačná funkcia
F11 Tlačidlo M
F12 Tlačidlo k
Print Tlačidlo p
POS 1 Tlačidlo c
Backspace Tlačidlo c
ESC Tlačidlo c

 Dátové rozhranie  Dátové rozhranie
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 Protokol GMP
 Pri aktívnej položke menu sa protokol 

tlače doplní o hlavičku a pätičku GMP 
nad a pod výsledkami merania (GMP: 
Good Manufacturing Practice).  
Hlavička GMP sa vytlačí pred prvým 
výsledkom merania. Pätička GMP sa 
vytlačí za posledným výsledkom merania 
v sérii výsledkov z merania (protokol 
GMP sa zostavuje vždy pre viacero 
výsledkov merania, 7-13-3). Sériu 
výsledkov z merania ukončíte dlhým 
stlačením tlačidla p. V takomto 
prípade sa symbol A zobrazuje na 
zobrazovacej jednotke od tlače hlavičky 
GMP až do vytlačenia pätičky GMP.

 Ak sa má vykonať prepnutie váhy 
(len na modeli série Signum® 2 a 3) 
počas tlače GMP pre viacero výsledkov 
merania (7-13-3), vytlačí sa po stlačení 
tlačidla n pätička GMP pre doposiaľ 
používanú váhu. Pri nasledujúcej tlači 
sa vytlačí hlavička pre novú zvolenú 
váhu.

 Po ukončení operácií »Kalibrácia/
nastavenie«, »Linearizácia«, a »Zadanie/
vymazanie tarovacieho zaťaženia« sa 
vždy automaticky vytlačí exemplár 
protokolu GMP.

Nasledujú tri príklady hlavičky protokolu GMP a jeden príklad pätičky protokolu GMP.  
Pre model série Signum® 1 odpadá riadok s dátumom a časom.

Základňa váhy WP1:
------------------- Čiarkovaný riadok
14.01.2017    09:43 Dátum/čas1) 
Typ            SIWR Typ série Signum®

Ser.no.    12345678 Sériové číslo série Signum® (WP1)
Vers. S3 207.171214 Verzia softvéru aplikácie
BVers.     00-37-2B Verzia softvéru, základný softvér
------------------- Čiarkovaný riadok

 Základňa váhy WP2 (protokol xBPI): 2) 
------------------- Čiarkovaný riadok
14.01.2017    09:45 Dátum/čas1) 
Typ            SIWR Typ série Signum® 
Ser.no.    12345678 Sériové č. zariadenia série Signum®

Vers. S3 207.171214 Verzia softvéru Aplikácia
BVers.     00-37-2B Verzia softvéru, základný softvér
Typ        IS12000S Typ základne
Ser.No     12345678 Sériové č. základne
------------------- Čiarkovaný riadok

 Základňa váhy WP2 (protokol SBI): 2) 
------------------- Čiarkovaný riadok
14.01.2017    09:45 Dátum/čas1) 
Typ            SIWR Typ série Signum®

Ser.no.    12345678 Sériové č. zariadenia série Signum®

Vers. S3 207.171214 Verzia softvéru Aplikácia
BVers.     00-37-2B Verzia softvéru, základný softvér
Typ             SBI (typ základne)
------------------- Čiarkovaný riadok

 Pätička GMP:
------------------- Čiarkovaný riadok
14.01.2017    09:45 Dátum/čas1) 
Name:                Pole pre podpis
                     Prázdny riadok
------------------- Čiarkovaný riadok

 1) Len pri osadení modulu s hodinkami
 2) Len pre vyhodnocovaciu jednotku zariadení série Signum® 2 a 3

 Dátové rozhranie  Dátové rozhranie
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Chybové hlásenia
 Chybové hlásenia sa zobrazujú v hlavnom zobrazení. Hlásenia Err sa zobrazujú trvalo; hlásenia Inf na 2 sekundy, potom sa program 

vracia automaticky späť do váženia.

Zobrazenie Príčina Náprava
Err 101 Zaseknuté tlačidlo Uvoľnite tlačidlo alebo kontaktujte servis 
 Tlačidlo je stlačené pri zapnutí spol. Minebea 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 perma- 
  nentnom zobrazení hlásenia Err 340: 
  kontaktujte servis spol. Minebea Intec
Err 341 Strata dát z pamäte RAM Nechajte zariadenie zapnuté minimálne 
 Vybitý akumulátor 10 hodín
Err 343 Strata dát z pamäte pre číslo transakcie,  Kontaktujte servis spol. Minebea Intec 
 externá pamäť Alibi 
Err 2627 Chyba, nekonzistentný nastavený čas,   Upravte nastavenie času 
 resp. uložený čas pamäte Alibi
Inf 01 Dátový výstup nevyhovuje výstupnému Správne nastavenie vykonajte v menu 
 formátu Setup
inf 02 Nedodržaná podmienka nastavenia, napr. váha Nastavujte až po zobrazení nuly 
 nie je tarovaná alebo je miska váhy zaťažená Uvoľnite váhu 
  Spustite tarovanie tlačidlom )
inf 03 Nastavenie sa neukončilo v určitom čase.  Dodržte dobu zahrievania a opakujte 

nastavenie 
Inf 06 Porucha integrovaného nastavovacieho závažia* Kontaktujte servis 
inf 07 Posledná vykonaná funkcia nie je prípustná  Na zmenu nastavenia kontaktujte servis 
 na ciachovaných váhach spol. Minebea Intec
inf 08 Zaťaženie váhy je príliš vysoké na nulovanie  Skontrolujte dodržanie parametra „Rozsah 

nulovania pri zapnutí“ (1.12) 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 
 tarovanie možné vymazaní aplikačného programu.
inf 22 Chyba pri preberaní referencie, hmotnosť Položte väčšie závažie 
 je príliš nízka
inf 23 Chyba pri inicializácii aplikácie Kontaktujte servis spol. Minebea Intec
inf 29 Nedosiahlo sa minimálne zaťaženie Znížte minimálne zaťaženie 
  (v aplikácii, položka menu 3.6) 
inf 71 Prevzatie nameranej hodnoty (príp. zadanie)  Žiadna 
 nie je možné (napr. kontrolná medza je príliš 
 nízka alebo príliš vysoká)  
inf 72  Prevzatie nameranej hodnoty nie je možné Žiadna 

(napr. na počítadle položiek sa dosiahlo  
maximum)  

inf 73 Uložené údaje sú vymazané alebo nečitateľné Kontaktujte servis spol. Minebea Intec
inf 74 Funkcia je zablokovaná Žiadna 
 (napr. je zablokované menu)
inf 98 Nie je pripojená žiadna základňa váhy Kontaktujte servis spol. Minebea Intec
inf 99 Nie je pripojená žiadna základňa váhy Kontaktujte servis spol. Minebea Intec
NO WP Nie je pripojená žiadna základňa váhy Kontaktujte servis spol. Minebea Intec
Blikajúci symbol !  Porucha batérie alebo prestavený čas Nastavte čas

 *) = len pre modely SIWS
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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 1 mesiaca až po 2 roky.

 Frekvencia intervalov údržby závisí od 
prevádzkových podmienok a požiada-
viek používateľa na tolerancie.

 Čistenie
! Odpojte váhu od elektrickej energie, 

uvoľnite na váhe príp. zapojený dátový 
kábel.

§ Vyčistite váhu handričkou jemne 
namočenou v mydlovou roztoku.

§ Osušte váhu mäkkou handričkou.

! Do váhy sa nesmú dostať žiadne 
kvapaliny.

! Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace 
prostriedky (rozpúšťadlá a iné).

 Čistenie povrchov z ušľachtilej ocele
 Zásadne vykonávajte pravidelné 

čistenie dielov z ušľachtilej ocele. 
Na samostatné, dôkladné vyčistenie 
odstráňte dosku z ušľachtilej ocele. 
Diely z ušľachtilej ocele na váhe vyčistite 
vlhkou handričkou alebo hubou. 
Bezpečne môžete používať iba bežné 
čistiace prostriedky pre domácnosť 
na čistenie ušľachtilej ocele. Povrchy 
z ušľachtilej ocele vyčistite jednoduchým 
utretím. Následne dôkladne opláchnite 
záťažovú dosku tak, aby ste odstránili 
všetky zvyšky. Diely z ušľachtilej ocele 
na zariadení vyčistite vlhkou handričkou 
alebo hubou. Následne nechajte 
zariadenie vyschnúť. Ako doplňujúcu 
ochranu môžete aplikovať olej na 
ošetrenie.

! Rozpúšťadlá používajte výlučne na 
čistenie dielov z ušľachtilej ocele. 

 Korózne prostredie
$ Pravidelne odstraňujte substancie 

spôsobujúce koróziu.

 Výmena ochranného krytu
> Vymeňte poškodený ochranný kryt.
§ Zatláčajte ochranný kryt na prednej 

a zadnej strane vyhodnocovacej 
jednotky, kým nebude riadne upevnený.

 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),

– po ťažkom zaťažení počas prepravy.
 Ak sa zdá, že už nebude zaručená 

bezpečná prevádzka zariadenia:
§ Odpojte zariadenie od prívodu 

elektrickej energie (vytiahnite sieťovú 
zástrčku).

> Zabezpečte zariadenie proti ďalšiemu 
používaniu.

§ Upovedomte servis spol. Minebea Intec. 

 Opravy smú vykonávať výlučne 
spôsobilé osoby: 

– ktoré majú prístup k servisnej 
dokumentácii a pokynom a 

– zúčastnili sa príslušných školení. 

! 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. Pri 
porušení technických ciachovacích 
bezpečnostných známok musíte 
zabezpečiť autorizované ciachovanie.

Likvidácia
Ak už obal nie je potrebný, je potrebné 
ho odovzdať do miestnej prevádzky 
na likvidáciu odpadov. Obal sa skladá 
z ekologických materiálov, ktoré môžu 
poslúžiť ako druhotné suroviny.

Zariadenie vrátane príslušenstva a baté-
rií nepatrí do domového odpadu. Legis-
latíva 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 lik-
vidáciu svojich elektrických a elektronic-
kých výrobkov v súlade s platnou legis-
latívou sama. Tieto výrobky sa nesmú 
odovzdávať do domového odpadu alebo 
na zberných miestach verejného likvi-
dátora odpadov, čo platí aj pre drobné 
priemyselné subjekty.

Otázky súvisiace s likvidáciou adresujte 
preto v Nemecku, ako aj v členských 
krajinách Európskeho hospodárskeho 
priestoru nášmu regionálnemu 
servisnému zamestnancovi alebo našej 
servisnej centrále v Bovendene:

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden, Nemecko

Reg. č. WEEE DE 58091735

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. 
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Všeobecné technické údaje 

Digitálne jednosmerné rozhranie podľa EN 45501

Dátové rozhranie duplexné RS232C s riadiacim výstupom, montované sériovo 

Ďalšie dátové rozhranie voliteľne

Zobrazovacia jednotka 14-segmentový displej s podsvietením

Teleso základne váhy: SIWAEDG: galvanizované, SIWSDCS a SIWSBBS: ušľachtilá oceľ, všetky ostatné typy:  
 tlakový hliníkový odliatok, miska: Ušľachtilá oceľ 
Zobrazovacia jednotka Ušľachtilá oceľ 
Stupeň ochrany podľa EN 60529 IP43 (voliteľne IP65 pri modeli SIWSDCS/SIWSBBS/SIWAEDG Standard)

Teplotný rozsah -10 °C až +40 °C 
 +10 °C až +30 °C (SIWS…-.CE)

Sieťové napájanie:  100 – 240 V AC (±10 %), 50 – 60 Hz, max. 23 VA 
Napájanie DC voliteľne 15 V DC (±10 %), max. 12 W* 
Napájanie AC voliteľne 13 – 17 V AC (±10 %), 50 – 60 Hz, max. 12 W* 
Napájanie akumulátorom z interného akumulátora (iba ako možnosť dostupná priamo pri objednávaní)*

Rušivé vyžarovanie podľa EN 61326 + A1 trieda B (IEC 61326+A1)

Odolnosť proti rušeniu podľa EN 61326+A1, priemyselné prostredia (IEC61326+A1)

Elektrická bezpečnosť podľa EN 61010-1 (IEC 1010-1), EN 60950 (IEC 950)

 * Nie SIWAEDG

Typový kľúč pre sériu Signum®

Typ modelu Technológia Rozmery Materiál/ Stupeň Rozsah váženia Displej Ciachovateľné/ 
 snímačov základne verzia aplikácií (kg) Rozlíšenie  ciachované 

varianty 
Príklad SIWR: SIWRDCP-1-3-I
SIW R1) DC P4) 1 3 I 
    2 6  RCE
    3 15  
     35  
     60  

Príklad SIWA: SIWADCP-2-35-S
SIW A2) DC P4) 1 1 H –
  BB G6) 2 7 S –
  ED  3 8 I –
     16  –
     35  –
     65  –

Príklad SIWS: SIWSDCP-3-16-H
SIW S3) DC P4) 1 06 S SCE
  BB S5) 2 3 H HCE
    3 6  ICE
     16  
     35

1) = SIWR: „Regular“, štandardný vážiaci systém (piezoelektrický páskový tenzometer)
2) = SIWA: „Advanced“, mechatronický vážiaci systém (piezoelektrický páskový tenzometer)
3) = SIWS: „Supreme“, monolitický vážiaci systém
4) = lakovanie
5) = ušľachtilá oceľ
6) = galvanizované

 Technické údaje
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Špecifické údaje modelov

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Regular SIWRDCP-1,-2,-3 

Neciachovateľné modely
Rozsah váženia (kg) 3 6 6
Odčítateľnosť (g) 0,1 1 0,2
Kód rozlíšenia -I -R -I
Hodnota nastavovacieho závažia (v gramoch) 2 000 5 000 5 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) M1 M2 M1

Ciachovateľné/ciachované modely
Konštrukčný typ  DG SI 300 
Č. schválenia konštrukčného typu ES  DE-19-NAWID-PTB003 
Rozsah váženia (kg)  6 
Odčítateľnosť (g)  1 
Ciachovacia hodnota e (g)  1 
Kód rozlíšenia  -RCE 

Hodnota nastavovacieho závažia (v gramoch)  6 000 
Trieda presnosti (nastavovacie závažie)  M2 
Pre všetky modely
Tarovacie zaťaženie (kg) 1,2 1,2 1,2
Reprodukovateľnosť (g) 0,2 0,2 0,2
Linearita (g) 0,3 0,4 0,4
Teplota okolia (len pri použití s povinným ciachovaním)  -10°C … +40°C

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Regular SIWRDCP-1,-2,-3 

Neciachovateľné modely
Rozsah váženia (kg) 15 15
Odčítateľnosť (g) 2 0,5
Kód rozlíšenia -R -I
Hodnota nastavovacieho závažia (v gramoch) 5 000 5 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) M2 M1

Ciachovateľné/ciachované modely
Konštrukčný typ DG SI 300 
Č. schválenia konštrukčného typu ES DE-19-NAWID-PTB003 
Rozsah váženia (kg) 15 
Odčítateľnosť (g) 2 
Ciachovacia hodnota e (g) 2 
Kód rozlíšenia -RCE 
Hodnota nastavovacieho závažia (v gramoch) 15 000 
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) M2 

Pre všetky modely
Tarovacie zaťaženie (kg) 3 3
Reprodukovateľnosť (g) 4 4
Linearita (g) 2 1
Teplota okolia (len pri použití s povinným ciachovaním)  -10°C … +40°C

 Technické údaje
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Špecifické údaje modelov

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Regular SIWRDCP-1,-2,-3 

Neciachovateľné modely
Rozsah váženia (kg) 35 35 60 60
Odčítateľnosť (g) 5 1 10 2
Kód rozlíšenia  -R -I -R -I
Nastavovacie závažie (v gramoch) 10 000 10 000 60 000 60 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) M2 M1 M1 M1

Ciachovateľné/ciachované modely
Konštrukčný typ  DG SI 300  
Č. schválenia konštrukčného typu ES DE-19-NAWID-PTB003  
Rozsah váženia (kg) 35  60
Odčítateľnosť (g) 5  10
Ciachovacia hodnota e (g) 5  10
Kód rozlíšenia -RCE   -RCE
Nastavovacie závažie (v gramoch) 35 000  60 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) M2  M2

Pre všetky modely
Tarovacie zaťaženie (kg) 6 6 6 6
Reprodukovateľnosť (g) 1 1 1 1
Linearita (g)  1,5 1,5 1,5 1,5
Teplota okolia (len pri použití s povinným ciachovaním) -10°C … +40°C

Rozlíšenia pre sériu Signum® Regular
Neciachovateľné modely  Ciachovateľné modely 
-I Rozlíšenie > 30 000 d 
-R Rozlíšenie > 6 000 d  -RCE jeden rozsah, tr. III 1*6 000/7 500e 

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Advanced SIWABBP-1,-2,-3
Neciachovateľné modely
Rozsah váženia (kg) 1,5 8
Odčítateľnosť (g) 0,01 0,1
Kód rozlíšenia -H -I
Reprodukovateľnosť (g) 0,03 0,2
Linearita (g) 0,03 0,3
Hodnota nastavovacieho závažia (v gramoch) 1 000 5 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) F1 F2

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Advanced SIWADCP-1,-2,-3
Neciachovateľné modely
Rozsah váženia (kg) 7 16 35 65
Odčítateľnosť (g) 0,1 0,2 0,5 1
Kód rozlíšenia  -S -S -S -S
Tarovacie zaťaženie (kg)  -   -   -   - 
Reprodukovateľnosť (g) 0,2 0,4 1 2
Linearita (g)  0,3 0,6 1,5 3
Nastavovacie závažie (v gramoch) 5 000 5 000 10 000 20 000
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) F2 F2 F2 F2
 
Rozlíšenia pre sériu Signum® Advanced
-S Rozlíšenie >= 60 000 d 

 Technické údaje  Technické údaje

Signum 1-2-3
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Špecifické údaje modelov

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Advanced SIWAEDG-3

Technické vážiace údaje zariadení série Signum®  SIWAEDG-3-16-S SIWAEDG-3-35-S SIWAEDG-3-65-S
Rozsah váženia (kg) 16 35 65
Odčítateľnosť (g) 0,2 0,5 1
Linearita (g) 0,6 1,5 3
Reprodukovateľnosť (g) 0,4 1 2
Nosnosť (kg) 30 70 130
Hodnota nastavovacieho závažia  
(v gramoch) 5 000 10 000 20 000
Rozsah teploty okolia 0 … +40 °C 
Rozsah teploty použitia +10 … +30 °C
 

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Surpreme SIWSBBP-1,-2,-3 / neciachovateľné modely, * SIWSBBS-3-H/6-H 

Rozsah váženia (kg) 0,620 3,1*   6,1* 
Odčítateľnosť (g) 0,001 0,01   0,01 
Kód rozlíšenia -H -H   -H 
Hodnota nastavovacieho závažia 500 2 000   5 000  
(v gramoch)
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) E2 E1   E2 

Ciachovateľné/ciachované modely
Konštrukčný typ BD SI 200 
Č. schválenia konštrukčného typu ES DE-19-NAWID-PTB003
Rozsah váženia (kg) 0,620 3,1* 3,1 6,1 6,1* 
Odčítateľnosť (g) 0,001 0,01 0,1 0,1 0,01 
Ciachovacia hodnota e (g) 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 
Kód rozlíšenia -HCE (P) -HCE -ICE -SCE (S) -HCE 
Hodnota nastavovacieho závažia  
(v gramoch) 500 2 000 2 000 5 000 5 000 
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) E2 E1 E2 E2 F1 

Pre všetky modely
Tarovacie zaťaženie (kg) 0 3 3 0 0 
Reprodukovateľnosť (g) 0,001 0,01 0,01 0,1 00,1 
Linearita (g) 0,002 0,02 0,02 0,2 0,02 
Teplota okolia (len pri použití s povinným ciachovaním) +10 °C … +30 °C

Rozlíšenia pre sériu Signum® Supreme
Neciachovateľné (typ) Ciachované od výrobcu (typ)
-H Rozlíšenie > 100 000 d  -HCE jeden rozsah, tr. II > 10 000 e, e = 10 d
-S Rozlíšenie > 60 000 d  -SCE jeden rozsah, tr. II < 10 000 e, e = 10 d 
-I Rozlíšenie > 30 000 d  -ICE jeden rozsah, tr. II    30 000 e, e = d

Najkratšia doba prechodného stavu pri nastavení menu 1-1-1 1,0 s
  1-1-2 1,3 s
  1-1-3 1,6 s
  1-1-4 2,8 s
 

(P) len lakovanie, (S) len ušľachtilá oceľ

 Technické údaje  Technické údaje
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Rozsah váženia (kg) 6 16 35
Odčítateľnosť (g) 0,1 0,1 0,1
Kód rozlíšenia -S -H -H
Hodnota nastavovacieho závažia 5 000 10 000 10 000 
(v gramoch)
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) F2 F1 F1

Ciachovateľné/ciachované modely
Konštrukčný typ BG SI 200 
Č. schválenia konštrukčného typu ES DE-19-NAWID-PTB003
Rozsah váženia (kg) 6 16 35
Odčítateľnosť (g) 0,1 0,1 0,1
Ciachovacia hodnota e (g) 1 1 1
Kód rozlíšenia SCE -HCE -HCE
Hodnota nastavovacieho závažia 5 kg 10 kg 10 kg 
(v gramoch)
Trieda presnosti (nastavovacie závažie) F2 F1 F1

Pre všetky modely
Tarovacie zaťaženie (kg) 5 
Reprodukovateľnosť (g) 0,2  
(ciachované modely podľa EN 45501)
Linearita (g) 0,2  
(ciachované modely podľa EN 45501)
Teplota okolia (len pri použití s povinným ciachovaním)  +10 °C … +30 °C

Rozlíšenia pre sériu Signum® Supreme

Neciachovateľné (typ) Ciachované od výrobcu (typ) 
-S Rozlíšenie > 60 000 d  -SCE jeden rozsah, tr. II < 10 000 e, e = 10 d 
-H Rozlíšenie > 100 000 d  -HCE jeden rozsah, tr. II > 10 000 e, e = 10  
 
Rozmery (náčrty s rozmermi) Signum SIWAEDG

a = 400
b = 300
c = 94 … 108
d = 344
e = 244

 Zobrazovacia jednotka má identické rozmery ako indikátor s integrovaným akumulátorom. Zobrazovaciu jednotku spojíte so základňou 
pomocou plechu na naskrutkovanie YDH12CWS alebo pomocou statívu YDH02CWP (príslušenstvo). 

    Prevádzkové medze nosnosti: Základne váh spol. Minebea Intec majú natoľko robustnú konštrukciu, že ich príležitostné 
prekročenia maximálneho rozsahu váženia nemôže poškodiť.

 Hodnota maximálnej nosnosti (preťaženie) 

 300 kg pri SIW*DCP/S, 50 kg pri SIW*BBP/S.
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Abmessungen (Maßskizzen)
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SIWSDCS:

SIWRDCP | SIWADCP | SIWSDCP:

Technické vážiace údaje zariadení série Signum® Surpreme SIWSDCP/S-1,-2,-3 

Neciachovateľné modely

 Technické údaje  Rozmery
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 Technické údaje  Rozmery
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Rozmerové údaje v milimetroch

Rozmery (náčrty s rozmermi)

SIWRDCP | SIWADCP | SIWSDCP:

SIWSDCS:
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 Rozmery Rozmery

Signum 1-2-3

Rozmery (náčrty s rozmermi)  

Všetky rozmerové údaje v milimetroch

SIWABBP, SIWSBBP:
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 Rozmery Rozmery
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Rozmery (náčrty s rozmermi)

Všetky rozmerové údaje v milimetroch

SIWSBBS:
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Príslušenstvo

Príslušenstvo vyhodnocovacích jednotiek:

Tlačiareň a príslušenstvo tlačiarne

Ciachovateľná tlačiareň nameraných hodnôt YDP21

5 kotúčov papiera á 40 m pre tlačiareň nameraných hodnôt 6906937

Kazeta s farbiacou páskou (náhrada) 6906918

Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet s priamou  
termotlačou na šírku papiera 60 mm, tlačou čiarových kódov  
a externým sieťovým zdrojom YDP05 
 
Kábel a adaptérom pre vyhodnocovacie jednotky CAWxP YCC01-01CISLM3
Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet s priamou YDP14IS-0CEUV 
termotlačou na šírku papiera do 108 mm, s externým sieťovým  
zdrojom 100 – 240 V a sieťovým káblom (EU+US); použiteľná len  
s flexibilnými možnosťami formátovania tlačených dokumentov,  
je potrebný pripájací kábel YCC01-01CISLM3
Etikety pre YPD05 + YDP14IS-0CEUV 
Etikety 58 + 30 mm (1 000 ks) 69Y03092 
Etikety 58 + 76 mm (500 ks) 69Y03093 
Etikety 58 + 100 mm (380 ks) 69Y03094 
 
Etikety pre YDP14IS-0CEUV 
Etikety 101 + 127 mm (305 ks) 69Y03195
Papier do tlačiarne YDP05 + YDP14IS-0CEUV 
3 kotúče papiera; 60 mm + 75 m, termopapier 69Y03090
Papier do tlačiarne YDP14IS-0CEUV 
1 kotúč papiera; 101 mm + 75 m, termopapier 69Y03196

Ciachovateľná pásková tlačiareň/tlačiareň etikiet YDP14IS-0CEUVTH 
 s termotransferovou tlačou na šírku papiera do 108 mm,  
s externým sieťovým zdrojom 100 – 240 V a sieťovým  
káblom (EU+US); použiteľná len s flexibilnými možnosťami  
formátovania tlačených dokumentov, je potrebný pripájací kábel. 

YDP21

YDP05

YDP14IS

 Prehľad príslušenstva

Signum 1-2-3
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Tovarová položka Obj. č. 
 
Rozhrania*
UNICOM: modul rozhrania RS 232 YDO01SW-232
UNICOM: modul rozhrania RS485/422 YDO01SW-485/422
UNICOM: modul rozhrania, analógový prúdový výstup YDO01SW-AO 
0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 16 bit
UNICOM: ethernetový modul rozhrania YDO01SW-ETH
UNICOM: modul rozhrania dig. vstupov/výstupov YDO01SW-DIO
UNICOM: modul rozhrania Profibus DP YDO01SW-DP
Pripájací kábel z dátového rozhrania RS232 do rozhrania USB na počítači YCC01-USBM2
Plech s adaptérom na dodatočnú montáž UNICOM ** YAS01SW-CON

 
 

* Nedostupné pre model SIWSDCS/SIWSBBS
** Nie pre SIWAEDG

Elektrické príslušenstvo**
Externý červeno-zeleno-červený ukazovateľ YRD01IS
Druhá zobrazovacia jednotka YRD03
Čítačka čiarových kódov, šírka čítania 120 mm, s pripájacím káblom pre zariadenia série Signum® 2 a 3 YRB05-PS2
Flexibilné možnosti formátovania tlačených dokumentov (napr. čiarový kód, variabilné veľkosti písma,  
integrácia grafiky a pod.) na požiadanie

** Na modeli SIWSDCS/SIWSBBS/SIWAEDG je použitie možné len v spojení s príslušným káblom s adaptérom. 
Kontaktujte príslušného predajcu spol. Minebea Intec.

Softvér
Ďalšie spracovanie hodnôt váženia pomocou aplikačných programov (Excel, Access…). YSC03
Mechanické príslušenstvo
Statív zobrazovacej jednotky pre zariadenia série Signum, modely SIW*DCP*, výška statívu 500 mm YDH01P
Statív zobrazovacej jednotky pre zariadenia série Signum, modely SIW*BBP*, výška statívu 400 mm YDH02P
Statív zobrazovacej jednotky pre zariadenia série Signum, modely SIW*EDG*, výška statívu 500 mm YDH02CWP
Statív zobrazovacej jednotky z ušľachtilej ocele pre zariadenia série Signum, modely SIW*DCS*, výška statívu 330 mm YDH01CWS
Statív zobrazovacej jednotky z ušľachtilej ocele pre zariadenia série Signum, modely SIW*DCS*, výška statívu 500 mm YDH02CWS
Statív zobrazovacej jednotky z ušľachtilej ocele pre zariadenia série Signum, modely SIW*DCS*, výška statívu 750 mm YDH03CWS
Nástenný držiak z ušľachtilej ocele YDH01CIS
Nástenný držiak z ušľachtilej ocele, sklopný YDH02CIS
Pracovný ochranný kryt (2 ks) YDC01SW

 Prehľad príslušenstva Prehľad príslušenstva

 Signum 1-2-3



104

Tovarové položky pre model SIWSDCS/SIWSBBS Obj. č. 

Káble a zástrčky
Dátový pripájací kábel na priame pripojenie YCC01-0019M3 
tlačiarne YDP21
Dátový pripájací kábel na pripojenie počítača, 25-pólový (5 m)  YCC01-03ISM5
Dátový pripájací kábel na pripojenie počítača, 9-pólový (5 m)  YCC01-09ISM5
Zástrčka s kruhovým prierezom na vlastné konfekcionovanie káblov 69QC0010
Dátový kábel s adaptérom, zástrčka s kruhovým prierezom YCC01-0016M3 
RS232 – zásuvka DB25 na pripojenie štandardného príslušenstva  
spol. Mineba Intec
Dátový predlžovací kábel, zástrčka/zásuvka s kruhovým prierezom (6 m) YCC01-01ISM6
Pripájacie káble YDP05/14IS-0CEUV a YDP14IS-0CEUVTH  
pre váhy FC, 9-pólová zástrčka D-SUB na 12-pólovú zástrčku  
s kruhovým prierezom 69Y03142
Dátový pripájací kábel (5 m) s voľnými koncami YCCDI-03M5

Elektrické príslušenstvo
Čítačka čiarových kódov (umožňuje pripojenie pomocou príslušných  
zdvojených dátových rozhraní iba k modelom FC) YRB05FC
T-konektor na súčasné pripojenie zariadení so sériovým rozhraním  
a kontrolných jednotiek pomocou 12-pólovej zástrčky  
s kruhovým prierezom YTC02-CC1M1
T-konektor na súčasné pripojenie tlačiarne a čítačky čiarových  
kódov pomocou 12-pólovej zástrčky s kruhovým prierezom YTC02-PB1M1
Externá kontrolná zobrazovacia jednotka s upevňovacím uholníkom  
na montáž na statív (semafor červené – zelené – žlté svetlo)  
s 12-pólovou zástrčkou s kruhovým prierezom YRD01IS 

Tovarové položky pre model SIWAEDG Obj. č. 

Príslušenstvo
Dátový výstup RS232 YDO01SW-232
Dátový výstup RS485/422 YDO01SW-485/422
4 – 20 mA YDO01SW-AO
Digitálne vstupy/výstupy YDO01SW-DIO
Profibus DP YDO01SW-DP
Ethernet YDO01SW-ETH

Pripájací kábel pre príslušenstvo 25-pólový konektor DSUB YCC02-D25F6
Pripájací kábel YDP21* a PC YCC02-D09F6
Pripájací kábel YDP05/14IS YCC02-D09M6

*) Tovarová položka sa dá použiť len po obnovení káblovej priechodky

Na pripojenie musí zákazník použiť pripájacie káble určené pre zariadenia zo série Combics.

 Prehľad príslušenstva  
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»Nová inštalácia« 
Služba spol. Minebea Intec
Služba »Nová inštalácia« v Nemecku
Náš balík služieb „Nová inštalácia“ ponúka 
nasledujúce služby:

– inštalácia,
– uvedenie do prevádzky,
– preskúšanie,
– zaškolenie.

Keď má novú inštaláciu zabezpečiť spol. 
Minebea Intec, vyžiadajte si na inštaláciu 
zamestnanca servisu.

Ciachovanie v Nemecku
Platnosť posúdenia zhody končí po uplynutí 
druhého kalendárneho roka. Pri použití váhy 
na kontrolu plneného množstva, podľa naria-
denia o distribučných obaloch, končí platnosť 
po uplynutí nasledujúceho kalendárneho roka. 
Ciachovania musí v súčasnosti vykonávať cia-
chovací úradník. O včasné ciachovanie musíte 
požiadať miestny úrad. Rešpektujte, prosím, 
príp. zmeny legislatívy.

Ciachovanie 
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 na tému »posúdenie zhody« 
vám poskytne náš servis.

 Prehľad príslušenstva  
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 Vyhlásenie o zhode
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 Vyhlásenie o zhode
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Vyhlásenie o zhode EÚ/ES 
 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE020-01.sk 1 / 2 

 
        OP-113-fo2 

 

 
Výrobca Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
 Leinetal 2, 37120 Bovenden, Nemecko 

vyhlasuje na svoju zodpovednosť, že prevádzkový prostriedok 
 

Druh zariadenia Kompletná váha Signum 
 

Konštrukčný rad SIWRDCP-.-..-…, SIWSBBP-.-..-…, SIWSBBS-.-..-…, SIWSDCP-.-..-…, SIWSDCS-.-..-… 
  

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: 
 

2014/30/EÚ Elektromagnetická kompatibilita 
 EN 61326-1:2013 

 
 Len pre zariadenia s interným voličom nastavovacieho závažia 
2006/42/ES Strojové zariadenia 

EN ISO 12100:2010, EN 61010-1:2010 
 
Pre všetky ostatné zariadenia bez interného voliča nastavovacieho závažia 

2014/35/EÚ Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia 
 EN 61010-1:2010 

 
2011/65/EÚ Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 
 EN 50581:2012 
  

 Len pre zariadenia s voliteľnou možnosťou Y2 
2014/34/EÚ Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére 
 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 
   II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc 
 
Referencia Číslo potvrdenia výrobcu:  SIS14ATEX007X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vyhlásenie o zhode  Vyhlásenie o zhode
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Vyhlásenie o zhode EÚ/ES 
 

___________________________________________________________________________________________ 
MIB17CE020-01.sk 2 / 2 

 
        OP-113-fo2 

 

 
 

Rok pridelenia značky CE: 17 
 
Osoba, ktorá je autorizovaná na zostavenie technickej dokumentácie: 
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. 
 
 

 Vyhlásenie o zhode
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 Schválenie konštrukčného typu  Schválenie konštrukčného typu
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 Schválenie konštrukčného typu  Schválenie konštrukčného typu
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 Schválenie konštrukčného typu
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 Schválenie konštrukčného typu

 Signum 1-2-3
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 Štítky a značky  Štítky a značky

Signum 1-2-3

 oder Messtechnik-M auf Kennzeichnungsschild

DE-19-NAWID-PTB003
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 Štítky a značky  Štítky a značky

 Signum 1-2-3
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  Štítky a značky
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  Štítky a značky
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 Štítky a značky  Štítky a značky

Signum 1-2-3

DE-19-NAWID-PTB003



 Štítky a značky  Štítky a značky

119 Signum 1-2-3

und M

DE-19-NAWID-PTB003

 0102

 0102
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 Potvrdenie výrobcu

Signum 1-2-3

 Potvrdenie výrobcu



 Potvrdenie výrobcu  Potvrdenie výrobcu
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 Všeobecný prístupový kód Index
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Aplikačné poradenstvo 2
Automatický výstup 87

Bezpečnostná kontrola 93
Bezpečnostné pokyny 4

Chybové hlásenia 92
Čistenie 93
Čistenie povrchov z ušľachtilej ocele 93

Dátové protokoly Nastavenia 27 a nasl.
Dátové rozhrania 84 a nasl.
Doba zahrievania 5 

Funkcie tlačidiel 8, 9

Heslo 16
Heslo 17

Identifikátor 49
IP ochrana 4, 93

Kalibrácia 26, 43 a nasl.
Klasifikácia 69
Komunikácia SBI 87
Koncepcia ovládania 9
Konfigurácia dátového výstupu 81
Konfigurácia tlačiarne 27 a nasl.
Kontrola 65 a nasl.

Likvidácia 93

Možnosti pripojenia 84, 85

Náčrty s rozmermi 99
Nastavenie 26, 43 a nasl.
Nastavenie času 17, 36
Nastavenie dátumu 17, 36
Nastavenie jazyka 16, 38
Netto celkom 75
Neutrálne meranie 56
Nivelácia základne váhy 7

Opravy 93
Optimalizácia kusovej hmotnosti 51
Označenie zhody ES 105

 
 
Parametre zariadenia 25 a nasl.
Percentuálne váženie 62
Počítanie 53
Pokyny na inštaláciu 5
Použitie s povinným ciachovaním: Použitie 5
Prednastavenia 16
Prehľad ovládacích menu 18
Prehľad parametrov 19 a nasl.
Prevádzka 39
Príkazy (rozhranie) 87
Pripojenie čítačky čiarových kódov 84
Príslušenstvo 102 a nasl.
Prístupový kód príloha
Protokol GMP 91
Protokoly tlače: Nastavenia 35, 81

Rozhranie COM1: Nastavenia 27
Rozsah dodávky 5

Schéma zapojenia 86
Schéma zapojenia konektorov 85
Schválenie konštrukčného typu ES 109
Sčítanie 72
Špecifické informácie o zariadení 38
Štítky a značky 110

Technické údaje 94 a nasl.
Tlač 81 a nasl.
Tlačidlá, externé 34 

Účel použitia 2
Údržba 93
Univerzálne rozhranie 84, 85
Uvedenie do prevádzky 5

Varovania 4
Váženie 39
Váženie zvierat 59
Všeobecný prístupový kód príloha (117)
Vstupný formát dát 87
Vybalenie 5
Vyhlásenia o zhode 104
Vypnutie, automatické 13
Výpočet priemernej hodnoty 59
Výstupný formát dát 85

Základňa váhy WP-1: nastavenia 25 a nasl.
Zápis zemepisných údajov 5
Zapojenie sieťovej prípojky 5
Značka CE 105
Znázornenie zariadenia 8
Zobrazenie na zobrazovacej jednotke 12

 Strana



Príloha: Všeobecný prístupový kód

   Po výbere položky menu »Setup« sa na 
zobrazovacej jednotke na 2 sekundy 
zobrazí požiadavka na zadanie hesla 
»Code«.

  Prvé miesto hesla bliká.

Viackrát stlačte k, );  Zadanie hesla
– Na zadávanie čísel stlačte tlačidlo 

k a na uloženie tlačidlo ). 
Tlačidlo k (čísla vo vzostupnom 
poradí: 0 … 9) alebo tlačidlo p (čísla 
v zostupnom poradí (9 … 1) stláčajte, 
kým sa na zobrazovacej jednotke 
nezobrazí požadovaný znak.  
Pri heslách obsahujúcich viac ako 
7 znakov sa prvý znak posunie zo 
zobrazenia doprava.  
 
Na zobrazovacej jednotke je zobrazené 
heslo.

Viackrát stlačte k, );

Viackrát stlačte k, );

Viackrát stlačte k, ); 

Viackrát stlačte k, );

Viackrát stlačte k, );

Viackrát stlačte k, );

Viackrát stlačte k, );

)  Potvrdenie nastaveného hesla

(  Opustenie úrovne menu

Podržte tlačidlo ) stlačené dlho  Uloženie zadania a opustenie menu

Servisný prístupový kód: 
202122

Všeobecný prístupový kód: 
40414243

 Všeobecný prístupový kód
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Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden
 
Telefón +49.551.309.83.0
Fax +49.551.309.83.190

www.minebea-intec.com

Copyright by Minebea Intec, 
Bovenden, BR Nemecko. 
Dotlač alebo preklad, aj vo forme výťahov, 
nie sú bez písomného povolenia spol. 
Minebea Intec povolené.  
Spol. Minebea Intec si vyhradzuje 
všetky práva podľa zákona o autorských 
právach. Informácie a obrázky uvedené 
v tomto návode zodpovedajú nižšie uve-
denému stavu. Zmeny technického a iného 
vybavenia, ako aj tvaru zariadení v porov-
naní s informáciami a obrázkami uvedenými 
v tomto návode zostávajú vyhradené spol. 
Minebea Intec.
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