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Úvod
Bezpodmínečně dodržujte!
Pokud není zákonem stanoveno jinak, jsou všechny údaje v tomto dokumentu pro společnost Minebea Intec
nezávazné a vyhrazujeme si k nim právo změny. Ovládání / instalaci výrobku smí provádět pouze vyškolený,
odborný a zkušený personál. V korespondenci týkající se tohoto výrobku uvádějte prosím typ, označení a číslo
verze / sériové číslo, jakož i všechna čísla licencí, která souvisejí s výrobkem.

Upozornění
Tento dokument je částečně chráněn autorskými právy. Nesmí být měněn nebo kopírován a bez zakoupení nebo
písemného souhlasu držitele autorských práv (Minebea Intec) nesmí být používán. Používáním tohoto výrobku
uznáváte výše uvedená ustanovení.
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1 Úvod

1.1 Přečtěte si příručku
- Přečtěte si pozorně a kompletně tuto příručku před zahájením práce s přístrojem.

- Tato příručka je součástí výrobku. Dbejte na to, aby byla bezpečně uložena na dobře
přístupném místě.

1.2 Tak vypadají pokyny pro manipulaci
1. - n. uvozují postupné manipulační kroky.

1.3 Tak vypadají seznamy
- označuje výčet.

1.4 Tak vypadají menu a softwarové klávesy
[ ] ohraničují položky menu a softwarových kláves.
Příklad:
[Start]- [Programme]- [Excel]

1.5 Tak vypadají bezpečnostní pokyny
Signální slova označují závažné nebezpečí, které vzniká při nedodržení opatření pro
eliminaci nebezpečí.

NEBEZPEČÍ

Varování před poraněním osob
NEBEZPEČÍ, které bezprostředně hrozí a může mít za následek smrt a/nebo těžká,
nevratná poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

VAROVÁNÍ

Varování před nebezpečným místem a/nebo před poraněním osob
VAROVÁNÍ před možným výskytem situace s následkem smrti a/nebo těžkých,
nevratných poranění při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Varování před poraněním osob.
UPOZORNĚNÍ na možný výskyt situace s následkem lehkých, vratných poranění při
neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

uvozuje manipulační krok.
popisuje výsledek manipulačního kroku.
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OZNÁMENÍ

Varování před hmotnými škodami a/nebo poškozením životního prostředí.
POZOR na možný výskyt situace s následkem hmotných škod a/nebo poškození
životního prostředí při neprovedení odpovídajících bezpečnostních opatření.

Proveďte odpovídající bezpečnostní opatření.

Pozor:

Tipy pro používání, užitečné informace a pokyny.

1.6 Hotline
Telefon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Všeobecné pokyny

UPOZORNĚNÍ

Varování před poraněním osob.
Tento přístroj byl sestaven a otestován podle bezpečnostních ustanovení pro měřicí a
regulační zařízení.
Výrobek opustil závod v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu.

Aby tento stav zůstal zachován a byl zajištěn bezpečný provoz, musí uživatel
dodržovat pokyny a výstrahy obsažené v této dokumentaci.

2.2 Použití v souladu s určením
Přístroj je určen pro použití jako vyhodnocovací přístroj funkcí vážení.
Obsluhu, uvedení do provozu a údržbu výrobku smí provádět pouze zaškolený personál
s odpovídající odbornou kvalifikací, který zná spojená nebezpečí a dokáže jim předcházet
a chránit se před nimi.
Přístroj byl vyvinut v souladu s aktuálním stavem techniky.
Není poskytována žádná záruka na bezvadnost produktu, zejména v souvislosti
s provozem nezbytných softwarových a hardwarových dílů dodaných třetí stranou.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené jinými částmi zařízení nebo
nesprávným používáním výrobku. Používáním výrobku souhlasíte s výše uvedenými
ustanoveními.

2.3 Kontrola zboží při příjmu
Musí být zkontrolována kompletnost zásilky. Je potřeba vizuálně ověřit, že zásilka nebyla
poškozena. Případně zjištěné závady je nutné ihned reklamovat u doručitele. Zároveň je
potřeba vyrozumět prodejní nebo servisní pracoviště Minebea Intec.

2.4 Před uvedením do provozu

OZNÁMENÍ

Vizuální kontrola!
Před uvedením do provozu, po skladování a přepravě je potřeba dbát na to, aby
přístroj nevykazoval mechanická poškození.

2.4.1 Instalace
Přístroj je určen pro montáž na nosnou lištu (35 mm, podle DIN 46277).

OZNÁMENÍ

Zkrácení životnosti přístroje v důsledku možného přehřívání.
Při montáži na lištu musí být bezpodmínečně dodržována vzdálenost 20 mm od
dalších modulů vlevo a vpravo od přístroje.
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Přístroj musí být nainstalován podle principů EMC, viz kapitola 4.3.

2.4.2 Připojení napájecího napětí
Napájecí napětí činí 24 V DC +10 %/-15%.

Max. příkon činí 8,2 W.
Pro připojení ke střídavému napětí 230/115 V je zapotřebí externí síťový zdroj.

2.4.3 Připojení ochranného vodiče
Připojení ochranného vodiče se provádí pomocí nosné lišty.

2.5 Odrušení
Přístroj je určen pro provoz v průmyslovém prostředí a v obytné oblasti může způsobovat
rádiová rušení, viz kapitola 11.5.3. V tomto případě může provozovatel požadovat přijetí
náležitých opatření.

2.6 Chyby a mimořádné nároky
Pokud se předpokládá, že již není možný bezpečný provoz, je potřeba odstavit přístroj
z provozu a zabezpečit proti neúmyslnému zapnutí.
Taková situace nastává, když přístroj

- vykazuje viditelná poškození,
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- nefunguje,

- byl vystaven podmínkám mimo přípustné limity (např. uskladnění, přeprava).

2.7 Pro zvláštní pozornost
Konstrukce přístroje se kvůli ochraně přístroje nesmí za žádných okolností dodatečně
měnit. Zejména nesmí být v žádném případě narušeny trasy plazivých proudů,
bezpečnostní vzdálenosti (od dílů pod elektrickým napětím) a izolační vrstvy.
Újmy na zdraví osob a věcné škody, které jsou způsobeny přístrojem neodborně
uvedeným do provozu provozovatelem nebo zřizovatelem, nelze vůči Minebea Intec
uplatňovat.

2.8 Opravy a Údržba
2.8.1 Všeobecné pokyny

Opravy musejí být překontrolovány a smí být prováděny pouze u Minebea Intec.
V případě závady nebo poruchy funkce se obraťte na příslušné místní zastoupení
Minebea Intec a požádejte o provedení opravy.
Přístroj musí být odeslán k opravě s přesným a úplným popisem chyby.
Úkony údržby smí provádět pouze zaškolený technický personál obeznámený
s nebezpečími spojenými s prováděnou prací, za dodržení nařízených bezpečnostních
opatření.

2.8.2 Elektrostaticky ohrožené součásti
Tento přístroj obsahuje elektrostaticky ohrožené konstrukční prvky. U všech prací na
přístroji se proto musí provést vyrovnání potenciálů (antistatická ochrana).

2.8.3 Výměna pojistek
Přístroj nedisponuje žádnou vyměnitelnou pojistkou.
Napájecí napětí vážních čidel je chráněno proti zkratu.
V případě výpadku napájecího napětí vážních čidel je přístroj nutno odpojit od napájecího
napětí, stanovit příčinu a odstranit ji.
Po uplynutí doby chlazení cca 3 minuty lze napájecí napětí opět zapnout.
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3 Popis přístroje

3.1 Typy převodníků
3.1.1 Všeobecná upozornění

Převodníky série PR 5211 existují v 3 konstrukčních stupních. Dodatečné rozšíření
konstrukčního stupně není možné. Příslušný typ je jednoznačně specifikován příslušným
číslem. Čelní fólie jsou přizpůsobeny příslušnému typu.

PR 5211/00 PR 5211/10 PR 5211/11

3.1.2 PR 5211/00
Tato verze představuje plně obsazenou variantu. Je vybavena digitálními vstupy a
výstupy, jakož i jedním analogovým výstupem a jednou přípojkou USB B pro konfiguraci
přístroje.
Přes sériový výstup lze připojit např. vzdálený ukazatel.
Tato verze má navíc přípojku sběrnice ProfiBus.

3.1.3 PR 5211/10 (bez ProfiBus-DP)
Tato verze je vybavena digitálními vstupy a výstupy, jakož i jedním analogovým
výstupem a jednou přípojkou USB B pro konfiguraci přístroje. Přes sériový výstup lze
připojit např. vzdálený ukazatel.
Tato verze nemá přípojku sběrnice ProfiBus. Příslušná menu jsou přizpůsobena této verzi.

3.1.4 PR 5211/11 (bez analogového výstupu)
Tato verze je vybavena digitálními vstupy a výstupy a jednou přípojkou USB B pro
konfiguraci přístroje. Přes sériový výstup lze připojit např. vzdálený ukazatel.
Tato verze má přípojku sběrnice ProfiBus, nemá však analogový výstup. Příslušná menu
jsou přizpůsobena této verzi.
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3.2 Přehled přístroje
- Přesnost 6000 d @ 6 měření/s

- Interní rozlišení 4,8 mil. počítacích kroků

- Linearita <0,002 %

- Nastavitelná rychlost měření: 6�100/s

- Digitální filtr s nastavitelnou charakteristikou

- Galvanicky oddělená rozhraní

- 3 programovatelné páry mezních hodnot

- Připojení napájecího napětí 24 V DC

- Připojení pomocí zásuvných svorkovnic

- Zdířka (zásuvka) pro ProfiBus

- Zdířka USB B pro PC

- Spojovací kabel (1,8 m) pro PC (USB 2.0; A>B)

- Přístroj se nasadí a zaklapne na nosnou lištu.

- 5 stavových LED diod pro elektrické napájení, komunikaci, detekci chyb

Kalibrace a konfigurace přístroje se provádí pomocí menu přes notebook/PC.

- Kalibrace pomocí hmotností, podle metody mV/V nebo prostřednictvím dat vážních
čidlech (smart calibration)

- Analogový výstup 0/4�20 mA, lze nakonfigurovat pro hmotnost brutto/netto
- Analogová hodnota přes ProfiBus (pouze PR 5211/00)
- 3 digitální vstupy, galvanicky oddělené
- 3 digitální výstupy, galvanicky oddělené

3.2.1 Komunikační protokoly
Pro interní RS-485:

- protokol vzdáleného ukazatele

- protokol SMA

Provozní sběrnice (Slave):

- PR 5211/00 ProfiBus-DP

- PR 5211/11 ProfiBus-DP
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3.3 Pouzdro
3.3.1 Nálepka

Schéma zapojení se nachází na boční straně pouzdra:

3.3.2 Rozměry

všechny rozměry v mm
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3.4 Zobrazovací a ovládací prvky
3.4.1 Všeobecná upozornění

Převodníky série PR 5211 lze ovládat výlučně pomocí notebooku/PC.

3.4.2 LED diody

Přístroj obsahuje 5 zelených LED diod pro indikaci následujících stavů:

- provozní stav

- chybový stav

Elektrické napájení, spojení se sběrnicí

LED Napětí zap Sběrnice Spojení se sběrnicí není vytvořeno

1

2

3

+5V svítí

DATAEX svítí* bliká 1 Hz

*
LED dioda pro aktivitu sběrnice (PR 5211/00 a PR 5211/11) svítí, jakmile je vytvořeno
spojení.

Pozor:

LED dioda svítí dál, i když neprobíhá žádná komunikace nebo došlo k přerušení
fyzického spojení.

Stav hmotnosti

LED Klidový stav ± nula < nula nebo > SKE**

1 svítí

2 svítí

3 svítí

+5V

DATAEX

** SKE (Koncová hodnota stupnice)
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Pozor:

Chybový stav související s hmotností viz kapitola 10.1.

3.4.3 ConfigureIt!
Konfigurace a kalibrace převodníku se provádí pomocí programu "ConfigureIt!".
Instalace viz kapitola 5.6
Ovládání viz od kapitoly 5.7 do kapitoly 5.15

3.5 Přehled přípojek
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4 Instalace přístroje

4.1 Všeobecná upozornění
Před zahájením prací si přečtěte kapitolu 2 a dodržujte upozornění!

VAROVÁNÍ

Varování před nebezpečnými místy a/nebo poškozením zdraví osob
Všechna kabelová spojení musí být chráněna před poškozením.

Pozor:

- Měřicí vedení je nutno uchovávat mimo dosah silnoproudých zařízení.

- Signální a měřicí vedení je nutno pokládat odděleně od vedení, která jsou pod
síťovým napětím.

- Měřicí vedení doporučujeme pokládat do samostatných kabelových žlabů.

- Síťová vedení je nutno křížit v pravém úhlu.

Další postup:

- Kontrola zásilky: Zkontrolujte úplnost dodaných dílů.

- Kontrola bezpečnosti: Zkontrolujte z hlediska poškození.

- Zajištění systémových instalací i s kabeláží, např. zajištění pro síťový kabel, vážní
čidla, instalační krabice pro kabeláž, datový kabel, konzolu/skříň atd.

- Dodržujte předpisy pro instalaci zařízení týkající se používání, bezpečnosti, ventilace,
utěsnění a vnějších vlivů!

- Připojte kabel z instalační krabice, resp. platformy / vážního čidla.

- V případě potřeby připojte další datové/síťové kabely atd.

- Připojte napájecí napětí.

- Zkontrolujte instalaci.

4.2 Mechanická příprava
Pro montáž skříňového rozvaděče musí být k dispozici všechny díly, technické podklady a
potřebné nářadí.
Další postup:

- Namontujte přístroj.

- Kabely přiveďte na místo montáže a upevněte je (např. pomocí kabelových vazačů).

- Osaďte a odizolujte konce kabelů, prameny držte zkrátka.

- Stínění pomocí stínicích svorek připojte ke svorkové liště stínění, viz kapitola 4.3.

- Zajistěte uzemnění, resp. vyrovnání potenciálů mezi přístroji / částmi zařízení.
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4.3 Instalace podle principů EMC
- Používejte pouze stíněná datová vedení.

- Stínění na obou stranách připojte na kostru.

- Nestíněné konce kabelů udržujte krátké.

- Spojení stíněné svorkové lišty a skříně/pouzdra provádějte nízkoodporovou
metodou.

- Používejte kovová nebo pokovovaná konektorová pouzdra.

- Zajistěte vyrovnání potenciálů mezi přístroji / částmi zařízení (nezbytně nutné pro
použití ve výbušném prostředí).

- Používejte jednotný vztažný potenciál.

- Nosnou lištu spojte s ochranným uzemněním.

- Měřicí a datová vedení pokládejte odděleně od silnoproudých kabelů.

Pol. Označení

1 Stínicí svorka (např.Phoenix SK8-D)

2 Stínicí svorková lišta (např.Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Lištová spojka (např. Phoenix AB-SK 65D)

4 Nosná lišta (35 mm)
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4.4 Struktura hardwaru
4.4.1 Upozornění k připojení

Popis na přední straně převodníku je přiřazen ke svorkách následujícím způsobem:

- spodní řádek předních svorek (1)

- horní řádek zadních svorek (2)

- spodní řádek zadních svorek (3)

- horní řádek předních svorek (4)

4.4.2 Rozhraní RS-485
V přístroji je pevně zabudováno jedno rozhraní RS-485. Rozhraní lze konfigurovat
prostřednictvím softwaru.
Rozhraní RS-485 slouží k propojení vzdáleného ukazatele a PC za účelem přenosu dat
s použitím protokolu SMA.
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Technické údaje

Označení Data

Přípojka Svorka, 4pólová

Počet kanálů 1

Typ RS-485, plně duplexní

Přenosová rychlost [bit/
s]

300, 600, 1200, 2400, 4800, <9600>, 19200

Bity/stop bit Vzdálený ukazatel: <7/1>
Protokol SMA: <8/1>

Parita Vzdálený ukazatel: <sudá>
Protokol SMA: <žádný>

Signály TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Oddělení potenciálů ano

Typ kabelu zkroucený v párech, stíněný (např. LifYCY 2×2×0,20)

Délka kabelu max. 1000 m

<…> = přednastavené hodnoty (tovární nastavení)
Přijímač RS-485 (Rx) má interně ukončovací odpor 120Ω a vždy 1,6Ω pro interní
napájecí napětí sběrnice (- na RxA + na RxB).
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4.4.2.1 Připojení vzdáleného ukazatele PR 5110

Vzdálený ukazatel PR 5110 lze připojit přes rozhraní RS-485.
Se vzdáleným ukazatelem je možný čtyřdrátový přenos, spojení od bod k bodu, plný
duplex (současné vysílání a příjem).
Příklad:

① 9pólový konektor D-Sub (zástrčka)
② 5pólová zásuvná šroubová svorka

Konfigurace PR 5211 Konfigurace PR 5110

[Parameter (parametr)] - [Kommunikation
(komunikace)] - [Fernanzeige (vzdálený ukazatel)] [ ] - [oP 10] - [LInE] - [rS485]

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

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

[ ] - [oP 14] - [WEIght] - [FolloW]

[ ] - [oP 15] - [WPkEy] - [SElEct]

Z připojeného vzdáleného ukazatele je možné následující ovládání:

- Zobrazení aktuální hmotnosti

- Tárování

- Zrušení tárování

- Nulování
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4.4.2.2 Připojení k PC nebo konvertoru RS-485

Spojení od bodu k bodu pro protokol SMA
Příklad:

① Konvertor RS-485

Konfigurace PR 5211/..

[Parameter (parametr)] - [Kommunikation (komunikace)] - [SMA-Protokoll (protokol
SMA)]

4.4.3 USB rozhraní
Konfigurace a kalibrace se provádí pomocí PC programu "ConfigureIt!" (verze 6.00 nebo
vyšší) přes USB rozhraní, viz kapitola 5.6 a 5.7.

Technické údaje

Označení Data

Přípojka Zdířka USB B (1)
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Označení Data

Spojovací kabel USB 2.0 A>B

Délka kabelu max. 5,0 m

4.4.4 Analogové výstupy
V přístroji (pouze pro PR 5211/00 a PR 5211/10) je pevně zabudován jeden analogový
výstup. Rozhraní lze konfigurovat prostřednictvím softwaru.

Technické údaje

Označení Data

Přípojka Svorka, 4pólová

Výstup: počet 1 proudový výstup:
výstupní napětí přes externí odpor

Výstup: funkce Hmotnost brutto/netto

Výstup: rozsah 0/4�20 mA, lze konfigurovat

Výstup: rozlišení např. 0�20 mA do max. 40 000 částí

Výstup:
chyba linearity

@ 0�20 mA: <0,05%
@ 4�20 mA: <0,025%

Výstup:
chyba teploty

<100 ppm/K

Výstup: zátěž max. 0�500Ω

Výstup:
s ochranou proti zkratu

ano
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Označení Data

Výstup:
oddělení potenciálů

ano

Typ kabelu zkroucený v párech, stíněný (např. LifYCY 2x2x0.20)

Délka kabelu <150 m stíněný

Analogový signál "proudový výstup" Analogový signál "napěťový výstup"

Proud je dodáván přímo přes svorkové kontakty. Úroveň napětí odpovídá úbytku napětí na externím
odporu 500Ω.

4.4.5 Digitální vstupy
V přístroji jsou pevně zabudovány tři pasivní, opticky oddělené vstupy. Rozhraní lze
konfigurovat prostřednictvím softwaru.
Všechny vstupy mají společné uzemnění GND (-).
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Technické údaje

Označení Data

Přípojka Svorka, 4pólová

Počet vstupů 3

Vstupní napětí Low: 0�5 V DC
High: 10�30 V DC
pasivní: zapotřebí externí napájení

Vstupní proud ≤11 mA @ 24 V DC
≤5 mA @ 12 V DC

Signály GND (-) společně pro všechny vstupy

Oddělení potenciálů ano, pomocí optočlenu

Délka kabelu max. 50 m stíněný

Příklad:

Kontaktní vstup

Pokud je na svorkách (v příkladu: 1 GND) napětí 10 V DC, vstup 1 bude aktivní (pravda).

4.4.6 Digitální výstupy
V přístroji jsou pevně zabudovány tři pasivní, opticky oddělené výstupy. Rozhraní lze
konfigurovat prostřednictvím softwaru.
Všechny výstupy mají společné uzemnění GND (-).
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Technické údaje

Označení Data

Přípojka Svorka, 4pólová

Počet výstupů 3

Provozní napětí max. 24 V +10 % externě

Spínací proud max. 30 mA

Signály GND (-) společně pro všechny výstupy

Oddělení potenciálů ano, pomocí optočlenu

Délka kabelu max. 50 m stíněný
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Příklad:

Reléové řízení (proudový výstup)

* indukční zátěž, nulová dioda

Pokud je výstup 1 aktivní (pravda), relé sepne.

K ochraně výstupního zapojení je relé nutno opatřit nulovou diodou.

Příklad:

Napěťový výstup

Pokud je výstup 1 aktivní (pravda), výstupní napětí se změní z 24/12 V DC na <3 V DC.

* Jako zátěžový odpor je nutno použít 2,2/1 kΩ.

4.4.7 Připojení analogových vážních čidel a platforem
4.4.7.1 Všeobecná upozornění

K přístroji lze vážní čidla připojit následujícím způsobem:

- jedno vážní čidlo přímo, viz kapitola 4.4.7.2 a 4.4.7.3
- více vážních čidel v instalační krabici prostřednictvím spojovacího kabelu, viz

kapitola 4.4.7.4 a 3.3.1
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Pozor:

Zde uvedené barvy platí pro kabely vážních čidel a spojovací kabely Minebea Intec typu
"PR �"

Barevný kód

bk = černá

bu = modrá

gn = zelená

gy = šedá

rd = červená

wh = bílá

Další informace o připojení vážních čidel a kabelových instalačních krabicích viz
příslušné instalační příručky.

4.4.7.2 Připojení vážního čidla pomocí 4vodičového kabelu

Pamatujte na následující můstky mezi svorkovými kontakty:
① ze SIGN. SENSE S+ na LC SUPPLY V+
② ze SIGN. SENSE S- na LC SUPPLY V-
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Svorka Přípojka/barevný kód Popis

SIGN. M+ + Meas./gn + měřicí napětí (výstup vážního čidla)

SIGN. M- - Meas./gy - měřicí napětí (výstup vážního čidla)

SENSE S+ + Sense + snímací napětí

SENSE S- - Sense - snímací napětí

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + napájecí napětí

LC SUPPLY V- - Supply/bu - napájecí napětí

LC SUPPLY ⏚ Uzemnění stínění (uzemnění)

4.4.7.3 Připojení vážního čidla pomocí 6vodičového kabelu

LC SUPPLY
V+ V-

SIGN. SENSE
M+ M- S+ S-

Svorka Přípojka/barevný kód Popis

SIGN. M+ + Meas./gn + signál (LC output)

SIGN. M- - Meas./gy - signál (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S- - Sense/bk - Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd + napájení (exitation)

LC SUPPLY V- - Supply/bu - napájení (exitation)

LC SUPPLY ⏚ Uzemnění stínění (uzemnění)
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4.4.7.4 Připojení 2��8 vážních čidel (650 Ω) pomocí 6vodičového spojovacího kabelu

Připojení se provádí prostřednictvím kabelové instalační krabice PR 6130/.. pomocí
spojovacího kabelu PR 6135/.. nebo PR 6136/.. .
Napájecí obvod vážních čidel

- Zátěžový odpor obvodu vážního čidla ≥75Ω, např. 8 vážních čidel, každé s odporem
650Ω

- Napájecí napětí je pevně nastaveno na 12 V DC a je chráněno proti zkratu.

Další technické údaje viz kapitola 11.6.1.

4.4.7.5 Připojení vážních čidel typové řady PR 6221

Viz příručka pro instalaci PR 6221 a PR 6021/08, ../68.
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4.4.7.6 Kontrola měřicího obvodu

Jednoduchou kontrolu u připojených vážních čidel lze provést s použitím multimetru.

Pozor:

Při externím napájecím napětí vážních čidel nebo při použití odpojovacího přístroje není
interní napájení vážních čidel relevantní.

Napájecí napětí

12 V ±0,8 V (symetrické vůči uzemnění pouzdra)

Snímací napětí

12 V ±0,8 V (symetrické vůči uzemnění pouzdra)

Měřicí napětí

0 – 12 mV @ VČ s 1,0 mV/V
0 – 24 mV @ VČ s 2,0 mV/V
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Měřicí napětí

0 V ±0,5 V

4.4.7.7 Externí napájení vážních čidel

Pokud je celkový odpor vážních čidel ≤75 Ω (např. více než 4 vážní čidla s odporem
350Ω), je nutno vážní čidla napájet externě. Při externím napájení vážních čidel se interní
napájení nahradí externím bezpotenciálovým napájením.
Střed externího napájecího napětí (0 ext. napájení) je nutno spojit se zemí, aby se zajistilo,
že se napětí bude chovat symetricky vůči 0.
Specifikace externího napájení:
6 V DC +5 %, -30 %; ripple max. 50 mVpp; asymetrie max. ±3 %.
Interní napájení není připojeno!
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4.4.7.8 Připojení k odpojovacímu přístroji PR 1626/6x

Připojení se provádí pomocí spojovacího kabelu PR 6135/.. .
Interní napájení vážního čidla (V+, V-) PR 5211 se nesmí připojovat.
Pokud je vyžadováno napájecí napětí vážních čidel <8 V DC, je nutno provést následující
nastavení:

Přístroj Součást Činnost

PR 5211/xx Pájecí můstek J300 (viz
obrázek)

musí být na A/D převodníku otevřen (od-
straňte odpor 0Ω).

Pozor:

Ve stavu při dodání je pájecí můstek zavřen přes odpor 0Ω.

Po otevření J300 je monitorování snímacího napětí vypnuto!

OZNÁMENÍ

Instalace ve výbušném prostředí
Stínění kabelu vážního čidla a stínění spojovacího kabelu se nesmí připojovat
v instalační krabici, pokud oboustranné připojení podle předpisů pro instalaci ve
výbušném prostředí není přípustné.
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① Vyrovnání potenciálů
② Nosná lišta
③ Stínění
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OZNÁMENÍ

Při měření se mohou vyskytnout technické problémy.
Mezi PR 1626/6x a nosnou lištou bezpodmínečně proveďte vyrovnání potenciálů.

4.4.7.9 Připojení vážní platformy (série CAP…)

K přístroji lze připojit analogovou vážní platformu.

OZNÁMENÍ

Zde zobrazené barvy kabelů platí např. pro CAPP4 500 x 400 a CAPP1 320 x 420.
Význam příslušných barev kabelů si zjistěte z návodu k obsluze příslušné vážní
platformy.

Označení přípojek

Přístroje Combics 1��3 PR 5211

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M- SIGN.

SENSE_NEG S- SENSE

BR_NEG V- LC SUPPLY

Stínění kabelů je nutno spojit s ukostřovací svorkou přístroje. Pokud jsou měřicí vedení
(+M, -M) stíněna jednotlivě, je i tato stínění nutno připojit k ukostřovací svorce (viz i
kapitola 4.3).
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Příklad:

Platforma se 4vodičovým připojením

Pamatujte na následující můstky mezi svorkovými kontakty:

① ze SIGN. SENSE S+ na LC SUPPLY V+

② ze SIGN. SENSE S- na LC SUPPLY V-
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Příklad:

Platforma se 6vodičovým připojením

4.4.8 Rozhraní ProfiBus-DP
Rozhraní ProfiBus-DP má typové označení PR 5211/00 a PR 5211/11.
Komunikační protokoly a syntaxe odpovídají sběrnicovému standardu ProfiBus-DP podle
IEC 61158 a s přenosovými rychlostmi až 12 Mbit/s.
Sběrnice ProfiBus se připojuje pomocí 9pólové zdířky D-Sub (zásuvka) na přední straně
přístroje.
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PR 5211/00 PR 5211/11

Technické údaje

Označení Data

Přenosová rychlost 9,6 kbit/s�12 Mbit/s, automatická detekce přenosové
rychlosti

Druh připojení Síť Profibus,
zasunutí / uvolnění spojení bez ovlivnění ostatních stanic.

Protokol PROFIBUS-DP-V0 SLAVE podle IEC 61158
- Zařízení typu Master a Slave, možných max. 126 uzlů.
- Watch-Dog Timer

Konfigurace Soubor GSD "gwt_5210.gsd"

Oddělení potenciálů ano, optočlen v lince A a B (RS-485)

Ukončení sběrnice Ukončení sběrnice v posledním přístroji se realizuje pomocí
ukončovacího odporu v konektoru ProfiBus.

Typ kabelu Profibus "speciální"; barva: fialová; zkroucené dvouvodičové
vedení; stíněné

Impedance kabelu 150Ω

Délka kabelu max. vzdálenost 200 m při 1,5 Mbit/s; lze prodloužit pomocí
přídavného opakovače "Repeater".

Certifikáty Testovací středisko Comdec pro Profibus v Německu a PNO
(Profibus User Organisation)
Vhodné pro průmysl, třída CE, UL a cUL
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Pozor:

Soubor GSD se nachází na dodaném CD (adresář "Fieldbus" příslušného přístroje).
Aktuální soubor lze stáhnout i z internetu:

http://www.minebea-intec.com

Připojení ProfiBus

Přístroj je jediné/poslední zařízení typu Slave na sběr-
nici:

* stínění na pouzdru konektoru

Přístroj není jediné/poslední zařízení typu Slave na
sběrnici:

* stínění na pouzdru konektoru

např.: Sběrnicový konektor D‑Sub SIMATIC NET PROFI-
BUS FAST CONNECT

Obsazení 9pólové zdířky D-Sub (zástrčka)

Obsazení přípojky Signál Charakteri-
stická barva

Popis

Pouzdro ------------- S Stínění

1 nepřipojeno

2 nepřipojeno

3 -------------------- RxD/TxD-P (kladný) podle
specifikace RS-485

červená Odesílání/příjem dat
Datový vodič B/D (P)

4 v případě potřeby RTS "Request To Send" (požadavek na
odeslání) (pouze pro použití opako-
vače)

5 -------------------- DGND izolované GND na straně RS-485

6 -------------------- VP izolované elektrické napájení +5 V na
straně RS-485

7 nepřipojeno
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Obsazení přípojky Signál Charakteri-
stická barva

Popis

8 -------------------- RxD/TxD-N (záporný) pod-
le specifikace RS-485

zelená Odesílání/příjem dat
Datový vodič A/D (N)

9 nepřipojeno

Pozor:

Smí se používat pouze konektorová spojení s integrovanými ukončovacími odpory.
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5 Uvedení do provozu

5.1 Výpadek napětí / zálohování dat / restart
5.1.1 Výpadek napětí

V případě výpadku síťového napájení zůstanou všechny konfigurační a kalibrační
parametry zachovány.

5.1.2 Zálohování dat
Pro seřizovací data a parametry existuje dodatečná ochrana proti zápisu (viz
kapitola 5.1.3.1).

5.1.3 Ochrana proti přepsání
5.1.3.1 Spínač CAL

Spínač CAL chrání seřizovací data/parametry před neoprávněným přístupem.
Spínač CAL se nachází pod víčkem, které lze otevřít pomocí nože, viz kapitola 5.1.3.2.

Když je spínač CAL v poloze „otevřeno“, lze seřizovací data a parametry seřizování změnit
prostřednictvím PC programu, resp. připojení ProfiBus.
Když se spínač CAL nachází v poloze „zavřeno“, není možná žádná změna seřizovacích
dat (např. mrtvá zátěž, SPAN) a parametrů (např.doba měření, sledování nulového bodu
atd.).
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5.1.3.2 Odstranění víčka

Víčko odstraňte následujícím způsobem:

5.1.3.3 Tovární nastavení

Seřizovací data <přednasta-
veno>

Seřizovací parametry <přednastaveno>

Konec stupnice (max) <3000> <k-
g>

Doba měření (M) <320> ms

Hodnota dělení <1> Rychlost měření <160> ms

Mrtvá zátěž <0,000000> mV/V Klidová doba <1> M

SPAN <1,000000> mV/V Klidový rozsah <1,00> d

Doba čekání na klidový stav (timeout) <8> M

Seřizovací parametry <před-
nastaveno>

Zkušební režim <absolutně>

Přetížení (oblast nad max) <9>d Rozsah nastavení nuly <50.00> d

Režim W&M <vyp> Rozsah sledování nulového bodu <0,25> d

Digitální filtr <vyp> Velikost kroku sledování nulového bodu <0,25> d

Frekvence <1,56 Hz> Časový interval sledování nulového bodu <0> M

Ve stavu při dodání jsou seřizovací data a parametry přednastaveny (tovární nastavení).
Při novém seřizování se seřizovací data nastaví na tovární nastavení (parametry zůstanou
beze změn).

1. Pomocí nože (1) zatlačte do štěrbiny pod víčkem natolik, až se uvolní.
2. Odstraňte víčko.
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5.2 Zapnutí přístroje
Uvedení přístroje do provozu je možné následujícím způsobem:

- pomocí notebooku/PC s dodaným programem "ConfigureIt! 6.00" (nebo vyšším),

- pomocí rozhraní ProfiBus je možný přístup k jednotlivým parametrům.

Objeví se zobrazení hmotnosti.

5.3 Vypnutí přístroje
Přístroj se vypne/odpojí od elektrického proudu vytažením konektoru.

5.4 Doba zahřátí přístroje
Přístroj před zahájením seřizování vyžaduje dobu zahřátí 30 minut.

5.5 Instalace ovladače pro USB čip
V případě potřeby stáhněte ovladač pro USB čip z internetu.

Pozor:

Internetová adresa se může příp. změnit. V tom případě se obraťte na společnost
Minebea Intec.

5.6 Instalace ConfigureIt!
Program "ConfigureIt!“ pro konfiguraci a seřizování převodníku se nachází na CD-ROM a
běží pod Windows 7 nebo Windows 10.

1. Otevřete dostupný internetový prohlížeč.

2. Do řádku zadejte [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm] a zadání potvrďte.
Objeví se webová stránka.

3. V tabulce klepněte na uvedený odkaz podle dostupného operačního systému (např.
[2.08.28]).

Stáhne se archiv ZIP.
4. V menu otevřeného archivu ZIP v části [Befehle] - [Entpacke in angegebenes

Verzeichnis�] (příkazy – rozbalit do zadaného adresáře�) zvolte cílový adresář a
stiskněte OK.

5. Klepnutím na odkaz "Installation Guides" (příručky pro instalaci) otevřete návod
k instalaci.

6. Nainstalujte ovladač, jak je popsáno v tomto návodu k instalaci.
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Propojení "ConfigureIt!" s programem bylo při instalaci uloženo na pracovní ploše
jako symbol.

1. Propojte notebook/PC a PR 5211 přes USB přípojku (1) pomocí připojovacího PC
kabelu USB A/B a zapněte je.

2. Pokud nebyl potřebný ovladač pro USB rozhraní nalezen, je zapotřebí jej stáhnout
z internetu, viz kapitola 5.5.

3. Kontrola: Jsou k dispozici potřebná administrátorská práva pro instalaci spustitelných
programů?

Spusťte soubor "ConfigureIt! 6.00 Setup.exe".
4. Řiďte se pokyny.
5. Zvolte cílový adresář pro instalaci (např.: [C:] - [Programy] - [Minebea Intec] -

[PR5211] ).
Po úspěšně dokončeném procesu instalace se objeví hlášení: "Installation
beendet" (instalace dokončena).

6. Spusťte program na pracovní ploše notebooku/PC.
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5.7 Načtení a uložení nastavení a konfigurací
5.7.1 Data v PR 5211

Aktuální datový záznam lze načíst z PR 5211 do "ConfigureIt!", editovat a opět uložit do
PR 5211.
Datové záznamy lze načíst a uložit v menu [ADU] a [Parameter] (parametry).

Vždy se načítají nebo ukládají všechna data.
V případě změn se při přepínání stránky nebo ukončování programu zobrazí dotaz, zda se
mají tyto změny uložit do PR 5211 nebo zahodit.
Pokud byl zadán přístupový kód, bude tento kód v tomto okamžiku vyžádán.

5.7.2 Archivní data v PC
Datový záznam aktuálně načtený do "ConfigureIt!“ lze uložit jako soubor v PC a znovu
načíst. Tímto způsobem lze v PC archivovat konfigurační data.

Načtení datového záznamu

7. Zvolte [Datei (soubor)] - [COM Schnittstelle auswählen (volba rozhraní COM)] .
Program vyhledá dostupná sériová rozhraní a navrhne je na výběr.

8. Zvolte rozhraní a po klepnutí na [OK] se vytvoří příslušné spojení.

1. Zvolte [Datei (soubor)] - [Datensatz aus Datei (datový záznam ze souboru)] .
Přednastavené hodnoty (tovární nastavení) se pro "ConfigureIt!“ načtou do
souboru DEFAULT.DAT.
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Uložení datového záznamu

5.8 Tisk datového záznamu

Aktuální seřizovací data a všechny parametry lze vyexportovat na přiřazenou standardní
tiskárnu.

5.9 Volba jazyka
Pokud byl program dříve nastaven na němčinu [D]:

Pokud byl program dříve nastaven na angličtinu [GB] (automaticky po prvním
spuštění programu):

Pozor:

Přednastavený datový záznam nelze přepisovat. K uložení nové konfigurace je
zapotřebí změnit název.

2. Změněná data uložte pod názvem jiným než DEFAULT.DAT.
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Pozor:

Zvolit lze jazyky D, GB a *.

* je symbol zastupující (přeložené) definice specifické pro daného uživatele, tzn.
zobrazují se pak texty definované uživatelem.

5.10 Stavový řádek
Spodní řádek "ConfigureIt!" představuje stavový řádek.

1. Zvolte [Datei (soubor)] - [Sprache auswählen (volba jazyka)] .
Objeví se okno výběru.

2. Zvolte příslušný jazyk.
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Pol. Popis příkladu

1 Program bych schopen navázat spojení přes PC rozhraní COM4 s PR 5211 verze
(rel.) 06.00.

2 Je načten datový záznam pro typ přístroje PR 5211/00.

3 Přístroj má číslo základní desky 4294967295.

4 Aktuální hmotnost činí +2 426 kg.

5.11 ADU
Pomocí tohoto menu lze odečítat a znovu zadávat data kalibrace.

Pozor:

Kalibrace váhy se však provádí pomocí menu [Kalibrierung] (kalibrace), viz kapitola 5.13

[SKE] Koncová hodnota stupnice (max)
Koncová hodnota stupnice určuje maximální měřitelnou hmotnost.
Celkový rozsah hmotnosti: od 0,100 … 9999900
Jednotka hmotnosti: mg, g, kg, t, resp. lb.
Hodnota musí být dělitelná hodnotou dělení [Schrittweite] (velikost kroku) a smí mít
max. 5 míst za desetinnou čárkou.
Představená hodnota je 3000 kg.
[Schrittweite (velikost kroku)] hodnota dělení
Hodnotu dělení (dělení stupnice) lze nastavit a je platná pro celý rozsah:
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1, 2, 5, 10, 20 nebo 50; přednastavení: 1.
Zvýšené rozlišení: x10
Během kalibrace lze rozlišení zobrazení zvýšit o faktor 10.
[Messbereich (měřicí rozsah)]
U kalibrace je nutno stanovit:

- nastavení SPAN prostřednictvím hmotnosti (zatížení váhy kalibrační hmotností a
zadání hodnoty kalibrační hmotnosti)

- zadání SPAN v jednotkách mV/V (výpočtem s použitím vzorce uvedeného níže nebo
když je známa hodnota z předchozí kalibrace)

Výpočet SPAN
SPAN udává ekvivalentní vstupní napětí v mV/V vztaženo k nejvyššímu zatížení (max)
váhy. Vypočítá se následujícím způsobem:
SPAN [mV/V] = nejvyšší zatížení x citlivost vážního čidla Cn [mV/V] / kapacita vážního
čidla (jmenovité zatížení Emax x počet vážních čidel)
Citlivost vážního čidla Cn = jmenovitá charakteristická hodnota Cn(viz technické údaje
vážního čidla).
[Totlast (mrtvá zátěž)]
U kalibrace je nutno stanovit,

- zda bude jako mrtvá zátěž použita hodnota pro prázdnou váhu (normální případ)

- nebo bude mrtvá zátěž zadána v jednotkách mV/V (když nelze váhu vyložit nebo je
známa hodnota z předchozí kalibrace).

Výpočet mrtvé zátěže
Vstupní napětí odpovídající mrtvé zátěži v mV/V lze vypočítat podle výše uvedeného
vzorce tak, že se místo nejvyššího zatížení použije mrtvá zátěž.
V normálním případě mrtvou zátěž není zapotřebí počítat (nezatížená váha nebo prázdný
zásobník).
Pomocí dodatečné korekce mrtvé zátěže lze mrtvou zátěž opětovně stanovit později,
když jsou váha nebo zásobník prázdné.

VČ  2 mV/V @ 2000 kg
Napájení  12 VDC

SPAN = 1 mV/V

Mrtvá zátěž 0,5 kg 1000 kg
Max

1.5 mV/V
(18 mV)

0.5 mV/V
(6 mV)
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Příklad

- 1 vážní čidlo s jmenovitou charakteristickou hodnotou Cn = 2 mV/V

- při jmenovitém zatížení 2 000 kg

- nejvyšší zatížení 1 000 kg

- mrtvá zátěž 500 kg

- napájecí napětí vážního čidla 12 V DC

[Überlast (přetížení)]
Zadání v d, maximální přípustný rozsah 0 d až 9999999 d, přednastaveno = 9 d Při
hodnotách hmotnosti přesahujících SKE + přetížení bude vygenerováno chybové hlášení.
Oblast přetížení zabraňuje, aby váha přešla do chybového stavu, když hodnota hmotnosti
překročí konec stupnice jen nepatrně.
[Filter (filtr)]
Lze nastavit následující možnosti: žádný, Besselův, aperiodický, Butterworthův.
Digitální filtr (dolní propust, 4. řád) se nachází za ADU, v intervalech rychlosti měření bude
vypočítána nová hodnota.
Při aktivovaném digitálním filtru je zapotřebí nastavit mezní frekvenci (viz [Frequenz]
(frekvence)). Zobrazované hodnoty hmotnosti se generují za digitálním filtrem.

- Po změně parametrů filtru může být kvůli zajištění maximální přesnosti případně
zapotřebí nová kalibrace.

[Frequenz (frekvence)]
Rozsah mezních frekvencí filtru závisí na době měření (viz tabulka). Frekvence bude
použita pouze tehdy, když filtr není nastaven na 'kein‘ (žádný)!

Doba měření Min. frekvence Max. frekvence

10 ms 0,25 Hz 1,84 Hz

20 ms 0,12 Hz 1,98 Hz

40 ms 0,06 Hz 1,83 Hz

80 ms 0,03 Hz 1,97 Hz

160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

>160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

[Messzeit (doba měření)]
Doba měření je časový interval, během kterého se měří hodnota hmotnosti.
Zadání: 10 … 1920 ms, přednastaveno = 320 ms.
Až do hodnoty 160 ms odpovídá doba měření transformační době A/D převodníku.
Nad hodnotou 160 ms zůstává transformační doba A/D převodníku na hodnotě 160 ms,
ale hmotnost bude průměrována přes zadaný čas.
[Stillstandszeit (klidová doba)]
Detekce klidového stavu vyžaduje pro určení mechanického klidu váhy dva parametry.
Aby byla váha v klidu, musí se hodnota hmotnosti na váze po definovanou dobu (klidová
doba, zadává se jako násobek doby měření) pohybovat v přednastavených mezích
(klidový rozsah).
Zadání: 'Anzahl Messzeiten‘ (počet dob měření), přípustný rozsah: 1 … 9, přednastavení: 1.
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[Stillstandsbereich (klidový rozsah)]
Přípustný rozsah: 0.00 … 50.00 d, přednastavení: 1.00 d.
[Testmodus (testovací režim)]
Bude stanoveno, zda se bude zobrazovat testovací měření (absolutně) nebo rozdíl
(relativně) vzhledem ke koncové hodnotě stupnice. Příklad: SKE (Koncová hodnota
stupnice) = 3000, výsledek: má být 3000 pro absolutní, má být 0 pro relativní hodnotu.
Kalibrace (s hmotností / bez hmotnosti) bude ukončena testovacím měřením. Výsledek se
škáluje. Na ukazateli se objeví koncová hodnota stupnice.
Přednastavení: absolutně.
[Stillstandwartezeit (doba čekání na klidový stav)]
Pokud nelze provést příkaz tárování nebo nulování během doby n (n = násobky doby
měření), např.protože váha nesplňuje podmínku klidového stavu, vygeneruje převodník
hlášení (např. žádný klidový stav) a funkce bude přerušena.
Zadání se provádí v násobcích doby měření 1 … 100, přednastavení: 8.
[Nullstellbereich (rozsah nastavení nuly)]
Stanoví se rozsah +/- kolem kalibrovaného nulového bodu, v němž

- lze zobrazenou hmotnost brutto (externím příkazem) nastavit na nulu nebo

- je aktivní automatické sledování nulového bodu (viz [Nullnachführungszyklus] (cyklus
sledování nuly)).

Přípustný rozsah: 0.00 … 500.00 d, přednastavení: 50.00 d.
[Nullnachführungsbereich (rozsah sledování nuly)]
Tato funkce je platná pouze tehdy, když opakovací interval sledování nulového bodu
není 0 (viz [Nullnachführungszyklus] (cyklus sledování nuly)!
Sledování nulového bodu funguje pouze tehdy, dokud se signál hmotnosti pohybuje
v rámci nulovacího signálu.
Přípustný rozsah: 0.00 … 500.00 d, přednastavení: 0.25 d.
[Nullnachführungsschritt (krok sledování nuly)]
Přípustný rozsah: 0.00 … 10.00 d, přednastavení: 0,25 d.
Hodnota dělení automatického sledování nulového bodu musí být menší než klidový
rozsah.
Tato funkce je platná pouze tehdy, jakmile opakovací interval sledování nulového bodu
není 0 (viz [Nullnachführungszyklus] (cyklus sledování nuly)!
[Nullnachführungszyklus (cyklus sledování nuly)]
Když je váha v klidovém stavu a hmotnost brutto se pohybuje v rozsahu nastavení nuly,
probíhá v nastavitelných časových intervalech krokově automatické sledování nulového
bodu.
Zadání se provádí v násobcích doby měření, přípustný rozsah: 0 … 100, přednastavení: 0
(automatické sledování nulového bodu = vyp)

- Při nastavení cyklu sledování nulového bodu = 0 se automatické sledování nulového
bodu vypne.
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5.12 Parameter (Parametry)

Pozor:

Parametry pro analogový výstup platí pouze pro PR 5211/00 a PR 5211/10.

[Analogmodus (analogový režim)]
Možná nastavení jsou:

Aus (vyp) Žádný analogový výstup

Transparent
(transparentní)

Analogový výstup řízený přes PLC (např. nastavení rychlosti míchání)

Brutto Hmotnost brutto je přiřazena analogovému výstupu.

Netto Hmotnost netto je přiřazena analogovému výstupu (bez tárování:
hmotnost brutto).

[Analogbereich (analogový rozsah)]
Nastavit lze:

0 … 120 mA Výstupní analogový rozsah

4 … 120 mA Výstupní analogový rozsah
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[Analogfehler (analogová chyba)]
Možná jsou následující nastavení:

halten (zacho-
vat)

V případě chyby si analogový výstup zachová poslední hodnotu.

0 mA V případě chyby se analogový výstup přepne na hodnotu 0 mA.

4 mA V případě chyby se analogový výstup přepne na hodnotu 4 mA.

20 mA V případě chyby se analogový výstup přepne na hodnotu 20 mA.

[ADU < 0]
Chování, když je hodnota hmotnosti menší než nula. Možná jsou následující nastavení:

linear (lineární) V případě záporné hodnoty hmotnosti pokračuje analogová hodnota
dále (možné pouze tehdy, pokud je výstupní hodnota pro nulovou
hodnotu hmotnosti větší než 0 mA).

0 mA V případě záporné hodnoty hmotnosti se analogový výstup přepne na
hodnotu 0 mA.

4 mA V případě záporné hodnoty hmotnosti se analogový výstup přepne na
hodnotu 4 mA.

20 mA V případě záporné hodnoty hmotnosti se analogový výstup přepne na
hodnotu 20 mA.

[ADU > SKE]
Chování, když je hodnota hmotnosti vyšší než koncová hodnota stupnice (SKE). Možná
jsou následující nastavení:

linear (lineární) V případě hodnoty hmotnosti vyšší než SKE pokračuje analogová hod-
nota dále (možné pouze tehdy, pokud je výstupní hodnota při SKE
menší než 20 mA).

0 mA V případě hodnoty hmotnosti vyšší než SKE se analogový výstup
přepne na hodnotu 0 mA.

4 mA V případě hodnoty hmotnosti vyšší než SKE se analogový výstup
přepne na hodnotu 4 mA.

20 mA V případě hodnoty hmotnosti vyšší než SKE se analogový výstup
přepne na hodnotu 20 mA.

[Analogwert (analogová hodnota)]
Analogový výstup lze nastavit na pevnou analogovou hodnotu. Analogový režim musí být
k tomuto účelu nastaven na možnost [transparent] (transparentní).
Pokud PLC zapsalo analogovou hodnotu, zobrazí se tato hodnota v masce [Parameter]
Tool.
[Gewichtswert bei 0/4 mA] (hodnota hmotnosti při 0/4 mA)
Zadání hodnoty hmotnosti, při které je analogový výstup 0 mA (nebo 4 mA, když je
analogový rozsah nastaven na 4 … 20 mA).
[Gewichtswert bei 20 mA] (hodnota hmotnosti při 20 mA)
Zadání hodnoty hmotnosti, při které analogový výstupní signál činí 20 mA.
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[ProfiBus Adresse (adresa ProfiBus)]
Na tomto místě je definována adresa na sběrnici ProfiBus, platné adresy jsou v rozsahu 1,
2 … 126, přednastavení: 10.
[Busbreite (šířka sběrnice)]
Normální šířka sběrnice činí 8 bytů.
Pro šifrovaný přenos je zapotřebí šířka sběrnice 10 bytů.
Přednastavení: 8.
[Kommunikation (komunikace)]
Pro datovou komunikaci se vzdáleným ukazatelem (např.PR 5110) nebo datovým
protokolem SMA lze používat sériové rozhraní.
Přednastavení: 'aus‘ (vyp), viz i kapitola 4.4.2.
[Übertragungsrate (přenosová rychlost)]
Přenosovou rychlost lze volit v rozmezí 300, 600 a … 19 200. Je nutno dbát na to, aby
byla na displeji / terminálu nastavena stejná přenosová rychlost.
Přednastavení je 9600, viz kapitola 4.4.2.
[Zugangscode (přístupový kód)]
Přístupový kód (access code) může obsahovat maximálně 9 desetinných míst. Když je
přístupový kód nastaven na 0, neprobíhá žádná kontrola. Pokud byl zadán přístupový
kód (z důvodu bezpečnosti bude kód vyžádán dvakrát), nelze již bez tohoto kódu měnit
žádná data/parametry. Když má uživatel přístup, může změnit i kód.
Přednastavení: 0.
[Ausgänge (výstupy)]
Pro každý ze tří digitálních výstupů jsou možná následující nastavení:

Transparent (trans-
parentní)

Výstup řídí PLC.

ADU Fehler (chyba
ADU)

Výstup se nastaví, když se ADU nenachází v chybovém stavu.

Limit 1 Výsledek porovnání hodnot pro Limit 1 s aktuální hodnotou hmot-
nosti, viz [Grenzwerte (Limits)] (mezní hodnoty (limity).

Limit 2 Výsledek porovnání hodnot pro Limit 2 s aktuální hmotností, viz
[Grenzwerte (Limits)] (mezní hodnoty (limity)).

Limit 3 Výsledek porovnání hodnot pro Limit 3 s aktuální hmotností, viz
[Grenzwerte (Limits)] (mezní hodnoty (limity)).

Tara aktiv (aktivní
tárování)

Výstup se nastaví, když se převodník nachází v režimu netto.

[Eingänge (vstupy)]
Pro každý ze tří digitálních vstupů jsou možná následující nastavení:

none (žádné) Vstupy se nepoužívají pro řízení převodníku.
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Null setzen (nas-
tavení nuly)

Převodník se nastaví na nulu (viz kapitola 5.11 [Nullstellbereich]
(rozsah nastavení nuly)).
(Musí být splněna podmínka klidového stavu, jinak se zobrazí
hlášení, že uplynula doba čekání na klidový stav (viz kapitola 5.11
[Stillstandsbereich] (klidový rozsah) a [Stillstandwartezeit] (doba
čekání na klidový stav)).

Tara setzen (nas-
tavení táry)

Převodník se přepne na provoz netto.
(Musí být splněna podmínka klidového stavu, jinak se zobrazí
hlášení, že uplynula doba čekání na klidový stav (viz kapitola 5.11
[Stillstandsbereich] (klidový rozsah) a [Stillstandwartezeit] (doba
čekání na klidový stav)).

Tara rücksetzen
(reset táry)

Převodník se přepne na provoz brutto.

[Grenzwerte (Limits) (mezní hodnoty (limity))]
Pro informace, např.o stavu naplnění zásobníku nebo generování signálů, lze nastavit
3 páry mezních hodnot.
Každá mezní hodnota se skládá ze dvou hodnot hmotnosti: z hodnot pro limit on a limit
off. Obě tyto hodnoty jsou porovnávány s aktuální hmotností. Jsou-li stejné, bude
vygenerován výstupní signál, který lze přiřadit jednomu ze 3 výstupů.
Příklady (detekce naplnění, spodní a horní mezní hodnota):
Příklad 1:

Výstupní signál (Limit 1 out) mezní hodnoty 1 (Limit 1) přepíná při hmotnosti (Wgt) vyšší
než 900 kg do stavu "Aus" (OFF – vyp).
Výstupní signál (Limit 2 out) mezní hodnoty 2 (Limit 2) přepíná při hmotnosti nižší než
290 kg do stavu "Aus" (OFF – vyp).
Obě mezní hodnoty mají hysterezi 10 kg.
Při výpadku napětí se oba výstupy přepnou do stavu "Aus" (OFF – vyp) a tím současně
indikují nedostatečné naplnění nebo přeplnění.
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Příklad 2:

Pokud jsou mezní hodnoty 1 a 2 (Limit 1 a Limit 2) pro stav "Ein" (zap) a "Aus" (vyp) stejné
(on = off),

- přepíná výstup 1 (Limit 1 out) do stavu "Ein" (ON – zap), když hmotnost (Wgt) tuto
hodnotu překročí.

- přepíná výstup 2 (Limit 2 out) do stavu "Aus" (OFF – vyp), když hmotnost klesne pod
tuto hodnotu.

Přednastavené hodnoty pro mezní hodnoty (Limit 1 … Limit 3) jsou 0 kg.
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5.13 Kalibrierung (Kalibrace)
V této položce menu se provádí kalibrace bodu vážení.

Pomocí tlačítka [Kalibrierung starten (spustit kalibraci)] provedete novou kalibraci.
Pomocí tlačítka [Kalibrierung ändern (změnit kalibraci)] změníte stávající kalibraci.
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Během kalibrace lze rozlišení zobrazení (hodnota dělení) zvýšit pomocí tlačítka [* 10] o
faktor 10.
Pomocí tlačítka [Nächster Schritt (další krok)] přejděte k dalšímu kroku. Kalibrace se
provádí ve více krocích. Po každém zadání stiskněte tlačítko [Nächster Schritt (další krok)].
Pomocí tlačítka [Abbrechen (přerušit)] příp. kalibraci přerušte.

Postup v 5 krocích:

Maximální hmotnost (nejvyšší zatížení) na váze.

Mrtvá zátěž je hmotnost prázdné váhy.

Při zadávání hmotnosti musí být váha úplně prázdná.

Při zadání v jednotkách mV/V se zadává hodnota mV/V odpovídající hmotnosti
prázdné váhy.

Při zadávání hmotnosti se váha zatíží známým kalibrační hmotností. Tato hodnota
hmotnosti může být menší než koncová hodnota stupnice a zadává se. Stiskněte
tlačítko [Span setzen (zadat Span)].

Při zadání v jednotkách mV/V se zadává hodnota mV/V pro celý měřicí rozsah (nula
až koncová hodnota stupnice (SKE)).

Při volbě Mit WZ-Daten (s daty VČ) se pro kalibraci použijí data vážních čidel (viz
kapitola 5.13.1).

Pomocí tlačítka [Vorheriger Schritt (předchozí krok)] se příp. vraťte na předchozímu
kroku.

5.13.1 Smart Calibration
Pokud kalibrovaná váha nepodléhá kalibračním předpisům, lze kalibraci provést s daty
vážního čidla / vážních čidel.
Před zahájením kalibrace je nutno zadat data vážních čidel a uložit je do PR 5211.
Předpoklad:

- Je nainstalován software ConfigureIt! 6.00, viz záhlaví na následujícím obrázku.

- Software přístroje je 6.00, viz stavový řádek na následujícím obrázku.

1. Zadejte koncovou hodnotu stupnice (SKE).

2. Zadejte hodnotu dělení.
3. Zadejte mrtvou zátěž. Poté stiskněte tlačítko [Totlast setzen (nastavit mrtvou zátěž)].

4. Zadejte kalibrační hmotnost nebo měřicí rozsah v jednotkách mV/V nebo údaje o
vážních čidlech (SMART CALIBRATION).

5. K uložení kalibrace stiskněte tlačítko [Kalibrierung speichern (uložit kalibraci)].
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[Anzahl der Wägezellen (počet vážních čidel)]

Počet paralelně zapojených vážních čidel (1, 2 … 10).

[Nennlast einer Wägezelle (jmenovité zatížení vážního čidla)]

Jmenovité zatížení (Emax) vážního čidla (ne celkové zatížení, ne rozsah vážení).

[Erdbeschleunigung (gravitační zrychlení)]

Gravitační zrychlení v místě instalace, jako přednastavení je zadána hodnota
9,81379 m/s2 pro Hamburk/Německo.

[WZ 1…10 Nennkennwert (jmenovitá charakteristická hodnota VČ 1…10)]

Data si zjistěte z kalibračního certifikátu 'Calibration Certificate' vážních čidel.

Do [Nennkennwert] (jmenovitá charakteristická hodnota) zapište data pro 'Rated
output'.

[WZ 1…10 Widerstand (odpor VČ 1…10)]

Data si zjistěte z kalibračního certifikátu 'Calibration Certificate' vážních čidel. Do
[Widerstand] (odpor) zapište data pro 'Output impedance'.

[Hysteresekorrektur (korekce hystereze)]

Hodnoty pro [Korrektur A/B (korekce A/B)] je zapotřebí zapsat, pokud je zvolena
možnost [mit (s)]. Data si zjistěte z certifikátu vážního čidla.

1. Zvolte [Wägezellendaten (data vážních čidel)].
2. Zadejte jednotlivá nastavení.

3. Stiskněte tlačítko [Speichern in PR5211/00 (uložit do PR5211/00)], abyste data uložili
do PR 5211.
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Postup je nutno provést stejně jako v kapitole 5.13, pouze v kroku 4 je nutno zvolit
[Mit WZ-Daten (s daty VČ)].

4. Zvolte [Kalibrierung (kalibrace)].
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5.14 Analogausgangsanpassung (Přizpůsobení proudu analogového výstupu)
Pouze pro PR 5211/00 a PR 5211/10.

Proud analogového výstupu je řízen na přijímací straně hlavně přes odpor, měří se jako
napětí a následně se provede digitalizace. Chyby vznikající při tomto přenosovém řetězci
lze v přístroji kompenzovat.
Prostřednictvím tohoto menu lze body individuálně přizpůsobit pro 4 a 20 mA tak, aby na
přijímací straně opět přesně souhlasily.

Přizpůsobení se provádí v následujících krocích:

5.15 Status (Stav)
V tomto menu lze odečíst aktuální stav hmotnosti a digitálních vstupů a výstupů. Lze
provést tárování váhy, nastavení nuly a přepnutí do testovacího režimu.

1. Stiskněte tlačítko [Anpassung starten (spustit přizpůsobení)].
Analogový výstup poskytuje hodnotu 4 mA.

2. Tento proud se změří na přijímací straně a zadá se hodnota naměřeného proudu,
např.4,002 mA.

3. Stiskněte tlačítko [Nächster Schritt (další krok)].
Analogový výstup poskytuje hodnotu 20 mA.

4. Tento proud se změří na přijímací straně a zadá se hodnota naměřeného proudu,
např.20,003 mA.

5. Stiskněte tlačítko [Nächster Schritt (další krok)].

Pomocí tlačítka [Anpassung zurücksetzen (reset přizpůsobení)] lze hodnoty
resetovat na [4.000] a [20.000].

Proud na přijímací straně je nyní korigován na hodnotu 4 000 mA a 20 000 mA.

5 Uvedení do provozu Převodníky série PR 5211

CS-59 Minebea Intec



[Gewicht (hmotnost)]
Aktuální hmotnost.
[Ausgänge (výstupy)]
Stav digitálních výstupů 1 … 3.
[Eingänge (vstupy)]
Stav digitálních vstupů 1 … 3.
[Nullpunktabweichung (odchylka nulového bodu)]
Odchylka nulového bodu od kalibrovaného nulového bodu (mrtvá zátěž). Stisknutím
nulovacího tlačítka se odchýlí nově nastavený nulový bod od kalibrovaného nulového
bodu.

Pomocí zapnete a vypnete testovací režim.

Pomocí provede tárování a zrušení tárování váhy.

Pomocí nastavíte váhu na nulu.
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6 Protokol SMA

6.1 Všeobecná upozornění
Protokol "Scale Manufacturers Association" (SMA) poskytuje jednoduchý přístup k váze.
Tím lze číst data nebo provádět funkce.
Jako rozhraní se používá RS-485.
Pevná nastavení rozhraní jsou 8 bitů, žádná parita a 1 stop bit.
Příkazy na převodníku jsou tisknutelné ASCII znaky a začínají s <LF> = 0A hex a končí
s <CR> = 0D hex.
Na každý přijatý příkaz odešle převodník odpověď přibližně za 100 µs. U příkazů, které
čekají na stabilitu hodnoty hmotnosti, se může odpověď zpozdit o dobu čekání.
Podporovány jsou následující příkazy:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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7 Rozhraní ProfiBus

Pouze pro PR 5211/00 a PR 5211/11.

7.1 Všeobecná upozornění
Vysvětlení pojmů

Pojem/zkratka Popis

Master Zařízení provozní sběrnice typu Master, většinou PLC

Slave Přístroj provozní sběrnice

MOSI Master Out Slave In = data se zapisují z PLC přes provozní
sběrnici do přístroje.

MISO Master In Slave Out = data se vracejí zpět z přístroje přes pro-
vozní sběrnici do PLC.

7.2 Protokol rozhraní ProfiBus
Rozhraní pracuje s oknem pro zápis o šířce 8‑bytů a s oknem pro čtení o šířce 8‑bytů pro
každý bod vážení.
Sběrnice ProfiBus si cyklicky vyměňuje svá data s každým zařízením typu Slave. To
znamená: V každém cyklu se zapisuje 8‑bytů a načítá 8‑bytů, i když se obsah dat nemění.
Protokol ProfiBus zajišťuje přenos dat mezi zařízením typu Master sběrnice ProfiBus a
datovými okny 2 x 8‑bytů. Protokol rozhraní běží pod sběrnicí ProfiBus a provádí správu
přístupu k nejrůznějším datům přes okno pro čtení a zápis o šířce 8‑bytů.

Pozor:

Všechna data provozní sběrnice jsou platná pouze tehdy, pokud byla reflektována volba
'Read_Value_Selected'.

7.2.1 Oblast výměny dat
Přehled

Byte 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Řídicí bity
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Stavové bity
(status bits)

Stavové bity
(status bits)

Okno pro zápis (MOSI)

Byte Pole Popis

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

Obsahuje data, jež mají být
zapsána, např. analogový
výstup.
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Byte Pole Popis

3 Write data (LSB)

4 Read_Value_Select Zvolí funkci ke čtení dat.

5 Write_Value_Select Zvolí funkci pro zápis dat.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set Ta-
re

Set
Zero

Řídicí bity jsou v přímém přístu-
pu nezávislé na požadavku na
zápis nebo čtení. "free“ bity se
používají specif. pro danou apli-
kaci.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Pole Velikost Funkce

Write data 4 byty Zapisovaná data jako binární 32bitová hodnota se
znaménkem.
Datový typ: DINT

Read_Value_Select 1 byte Funkce pro volbu požadavku na čtení

Write_Value_Select 1 byte Funkce pro volbu požadavku na zápis

ResPower 1 bit PowerFail se resetuje.

ResTest 1 bit Provozní režim Test se ukončí.

SetTest 1 bit Provozní režim Test se spustí.
Díky načtení hmotnosti brutto lze nyní načíst testovací
číslo.

ResTare 1 bit Tára se resetuje.

SetTare 1 bit Provede se tárování bodu vážení.

SetZero 1 bit Bod vážení se nastaví na nulu.

Okno pro čtení (MISO)

Byte Pole Popis

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Obsahuje data, jež mají být nač-
tena, např. hodnotu brutto.

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (funkce)
z okna pro zápis se zrcadlí, po-
kud jsou k dispozici data
v "Read data".

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free Stavové bity jsou v přímém
přístupu nezávislé na požadav-
ku na zápis nebo čtení.
"free“ bity se používají specif.
pro danou aplikaci.
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Byte Pole Popis

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Pole Velikost Funkce

Read data 4 byty Čtená data jako binární 32bitová hodnota se znamén-
kem.
Datový typ: DINT

Read_Value_Selected 1 byte Potvrzení přeneseného čísla funkce.

WriteActive 1 bit Funkce zvolená pomocí Write_Value_Select byla pro-
vedena jednou.
Tento bit se vymaže, když se Write_Value_Select
nastaví na nulu.

PowerFail 1 bit Nastaví se po zapnutí přístroje.
Resetuje se při přechodu 0→1 ResPower.

CmdBusy 1 bit Přístroj je zaměstnán nějakou funkcí (např. čekání na
klidový stav pro tárování)

CmdError 1 bit Přístroj přerušil zpracování příkazu (např. během defi-
nované doby čekání na klidový stav nebylo možno
dosáhnout StandStill).
Číslo chyby lze načíst z "LASTERROR", viz kapito-
la 7.2.5.5.

Tare_Active 1 bit Je provedeno tárování váhy.

Cal_Changed 1 bit Přístroj byl seřízen.
Je-li tento bit 1, parametry bodu vážení (EXPO/UNIT/
STEP+SKE) je nutno načíst znovu.
Nastaví se po "Napětí zap" a po čtení SKE (Koncová
hodnota stupnice) se resetuje.

Test_Active 1 bit Přístroj provede test ADU. Načtená hodnota hmotnosti
není hmotnost brutto, ale testovací hodnota.

OutOfRange 1 bit Méně než nula nebo více než max (SKE).

Standstill 1 bit Váha se nachází v klidovém stavu.

InsideZSR 1 bit Hodnota hmotnosti brutto se nachází v rámci rozsahu
nastavení nuly.

CenterZero 1 bit Hodnota hmotnosti se nachází v rámci CenterZero (0
±0,25 d).

BelowZero 1 bit Hodnota hmotnosti je záporná (brutto < 0 d).
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Pole Velikost Funkce

Overload 1 bit Hodnota hmotnosti překročila měřicí rozsah. Nejsou
uvedena žádná platná data hmotnosti (brut-
to > SKE+přetížení).

AboveMax 1 bit Hodnota hmotnosti překročila hodnotu Max (SKE),
nachází se však ještě v rámci hodnoty Max + přípustné
přetížení (brutto ≤ SKE+přetížení).

ADUError 1 bit Chyba při převodu AD, viz kapitola 7.2.5.2.

7.2.2 Čtení a zápis dat pomocí čísel funkcí
7.2.2.1 Čtení dat

Postup:

Akce zařízení typu Master Reakce zařízení typu Slave

Zápis čísla funkce do Read_Value_Select.

Zápis požadovaných dat zapište do
Read_Data (byte 0-3).

Zkopírování Read_Value_Select do
Read_Value_Selected.

Čekání, dokud nebude
Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

Načtení požadovaných dat do Read_Data
(byte 0-3).

7.2.2.2 Zápis dat

Postup:

1. Číslo funkce zapište jako Read_Value_Select do bytu 4 okna pro čtení (např.
hmotnost netto).

2. Počkejte, dokud v bytu 4 okna pro čtení nebude hodnota Read_Value_Selected
odpovídat hodnotě Read_Value_Select okna pro zápis.

Požadovaná hodnota je k dispozici v bytu 0-3 okna pro čtení.

1. Počkejte, dokud v okně pro čtení nebude Write_Active = 0 (zařízení typu Slave je
připraveno pro příjem nových dat).

2. Zapište hodnotu do bytu 0-3 okna pro zápis.
3. Číslo funkce zapište jako Write_Value_Select do bytu 5 okna pro zápis (např.

aplikace "Basic": 190 = analogový výstup 1).
4. Počkejte, dokud v okně pro čtení nebude Write_Active = 1.
5. Zapište 0 do bytu 5 (Write_Value_Select).

Write_Active se resetuje.
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Akce zařízení typu Master Reakce zařízení typu Slave

Zápis hodnoty do Write_Data (by-
te 0-3).

Zápis čísla funkce do
Write_Value_Select.

Načtení dat z Write_Data (byte 0-3).

Nastavení bitu Write_Active.

Čekání, dokud nebude nastaveno
Write_Active.

Zápis 0 do Write_Value_Select.

Reset bitu Write_Active.

7.2.2.3 Zápis bitu

Kromě řídicích bitů v bytu 6/7 lze další bity přímo nastavit a příp. resetovat pomocí
Write_Value_Select.
K nastavení bitů 80�127 se příslušné číslo funkce zapíše do Write_Value_Select (viz
kapitola 7.2.5).
K resetování bitů 80�89 se příslušné číslo funkce + 128 (208�217) zapíše do
Write_Value_Select.

Akce zařízení typu Master Reakce zařízení typu Slave

Zápis adresy bitu jako číslo funkce do
Write_Value_Select.

Zvolený bit z Write_Value_Select se
nastaví a provede se příslušná funkce.

Nastavení bitu Write_Active.

Čekání, dokud nebude nastaveno
Write_Active.

Zápis 0 do Write_Value_Select.

Reset bitu Write_Active.

7.2.2.4 Čtení bitu

Načtení jednotlivých bitů, které nejsou přímo obsaženy v okně pro čtení, je možné pouze
pomocí příslušného čísla funkce a dat v Read_Data (byte 0-3) okna pro čtení. V těchto
bytech se bity musí vyhodnocovat jednotlivě.
Postup je stejný, jak je popsáno v kapitole 7.2.2.1.

7.2.3 Přímé čtení a zápis bitů
Ke čtení stavových bitů (status bits) a pro zápis přímých řídicích bitů (control bits) není
zapotřebí žádný postup. Obecné stavové bity jsou k dispozici vždy a není zapotřebí je
vyžádat. Přímé řídicí bity jsou rovněž neustále k dispozici.
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7.2.3.1 Čtení stavového bitu

Stavové bity v bytu 5-7 okna pro čtení jsou k dispozici vždy a lze je přímo načíst ze
zařízení typu Master.

7.2.3.2 Zápis řídicího bitu

Některé funkce přístroje lze provést přímým nastavením bitů v bytu 6 a 7 (control bytes)
okna pro zápis.

Akce zařízení typu Master Reakce zařízení typu Slave

Nastavení bitu v Control Byte.

Funkce se provede.

Reset bitu v Control Byte.

7.2.4 Čekání na výsledek akce
Pokud byla zahájena akce, která vyžaduje delší čas, může po zahájení probíhat čekání na
konec zpracování.

Akce zařízení typu Master Reakce zařízení typu Slave

Nastavení bitu viz kapitola 7.2.2.3
nebo 7.2.3.2.

Nastavení bitu CmdBusy.

Funkce se provede.

V případě chyby: Nastavení bitu
CmdError a bytu LastError.

Pokud je funkce provedena nebo
timeout:
Reset bitu CmdBusy.

Čekání, dokud nebude CmdBusy = 0.

Kontrola bitu CmdError.

Pokud je CmdError nastaveno:
Vyhodnocení LastError (pomocí čísla
funkce 4, viz kapitola 7.2.5.5).

Nastavení bitu ResetError (pomocí
čísla funkce 121, viz kapitola 7.2.5.14).

Bit ResetError se resetuje.

Bit CmdError se resetuje.

7.2.5 Čísla funkcí
Čísla funkcí se zapisují z Master (PLC) do MOSI a jsou reflektována PR 5211 v MISO.

- Číslo funkce 0: stavové bity I/O (čtení), viz kapitola 7.2.5.1

- Číslo funkce 1: stav váhy (čtení), viz kapitola 7.2.5.2

- Číslo funkce 4: informace o kalibraci, chybový byte (čtení), viz kapitola 7.2.5.5

- Číslo funkce 5: typ přístroje a verze softwaru (čtení), viz kapitola 7.2.5.6
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- Číslo funkce 6: sériové číslo bodu vážení (čtení), viz kapitola 7.2.5.7

- Číslo funkce 8�15: data hmotnosti (čtení), viz kapitola 7.2.5.9

- Číslo funkce 80�89: bity pro akci řízené stavem (zápis), viz kapitola 7.2.5.13

- Číslo funkce 112…129, 121: bity pro akci řízené přechodem (zápis), viz kapitola 7.2.5.14

7.2.5.1 Číslo funkce 0: stavové bity I/O (čtení)

Dynamický stav

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Input 3 Input 2 Input 1

Byte 1 Output 3 Output 2 Output 1

Byte 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Byte 3

7.2.5.2 Číslo funkce 1: stav váhy (čtení)

Dynamický stav

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OUT STND INZSR CZERO BELOW0 OVL >max ADUERR

Byte 1 E6 E1 E3 E7

Byte 2 PowerFail ActionAc-
tive

CmdError

Byte 3 Tare Active Cal Chan-
ged

Test Active

Pozor:

Byte 0 odpovídá bytu 7 ve výstupní oblasti. Chyba hmotnosti viz i tabulka v kapitole 10.1.

Pole Funkce

ADUError Chyba při převodu AD (logická operace NEBO bitů E1, E3, E7).

AboveMax Hodnota hmotnosti překročila hodnotu Max (SKE), nachází se však
ještě v rámci hodnoty Max + přípustné přetížení (brutto ≤
SKE+přetížení).

Overload Hodnota hmotnosti překročila měřicí rozsah. Nejsou uvedena žádná
platná data hmotnosti (brutto >SKE+přetížení); Error 2.

BelowZero Hodnota hmotnosti je záporná (brutto < 0 d).

CenterZero Hodnota hmotnosti se nachází v rámci CenterZero (0 ±0,25 d).

InsideZSR Hodnota hmotnosti brutto se nachází v rámci rozsahu nastavení
nuly.

Standstill Váha se nachází v klidovém stavu.
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Pole Funkce

OutOfRange Méně než nula nebo více než max (SKE).

E7 Měřicí signál je záporný (opačný převod), Error 7

E6 Žádné nebo příliš malé snímací napětí; Error 6

E3 Měřicí signál je >36 mV (žádný konec převodu); Error 3

E1 Aritmetická chyba (přetečení); Error 1

CmdError Chyba při zpracovávání (cmdError), např. nelze provést proces
"Tárování" kvůli nedosažení klidového stavu. Hodnota je uvedena v
LastError (číslo funkce 4).
Pomocí bitu ResetError (číslo funkce 121, viz kapitola 7.2.5.14) se bit
opět resetuje.

CmdBusy Přístroj je zaměstnán nějakou funkcí (např.: čekání na klidový stav
pro tárování).

PowerFail Výpadek napětí, nastavuje se po každém zapnutí. V případě ResetP-
WF (číslo funkce 85, viz kapitola 7.2.5.13) "Resetovat výpadek
napětí" se resetuje bit PowerFail.

Test_Active Přístroj provede test ADU. Načtená hodnota hmotnosti není hmot-
nost brutto, ale testovací hodnota.

Cal_Changed Přístroj byl seřízen.
Je-li tento bit 1, parametry váhy (EXPO/UNIT/STEP) je nutno načíst
znovu.
Nastaví se po "Napětí zap" a po čtení SKE (Koncová hodnota stup-
nice) se resetuje.

Tare_Active Je provedeno tárování váhy.

7.2.5.3 Číslo funkce 2: rezervováno pro interní použití.

7.2.5.4 Číslo funkce 3: rezervováno pro interní použití.

7.2.5.5 Číslo funkce 4: informace o kalibraci, chybový byte (čtení)

Byte Popis

0: EXPO Jeden byte pro nastavení desetinné čárky, obsah v desetinném zob-
razení 0�255.

0 = 000000

1 = 00000.0

2 = 0000.00

3 = 000.000

1: UNIT Jeden byte pro jednotku hmotnosti, obsah v desetinném zobrazení
0�255

1 = mg (miligram)

2 = g (gram)
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Byte Popis

3 = kg (kilogram)

4 = t (tuna)

5 = lb (libra)

6 = l (litr)

2: STEP Jeden byte pro hodnotu dělení, obsah v desetinném zobrazení
0�255

1 = hodnota dělení "1"

2 = hodnota dělení "2"

5 = hodnota dělení "5"

10 = hodnota dělení "10"

20 = hodnota dělení "20"

50 = hodnota dělení "50"

3: LASTERROR Poslední chybový byte, viz rovněž bit CmdError, číslo
z LAST‑ERROR:

30 = hmotnost menší než mrtvá zátěž

31 = nedosaženo klidového stavu (např. při tárování).

33 = záporná hodnota hmotnosti při tárování a zapnutý provozní
režim W&M.

35 = hmotnost překročila povolený rozsah

40 = zavřený spínač CAL

41 = převodník není v režimu seřizování

42 = seřizování aktivní, převodník v režimu seřizování

46 = tárování aktivní (může probíhat po spuštění seřizování)

47 = nulování neprovedeno, hmotnost není v rozsahu nastavení
nuly.

50 = neplatná hodnota dělení

51 = počítací kroky/d nedostatečné

53 = seřizovací hmotnost >SKE (Koncová hodnota stupnice)

55 = aritmetické přetečení

57 = zadaná hmotnost nesouhlasí s vlastní hmotností SKE (Koncová
hodnota stupnice)

58 = SPAN vyšší než maximální hodnota

59 = konec stupnice není dělitelný hodnotou dělení

102, 103 = chyba EAROM (příkaz SaveProcess, číslo funkce 2)

104 = nesprávný přístupový kód

106 = přenosovou rychlost vzdáleného ukazatele nelze měnit
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Byte Popis

107 = žádný klidový stav u Getfixtare.

108 = neplatný parametr (při zadání přes PLC)

7.2.5.6 Číslo funkce 5: typ přístroje a verze softwaru (čtení)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 TYPE MSB

Byte 1 TYPE LSB

Byte 2 MAINVERSION

Byte 3 SUBVERSION

např.: PR 5211 Rel 1.23 = 52110123hex

7.2.5.7 Číslo funkce 6: sériové číslo bodu vážení (čtení)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Sériové číslo MSB

Byte 1 Sériové číslo

Byte 2 Sériové číslo

Byte 3 Sériové číslo LSB

např.: 148388723 = 08D83B73hex

7.2.5.8 Číslo funkce 7: rezervováno pro interní použití.

7.2.5.9 Číslo funkce 8…15: data hmotnosti (čtení)

Brutto, netto, tára se ukládají jako pevný bod DINT. Skutečná datová hodnota se odvozuje
z DINT a EXPO následujícím způsobem:

hodnotaReal = načteníDINT × 10(-EXPO)

Číslo funkce 8 Aktuální hodnota brutto

Číslo funkce 9 Aktuální hodnota netto v případě provedeného tárování, ji-
nak brutto

Číslo funkce 10 Aktuální hodnota táry v případě provedeného tárování, ji-
nak 0

Číslo funkce 11 rezervováno pro interní použití.

Číslo funkce 12 rezervováno pro interní použití.

Číslo funkce 13 rezervováno pro interní použití.

Číslo funkce 14 Max (Koncová hodnota stupnice)

Číslo funkce 15 rezervováno pro interní použití.
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7.2.5.10 Číslo funkce 20 a 21: kanál parametrů (čtení / zápis)

Číslo funkce 20 Hodnota parametru

Číslo funkce 21 Index parametru

7.2.5.11 Číslo funkce 22…27: Mezní hodnoty (čtení / zápis)

Číslo funkce 22 Limit 1 zap

Číslo funkce 23 Limit 1 vyp

Číslo funkce 24 Limit 2 zap

Číslo funkce 25 Limit 2 vyp

Číslo funkce 26 Limit 3 zap

Číslo funkce 27 Limit 3 vyp

7.2.5.12 Číslo funkce 30, 31: Pevné hodnoty (čtení / zápis)

Číslo funkce 30 Pevná hodnota pro analogový výstup, hodnota (num)
0�20000 odpovídá 20 mA

Číslo funkce 31 Pevná hodnota pro pevnou táru, viz i SetFixTare, Get-
FixTare v kapitole 7.2.1.

7.2.5.13 Číslo funkce 80…93: bity pro akci řízené stavem (zápis)

Pozor:

Nastavení bitů viz kapitola 7.2.2.3.

Je možné pouze nastavení a resetování jednotlivých bitů.
Když je jeden bit změní z 0 na 1, spustí se příslušná akce. Po zpracování příkazů musí být
bit resetován. Použití: Zařízení typu Master provádí zápis cyklicky.
Bit se nastaví pomocí zobrazeného čísla jako Write_Value_Select (viz kapitola 7.2.2.3).
Při zobrazeném čísle+128 bude bit resetován.

Číslo funkce 80 SetZero Nastavení brutto na nulu.

Číslo funkce 81 SetTare Provede se tárování bodu vážení.

Číslo funkce 82 ResetTare Reset táry.

Číslo funkce 83 SetTest Zahájení testu ADU.

Číslo funkce 84 ResetTest Ukončení testu ADU.

Číslo funkce 85 ResetPwf Reset bitu PowerFail (číslo funkce 1, bit
byl nastaven podle "Napětí zap").

Číslo funkce 86 SetFixTare Tárování s hmotností na numerické ad-
rese D31 "Fixtare".

Číslo funkce 87 GetFixTare Aktuální hmotnost brutto se zkopíruje
na numerickou adresu D31.
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Číslo funkce 89 ResetError Chybový bit CmdError se resetuje.

Číslo funkce 90 SaveProcess Procesní data se uloží do EAROM.
Mezní hodnoty (číslo funkce 22…27)
Pevná hodnota analogového výstupu
(číslo funkce 30)
Pevná tára (číslo funkce 31)

Číslo funkce 91 SetParam Zápis parametru (hodnota R20 podle
parametru R21)

Číslo funkce 92 GetParam Čtení parametru (parametr R21 podle
R20)

Číslo funkce 93 SaveConfig Konfigurační parametry se uloží do EA-
ROM.
Analogový výstup (parametry 1…3)
Parametr I/O (parametry 4, 6)
Konfigurace vstupu/výstupu (paramet-
ry 5, 7)
Řízení přístupu (parametr 99)

7.2.5.14 Číslo funkce 112…119, 125: bity pro akci řízené přechodem (zápis)

Nastavení bitů viz kapitola 7.2.2.3.
Jakmile proběhlo zadání bitu, bude provedeno jeho interní resetování a postup bude
zpracován. To probíhá s řízením přechodem (pro jednorázový zápis).
Bit se nastaví pomocí zobrazeného čísla jako Write_Value_Select (viz kapitola 7.2.2.3).

Číslo funkce 112 SetZero

Číslo funkce 113 SetTare

Číslo funkce 114 ResetTare

Číslo funkce 115 SetTest

Číslo funkce 116 ResetTest

Číslo funkce 117 ResetPwf

Číslo funkce 118 SetFixTare (číslo funkce 86, viz kapitola 7.2.5.13).

Číslo funkce 119 GetFixTare (číslo funkce 87, viz kapitola 7.2.5.13).

Číslo funkce 121 ResetError

Číslo funkce 122 SaveProcess

Číslo funkce 123 SetParam

Číslo funkce 124 GetParam

Číslo funkce 125 SaveConfig

Pozor:

Aby se zamezilo příliš častému zápisu do EAROM, neměl by být interval pro zápis kratší
než 15 sekund.
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7.2.6 Příklad: Čtení hmotnosti brutto
Vstupní oblast (MISO)

Byte Hodnota Popis

0

1

2

3

4 08 Čtení brutto (číslo funkce 8, viz
kapitola 7.2.5.9)

5

6

7

Výstupní oblast (MISO)

Byte Hodnota Popis

0 00 Hodnota brutto – byte 0 (MSB)

1 00 Hodnota brutto – byte 1

2 04 Hodnota brutto – byte 2

3 D2 Hodnota brutto – byte 3 (LSB)

4 08 Detekován požadavek brutto.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal Ac-
tive

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Stavové bity jsou v přímém
přístupu nezávislé na požadav-
ku na zápis nebo čtení.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Hodnotu brutto (hex:000004D2 <=> 1234) lze načíst z bytů 0�3.
Záporné hodnoty jsou vypisovány ve formě dvojkového doplňku.

7.3 Čísla parametrů ProfiBus
Pomocí následujících parametrů lze zapisovat veškerá konfigurační data a data kalibrace
do převodníku nebo je z něj načíst.
Všechny ostatní parametry patří do rozšířené konfigurace, kterou lze nalézt na
samostatných stránkách.
Hodnoty, které jsou označeny pomocí (tovární nastavení), představují data ve stavu při
dodání z výroby.
Jeden parametr používá vždy 4 byty (formát DINT).
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7.3.1 Konfigurační parametry
7.3.1.1 Parametr 1: Analogový výstup

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Rozsah Režim výstupu

Byte 3 ADU v chybovém
stavu

ADU menší než
nula

ADU větší než SKE

SKE = Koncová hodnota stupnice

Analogový výstup

Popis Rozsah/signál Tovární nastavení

Režim výstupu vyp,
(reg. 30)*,
brutto,
netto

0,
1,
8,
9

0

Analogový rozsah 0…20 mA
4…20 mA

0
1

1

ADU v
chybovém stavu**

hold
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

1

ADU menší než nula Lineární ***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

0

ADU větší než SKE Lineární***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

3

* Výstupní hodnota 1 znamená, že hodnota v čísle funkce 30 bude zapsána na analogový
výstup.
** Chybový stav ADU je platný pouze tehdy, když je výstupní hodnota nastavena na
brutto (8) nebo netto (9).
*** Lineální volba lze provést za účelem získání proporcionálního výstupního signálu
mino rozsah 0 … SKE.
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7.3.1.2 Parametr 2: Škálování hodnoty hmotnosti pro výstup 0/4 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Uloží se hodnota hmotnosti, při které se má zobrazit analogový výstup 0, resp. 4 mA.
Přednastaveno = 0

7.3.1.3 Parametr 3: Škálování hodnoty hmotnosti pro výstup 20 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 WEIGHT MSB

Byte 1 WEIGHT MSB

Byte 2 WEIGHT MSB

Byte 3 WEIGHT LSB

Uloží se hodnota hmotnosti, při které je na analogovém výstupu 20 mA.
Přednastaveno = 3000

7.3.1.4 Parametr 4: Komunikace

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 COM 21 COM 20

Lze zapnout nebo vypnout přenos do vzdáleného ukazatele (např. PR 5110) nebo protokol
SMA.
COM = 0: vypnuto,
COM = 1: vzdálený ukazatel (např. PR 5110) zapnutý,
COM = 2: protokol SMA zapnutý,
přednastaveno = 1.

7.3.1.5 Parametr 5: Digitální výstupy

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Výstup 1, přednastav. = 0

Byte 2 Výstup 2, přednastav. = 0

Byte 3 Výstup 3, přednastav. = 0
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Popis Hodnota

transparent* 0

aduerr 1

Limit1** 2

Limit2** 3

Limit3** 4

tare active 5

* Transparentní provozní režim znamená, že PLC provádí zápis přímo na výstupy.
** Limit (x) znamená, že převodník provádí zápis výstupu mezní hodnoty přímo na
výstupy.

7.3.1.6 Parametr 6: Rozhraní RS-485

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 Přenosová rychlost

Byte 3 Parita Stop bi-
ty

Bity

Přenosová
rychlost

0 = 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 6 = 19200 přednasta-
veno = 9600

Bity 0 = 7 bitů, 1 = 8 bitů přednastaveno = 0

Stop bity 0 = 1 stop bit 1 = 2 stop bity přednastaveno = 0

Parita 0 = žádná, 1 = lichá, 2 = sudá přednastaveno = 2

Neplatné parametry se nepřevezmou. Např.: protokol SMA má vždy 8 bitů a žádnou
paritu.

7.3.1.7 Parametr 7: Digitální vstupy

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1 Vstup 1, přednast. 0

Byte 2 Vstup 2, přednast. 0

Byte 3 Vstup 3, přednast. 0
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Popis Hodnota

žádné 0

Nastavení nuly 1

Tárování 2

Zrušení tárování 3

PLC může kdykoliv číst stav vstupu.

7.4 Kalibrace
7.4.1 Postup

Aby bylo možné změnit data a parametry kalibrace (parametry 21…53), musí být nejprve
nastaveno P20 na Start (spustit), poté musí být P20 nastaveno na Save (uložit) nebo Undo
(pro indikaci, že jsou změny neplatné).
Přístup k parametrům 21…53 vygeneruje chybové hlášení, pokud nebylo provedeno
nastavení CalActiv.
P21 – P24 a P27 lze pouze zapisovat. Při čtení se vygeneruje kód chyby 108.
Data kalibrace (parametry 21…27) se zapisují v pevném pořadí.
Seřizovací parametry (parametry 40…53) lze zapisovat v jakémkoliv pořadí.
1. Příklad nové kalibrace s mV/V:

- Parametr 20 = 1

- Zápis všech parametrů (P40 … P53)

- Parametr 20 = 5

- nastavení SPAN = 1,000000 mV/V;

- mrtvá zátěž = 0,000000 mV/V;

- SKE (Koncová hodnota stupnice) = 3000 kg;

- krok = 1

- Parametr 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parametr 22 = 2 ⇔ 2 hodnota dělení

- Parametr 25 = 5670 ⇔ 0,00567 mV/V

- Parametr 26 = 1234500 ⇔ 1,23450 mV/V

- Parametr 20 = 3

- uložení a opuštění kalibrace

Po každém kroku je nutno bezpodmínečně provést kontrolu chyb.
2. Příklad nové kalibrace s hmotnostmi:

- Parametr 20 = 1

- Zápis všech parametrů (P40 … P53)

- Parametr 20 = 5

- nastavení SPAN = 1,000000 mV/V;

- mrtvá zátěž = 0,000000 mV/V;
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- SKE (Koncová hodnota stupnice) = 3000 kg;

- krok = 1

- Parametr 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Parametr 22 = 2 ⇔ 2 hodnota dělení

Vyprázdnění váhy

- Parametr 23 = 1 ⇔ aktuální hmotnost se převezme jako mrtvá zátěž

Zatížení váhy známou kalibrační hmotností (např. 250,0 kg)

- Parametr 24 = 2500 ⇔ 250,0 kg

- Parametr 20 = 3

- uložení a opuštění kalibrace

Po každém kroku je nutno bezpodmínečně provést kontrolu chyb.

7.4.2 Parametr 20: Spuštění/zastavení kalibrace (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Funkce
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Začátek

Parametr 20 = 1

Zápis parametru 40...53 v

libovolném pořadí

Parametr 20 = 3

SaveAndExit

Parametr 20 = 4

UndoAndQuit

8

Konec

Funkce

1 StartCal
Kontrola spínače CAL, nastavení CalActiv.

2 Výrobní nastavení
Data a parametry kalibrace se resetují do stavu při dodání (viz kapitola 5.1.3.3).

3 SaveAndExit
Data a parametry kalibrace 21…53 se uloží do EAROM.
CalActiv se resetuje.

4 UndoAndQuitCal
Všechny změny od spuštění kalibrace jsou neplatné.
CalActiv se resetuje.

5 SetDefaultSpan
Slouží ke spuštění procesu kalibrace:
Veškerá data kalibrace se resetují, váha není v kalibrovaném stavu.
SKE (Koncová hodnota stupnice) = 3000 kg,
hodnota dělení = 1,
SPAN = 1,000000 mV/V,
mrtvá zátěž = 0,000000 mV/V.
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7.5 Parametry ADU
7.5.1 Parametr P21: SetFullScale (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SKE MSB

Byte 1 SKE MSB

Byte 2 SKE LSB

Byte 3 EXPONENT JEDNOTKA

SKE 3 byty pro konec stupnice

EXPONENT (4bitový) počet desetinných míst

JEDNOTKA (4bitová) jednotka hmotnosti (jako u čísla funkce 4)

7.5.2 Parametr P22: Hodnota dělení (velikost kroku, zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Hodnota dělení

Hodnota dělení: 1, 2, 5, 10, 20, 50

7.5.3 Parametr P23: SetDeadload s hmotností (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Při zápisu do tohoto parametru se aktuální hmotnost uloží jako mrtvá zátěž.

7.5.4 Parametr P24: SetSpan (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 Hmotnost MSB

Byte 1 Hmotnost MSB

Byte 2 Hmotnost LSB

Byte 3 Exponent Jednotka
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Kalibrace s hmotnostmi

Hmotnost 3 byty pro hodnotu hmotnosti

Exponent Počet desetinných míst

Jednotka Jednotka hmotnosti (jako u čísla funkce 4)

7.5.5 Parametr P25: Set/GetDeadloadMvpv (zápis / čtení)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 MRTVÁ ZÁTĚŽ MSB

Byte 1 MRTVÁ ZÁTĚŽ MSB

Byte 2 MRTVÁ ZÁTĚŽ MSB

Byte 3 MRTVÁ ZÁTĚŽ LSB

MRTVÁ ZÁTĚŽ v mV/V (hodnota v mV/V) x 106

7.5.6 Parametr P26: Set/GetSpanMvpv (zápis / čtení)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 SPAN MSB

Byte 1 SPAN MSB

Byte 2 SPAN MSB

Byte 3 SPAN LSB

SPAN v mV/V (hodnota v mV/V) x 106

7.5.7 Parametr P27: CalcTest (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 1

Výpočet zkušební hodnoty.

7.5.8 Parametr P40: Digitální filtr

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 Filtr

FILTR 0 = vyp, 1 = Besselův, 2 = aperiodický, 3 = Butterworthův, přednastaveno = vyp
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7.5.9 Parametr P41: Frekvence filtru

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 FREQ

FREQ: Hodnotu je nutno zadat jako frekvenci x 100. Příklad: pro1,56 Hz se zadá 156.
Frekvenční rozsah závisí na době měření, viz tabulka v kapitole 5.11[Frequenz]
(frekvence).
Platí pouze tehdy, pokud digitální filtr nebyl nastaven na [aus] (vyp).
Když je digitální filtr zapnutý, doba měření činí maximálně 160 ms.

7.5.10 Parametr P42: Doba měření

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 TIME MSB

Byte 3 TIME LSB

TIME: Doba měření v ms 10 … 1920, přednastaveno = 320 ms
Platí pouze tehdy, pokud byl digitální filtr nastaven na [aus] (vyp).
Parametr P53 se nastavuje odpovídajícím způsobem.
10…160 ms –> P53: 4 … 0
320 … 1920 ms –> P53: 0

7.5.11 Parametr P43: Provozní režim Test

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 MODE

MODE 0 = absolutní, 1 = relativní, přednastaveno = 0

7.5.12 Parametr P44: Klidová doba

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 STIME
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Doba v násobcích doby měření, během níž bude detekován klidový stav.
STIME: 1 … 9násobek doby měření, přednastaveno = 1

7.5.13 Parametr P45: Klidový rozsah

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 SRANGE MSB

Byte 3 SRANGE LSB

Mezní hodnota pro definici klidového stavu hmotnosti.
SRANGE: 0 … 10.00 d, přednastaveno = 1 d
Hodnota = d x 100

7.5.14 Parametr P46: Doba čekání na klidový stav

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 TIME

Počet dob měření, během nichž by měla být splněna podmínka klidového stavu.
TIME: 0 … 100 M (doby měření), přednastaveno = 8
Když je u funkce, která vyžaduje podmínku klidového stavu, překročena doba čekání na
klidový stav, funkce se přeruší (tárování, nastavení nuly, kalibrace, příkaz 'P‘ protokolu
SMA). Kromě toho se nastaví kód chyby 31 a bit 'CmdError'.

7.5.15 Parametr P47: Rozsah nastavení nuly

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500.00 d, přednastaveno = 50 d
Hodnota = d x 100
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7.5.16 Parametr P48: Rozsah sledování nulového bodu

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 RANGE MSB

Byte 3 RANGE LSB

RANGE: 0 … 500.00 d, přednastaveno = 0.25 d
Hodnota = d x 100

7.5.17 Parametr P49: Krok sledování nulového bodu

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2 STEP MSB

Byte 3 STEP LSB

STEP: 0 … 10.00 d, přednastaveno = 0.25 d
Hodnota = d x 100

7.5.18 Parametr P50: Cyklus sledování nulového bodu
Opakovací interval sledování nulového bodu

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 REPEAT

REPEAT: 0 … 100 dob měření, přednastaveno = 0 (sledování nulového bodu vyp)

7.5.19 Parametr P51: Přetížení

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 OVL MSB

Byte 1 OVL MSB

Byte 2 OVL MSB

Byte 3 OVL LSB

OVL: Přetížení v d 0 … 9999999, přednastaveno = 9 d
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7.5.20 Parametr P53: A/D převodník, Sample Time (rychlost měření, čtení)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0

Byte 1

Byte 2

Byte 3 SAMPLETIME

SAMPLETIME 0: 6,25 Hz == 160 ms = přednastaveno

1: 2,5 Hz == 80 ms

2: 25 Hz == 40 ms

3: 50 Hz == 20 ms

4: 100 Hz == 10 ms

7.5.21 Parametr P99: Přístupový kód (zápis)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 0 CODE MSB

Byte 1 CODE MSB

Byte 2 CODE MSB

Byte 3 CODE LSB

CODE: Pokud byl v konfiguračním nástroji zadán přístupový kód, lze zapisovat parametry
a čísla funkcí pro mezní hodnoty pouze tehdy, když je v parametru P99 přístupový kód.
Parametr P99 lze zapisovat vždy. Pro aktivaci ochrany se P99 musí opět nastavit na -1.
Když je CODE nastaveno na 0, neprobíhá žádná kontrola přístupu.
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8 Údržba/Oprava/Pájení/Čištění

8.1 Údržba
Úkony údržby smí provádět pouze zaškolený technický personál obeznámený
s nebezpečími spojenými s prováděnou prací, za dodržení nařízených bezpečnostních
opatření.

8.2 Oprava
Opravy musejí být překontrolovány a smí být prováděny pouze u Minebea Intec.
V případě závady nebo poruchy funkce se obraťte na příslušné místní zastoupení
Minebea Intec a požádejte o provedení opravy.
Přístroj musí být odeslán k opravě s přesným a úplným popisem chyby.

8.3 Pájecí práce
Pájecí práce na přístroji nejsou přípustné, výjimku tvoří pájecí spínač (viz kapitola 4.4.7.7 a
4.4.7.8).

8.4 Čištění

OZNÁMENÍ

Věcné škody v důsledku použití nevhodných čisticích pomůcek/prostředků.
Poškození přístroje.

Do vnitřní části zařízení nesmí vniknout žádná kapalina.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky (rozpouštědla apod. ).
Při používání v potravinářském průmyslu používejte čističe obvyklé pro toto
odvětví.
Používejte měkké houby, kartáče a hadříky.
Ostřikování vodou nebo ofukování stlačeným vzduchem je nepřípustné.

1. Přístroj odpojte od sítě, odpojte připojené datové kabely.
2. Přístroj očistěte utěrkou mírně navlhčenou mýdlovým roztokem.
3. Přístroj osušte měkkou utěrkou.
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9 Likvidace

Nepotřebné obaly předejte místnímu subjektu zajišťujícímu likvidaci odpadu, resp.
osvědčenému likvidátorovi nebo na sběrné místo. Obal se z velké části skládá
z ekologických materiálů, které mohou posloužit jako druhotné suroviny.
Malé ani středně velké firmy nesmějí tento produkt vyhazovat do domovního odpadu
nebo ho odevzdávat na sběrných místech místních veřejných provozoven na likvidaci
odpadu.
Legislativa EU vyžaduje ve svých členských státech shromažďování elektrických a
elektronických přístrojů odděleně od netříděného komunálního odpadu za účelem jejich
následné recyklace.

Před likvidací, resp. sešrotováním produktu by měly být vložené baterie vyjmuty a
odevzdány na příslušném sběrném místě.
Další informace naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách.

Adresy servisu zajišťujícího opravy naleznete na produktové informaci přiložené
k produktu a také na našich internetových stránkách www.minebea-intec.com.
Vyhrazujeme si právo nepřijmout do opravy produkty kontaminované nebezpečnými
látkami (kontaminace ABC).
Máte-li další dotazy, obraťte na prosím na zaměstnance našeho servisu přímo na místě
nebo na naši servisní centrálu.
Minebea Intec GmbH
Středisko oprav
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburk, Německo
Tel.: +49 40 67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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10 Chybová hlášení

10.1 Chybový stav související s hmotností

LED Error 1
Aritmetika

Error 7
(záporná)

Error 2
Přetížení

Error 3
(>36 mV)

Error 6
Sled. sním.

Bliká 1 Hz Bliká 1 Hz Stříd. bl. 1 Hz

Bliká 1 Hz Bliká 1 Hz Stříd. bl. 1 Hz

Bliká 1 Hz Bliká 1 Hz Bliká 1 Hz Bliká 1 Hz Stříd. bl. 1 Hz

Pozor:

U všech ostatních hlášení bliká horní stavová LED dioda.

SKE = Koncová hodnota stupnice
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11 Technické parametry

11.1 Rozsah dodávky
- CD-ROM

- Připojovací PC kabel, USB-A/B; délka 1,8 m

11.2 Upozornění týkající se použití "svobodného softwaru"
Přístroj PR 5211 ve firmwaru obsahuje i "svobodný software", který je licencován v rámci

- GNU General Public License (GPL) verze 2, červen 1991 a

- GNU Lesser General Public License (LGPL) verze 2.1, únor 1999.

Tento "svobodný software" vyvinutý třetími stranami je chráněn autorským právem a je
poskytován zdarma. Licenční podmínky Free Software Foundation, Inc. jsou přiloženy
k přístroji v anglickém jazyce. Zdrojový text podléhající podmínkám se nachází na
přiloženém CD-ROM.

11.3 Dekódování sériového čísla

30 252 00015

30 252 00015

Č. lokality:
30 = Hamburk

Kód roku/měsíce:
252* = duben 2010

Pořadové číslo

* Čísluje se vzestupně podle tabulky ročních skupin Minebea Intec.

11.4 Všeobecné údaje
Charakteristické údaje platí po době zahřátí minimálně 30 minut (referenční
teplota 23 °C).
Číselné hodnoty bez údajů o toleranci jsou průměrné hodnoty a slouží pouze pro
informaci.

11.4.1 Napájecí napětí

Napájecí napětí 24 V DC +10 %/-15 %

Příkon 8,2 W

11.5 Okolní vlivy
11.5.1 Okolní podmínky

Referenční teplota 23 °C

Teplota prostředí pro provoz -10�+55 °C

Spínací teplota 0�+55 °C

Teplotní rozsah

Mezní rozsah při skladování/přepravě -40�+70 °C
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Vlhkost <95 %, nekondenzující (podle IEC 60068-2)

Třída ochrany IP 20

Oscilace podle IEC 68-2-6, test Fc

11.5.2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Všechna data jsou v souladu s normami NAMUR NE 21 a EN 61326.

Vysokofrekvenční elektromagnetická
pole (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mPouzdro

Elektrostatický výboj (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Rychlé přechodové poruchy (burst) EN 61000-4-4 2 kV

Rázová napětí (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 2 kV

Signálová a řídicí
vedení

Rušení šířená vedením způsobená VF
poli (0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Rychlé přechodové poruchy (burst) EN 61000-4-4 2 kV

Rázová napětí (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 kV

Rušení šířená vedením způsobená VF
poli (0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Kolísání napětí NAMUR NE21 100 %-0 %-100 %,
2 s-1 s-2 s
100 %-40 %-100 %,
2 s-1 s-2 s

Síťové vstupy

Přerušení napětí NAMUR NE21 0 %, 20 ms

11.5.3 Odrušení

Interference EN 55011, skupina 1, třída mezní hodnoty A, pro
průmyslová prostředí

11.6 Vážicí elektronika
Vážicí elektronika je vhodná pro připojení vážních čidel na principu odporového
tenzometru.

11.6.1 Vážní čidla

Typ vážních čidel Čidla DMS, možná 6vodičová nebo 4vodičová technika.

Napájení vážních čidel U = ±6 V DC pro Imax = 160 mA, zajištěno pojistkami
Multifuse
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Napájecí napětí 12 V DC - pro max. 8 vážních čidel, každé
s 650Ω

- pro max. 4 vážní čidla, každé s 350Ω

Max. zatížení ≥75Ω

11.6.2 Princip

Princip Stejnosměrné napětí, převodník delta-sigma, pracuje
poměrově k napájecímu napětí vážního čidla

Doba měření Min. 10 ms … max. 1920 ms

Analogový filtr Dolní propust 1. řádu, mezní frekvence 70 Hz

Digitální filtr Aktivní 4. řádu (dolní propust) – Besselův, aperiodický
nebo Butterworthův, nastavitelná mezní frekvence (max.
0,25/rychlost měření nebo cca 1,56 Hz)

11.6.3 Přesnost a stabilita

Přesnost odpovídá OIML R76 třída III

Min. měřicí signál 6000 d: 0,25 mV/V @ 12 V napájení [0,5 µV/V]

Chyba linearity <0,002 %

Chyba stability nulového bo-
du

TK0 <0,02 µV/K RTI

Chyba stability SPAN TKspan <±2 ppm/K

11.6.4 Citlivost

Citlivost 0,5 µV/d [0,2 µV/d]

Interní rozlišení cca 4,8 mil. kroků při 36 mV

Vstupní napětí (měřicí si-
gnál + mrtvá zátěž)

0 … max. 36 mV

Rozsah mrtvé zátěže 36 mV – (max. měřicí signál); zadání/kalibrace pomocí
softwaru

11.7 ProfiBus DP

Předpisy EN 50 179, svazek 2,
PROFIBUS DIN 19245: PROFIBUS, procesní provozní
sběrnice (část 1 a 3)

Přenosové rychlosti 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500 [kBps], 1,5; 3,0; 6,0;
12,0 [MBps], automatická detekce

Velikost vyrovnávací
paměti

8 bytů
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V/V data 8 bytů

UserPrm ne

Sync ano

Freeze ano

Clear ano

Set-Slave-Add ne

11.8 Mechanická část
11.8.1 Konstrukce

Polyamidové pouzdro, černé, třída hořlavosti V0 (UL 94).
Třída ochrany podle DIN 40050: IP 20.

11.8.2 Rozměry

Pouzdro Rozměry

Šířka 45 mm

Výška 99 mm

Hloubka 116 mm

11.8.3 Hmotnosti

Hmotnost netto 0,30 kg

Hmotnost zásilky 0,45 kg

11.9 Podklady na přiloženém CD
Dokumenty uvedené v příloze (viz kapitola 12.2) a manuály se nachází na CD PR 5211.
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12 Příloha

12.1 Náhradní díly

Náhradní díl č. Označení náhradního dílu

5312 264 48012 Konektor 4pólový

5312 321 28052 Připojovací PC kabel, USB-A/B 1,8 m

5312 447 98005 Záslepka

12.2 Certifikáty

Poř. č. Označení Dokument č.

1 EU-Declaration of Conformity MEU17026

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A303.B.06727

Dokumenty uvedené v tabulce se nachází na CD PR 5211.
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