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1 Wprowadzenie

1.1 Przeczytać instrukcję.
- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem uważnie przeczytać niniejszą

instrukcję.

- Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Przechowywać ją w dobrze dostępnym i
bezpiecznym miejscu.

1.2 Tak wyglądają instrukcje postępowania
1. - n. stoi przed kolejnymi czynnościami.

1.3 Tak wyglądają listy
- oznacza wyliczenie.

1.4 Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe
[ ] otaczają pozycje menu i przyciski ekranowe
Przykład:
[Start]- [Programy]- [Excel]

1.5 Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa
Hasła określają stopień występującego zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania
środków chroniących przed nim.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób
NIEBEZPIECZEŃSTWO, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkich,
nieodwracalnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób.
OSTRZEŻENIE przed możliwą sytuacją, która może skutkować śmiercią i/lub ciężkimi,
nieodwracalnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

znajduje się przed opisem czynności.
opisuje wynik czynności.
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PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób.
OSTROŻNIE, możliwa sytuacja, która może skutkować lekkimi, odwracalnymi
obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
czynności zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
UWAGA, możliwa sytuacja, która może skutkować stratami materialnymi i/lub szkodami
dla środowiska naturalnego, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

Notyikacja:

Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki.

1.6 Infolinia
Telefon: +49.40.67960.444
Faks: +49.40.67960.474
e-mail: help@minebea-intec.com
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2 Uruchamianie

2.1 Elementy wskaźnika i obsługi
2.1.1 Przegląd

.

Poz. Nazwa

Elementy wskazujące

1 Dioda LED wskazująca stan, patrz rozdział 2.1.2.2

3 Wyświetlacz 5,7” ekran kolorowy TFT, patrz rozdział 2.1.2.1

Elementy obsługowe, patrz rozdział 2.1.3.1

2 Przyciski funkcyjne

4 Panel przycisków alfanumerycznych

5 Przyciski sygnalizujące

6 Przyciski aplikacji

7 Przyciski nawigacyjne/menu wraz z przyciskami programowalnymi

8 Przycisk włączania/wyłączania

2.1.2 Elementy wskaźnikowe
- Wyświetlacz TFT, patrz rozdział 2.1.2.1

- Dioda LED wskazująca stan, patrz rozdział 2.1.2.2
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2.1.2.1 Wyświetlacz TFT interfejsu użytkownika

Na kolorowym wyświetlaczu graicznym TFT można wyświetlać 7‑znakowe wartości masy
z kropką dziesiętną i znakiem poprzedzającym. Możliwe jednostki masy to: t, kg, g, mg, lb
albo oz.
lb ani oz nie są dozwolone w przypadku zastosowań z obowiązkiem legalizacji na terenie
EU i EOG.
Pod wskazaniem masy bieżącą wartość masy przedstawia wskaźnik paskowy, który
wskazuje proporcję względem wartości maksymalnej (maks.). Przy 100% wartości
maksymalnej wskaźnik paskowy dochodzi do prawego ogranicznika.

WP-AWP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg
NN

++
5g 12200g

Wägepunkt A @admin

Netto=Brutto

Netto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarieren

7654

3

2

1

Poz. Opis

1 Wiersz informacji

2 Wskaźnik paskowy

3 Typ masy / znak poprzedzający / stan równowagi

4 Informacja o statusie

5 Wartość masy

6 Obramowanie miejsca po przecinku

7 Symbole / jednostka masy
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Typ masy / znak poprzedzający Opis

Masa brutto

Masa brutto (Gross) w trybie NTEP lub NSC

Masa netto (netto = brutto – tara)

Tara

tara zadana, niewytarowana

Brak wskazania - Wartość testowa
- brutto, niewytarow.

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

Wartość dodatnia

Wartość ujemna

Stan równowagi / zero / dozo-
wanie / monitorowanie

Opis

Stan równowagi wartości masy

Wartość masy brutto mieści się w zakresie ±¼ d
wokół zera

Tryb dozowania: miga przy "zatrzymanym", szybko
miga przy "stanie błędu"

przetworniki wagowe Pendeo: kontrola wiarygod-
ności, odchylenie od wartości średniej dla poszc-
zególnych przetworników wagowych

przetworniki wagowe Pendeo: monitoring tempera-
tury; 1…n przetworników wagowych ma temperaturę
powyżej ew. poniżej dopuszczalnej

Symbole / jednostka masy Opis

masa niedozwolona w metrologii prawnej (np.
10‑krotna rozdzielczość, nieaktywny przetwornik
wagowy)

R1 Zakres 1

R2 Zakres 2

R3 Zakres 3

WP-A Punkt ważenia A

WP-B Punkt ważenia B

WP-C Punkt ważenia C

WP-D Punkt ważenia D
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Symbole / jednostka masy Opis

Max obciążenie maks. (zakres ważenia)

Min masa minimalna

tylko w przypadku wybrania W&M: obramowanie
niedozwolonego miejsca po przecinku.

t, kg, g, mg, lb, oz Te jednostki masy są możliwe.

Symbole statusu w wierszu informacyjnym

Symbol Opis

Zdalne sterowanie przez VNC (Virtual Network Com-
puting) aktywne.

- Rozładowanie baterii zegara.
- Rozładowanie akumulatora stand-by.

Akumulator Stand-by jest zbyt gorący i nie jest
ładowany.
W przypadku ciągłego wyświetlania sprawdzić tem-
peraturę otoczenia, patrz podręcznik instalacji
PR 5900, w pozycji [Dane techniczne] - [Wpływ
otoczenia] - [Warunki otoczenia].

- Przyłączono nieobsługiwane urządzenie USB.
- Przekroczono prąd maksymalny imaks. =

200 mA.

Sprawdzić nowo podłączone urządzenia.

Rozpoznano nośnik pamięci USB, jest gotowy do
pracy.

Nośnik pamięci USB jest w użyciu i nie wolno go
odłączać.

Konlikt w ustawieniach sieciowych adresu IP

Rozpoznano interfejs (CX1). Nie ma jednak połącze-
nia z terminalem obsługowym.

2.1.2.2 Dioda LED wskazująca stan

Stan roboczy Kolor Stan diody LED Opis

Praca normalna Wyłączona

Gotowość (stand-by) czerw-
ony

Świecenie ciągłe Wskaźnik (ekran) jest wyłączony.

Przerwa w zasilaniu < 5 s czerw-
ony

Powolne miga-
nie

Po 5 s urządzenie kontynuuje nor-
malną pracę.
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Stan roboczy Kolor Stan diody LED Opis

Przerwa w zasilaniu > 5 s czerw-
ony

Szybkie miganie Urządzenie zabezpiecza dane.
Jeżeli następnie prąd zostanie
znów włączony, urządzenie prze-
jdzie do trybu pracy normalnej
(dioda LED wyłączona).

Po zabezpieczeniu da-
nych utrzymuje się przer-
wa w zasilaniu elektrycz-
nym.

Wyłączona Urządzenie wyłącza się.

Prąd jest ponownie
dostępny

Wyłączona Urządzenie wykonuje rozruch
ciepły, patrz rozdział 2.2.2.

2.1.3 Elementy obsługowe
- Obsługa przyciskami na panelu czołowym, patrz rozdział 2.1.3.1

- Obsługa przyciskami programowalnymi, patrz rozdział 2.1.3.2

- Obsługa przyciskami nawigacji, patrz rozdział 2.1.3.3

- Obsługa z klawiatury PC, patrz rozdział 2.1.3.4

- Obsługa przy użyciu VNC, patrz rozdział 2.1.4

2.1.3.1 Obsługa przy użyciu przycisków na panelu czołowym

Poniższe tabele przedstawiają podstawowe znaczenie symboli przycisków na panelu
czołowym. Zależnie od aplikacji, przyciski te mogą mieć również dalsze znaczenia.

Przyciski sygnalizujące

Przycisk Opis

Tarowanie
Bieżąca masa brutto jest zapisywana w pamięci tary, o ile:
- wartość masy jest stabilna,
- brak błędu urządzenia.

(Funkcja jest zależna od koniguracji)

Ustawianie masy brutto na zero, o ile:
- wartość masy jest stabilna,
- masa mieści się w zakresie zerowania.

(Funkcja jest zależna od koniguracji)

Wyświetlanie masy brutto/tary
Naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnego rodzaju masy
(tylko w wytarowanej wadze).
Naciśnięcie przycisku podczas justowania spowoduje wyświetlanie masy z
10‑krotną rozdzielczością przez 5 sekund.
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Przycisk Opis

Przełączanie wyświetlacza miedzy punktami ważenia.
- PW‑A
- PW‑B
- PW‑C
- PW‑D

Przyciski aplikacji

Przycisk Opis

Rozpoczęcie wydruku specyicznego dla aplikacji.

Przyciski nawigacyjne

Przycisk Opis

▲ Przewijanie funkcji menu wstecz.

▼ Przewijanie funkcji menu naprzód.

◀ - Przesuwanie kursora w lewą stronę
- Wybór
- Wyjście z okna menu

▶ - Przesuwanie kursora w prawą stronę
- Wybór
- Potwierdzenie wprowadzonych danych/wyboru.

Przyciski menu

Przycisk Opis

Potwierdzenie wprowadzonych danych/wyboru.

- Anulowanie wprowadzonych danych/wyboru (po pytaniu zabez-
pieczającym), bez zapisywania zmian.

- Wyjście z okna parametrów/menu.

Naciśnięcie przycisku kasowania powoduje kasowanie pojedynczych
znaków (we wprowadzonych danych) ew. całego ciągu znaków.

Przyciski
programo-
walne 1–5

Wybór odpowiedniej funkcji menu, patrz też rozdział 2.1.3.2.

Przejście do menu obsługi
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Przyciski funkcyjne

Przycisk Opis

Z przypisaną zdeiniowaną funkcją (patrz menu systemowe [Ustawienia
systemowe] - [Parametry obsługi]).

Z przypisaną zdeiniowaną funkcją (patrz menu systemowe [Ustawienia
systemowe] - [Parametry obsługi]).

Wyświetla odpowiednie okno pomocy.

- Wyłącza wyświetlanie.
- Ignoruje wszystkie dane wprowadzone z klawiatury.
- Dioda LED świeci światłem czerwonym.

Ponowne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wyświetlania.

Rozpoczęcie funkcji specyicznej dla aplikacji.

Zatrzymanie funkcji specyicznej dla aplikacji.

Panel przycisków alfanumerycznych

.
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Przycisk przełączania
Naciśnięcie powoduje przełączenie między następującymi funkcjami:

-
Wielkie litery

-
Małe litery

-
Pinyin
W przypadku wybrania albo ustawienia w menu [Parametry obsługi] -
[Metoda wprowadzania] języka chińskiego.

- Hepburn
W przypadku wybrania albo ustawienia w menu [Parametry obsługi] -
[Metoda wprowadzania] języka japońskiego.

-
Liczby

-
Jednostki
Wybrać przyciskami kursora ▲/▼ jednostkę i potwierdzić przyciskiem

.

Notyikacja:
Wyboru jednostki można dokonać również szybko naciskając dwuk-
rotnie (dwukrotnie klikając) przycisk Shift.

Wprowadzanie danych bez zastosowania tabeli znaków
Przez jednorazowe naciśnięcie danego pierwszego znaku, np. "A",
wyświetlić go na pozycji kursora. Po dwukrotnym naciśnięciu wyświetlić na
pozycji kursora "B", po trzykrotnym – "C".
Naciskając przyciski kursora ▼/▲ albo po ok. 2 sekundach zakończyć
wprowadzanie znaku.
Jeżeli do wprowadzania danych przewidziano tylko wartości numeryczne,
litery nie są odblokowane.
W ramach wprowadzania jednej danej naciśnięcie przycisku kursora ◀ po-
woduje powrót do poprzedniego znaku.
W ramach wprowadzania jednej danej naciśnięcie przycisku kursora ▶ po-
woduje zaznaczenie następnego znaku.
W ramach wprowadzania jednej danej naciśnięcie przycisku kasowania
powoduje skasowanie znaku na lewo od kursora.
Poza wprowadzaniem danych naciśnięcie przycisku usuwania powoduje
usunięcie całego ciągu znaków.
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Wprowadzanie danych z zastosowaniem tabeli znaków
Podwójne kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie tabeli znaków.
Wyświetlają się tylko znaki odblokowane dla wprowadzania tych danych.

Notyikacja:
Możliwe tylko podczas wprowadzania tekstu, ale nie liczb/masy.
Funkcja przełączania jest wyłączona.

Sposób postępowania:
- Zaznaczyć kursorem żądany znak.
- Wybrany znak jest wyświetlany w powiększeniu, w polu u góry z pra-

wej strony.
- Aby zapisać znak w polu wprowadzania danych, nacisnąć przycisk

.
- Ponownie kliknąć dwa razy przycisk przełączania i wprowadzić następ-

ne znaki zgodnie z powyższym opisem.

Pole wprowadzania danych

Zasady podstawowe:
Jeżeli w polu wprowadzania danych wybranego wiersza są już znaki alfanumeryczne,
nastąpi ich całkowite nadpisanie po natychmiastowym wprowadzeniu danych.
Jeżeli w polu wprowadzania danych wybranego wiersza są już znaki alfanumeryczne,
można – naciskając przycisk kursora ▶ – zaznaczyć znak przeznaczony do nadpisania i
nadpisać go.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++ AA
BB
CC

Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

Przed polem wprowadzania danych wyświetla się informacja, czy można wprowadzać
znaki numeryczne i/lub alfabetyczne (patrz strzałka).
Przejść przyciskiem kursora ▶ do pola wprowadzania danych.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

ABC..

Wyświetli się dane przełączenie (patrz strzałka).

Notyikacja:
Tabela znaków jest wyłączona.

Kombinacje przycisków

+

Wykonanie zimnego startu, patrz również rozdział 4.3.

2.1.3.2 Obsługa przyciskami programowalnymi

Standard Zapisz

Pięć przycisków programowalnych znajdujących się poniżej wyświetlacza ma funkcję
opisaną w najniższym wierszu tekstowym wyświetlacza. Funkcje przycisków
programowalnych prezentowane na szarym tle nie są dostępne na danym poziomie menu
lub przy bieżących uprawnieniach.
Przy opisach czynności operacyjnych z użyciem przycisków programowalnych nie jest
przedstawiany symbol, lecz jedynie wybierana funkcja umieszczona w nawiasach
kwadratowych, np. [Zapisz].
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2.1.3.3 Obsługa przyciskami nawigacji

Menu
Do nawigacji po menu służą przyciski kursora, przyciski oraz .
Parametry
Do wyboru poszczególnych parametrów służą przyciski kursora ▼/▲.
Wybór potwierdza się przyciskiem .
Do wprowadzania niezbędnych wartości/tekstów służą przyciski alfanumeryczne.
Przyciskiem ustawia się ptaszka ☑ w polu wyboru.
W przypadku dłuższej listy parametrów, po lewej stronie listy pojawi się wskaźnik
paskowy (czarny/szary) wskazujący, która część listy jest wyświetlana.
Istniejąca lista wyboru wyświetlana jest z następującą po niej strzałką ▶.
Przyciskiem wybiera się parametr z listy wyboru.

2.1.3.4 Obsługa klawiaturą PC

Urządzenie można obsługiwać również klawiaturą PC. Odpowiednie przypisanie klawiszy
podano w poniższej tabeli.

Klawiatura PC Klawiatura na panelu czołowym

F1

F2

F3

F4

F5–F9 Przyciski programowalne 1–5

F10

F11

F12

ESC

Przyciski kursora: ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Przycisk Enter: ↵

Przycisk Backspace: ←

Blok numeryczny Panel przycisków alfanumerycznych
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2.1.4 Wskazywanie i obsługa z poziomu klienta VNC
Elementy wskazujące i obsługowe opisano w następujących rozdziałach:

- Przegląd panelu czołowego urządzenia, patrz rozdział 2.1.1.

- Interfejs użytkownika ekranu TFT, patrz rozdział 2.1.2.1.

- Obsługa przyciskami na panelu czołowym, patrz rozdział 2.1.3.1.

Koniguracja klienta VNC, patrz rozdział 2.9.5.

2.2 Zabezpieczanie i zapisywanie danych
Dane i parametry wzorcowania wewnętrznego układu elektronicznego modułu ważącego
system zapisuje w pamięci EAROM (Electrically Alterable ROM) na płytce drukowanej
układu elektronicznego modułu ważącego. Istnieje dodatkowe zabezpieczenie przed
zapisem danych i parametrów wzorcowania (patrz rozdział 2.7.2).
Dziennik zdarzeń (Event logger) system zapisuje w pamięci SPI-Flash (Serial Peripheral
Interface-Flash).
Pamięć Flash-PROM zawiera:

- BIOS;

- oprogramowanie sprzętowe;

- program aplikacji;

- pamięć Alibi;

- pliki koniguracyjne w formacie .XML (dla funkcji zarządzania użytkownikami,
koniguracji systemu, wzorcowania i danych aplikacji).

Na karcie SD (Secure Digital Card) system zapisuje kopie zapasowe (Patrz także
podręcznik instalacji PR 5900 w pozycji [Aufbau der Hardware (Układ sprzętu)] -
[Mainboard (Płyta główna)] - [SD-Karteneinschub (Gniazdo kart SD)]).

2.2.1 Awaria zasilania
W przypadku zaniku napięcia albo odłączenia od napięcia sieci następuje zapis całej
zawartości pamięci roboczej w pamięci Nand-Flash, dzięki czemu jest ona trwale
zachowana.
Karta SD i nośnik USB są podtrzymywane przez akumulator.
Jeżeli HUB (rozdzielacz) jest przyłączony do gniazda USB i nastąpi jego wyłączenie,
zostaje przerwane połączenie pomiędzy nośnikiem USB i akumulatorem.

2.2.2 Ciepły start
Po przywróceniu napięcia system ponownie wczytuje z pamięci Nand-Flash do pamięci
roboczej wszystkie dane, a urządzenie przechodzi do stanu sprzed przerwy. Programy
dozujące są zatrzymywane/uruchamiane w sposób specyiczny dla użytkownika.

2.2.3 Zimny start
Zimny start następuje, gdy urządzenie nie znajdzie zapisanych danych, dzięki którym
mogłoby przywrócić ostatni stan roboczy.
Istnieją różne przyczyny zimnego startu.

- Akumulator nie jest naładowany prawidłowo lub uszkodzony i w razie awarii zasilania
nie można było zapisać wszystkich danych.
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- Urządzenie uruchomiono ponownie kombinacją przycisków STOP+EXIT, patrz
rozdział 2.2.3.1.

- Naciśnięto przycisk Reset, patrz rozdział 2.2.3.2

- Podczas włączania przytrzymano naciśnięty przycisk STOP i wybrano zimny start,
patrz rozdział 3.10.

Po zimnym starcie nastąpi przywrócenie bazy danych z ostatniej kopii zapasowej (jeżeli
istnieje).

2.2.3.1 Przyciski STOP+EXIT

Jednoczesne naciśnięcie przycisków STOP+EXIT (patrz rozdział 4.3) spowoduje zimny
start urządzenia:

- Ustawienia pozostaną zachowane.

- Nastąpi inicjalizacja bazy danych.

- Urządzenie automatycznie wyszukuje istniejącą bazę danych na karcie SD i pyta, czy
ma ją wczytać.

- Aplikację trzeba uruchomić ponownie.

Notyikacja:

Jeżeli wybrano [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Bedienparameter (Parametry obsługi)] - [Kaltstart m. STOP+EXIT Tasten (Zimny start
przyciskami STOP+EXIT)] - [gesperrt (zablokowany)], nie można zrestartować
urządzenia, naciskając przyciski STOP i EXIT.

2.2.3.2 Przycisk Reset

Po krótkim naciśnięciu (< 1 s) przycisku Reset (patrz podręcznik instalacji PR 5900 w
pozycji [Prozess-Controller (Sterownik procesu)] - [Gehäuse (Obudowa)] -
[Gehäuseabmessungen (Wymiary obudowy)] - [Schaltschrankgehäuse (Obudowa szafy
sterowniczej)]) nastąpi zimny start urządzenia:

- Dioda LED miga jednokrotnie.

- Ustawienia pozostaną zachowane.

- Nastąpi inicjalizacja bazy danych.

- Urządzenie automatycznie wyszukuje istniejącą bazę danych na karcie SD i pyta, czy
ma ją wczytać.

- Aplikację trzeba uruchomić ponownie.
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2.3 Włączanie urządzenia

UWAGA

Żywotność baterii może ulec zmniejszeniu.
Należy regularnie – co najmniej co 20–30 dni – uruchamiać urządzenie.
Aby zachować żywotność baterii, urządzenie musi pozostać włączone przez
co najmniej 4 godziny po uruchomieniu.

Notyikacja:

Jeżeli do urządzenia przyłożono napięcie sieciowe po raz pierwszy, należy wykonać
następujące czynności:

- Ustawić czas i datę, patrz rozdział 4.2.

- Skonigurować sieć (konieczne tylko w przypadku, gdy urządzenie ma być używane
lub konigurowane w sieci), patrz rozdział 4.4.

Urządzenie można uruchomić w następujący sposób:

- przyciskami na panelu czołowym urządzenia, patrz rozdział 2.1.3.1;

- klawiszami zewnętrznej klawiatury komputerowej, patrz rozdział 2.1.3.4;

- z notebooka / komputera PC, programem VNC (na załączonej płycie CD), patrz
rozdział 2.9.5;

Po przyłożeniu napięcia zasilającego system wyświetla następujące informacje:

Checking…
Booting…
Restore…

Urządzenie uruchamia się.

No signal Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetworniki wagowe,
patrz też rozdział 9.1.

No values from
scale

Komunikat o błędzie w przypadku braku komunikacji z wagą xBPI, pa-
trz też rozdział 9.2.
Komunikat o błędzie, jeżeli nie można odczytać wartości masy z ADC
(przetwornika analogowo-cyfrowego), patrz też rozdział 9.1.

Scale not ready Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetworniki wagowe
ew. waga, patrz też rozdział 9.1.
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Wyświetla się wskazanie masy.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

2.4 Wyłączanie urządzenia
Wyłączanie urządzenia, patrz rozdział 6.8.

2.5 Czas nagrzewania urządzenia
Urządzenie wymaga czasu nagrzewania wynoszącego co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem wzorcowania.

2.6 Obsługa przyciskami panelu czołowego / klawiaturą PC
Możliwości wykonania:

- przyciskami na panelu czołowym urządzenia, patrz rozdział 2.1.3.1;

- zewnętrzną klawiaturą komputerową (przyłączaną przez USB), patrz rozdział 2.1.3.4;

2.7 Zabezpieczenie przed nadpisaniem
2.7.1 Przełącznik CAL

Przełącznikiem CAL można włączyć Überschreibschutz (zabezpieczenie przed
nadpisaniem), co zapobiega nieupoważnionemu dostępowi do danych/parametrów
wzorcowania lub ich nadpisaniu.
Urządzenie może mieć maks. 4 przełączniki CAL. Przełączniki CAL 1 i 2 znajdują się na
płycie głównej, a dostęp do nich jest możliwy przez 2 otwory w obudowie.
W zależności od wersji, na płytce drukowanej układu elektronicznego modułu ważącego
mogą być zainstalowane dodatkowo przełączniki CAL A i B, (patrz podręcznik instalacji
PR 5900). Przełączniki są dostępne tylko po zdjęciu obudowy urządzenia.
Dokładną funkcję poszczególnych przełączników podano w poniższej tabeli.

Notyikacja:

Ogólnie zaleca się uaktywnienie zabezpieczenia przed napisaniem za pośrednictwem
oprogramowania, zaraz po zakończeniu wzorcowania, aby zapobiec nadpisaniu/utracie
danych (patrz rozdział 2.7.2).
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Zabezpieczenie przed za-
pisem aktywne

Zabezpieczenie przed zapi-
sem nieaktywne

Przełączniki CAL A, i B

zamknięty otwarty

Przełączniki CAL 1 i 2

CAL 2

CAL 1

zamknięty otwarty

Przełącznik
CAL

Znaczenie dla "Zabezpieczenie przed zapisem aktywne"

A Zapobiega zmianie danych/parametrów wzorcowania przez układ elek-
troniczny modułu ważącego A

B Zapobiega zmianie danych/parametrów wzorcowania przez układ elek-
troniczny modułu ważącego B

1 Zapobiega następującym zmianom:
- przypisania układu elektronicznego modułu ważącego do logiczne-

go punktu ważenia,
- danych i parametrów wzorcowania innego punktu ważenia,
- ustawieniom pamięci Alibi.

2 Zapobiega:
- wyczytywaniu / zapisywaniu w pamięci Flash oprogramowania

sprzętowego i BIOS urządzenia, patrz rozdział 6.9;
- zmianie ustawień licencji.

W przypadku użytkowania podlegającego legalizacji, ten przełącznik
CAL jest zaplombowany.

Notyikacja:

Zmiana oznacza:

Zmianę poprzez wprowadzenie w polach wprowadzania oraz zmianę poprzez użycie
funkcji [Wiederherstellen (Przywracanie)] (patrz rozdział 6.2) i [Importieren
(Importowanie)] (patrz rozdział 6.4).
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

CAL-Schalter A ist geschlossen.

Jeżeli przełącznik CAL jest zamknięty, w menu[Wägepunkte (Punkty ważenia)] pojawia się
odpowiednia porada w postaci tooltip.
Dane dostępne pod przyciskami programowalnymi [Parameter (Parametry)], [Justieren
(Wzorcowanie)] i [Einheiten (Jednostki)] będą tylko wyświetlane.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung (CAL-Schalter geschlossen) @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Przykład danych wzorcowania.

2.7.2 Oprogramowanie
W oprogramowaniu można włączyć zabezpieczenie przed nadpisaniem, co zapobiega
nieupoważnionemu dostępowi do danych/parametrów wzorcowania lub ich nadpisaniu.

Notyikacja:

Każdy zapis wzorcowania lub zmienionych parametrów generuje jednorazową liczbę
kontrolną. Można ją zobaczyć w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen
(Informacje systemowe)] - [Justierprüfzahlen anzeigen (Wyświetlanie liczb kontrolnych
wzorcowania)] (patrz rozdział 5.7) i ewentualnie zapisać na tabliczce W&M.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] - [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)].
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

Każdy punkt ważenia ma w menu[Parameter (Parametry)] parametr [Einstellungen
gesperrt (Ustawienia zablokowane)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00 gg
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Messzeit

Digitales Filter

Grenzfrequenz

Externe WZ-Versorgung

kein

160 ms

aperiodisch

2.00 Hz

kleiner gleich 8 V

Standard Sichern

Jeżeli ten parametr ustawiono dla punktu ważenia,

- parametry i dane wzorcowania danego punktu ważenia i przypisanie punktu ważenia
można zobaczyć tylko tak, jakby odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w
położeniu zamkniętym.

- Można zmienić tylko parametr [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)].

- [Wiederherstellen (Przywracanie)]/[Importieren (Importowanie)] punktu ważenia jest
zablokowane.

Notyikacja:

Jeżeli dla przynajmniej jednego punktu ważenia wybrano parametry [Einstellungen
gesperrt (Ustawienia zablokowane)] oraz [W&M], mają one takie działanie, jak
zamknięcie przełączników CAL 1 i CAL 2, patrz rozdział 2.7.1.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

'Einstellungen gesperrt' ist gesetzt

Jeżeli parametr [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)] jest aktywny, w menu
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] pojawia się odpowiednia porada w postaci tooltip.
Dane dostępne pod przyciskami programowalnymi [Parameter (Parametry)], [Justieren
(Wzorcowanie)] i [Einheiten (Jednostki)] będą tylko wyświetlane.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung (Einstellungen gesperrt) @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040346

1.177703

0.987896

0.471081

30000 d

1 d

102.774 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Przykład danych wzorcowania.

2.8 Włączanie urządzenia Blackbox
2.8.1 Połączenie z terminalem obsługowym PR 5900/6x, ../7x

Urządzenie Blackbox można obsługiwać terminalem obsługowym PR 5900/6x, ../7x.
Nie ma żadnych możliwości ustawiania połączenia z terminalem obsługowym.
W przypadku prawidłowej instalacji nastąpi automatyczne nawiązanie połączenia z
terminalem obsługowym.

Notyikacja:

Instalacja i włączanie terminala obsługowego, patrz podręcznik urządzenia PR 5900/6x,
../7x.

2.8.2 Ustawienia sieciowe
Urządzenie ma następujące ustawienia fabryczne:

- Adres IP urządzenia (standardowy): 192.168.1.2

- Maska podsieci (standardowa): 255.255.255.0
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2.8.3 Połączenie z notebookiem / komputerem PC
1. Najpierw nie nawiązywać połączenia urządzenia Blackbox z siecią!
2. Zanotować ustawienia sieciowe notebooka/PC.
3. Odłączyć notebook/PC od sieci.

4. W notebooku/PC kliknąć 2. wiersz [Folgende IP-Adresse verwenden (Użyj
następującego adresu IP)] (DHCP jest teraz nieaktywny).

5. Wprowadzić stały adres IP "192.168.1.2" i maskę podsieci "255.255.255.0", a
następnie zapisać.

6. Połączyć notebook/PC z urządzeniem Blackbox bezpośrednio kablem sieciowym
(bez rozgałęźników).

7. Otworzyć VNC Viewer lub przeglądarkę internetową.
8. Wprowadzić adres IP urządzenia Blackbox: 192.168.1.2, patrz rozdział 2.9.5.
9. Potwierdzić wprowadzone dane.

W pasku górnym w pozycji [Hostname (Nazwa hosta)] wyświetli się wprowadzona
nazwa urządzenia.

10. Zanotować nazwę hosta (tu: "PR5900-27FF07").
11. W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -

[Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)] w porozumieniu z administratorem
systemu zmienić adres sieciowy urządzenia Blackbox na wybrany lub uaktywnić
DHCP, patrz także rozdział 4.4.

12. Zapisać ustawienia.

Oznacza to, że traci połączenie z notebookiem/PC.

Urządzenie Blackbox przestawia się na nowy adres.

13. Rozłączyć połączenie kablowe notebooka/PC z urządzeniem Blackbox.
14. Kablem sieciowym połączyć urządzenie Blackbox z siecią.
15. W notebooku/PC wprowadzić ponownie zanotowane ustawienia sieciowe.
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2.9 Obsługa z poziomu notebooka/komputera PC
Możliwości wykonania:

- Z poziomu przeglądarki VNC, dostępnej na załączonej płycie CD-ROM, patrz
rozdział 2.9.5.

- Z poziomu przeglądarki internetowej, patrz rozdział 3.9.

2.9.1 Automatyczne łączenie i znajdowanie urządzenia w sieci
Jeżeli serwer DHCP jest w sieci aktywny, podłączonemu urządzeniu (jeżeli jest
uaktywnione w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Standardeinrichtung (Ustawienia
domyślne)] - [Netzwerkparameter (Parametry sieci)] - [benutze DHCP (używane DHCP)])
przyporządkowywany jest automatycznie adres IP.
Na notebooku/komputerze połączone w sieci urządzenia są wyszczególnione w pozycji
[Netzwerk (Sieć)] z nazwami hostów.
Podwójne kliknięcie nazwy hosta powoduje wyświetlenie strony urządzenia w
przeglądarce sieciowej. Adres IP wyświetli się u dołu, z prawej strony.

2.9.2 Łączenie z notebookiem/komputerem i znajdowanie urządzenia
Jeśli urządzenie jest podłączone do notebooka/komputera PC za pomocą połączenia
punkt-punkt, adres IP jest negocjowany przez funkcję "AutoIP". Może to zająć do 2 minut!

UWAGA

Przy tymczasowym przełączaniu kabla sieciowego IT/DHCP z notebooka/komputera
PC do urządzenia, serwer DHCP gubi się, a notebook/komputer PC w ciągu około 2
minut ponownie wraca do autoadresacji IP!

Powód: Relacja między serwerem DHCP a klientem jest sprawdzana cyklicznie co
2…3 minuty.

Notyikacja:

Przywracanie domyślnych ustawień sieciowych (patrz także rozdział 2.8.2) w
następujący sposób:

- Naciskać przycisk Reset > 5 s patrz rozdział 2.9.4.

- Wybrać w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)] - [Standard] i
potwierdzić wybór.

Urządzenie Blackbox jest teraz pod nowym adresem dostępne w sieci z poziomu
notebooka/PC i można je obsługiwać.

1. Ustawić na notebooku/komputerze właściwości sieci LAN-Local i Internet Protocol na
"Pobierz automatycznie adres IP", zależnie od systemu operacyjnego.

2. Uaktywnić w urządzeniu w pozycji MENU - [Standardeinrichtung (Ustawienia
domyślne)] - [Netzwerkparameter (Parametry sieci)] parametr "użyj DHCP"
(ustawienie fabryczne / stan wysyłkowy).

Urządzenia „DHCP” znajdują się nawzajem, ponieważ po automatycznym
cyklicznym przeszukiwaniu serwera "DHCP" po przekroczeniu pewnego czasu
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2.9.3 Wyszukiwanie urządzenia w sieci za pomocą programu "Indicator Browser"
Adres IP można znaleźć za pomocą programu "IndicatorBrowser" (na dołączonej płycie
CD) oraz przez nazwę hosta urządzenia.
Nazwa hosta składa się z nazwy urządzenia i ostatnich 3 bajtów MAC-ID. Plakietka z
kompletnym identyikatorem MAC-ID znajduje się na zewnątrz urządzenia.

Nazwa hosta: PR5900-6B6A5E

W tym celu program musi zostać zainstalowany i uruchomiony na notebooku/
komputerze.

Przykład:

W przypadku przekroczenia czasu wyszukiwania (ze względu na komunikat: "nie
odnaleziono serwera"), urządzenie PR 5900 automatycznie otrzyma adres IP
(np. 169.254.0.123). To samo odnosi się do adresu IP notebooka/komputera PC
(np. 169.254.0.54).

Adresy IP urządzenia i notebooka/komputera PC różnią się między sobą:

- 2 pierwsze oktawy adresów IP są takie same (np. ID sieci 169.254.)

- 2 ostatnie oktawy adresów IP różnią się między sobą (np. ID hosta 0.123)

(2…3 minuty) następuje tzw. autoadresacja z zakresu
169.254.0.1…169.254.255.254 z przynależną automatyczną maską podsieci
255.255.0.0.
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Legenda

Poz. Opis

1 Program wyszukuje w ramach aktualnego ID sieci, np. 169.254. i 172.24., na ws-
zystkich dostępnych adapterach sieciowych w komputerze PC (wiele możli-
wych/zalecanych np.: sieć globalna LAN/lokalna LAN)
Wynik:
Lista wszystkich podłączonych urządzeń ze statusem: search??? – online - bye-
bye – lost???

2 Nacisnąć przycisk, aby otworzyć domyślną przeglądarkę internetową np.:
Microsoft Internet Explorer, bezpośrednio z zaznaczonym adresem‑IP.

3 Kliknąć przycisk, aby zlokalizować przynależne urządzenie.
Krótkotrwała wizualna odpowiedź urządzenia:
Regularne światło biegnące w diodach LED 1, 2, 3.

4 Kliknąć przycisk, aby ponownie przeszukać sieć.
Koniecznie odczekać 2…3 minuty!

5 Sygnał akustyczny uruchamia się przy każdym urządzeniu odnalezionym "on-
line".

Notyikacja:

Jeżeli okno przeglądarki po minimalnym czasie oczekiwania pozostanie puste lub jeżeli
oczekiwane urządzenia nie zostaną wyświetlone, należy najpierw sprawdzić lub zmienić
identyikator sieciowy lokalnego notebooka/komputera PC!

"IndicatorBrowser" obsługuje Tylko wybrane urządzenia irmy Minebea Intec!
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2.9.4 Resetowanie adresu sieci

Notyikacja:

Długie naciśnięcie (> 5 s) przycisku Reset uruchamia zimny restart:

- Ustawienia nie zmienią się.

- Nastąpi opróżnienie bazy danych.

- Aktualne kroki procesu zostaną usunięte.

- Aplikację należy uruchomić ponownie.

- Bazę danych należy odtworzyć.

Dłuższe (>5 s) naciśnięcie przycisku Reset spowoduje przywrócenie ustawień sieciowych
do ustawień fabrycznych/stanu wysyłkowego.
Oznacza to, że:

- "DHCP" jest aktywowany.

- "Nazwa hosta" jest inicjalizowana na np. PR 5900-6B6A5E (MAC-ID typu urządzenia).

Przykładowy MAC ID: 00-90-6C-6B-6A-5E

Dzięki temu serwer może przypisać do urządzenia właściwy adres w celu odnalezienia go
w sieci, patrz też rozdział 4.4.

Notyikacja:

Wyświetlane są ostatnie 3 bajty numeru MAC-ID. Plakietka z kompletnym
identyikatorem MAC-ID znajduje się na zewnątrz urządzenia.

Jeżeli urządzenie jest podłączone do sieci IT (sieci zakładowej) z serwerem DHCP i w
pozycji menu [Bedienung (obsługa)] - [Standardeinrichtung (ustawienia domyślne)] -
[Netzwerkparameter (parametry sieci)] uaktywniono parametr [benutze DHCP (użyj
DHCP)] (ustawienie fabryczne / stan wysyłkowy), nie są konieczne jakiekolwiek inne
czynności, należy tylko odczekać 2…3 minuty. W dalszej kolejności następuje
automatyczne nawiązanie połączenia sieciowego (urządzenie <-> stacja robocza/
komputer PC).

2.9.5 Obsługa przy użyciu VNC
Skrót VNC (na dołączonym dysku CD) oznacza "Virtual Network Computing", czyli
program umożliwiający zdalne sterowanie z komputerów.
Wyróżnia się wersję serwerową i kliencką (Viewer) programu VNC. Wersja serwerowa
programu jest częścią oprogramowania urządzenia, wersję kliencką (Viewer) należy
uruchomić na notebooku/komputerze PC służącym do obsługi.
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Notyikacja:

Jeżeli kolory są zafałszowane, należy wybrać w programie VNC-Viewer lepszy format
kolorów.

W przypadku obsługi bezpośrednio w programie VNC podczas uruchamiania na
notebooku/komputerze PC należy wprowadzić adres IP (rozszerzony o :1) np.
172.24.20.233:1.

Notyikacja:

W urządzeniu można ograniczyć dostęp programu VNC do określonych notebooków/
komputerów PC w sieci, patrz rozdział 4.4.

.

WP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00+
g

2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

Wyświetla się interfejs użytkownika VNC.
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3 Użytkowanie i obsługa

3.1 Zalogowanie/wylogowanie użytkownika
Jeżeli funkcja zarządzania użytkownikami jest aktywna, w celu obsługi i koniguracji
urządzenia, użytkownik musi się zalogować:

- Logowanie użytkownika, patrz rozdział 3.1.1.

- Wylogowanie użytkownika, patrz rozdział 3.1.2.

3.1.1 Logowanie użytkownika
Aby uruchomić aplikację lub wprowadzić parametry, konieczne jest zalogowanie
autoryzowanego użytkownika.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

To okno wyświetla się tylko wtedy, gdy nie ma zalogowanego użytkownika.

Notyikacja:

Jeżeli jako aktywnego ustawiono użytkownika "Default", nie ma potrzeby
wprowadzania hasła. Aby się zalogować, trzeba tylko kliknąć potwierdzenie w
pustym oknie wprowadzania.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Anmelden

AA
BB
CC

Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Anmelden (Zaloguj)] aby zalogować
zdeiniowanego użytkownika.

Wyświetla się okno logowania.

2. Wprowadzić i potwierdzić nazwę użytkownika.
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Notyikacja:

Ustawienie wstępne: Benutzername (Nazwa użytkownika): admin, Passwort (Hasło):
admin

3.1.2 Wylogowanie użytkownika
W tej pozycji menu wylogowuje się zalogowanego użytkownika.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Abmelden (Wylogowanie)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

W prawym górnym rogu wyświetlacza widać, który użytkownik jest zalogowany.

Jeżeli do wylogowania potrzebne jest hasło (włączane w ustawieniach użytkownika,
patrz rozdział 4.10), wyświetli się odpowiednie okno wprowadzania.

3.2 Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami jest standardowo nieaktywne, patrz rozdział 4.10.
Zarządzanie użytkownikami w razie potrzeby umożliwia ograniczenie dostępu do różnych
poziomów menu urządzenia. Obejmują one m.in. menu "Koniguracja systemu",

3. Wprowadzić hasło (kod dostępu) i potwierdzić.

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Wyświetli się okno Bedienung (Obsługa).

1. Nacisnąć przycisk MENU, aby przejść do menu obsługi.

2. Nacisnąć przycisk programowalny[Abmelden (Wyloguj)], aby wylogować obecnie
zalogowanego użytkownika.
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"Konserwacja systemu", dostęp z poziomu przeglądarki internetowej i różne obszary
aplikacji (zależnie od aplikacji).

Notyikacja:

Zarządzanie użytkownikami można uaktywnić opcjonalnie. Nie jest to jednak konieczne
w czasie normalnej pracy.

W czasie instalacji i koniguracji systemu zaleca się dezaktywację zarządzania
użytkownikami. Ułatwia to dostęp do różnych menu i interfejsu przeglądarkowego.
Zarządzanie użytkownikami należy zasadniczo uaktywnić, jeżeli

- różne osoby pracują przy urządzeniu lub mają do niego dostęp.

- trzeba zapobiec wprowadzaniu zmian w urządzeniu przez nieupoważnione osoby lub
wpływaniu przez nie na procesy sterowane przez urządzenie.

3.3 Wybór języka obsługi
Ustawienie fabryczne: Język systemu = język obsługi
Język obsługi można zmienić w następujący sposób:

- W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Bedienparameter (Parametry obsługi)] - [Anzeigesprache (Język wyświetlania
komunikatów)] wybrać język i potwierdzić wybór. Przyciskiem programowalnym
[Sichern (Zapisz)] zapisać zmiany, patrz też rozdział 4.3.

- Wybrać opcję [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] - [Benutzer anlegen/kopieren/
ändern (Tworzenie/kopiowanie/zmiana użytkownika)] - [Sprache (Język)] i
potwierdzić wybór. Przyciskiem programowalnym [Sichern (Zapisz)] zapisać zmiany,
patrz też rozdział 4.10.1.

- Przyciskami funkcyjnymi F1 i F2, jeżeli w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Bedienparameter (Parametry obsługi)]
- [F1/F2-Taste (Przycisk F1/F2)] przyporządkowano przyciskowi funkcję [Sprache
wechseln (Zmiana języka)], patrz rozdział 4.3). Język obsługi można przełączyć z
każdego menu.

Notyikacja:

Jeżeli funkcja zarządzania użytkownikami jest aktywna, system użyje zmienionego
języka obsługi dopiero po wylogowaniu obecnie zalogowanego użytkownika.
Natychmiast aktywne staje się tylko przełączenie języka przyciskami F1 i F2.
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3.4 Menu systemowe
W menu Bedienung (Obsługa) w pozycji Systemmenü (Menu systemowe) koniguruje
się sterownik procesu, wywołuje informacje i konserwuje system.

Notyikacja:

Pozycje menu w Applikationsmenü (Menu aplikacji) są zależne od danej aplikacji i
opisane w osobnej instrukcji obsługi.

Dostęp przyciskiem MENU - [Bedienung (Obsługa)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Systemmenü (Menu systemowe):

- [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)], patrz rozdział 4.

Wszystkie parametry dotyczące układu elektronicznego modułu ważącego są
dostępne w pozycji [Wägepunkte (Punkty ważenia)].

- [Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)], patrz rozdział 4.1.

- [Datum und Uhrzeit (Data i czas)], patrz rozdział 4.2.

- [Bedienparameter (Parametry obsługi)], patrz rozdział 4.3.

- [Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)], patrz rozdział 4.4.

- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)], patrz
rozdział 4.5.

- [Feldbusparameter (Parametry magistrali Fieldbus)], patrz rozdział 4.6.

- [Wägepunkte (Punkty ważenia)], patrz rozdział 4.7.

- [Anzeigeeinstellungen (Ustawienia wyświetlania)], patrz rozdział 4.8.

- [Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)], patrz rozdział 4.9.

- [Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)], patrz rozdział 4.10.

- [Alibispeicher (Pamięć Alibi)], patrz rozdział 4.11.

- [Systeminformationen (Informacje systemowe)], patrz rozdział 5.

- [Version anzeigen (Wyświetlanie wersji)], patrz rozdział 5.1.

- [Status anzeigen (Wyświetlanie stanu)], patrz rozdział 5.2.
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- [Alarminformation anzeigen (Wyświetlanie informacji alarmowej)], patrz
rozdział 5.3.

- [HW-Optionen anzeigen (Wyświetlanie opcji sprzętowych)] (opcji sprzętowych),
patrz rozdział 5.4.

- [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Wyświetlanie modułu ModBus TCP WE/
WY)], patrz rozdział 5.5.

- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)], patrz rozdział 5.6.

- [Justierprüfzahl anzeigen (Wyświetlanie liczby kontrolnej wzorcowania)], patrz
rozdział 5.7.

- [Pendeo-Daten anzeigen (Wyświetlanie danych Pendeo)], patrz rozdział 5.8.

- [Ereignisprotokoll anzeigen (Wyświetlanie dziennika zdarzeń)], patrz rozdział 5.9.

- [Konigurationseinstellungen drucken (Wydruk ustawień koniguracyjnych)],
patrz rozdział 5.10.

- [Systemplege (Konserwacja systemu)], patrz rozdział 6.

- [Backup (Kopia zapasowa)], patrz rozdział 6.1.

- [Wiederherstellen (Przywracanie)], patrz rozdział 6.2.

- [Exportieren (Eksportowanie)], patrz rozdział 6.3.

- [Importieren (Importowanie)], patrz rozdział 6.4.

- [Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)], patrz rozdział 6.5.

- [SD-Kartenplege (Konserwacja karty SD)], patrz rozdział 6.6.

- [Servicebericht anlegen (Tworzenie raportu serwisowego)], patrz rozdział 6.7.

- [Anhalten & Ausschalten (Zatrzymywanie i wyłączanie)] (wyłączanie urządzenia),
patrz rozdział 6.8.

- [Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)], patrz rozdział 6.9.

- [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Przywrócenie ustawień fabrycznych)],
patrz rozdział 6.10.

- [Hardware testen (Test sprzętu)], patrz rozdział 6.11.

3.5 Funkcje pomocnicze
Funkcje pomocnicze można wywołać w każdym oknie parametrów przyciskiem ?.
Wyświetla się okno, którego zawartość można przewijać w górę lub w dół przyciskami
kursora (↑, ↓, ▲, ▼). Aby wyjść z okna, należy nacisnąć przycisk EXIT.

Notyikacja:

Jeżeli okno pomocy nie jest dostępne w wybranym języku, tekst pomocy pojawi się w
języku angielskim.
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3.6 Pamięć Alibi
Poszczególne funkcje pamięci Alibi opisano w następujących pozycjach menu:

- W menu Systemeinrichtung (Koniguracja systemu) koniguruje się warunki dla
zapełnionej pamięci Alibi (menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Alibispeicher (Pamięć Alibi)]), patrz rozdział 4.11.

- [Datensätze aufräumen (Czyszczenie rekordów)], patrz rozdział 4.11.1.

- [Löschen (Kasowanie)] (całej pamięci Alibi), patrz rozdział 4.11.2.

- W menu Systeminformationen (Informacje systemowe) przeszukuje się pamięć
Alibi (menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)
]- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi))], patrz rozdział 5.6.

- [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen (Przeszukiwanie
pamięci Alibi wg określonej daty)], patrz rozdział 5.6.1.

- [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Przeszukiwanie wg określonego
numeru sekwencji)], patrz rozdział 5.6.2.

- [Status Alibispeicher (Stan pamięci Alibi)], wskazywanie stanu, patrz
rozdział 5.6.3.

- W menu Systemplege (Konserwacja systemu) eksportuje się lub drukuje, ew.
kasuje rekordy w pamięci Alibi (menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege
(Konserwacja systemu)] - [Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)]), patrz
rozdział 6.5.

- Wybranie opcji [Auswahl von Datensätzen exportieren (Eksportowanie
wybranych rekordów) ]spowoduje wyeksportowanie zawartości pamięci Alibi w
formacie .XML na nośnik pamięci, patrz rozdział 6.5.1.

- Wybranie opcji [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen
(Eksportowanie wybranych rekordów i czyszczenie) ]spowoduje
wyeksportowanie zawartości pamięci Alibi w formacie .XML na nośnik pamięci, a
następnie jej skasowanie w urządzeniu, patrz rozdział 6.5.2.

- Wybranie opcji [Auswahl von Datensätzen drucken (Wydruk wybranych
rekordów)], spowoduje wydruk zawartości pamięci Alibi, patrz rozdział 6.5.3.

- Wybranie opcji [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen (Wydruk
wybranych rekordów i czyszczenie) ]spowoduje wydruk zawartości pamięci Alibi,
a następnie jej skasowanie w urządzeniu, patrz rozdział 6.5.4.
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3.7 Wyświetlanie danych wzorcowania
Dane wzorcowania system wyświetla w formie, w jakiej je wprowadzono/określono
podczas wzorcowania.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane wzorcowania:

- wartość podziałki i obciążenie maksymalne (Max);

- wartość podziałki i części skali;

- ciężar własny w masie i mV/V;

- masa i mV/V dla obciążenia maksymalnego;

- masa wzorcowa* i odpowiadające jej mV/V;

- wewnętrzna liczba dzielenia i napięcie na wartość podziałki.

* Po wprowadzeniu wartości w mV/V wyświetla się pełny zakres skali i wprowadzona
wartość mV/V.

3.8 Podwyższona rozdzielczość (10-krotnie) wartości masy
W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] system na 5 sekund
wyświetli masę z 10-krotną rozdzielczością po wyborze punktu ważenia następującymi
przyciskami:

- Przycisk

- Przycisk funkcyjny F1 lub F2 (jeżeli w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Bedienparameter (Parametry obsługi)]
- [F1/F2-Taste (Przycisk F1/F2)] przypisano przycisk funkcyjny).

Jeżeli dla punktu ważenia wybrano parametr [W&M], wartość masy z symbolem
oznaczona jest jako nieprawidłowa masa. Przełączenie do standardowej rozdzielczości
nastąpi po 2–3 sekundach.
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3.9 Funkcje dostępne w interfejsie przeglądarkowym
Jeżeli urządzenie jest połączone z siecią, może być wyświetlane np. w systemie
operacyjnym "Windows" w pozycji [Netzwerk (Sieć)].

W oknie systemu Windows podwójnie kliknąć odpowiednią ikonę urządzenia.

Poniżej paska górnego w nawiasie pojawi się wprowadzona nazwa urządzenia (w
menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)] - [Gerätename (Hostname) (Nazwa
urządzenia [Nazwa hosta])]), patrz rozdział 4.4.

Coniguration:

[Coniguration Printout]

Drukowanie danych koniguracyjnych w formie pliku tekstowego, patrz
rozdział 10.1.

View:

[Browse Database]

Przeszukiwanie bazy danych charakterystycznej dla aplikacji, patrz rozdział 3.9.1.

[Browse alibi memory]

Przeszukiwanie pamięci Alibi, patrz rozdział 3.9.2.

[Manuals]

Pliki w formacie .PDF są zapisane na karcie SD (tylko na kartach SD dostarczanych
przez irmę Minebea Intec razem z urządzeniem), patrz rozdział 3.9.3.

W przeglądarce internetowej otworzy się menu (tylko w języku angielskim).
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3.9.1 Przeszukiwanie bazy danych
W tej pozycji menu przeglądarkowego przeszukuje się bazę danych danej aplikacji.
Dostęp w menu przeglądarkowym [Browse Database].

3.9.2 Przeszukiwanie pamięci Alibi
W tej pozycji menu przeglądarkowego, w oknie kalendarza, przeszukuje się pamięć Alibi.
Dostęp: menu przeglądarkowe [Browse Alibi Memory].

Service level:

Notyikacja:

Niektóre funkcje wymagają dodatkowych uprawnień. Jeżeli funkcja zarządzania
użytkownikami jest aktywna, zalogowany użytkownik musi uzyskać
uprawnienia do opcji [Funktionen auf der Website benutzen (Używanie funkcji
na stronie internetowej)] oraz odpowiednie uprawnienia systemowe.

[Browse eventlog]

Przeszukiwanie dziennika zdarzeń, patrz rozdział 3.9.4.

[Browse logiles]

Przeszukiwanie, wyświetlanie, kopiowanie i drukowanie plików dziennika, patrz
rozdział 3.9.5.

[Show last fatal system error]

Wyświetlanie, kopiowanie i drukowanie dziennika błędów, patrz rozdział 3.9.6.

[Screenshot]

Zapis wyświetlonego schematu urządzenia, patrz rozdział 3.9.7.

[Export database]

Eksport bazy danych w postaci pliku w formacie .XML, patrz rozdział 3.9.8.

[Export Alibi memory]

Eksport pamięci Alibi w postaci pliku w formacie .XML, patrz rozdział 3.9.2.

[Export service report]

Eksport raportu serwisowego w postaci pliku w formacie .XML, patrz
rozdział 3.9.10.

[Backup and restore setup data]

Tworzenie kopii zapasowej danych koniguracyjnych i ich przywracanie, patrz
rozdział 3.9.11.2.

[Upload language iles]

Wczytywanie plików językowych do pamięci urządzenia, patrz rozdział 3.9.12.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Browse Database].

Te pozycje można klikać, aby wyświetlić dane treści.

Wyświetli się tabela z pozycjami.

2. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Wybrana data jest pogrubiona. Inne miesiące/lata z zapisanymi danymi system
przedstawia jako skróty.

Liczba zapisów jest ujęta w nawiasach ().

Dla każdego zapisu wyświetli się osobna tabela.

3.9.3 Wyświetlanie podręczników
W tej pozycji menu przeglądarkowego wyświetla się podręczniki zapisane na karcie SD
dostarczanej razem z urządzeniem przez irmę Minebea Intec.
Dostęp w menu przeglądarkowym [Manuals].

3.9.4 Przeszukiwanie dziennika zdarzeń
W tej pozycji menu przeglądarkowego, w oknie "Eventlogger" system wyświetla dziennik
zdarzeń.
Dostęp w menu przeglądarkowym – [Browse Eventlog].
Dziennik w formie tabeli wyświetla poszczególne zdarzenia, jakie zaszły w urządzeniu.
Dzięki temu można analizować ewentualne problemy.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Browse Alibi Memory].
Wyświetli się okno kalendarza.

2. Kliknąć odpowiednią datę.

3. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. Kliknąć w menu przeglądarkowym pozycję [Manuals].
Wyświetli się lista wielu plików, które można wyświetlać, klikając myszą.

2. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Istnieją 3 różne typy zdarzeń:

- Error

- Info

- Warning

Istnieją 4 różne źródła:

- błąd nieusuwalny [Fatal error];

- koniguracja [Setup];

- system zasilania [Power system];

- wskaźnik [Indicator].

3.9.5 Przeszukiwanie plików dziennika
W tej pozycji menu przeglądarkowego można przeszukiwać, wyświetlić, skopiować i
wydrukować pliki dziennika.
Korzystając z plików dziennika można analizować ewentualne problemy.
Dostęp w menu przeglądarkowym [Browse logiles].

3.9.6 Wyświetlanie dziennika ostatniego błędu systemu
W tej pozycji menu przeglądarkowego można wyświetlić, skopiować i wydrukować
dziennik ostatniego błędu systemu.
Korzystając z dziennika można analizować ewentualne problemy.

Notyikacja:

Dane są też zawarte w raporcie serwisowym.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Browse Eventlog].
Wyświetli się okno "Eventlogger".

2. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Browse logiles].
Wyświetli się lista wielu plików, które można wyświetlać, klikając myszą.

2. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Dostęp w menu przeglądarkowym [Show last fatal system error].

3.9.7 Screenshot
W tej pozycji menu przeglądarkowego wyświetla się okno ze schematem urządzenia i w
razie potrzeby można je zapisać.
Dostęp w menu przeglądarkowym – [Screenshot].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

716
NN

–– gg
2g 3000g

Einzelner Wägepunkt @admin

Grenzwert 3

Netto

Tara

A

A

0.0 - 0.0 g

<-61.7 g>

60.9 g

Tarieren

3.9.8 Eksport bazy danych
W tej pozycji menu przeglądarkowego do wybranego katalogu zapisuje się eksport bazy
danych w postaci pliku w formacie .XML.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Show last fatal system error].
Wyświetli się ostatnio zapisany błąd systemu.

2. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. Ustawić w urządzeniu odpowiedni tryb wyświetlania (tu: Wägen [Wagi]).
2. Kliknąć w menu przeglądarkowym pozycję [Screenshot].
3. Schemat urządzenia wyświetli się na notebooku/ekranie.
4. Kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i opcją [Bild speichern unter (Zapisz obraz

jako)…] zapisać do wybranego katalogu.

5. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Dostęp: menu przeglądarkowe [Export database].

3.9.9 Eksportowanie pamięci Alibi
W tej pozycji menu przeglądarkowego do wybranego katalogu zapisuje się eksport
pamięci Alibi w postaci pliku w formacie .XML.
Dostęp: menu przeglądarkowe [Export Alibi memory].

Przykład: "InternetExplorer"

3.9.10 Eksport raportu serwisowego
W tej pozycji menu przeglądarkowego do wybranego katalogu zapisuje się eksport
raportu serwisowego w postaci pliku w formacie .XML. W razie wystąpienia błędu plik
można wysłać do serwisu.
Dostęp: menu przeglądarkowe [Export service report].

Przykład: "InternetExplorer"

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Export database].
Ew. ukaże się okno wprowadzania.

2. Ew. wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i potwierdzić.
Wyświetli się okno pobierania pliku przeglądarki internetowej.

3. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].
4. Wybrać katalog do zapisu pliku w formacie .XML.
5. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Export Alibi memory].
Ew. ukaże się okno wprowadzania.

2. Ew. wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i potwierdzić.
Wyświetli się ekran, na którym można wybrać pozycje pamięci Alibi do eksportu.

3. Wprowadzić zakres rekordów (tu: 1–51) i kliknąć opcję [Start export].
Wyświetli się okno pobierania pliku przeglądarki internetowej.

4. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].
5. Wybrać katalog do zapisu pliku w formacie .XML.
6. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].

7. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Export service report].
Ew. ukaże się okno wprowadzania.

2. Ew. wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i potwierdzić.
Wyświetli się okno pobierania pliku przeglądarki internetowej.

3. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].
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3.9.11 Kopia zapasowa i przywracanie danych koniguracyjnych
W tej pozycji menu przeglądarkowego można

- [Backup], zapisać w komputerze PC dane koniguracyjne, użytkownika, wzorcowania
i aplikacji jako kopię zapasową, patrz rozdział 3.9.11.1.

- [Restore], przywrócić dane koniguracyjne, użytkownika, wzorcowania i aplikacji do
pamięci urządzenia, patrz rozdział 3.9.11.2.

Notyikacja:

Tą funkcją nie można utworzyć kopii zapasowej bazy danych na komputerze PC, ani
potem przywrócić w pamięci urządzenia. Jest to możliwe tylko w menu [Bedienung
(Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] .

Dostęp w menu przeglądarkowym [Backup and restore setup data].

3.9.11.1 Kopia zapasowa

W tej pozycji menu przeglądarkowego tworzy się kopię zapasową danych
koniguracyjnych, użytkowników, wzorcowania i aplikacji.
Dostęp z menu przeglądarkowego [Backup and restore setup data] - [Backup].

Menu "Backup i Restore"

Przykład: "InternetExplorer"

4. Wybrać katalog do zapisu pliku w formacie .XML.
5. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].

6. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Backup and restore setup data].
Ew. ukaże się okno wprowadzania.

2. Ew. wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło i potwierdzić.
Pojawi się menu "Backup- und Restore".

1. Kliknąć opcję [Backup], aby utworzyć kopię zapasową.

Wyświetli się okno pobierania pliku przeglądarki internetowej.
2. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].
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System zapisze kopię zapasową w wybranym katalogu.

Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 3.9.11.3.

3.9.11.2 Restore

W tej pozycji menu przeglądarkowego przywraca się dane koniguracyjne, użytkownika,
wzorcowania i aplikacji do pamięci urządzenia.
Dostęp z menu przeglądarkowego [Backup and restore setup data] - [Restore].

Przykład: "InternetExplorer"

Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 3.9.11.3.

3.9.11.3 Komunikaty o błędach

W pozycji Backup/Restore menu przeglądarkowego podczas tworzenia kopii zapasowej
lub przywracania danych koniguracyjnych mogą się pojawić następujące komunikaty o
błędach:

3. Wybrać katalog do zapisu pliku w formacie .XML.
4. Kliknąć przycisk [Speichern (Zapisz)].

5. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.

1. Kliknąć opcję [Durchsuchen (Przeglądaj)], aby wskazać plik w formacie .XML do
przywrócenia.

Wyświetli się okno wysyłania pliku przeglądarki internetowej.
2. Wybrać plik w formacie .XML (np.: setup-PR5900 27FF07-20130729-082010.xml).
3. Kliknąć [Öfnen (Otwórz)].

Nazwa pliku wyświetli się w oknie wyboru.
4. Kliknąć [Restore].

System zapisze dane koniguracyjne w pamięci urządzenia.

5. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Ten komunikat pojawia się, gdy użytkownik nie jest wylogowany.

Ten komunikat pojawia się, gdy przełącznik CAL jest w położeniu zamkniętym i/lub w
razie aktywacji [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] - [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)].

3.9.12 Wczytywanie plików językowych
W tej pozycji menu przeglądarkowego wczytuje się pliki językowe do pamięci urządzenia.

Notyikacja:

Funkcja ta umożliwia testowanie tłumaczeń w trakcie projektowania oprogramowania.
Pliki są obecne tylko w pamięci roboczej i po zimnym starcie dochodzi do ich utraty.

W celu trwałego zapisu pliki językowe razem z aplikacją trzeba wczytać do pamięci
urządzenia z menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] (patrz rozdział 6.9).

Dostęp: menu przeglądarkowe [Upload Language Files].
1. W menu przeglądarkowym kliknąć opcję [Upload Language Files].

Pojawi się okno wyboru.
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3.10 Menu BIOS BOOT
Jeżeli urządzenie nie może przeprowadzić normalnego uruchomienia systemu,
konieczne jest uruchomienie systemu z menu BIOS-BOOT:

- Wywołać menu BIOS-BOOT, patrz rozdział 3.10.1.

- Menu BIOS-BOOT w urządzeniu Blackbox, patrz rozdział 3.10.2.

- Komunikaty systemowe w urządzeniu Blackbox, patrz rozdział 3.10.3.

Notyikacja:

Menu BIOS-BOOT jest w języku angielskim, niezależnie od wybranych ustawień języka.

3.10.1 Wywołanie menu BIOS BOOT
W menu BIOS-BOOT dostępne są następujące tryby uruchamiania systemu:

- Tryb startu ciepłego[Warmstart ], patrz rozdział 3.10.1.1.

- Tryb startu zimnego[Coldstart], patrz rozdział 3.10.1.2.

- Przywracanie [Recover], patrz rozdział 3.10.1.3.

Warunki:

- Napięcie zasilające jest odłączone.

- Nie świecą się diody LED.

Jeżeli tak nie jest, trzeba przerwać połączenie z akumulatorem podtrzymującym, po
odłączeniu napięcia zasilającego (ostrożnie wyciągnąć wtyk). Na koniec ponownie
przywrócić połączenie.

Notyikacja:

Akumulator znajduje się pod płytką drukowaną układu elektronicznego modułu
ważącego WP‑A, patrz podręcznik instalacji PR 5900.

2. Wybrać opcję[Durchsuchen (Przeglądaj)], wybrać odpowiedni plik "mo" i kliknąć opcję
[upload], aby wczytać pliki do pamięci urządzenia.

3. Kliknąć symbol , aby powrócić do menu przeglądarkowego.
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Dostęp przyciskiem STOP.

3.10.1.1 Ciepły start

W menu BIOS-BOOT przeprowadzić uruchomienie systemu w trybie Warmstart.
Dostęp przyciskiem STOP - [Warmstart (Ciepły start)].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

1. Przytrzymać naciśnięty przycisk STOP.
2. Włączyć napięcie zasilające.

Pojawi się komunikat "STOP key detected".
3. Zwolnić przycisk STOP.

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

Wyświetli się menu BIOS BOOT.

Potwierdzić przyciskiem ►/OK [Warmstart (Ciepły start)].

Notyikacja:

Ta pozycja menu jest zablokowana, jeżeli ciepły start jest niemożliwy. Może to
mieć następujące przyczyny:

- krytyczny błąd systemu,

- uszkodzenie akumulatora.

Urządzenie uruchamia się jak po zaniku zasilania.
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3.10.1.2 Zimny start

W menu BIOS-BOOT przeprowadzić uruchomienie systemu w trybie zimnego
startu[Coldstart].
Dostęp przyciskiem STOP - [Coldstart].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

3.10.1.3 Przywracanie

W menu BIOS-BOOT wymienić uszkodzoną aplikację lub naprawić ją w trybie
przywracania (Recover):

- Przywracanie z karty SD [Restore last Software from SD-Card], patrz strona 3.10.1.3.1.

- Wczytywanie oprogramowania programem FlashIt! [Listen from FlashIt], patrz
rozdział 3.10.1.3.2.

- Zimny start w trybie zabezpieczonym [Coldstart in safe mode], patrz
rozdział 3.10.1.3.3.

Dostęp przyciskiem STOP - [Recover].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

Wybrać przyciskiem ▼ [Coldstart] i potwierdzić przyciskiem ►/OK.

Notyikacja:

Jeżeli urządzenie uruchomiło się pomyślnie, można ew. ponownie wczytać
istniejącą kopię zapasową bazy danych (patrz rozdział 6.2).

Urządzenie uruchamia się, następuje opróżnienie bazy danych i ponowne
uruchomienie aplikacji.
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CAL switch 2 is closed!

Please open the cal switch and press

any key.

Press ███ EXITEXIT  to cancel.

Ten komunikat pojawia się, gdy przynajmniej jeden z przełączników CAL jest w
położeniu zamkniętym.

Lub: Nacisnąć przycisk EXIT, aby anulować procedurę i powrócić do menu BIOS.

  Settings are locked for W&M WP A.  

Continuing will change the calibration  

check number 3004174066!  

Press▐█, CC ▐█, ▐█, CC ▐█, ▐█, CC  and then ██▌OKOK  to clear  

W&M and settings locked.  

Press ███ EXITEXIT  to cancel. 

Ten komunikat pojawia się, jeżeli dla przynajmniej jednego punktu ważenia parametr
[W&M] ustawiono na inną wartość niż [kein (brak)] i uaktywniono parametr
[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)].

Lub: Nacisnąć przycisk EXIT, aby anulować procedurę i powrócić do menu BIOS
BOOT.

1. Wybrać przyciskiem ▼ [Recover] i potwierdzić przyciskiem ▶/OK.
Nastąpi kontrola stanów zabezpieczenia przed nadpisaniem [przełączników CAL i
parametru [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]].

2. Ustawić przełącznik CAL w położeniu otwartym i nacisnąć dowolny przycisk, aby
sprawdzić stany ponownie.

3. Nacisnąć przycisk C trzykrotnie, a potem nacisnąć przycisk OK, aby zresetować
parametry [W&M] oraz [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)].

Nastąpi zmiana liczby kontrolnej wzorcowania.

4. Jeżeli przeprowadzono wszystkie kontrole, pojawi się menu usuwania błędów (menu
ERROR-RECOVERY).
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ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.1 Przywracanie z karty SD

W menu BIOS-BOOT wymienić uszkodzoną aplikację opcją przywracania z karty SD
(Restore last Software from SD-Card).
Dostęp przyciskiem STOP - [Recover] - [Restore last Software from SD-Card] .

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.2 Wczytywanie oprogramowania programem FlashIt!

W menu BIOS-BOOT wymienić uszkodzoną aplikację za pośrednictwem opcji
„Wczytywanie oprogramowania programem FlashIt!” (Listen from FlashIt).
Dostęp przyciskiem STOP - [Recover] - [Listen from FlashIt].

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

Potwierdzić przyciskiem ▶/OK [Restore last Software from SD-Card].
Nastąpi przywrócenie w urządzeniu ostatnio zapisanego oprogramowania (BIOS,
oprogramowania sprzętowego i aplikacji).
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3.10.1.3.3 Zimny start w trybie zabezpieczonym

W menu BIOS BOOT naprawić uszkodzoną aplikację poprzez zimny start w trybie
zabezpieczonym [Coldstart in safe mode].
Przykłady:
W pamięci Flash aktualizowana była aplikacja, która podczas uruchamiania doprowadziła
do zawieszenia się albo do błędu.
Wprowadzono ustawienia, wywołujące zawieszanie się albo błąd.
Dostęp przyciskiem STOP - [Recover] - [Coldstart in safe mode].

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

Urządzenie uruchamia się w trybie, w którym ignoruje wszystkie ustawienia (także
językowe).

Safe mode activatedSafe mode activated 

All settings have been ignored until now. 

In the maintenance level you can 
-[Export a service report]-[Export a service report] 
To record the faulty conditions for later inspection. 
-[Backup settings]-[Backup settings] 
Although setting were not loaded, you can make a 
backup for later review. 
-[Restore settings]-[Restore settings] 
Load settings from another backup to return the device 
to some wellknown settings. 
-[Factory reset]-[Factory reset]

Wybrać przyciskiem ▼ opcję [Listen from FlashIt] i potwierdzić przyciskiem ▶/OK.
Istnieje teraz możliwość wczytania oprogramowania do pamięci urządzenia za
pomocą programu "FlashIt!", patrz także rozdział 6.9.3.

1. Wybrać przyciskiem ▼ [Coldstart in safe mode] i potwierdzić przyciskiem ▶/OK.

Wyświetla się okno pomocy.

2. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zamknąć okno pomocy i przejść do menu konserwacji
systemu (menu ERROR-RECOVERY).
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System maintenance (safe mode)

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SC card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Dalszą procedurę opisano w rozdziale 6.

Operation

??
Do a cold start to finish safe mode?

Cancel Continue

3.10.2 Menu BIOS-BOOT w urządzeniu Blackbox
Ponieważ BIOS nie może się komunikować z terminalem obsługowym ani klientem VNC,
poszczególne pozycje menu wyświetla się, naciskając przycisk Reset, a wskazywane są
one przez system za pośrednictwem diod LED:

- Menu BIOS BOOT uaktywnia się automatycznie, gdy nie powiedzie się pięć kolejnych
prób ponownego uruchomienia.

- Menu BIOS BOOT można wywołać ręcznie, przytrzymując przycisk Reset podczas
włączania.

Po uaktywnieniu menu BIOS BOOT dioda LED zaczyna szybko migać i rozbrzmiewa
powtarzający się sygnał dźwiękowy.

3. Wybrać przyciskiem ▼ daną pozycję menu i potwierdzić przyciskiem ▶/OK.

4. Nacisnąć przycisk EXIT, aby wyjść z menu konserwacji systemu (menu ERROR-
RECOVERY).

Ukaże się okno z pytaniem.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Cancel], aby ewentualnie wybrać kolejne pozycje
menu w menu konserwacji systemu (ERROR-RECOVERY).

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Continue], aby przeprowadzić zimny start.
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Następujące pozycje menu można wybrać w menu BIOS BOOT, naciskając przycisk Reset:

Pozycja menu Przycisk Reset Dioda LED

Zimny start nacisnąć jeden raz miga jednok-
rotnie

o------o------o---

Tryb zabezpieczony nacisnąć ponownie miga dwuk-
rotnie

oo-----oo-----oo---

Przywrócenie oprogramo-
wania z karty SD

nacisnąć ponownie miga trzykrot-
nie

ooo----ooo----ooo---

3.10.3 Komunikaty systemowe urządzenia Blackbox
BIOS zapisuje komunikaty w pamięci tymczasowej oprogramowania sprzętowego.

WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

ii
Bios messages 

Update Firmware programmed 

Update Application programmed 

skip Lables 

Update Bios already programmed

Ok

Te komunikaty ew. wyświetlą się po pomyślnym uruchomieniu systemu.

Notyikacja:

Komunikaty BIOS są zawsze wyświetlane w języku angielskim, niezależnie od
wybranych ustawień języka.

W przypadku krytycznego błędu systemu nastąpi zimny start.
WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

Fatal system errror
# 2 8 2  :  2 0 1 4 – 0 9 – 0 1 – 0 7 : 1 8 : 3 9 – U T C  
E X C E T I O N  7 1 ( $ 1 1 C ) :  E d g e P o r t 7  
P C = C 0 0 0 8 C E 6 F R M = 4 1 1 C  S R = 2 7 0 4  
D 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 = 8 0 0 0 7 6 A A S P + 0 0 = C 0 0 2 7 8 F E  
D 1 = 8 0 0 0 7 6 A A A 1 = 0 0 0 0 0 0 0 4 S P + 0 4 = 0 0 0 7 1 8 3 8  
D 2 = 8 0 0 0 7 6 9 0 A 2 = C 0 0 3 2 2 A 0 S P + 0 8 = 0 0 0 0 0 0 0 0  
D 3 = 0 0 0 0 0 0 6 2 A 3 = 0 0 0 0 0 0 0 0 S P + 1 2 = 0 0 0 0 0 0 0 2  
D 4 = 0 0 0 2 6 8 8 3 A 4 = 0 0 0 0 0 0 0 1 S P + 1 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0  
D 5 = 0 0 0 0 7 6 A 8 A 5 = 4 1 7 9 0 A 4 0 S P + 2 0 = C 0 0 2 7 A 1 0  
D 6 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0 S P + 2 4 = 8 0 0 0 0 E F E  
D 7 = C F 3 0 6 0 8 9 A 7 = 8 0 0 0 7 6 7 0 S P + 2 8 = 0 0 0 0 4 5 5 2  
C 0 0 0 8 C D 6 : 4 A 8 0 T S T . T D 0  
C 0 0 0 8 C D 8 : 6 7 6 2 B E Q . B $ C 0 0 0 8 D 0 0  
C 0 0 0 8 C D A : 4 2 0 0 C L R . B D 0  
C 0 0 0 8 C D C : 1 3 C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 M O V E . B  
D 0 ,  $ 1 0 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 0 8 C E 2 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 4 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 6 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 8 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E A : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E C : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E E : 4 E 7 1 N O P

Ten komunikat pojawi się na wyświetlaczu po uruchomieniu systemu.

1. Naciskać przycisk Reset dalej, aby ponownie wybrać daną pozycję menu.
2. Tak długo przyciskać (min. 2 s), aż dioda LED zapali się światłem ciągłym, aby

potwierdzić wybór.
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4 Koniguracja systemu

W menu Systemeinrichtung (Koniguracja systemu) (Systemmenü [Menu systemowe])
ustawia się i koniguruje system.

- [Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)], patrz rozdział 4.1.

- [Datum und Uhrzeit (Data i czas)], patrz rozdział 4.2.

- [Bedienparameter (Parametry obsługi)], patrz rozdział 4.3.

- [Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)], patrz rozdział 4.4.

- [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)], patrz
rozdział 4.5.

- [Feldbusparameter (Parametry magistrali Fieldbus)], patrz rozdział 4.6.

- [Wägepunkte (Punkty ważenia)], patrz rozdział 4.7.

- [Anzeigeeinstellungen (Ustawienia wyświetlania)], patrz rozdział 4.8.

- [Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)], patrz rozdział 4.9.

- [Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)], patrz rozdział 4.10.

- [Alibispeicher (Pamięć Alibi)], patrz rozdział 4.11.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Wybrać pozycję [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] i potwierdzić wybór.

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Wyświetla się menu Systemeinrichtung (Koniguracja systemu).
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4.1 Przyłączone urządzenia
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry przyłączonych urządzeń.
Urządzenia ogólne

- [Fernanzeige (Wyświetlacz zdalny)], patrz rozdział 4.1.1.

- [ModBus-RTU Master], patrz rozdział 4.1.2.

- [PC via EW-Com], patrz rozdział 4.1.3.

- [Drucker (Drukarka)], patrz rozdział 4.1.4.

- [Bedienterminal (Terminal obsługowy)], patrz rozdział 4.1.5.

- [Barcode-Scanner (Skaner kodów kreskowych)], patrz rozdział 4.1.6.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Potwierdzić opcję [Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Wyświetli się menu Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia).
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4.1.1 Wyświetlacz zdalny
W tej pozycji menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) koniguruje się
parametry wyświetlacza zdalnego. W celu komunikacji wykorzystywany jest interfejs
szeregowy.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Fernanzeige (Wyświetlacz zdalny)].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Fernanzeige @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

Fernanzeige @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Nieaktywne interfejsy są szare.

1. Potwierdzić opcję [Fernanzeige (Wyświetlacz zdalny)].

2. Wybrać [Schnittstelle (Interfejs)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.
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Fernanzeige @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Intern RS-232

9600 baud

7 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

Tu można tylko ustawić prędkość transmisji.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 baud (bodów)

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

4.1.2 ModBus-RTU Master
W tej pozycji menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) koniguruje się
parametry ModBus-RTU Master. W celu komunikacji wykorzystywany jest interfejs
szeregowy.
Możliwe są tylko maks. 2 protokoły cyfrowe wag, jeżeli wybrano [Bedienung (Obsługa)] -
[Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Angeschlossene Geräte (Przyłączone
urządzenia)] - [ModBus-RTU Master].
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [ModBus-RTU Master].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiednie parametry i potwierdzić wybór.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać [ModBus-RTU Master] i potwierdzić wybór.
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ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Nieaktywne interfejsy są szare.

ModBus-RTU Master @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

ModBus Slave ID

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

keine Parität

1 Stoppbit

1

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

2. Wybrać [Schnittstelle (Interfejs)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiednie parametry i potwierdzić wybór.
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[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 baud
(bodów)

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

[Parität (Parzystość)]

Kontrola parzystości w celu wykrywania błędów transmisji danych.

Wybór: keine Parität, ungerade Parität, gerade Parität (brak parzystości,
nieparzystość, parzystość)

[Modbus Slave ID]

Wprowadzenie: adres z zakresu 1–255

4.1.3 PC via EW-Com
W tej pozycji menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) koniguruje się
parametry PC via EW-Com. W celu komunikacji wykorzystywany jest interfejs szeregowy.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [PC via EW-Com].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać [PC via EW-Com] i potwierdzić wybór.
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PC via EW-Com @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

PC via EW-Com @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Nieaktywne interfejsy są szare.

PC via EW-Com @admin

Schnittstelle

Protokoll

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

EW-Com Slave ID

Intern RS-485

EW-Com V1

9600 baud

8 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

A

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

2. Wybrać [Schnittstelle (Interfejs)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Protokoll (Protokół)]

Protokół transmisji

Wybór: EW-Com V1, EW-Com V2, EW-Com V3

V1 do starych programów komunikacyjnych

V2 do kontrolera receptury

V3 do OPC

[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 baud
(bodów)

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

[Datenbits (Bity danych)]

Grupa bitów danych.

Wybór: 7 Datenbits, [8 Datenbits] (7 bitów danych, 8 bitów danych)

[EW-Com Slave ID]

Wprowadzenie: Adresy A–Z.

4.1.4 Drukarka
W tej pozycji menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) koniguruje się
parametry drukarki.

- [Serieller Drucker (Drukarka szeregowa)], patrz rozdział 4.1.4.1.

- [Netzwerkdrucker (Drukarka sieciowa)], patrz rozdział 4.1.4.2.

- [Netzwerkfreigabeverbindung (Udostępniony udział sieciowy)] (udostępniony
katalog), patrz rozdział 4.1.4.3.

- [USB-Drucker (Drukarka USB)], patrz rozdział 4.1.4.4.

- [USB-Verzeichnis (Katalog USB)], patrz rozdział 4.1.4.5.

Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)].

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Nieaktywne interfejsy są szare.

Dostępne są następujące interfejsy drukarki:

- [Serieller Drucker (Drukarka szeregowa)], patrz rozdział 4.1.4.1.

- [Netzwerkdrucker (Drukarka sieciowa)], patrz rozdział 4.1.4.2.

- [Netzwerkfreigabeverbindung (Udostępniony udział sieciowy)] (udostępniony
katalog), patrz rozdział 4.1.4.3.

- [USB-Drucker (Drukarka USB)], patrz rozdział 4.1.4.4.

1. Wybrać pozycję [Drucker (Drukarka)] i potwierdzić wybór.

2. Wybrać [Schnittstelle (Interfejs)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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- [USB-Verzeichnis (Katalog USB)], patrz rozdział 4.1.4.5.

Notyikacja:

Określona tu drukarka jest jednocześnie wybrana do wydruku koniguracji aplikacji.

4.1.4.1 Drukarka szeregowa

W tej pozycji menu (Drucker [Drukarka]) koniguruje się parametry drukarki przyłączonej
interfejsem szeregowym.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] - [x RS‑x].

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

Schnittstelle

Protokoll

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Druckertyp

Intern RS-232

XON/XOFF

9600 baud

8 Datenbits

keine Parität

1 Stoppbit

EPSON TM-U220

Standard Testdruck Sichern

[Protokoll (Protokół)]

Protokół transmisji

Wybór: kein Protokoll (brak protokołu), XON/XOFF, RTS/CTS

3. Wybrać odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.

1. W tym przypadku: Wybrać [Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 baud
(bodów)

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

[Datenbits (Bity danych)]

Grupa bitów danych.

Wybór: 7 Datenbits, [8 Datenbits] (7 bitów danych, 8 bitów danych)

[Bity stop]

Koniec znaku w przypadku protokołów transmisji.

Wybór: 1 Stoppbit, [2 Stoppbits] (1 bit stop, 2 bity stop)

[Druckertyp (Typ drukarki)]

Wybór zależy od drukarki: unverändert (niezmieniony), CR/LF Übersetzung
(Translacja CR/LF), EPSON TM‑U220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode),
Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2

4.1.4.2 Drukarka sieciowa

W tej pozycji menu (Drucker [Drukarka]) koniguruje się parametry drukarki przyłączonej
jako drukarka sieciowa.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] - [Netzwerkdrucker (Drukarka sieciowa)].

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Testdruck (Wydruk testowy)].
System wydrukuje stronę testową (patrz rozdział 10.2).

4. Sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia drukarki.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać [Netzwerkdrucker (Drukarka sieciowa)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Drucker @admin

11
22
33

Schnittstelle

Protokoll

Druckertyp

Name der Warteschlange

IP-Adresse

Netzwerkdrucker

LPR (Port 515)

unverändert

lp0

172.24.20.68

Standard Testdruck Sichern

[Protokoll (Protokół)]

Protokół transmisji

Wybór: w porozumieniu z odpowiedzialnym administratorem systemu: LPR (Port 515)
lub RAW (Port 9100)

[Druckertyp (Typ drukarki)]

Wybór zależy od drukarki: unverändert (niezmieniony), CR/LF Übersetzung
(Translacja CR/LF), EPSON TM‑U220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode),
Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2

[Name der Warteschlange (Nazwa kolejki)]

Nazwę można wybrać tylko wtedy, gdy wybrano następujące opcje: [Protokoll
(Protokół)] - [LPR (Port 515)].

Wybór: w porozumieniu z odpowiedzialnym administratorem systemu

[IP-Adresse (Adres IP)]

Wybór: w porozumieniu z odpowiedzialnym administratorem systemu

4.1.4.3 Udostępniony udział sieciowy

W tej pozycji menu (Drucker [Drukarka]) koniguruje się parametry katalogu
udostępnionego (opcja Netzwerkfreigabeverbindung [Udostępniony udział sieciowy]) w
charakterze drukarki.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] - [Netzwerkfreigabeverbindung (Udostępniony udział sieciowy)].

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Testdruck (Wydruk testowy)].
System wydrukuje stronę testową (patrz rozdział 10.2).

4. Sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia drukarki.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Verbindungsname

Netzwerkfreigabeverbindung

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

[Druckertyp (Typ drukarki)]

Wybór zależy od sposobu dalszego przetwarzania pliku do wydruku: unverändert
(niezmieniony), CR/LF Übersetzung (Translacja CR/LF), EPSON TM‑U220, EPSON LQ
300k, Generic PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2

[Verbindungsname (Nazwa udziału sieciowego)]

Miejsce zapisu pliku wydruku. Musi być obecny co najmniej jeden udostępniony
udział sieciowy, patrz rozdział 4.5.

4.1.4.4 Drukarka USB

W tej pozycji menu (Drucker [Drukarka]) koniguruje się parametry drukarki przyłączonej
interfejsem USB.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] - [USB-Drucker (Drukarka USB)].

1. Wybrać [Netzwerkfreigabeverbindung (Udostępniony udział sieciowy)] i potwierdzić
wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Testdruck (Wydruk testowy)].
System wydrukuje stronę testową (patrz rozdział 10.2).

4. Sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia drukarki.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

Drucker @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Druckertyp (Typ drukarki)]

Wybór zależy od drukarki: unverändert (niezmieniony), CR/LF Übersetzung
(Translacja CR/LF), EPSON TMU220, EPSON LQ 300k, Generic PCL5 (Unicode),
Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2

Drucker 2 @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

1. Wybrać pozycję [USB-Drucker (Drukarka USB)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Wybrać pozycję [Ausgewählter USB-Drucker (Wybrana drukarka USB)] i potwierdzić
wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Drucker 2 @admin

Schnittstelle

Druckertyp

Ausgewählter USB-Drucker

USB-Hersteller

USB-Produkt

USB-Seriennummer

USB-Drucker

unverändert

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Testdruck Sichern

Zebra; LP2844 42A060400476

Zebra Technologies ZTC GK420d 28J110200678

Można wybrać przyłączone drukarki (tu: 2).

4.1.4.5 Katalog USB

W tej pozycji menu (Drucker [Drukarka]) koniguruje się parametry katalogu nośnika
USB przyłączonego w charakterze drukarki.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Drucker (Drukarka)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] - [USB-Verzeichnis (Katalog USB)].

Drucker @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Testdruck Sichern

nicht zugewiesen

Intern RS-232

Intern RS-485

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Netzwerkdrucker

Netzwerkfreigabeverbindung

USB-Drucker

USB-Verzeichnis

4. Wybrać odpowiednią drukarkę i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Testdruck (Wydruk testowy)].

System wydrukuje stronę testową (patrz rozdział 10.2).
6. Sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia drukarki.
7. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać pozycję [USB-Verzeichnis (Katalog USB) ]i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Drucker @admin

AA
BB
CC

Schnittstelle

Druckertyp

Verzeichnisname

USB-Verzeichnis

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

[Druckertyp (Typ drukarki)]

Wybór zależy od sposobu dalszego przetwarzania pliku do wydruku: unverändert
(niezmieniony), CR/LF Übersetzung (Translacja CR/LF), EPSON TMU220, EPSON LQ
300k, Generic PCL5 (Unicode), Generic PCL5 (Codepage), Generic ESC/P2

[Verzeichnisname (Nazwa katalogu)]

Miejsce zapisu pliku do wydruku (tu: Report [Raport]).

Ścieżka dostępu katalogu wybierana przez użytkownika z następującymi
ograniczeniami:

- Dozwolona liczba znaków: maks. 128.

- Dozwolone są znaki 0–9, A–Z (nie rozróżnia się pisowni małą i dużą literą).

- Spacja lub znak "/" nie mogą być na początku.

- Nie może być spacji ani znaków "//", "./", " /", ".." ani "/ ".

- Spacje lub znaki "." albo "/" nie mogą być na końcu.

- Nie wolno używać "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" ani "*".

Wprowadzanie danych: z klawiatury

Drucker @admin

AA
BB
CC

Schnittstelle

Druckertyp

Verzeichnisname

USB-Verzeichnis

CR/LF Übersetzung

Reports

Standard Testdruck Sichern

??
Verzeichnis existiert nicht auf dem USB-Stick.

Verzeichnis erstellen?

Ja Nein

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Testdruck (Wydruk testowy)].
Ukaże się okno z pytaniem.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)].
Nastąpi utworzenie pliku testowego w nowo utworzonym katalogu.
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4.1.5 Terminal obsługowy
Ta pozycja menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) wyświetla się, gdy
Maxxis wyposażono w CX1.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Bedienterminal (Terminal
obsługowy)].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(Bedienterminal TTY)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

Bedienterminal kann nur über CX1 
angeschlossen werden.

Użyty interfejs nie ma żadnych parametrów do koniguracji.

Notyikacja:

Dalsze informacje, patrz PR 5900/6. i ../7. Podręcznik urządzenia.

4.1.6 Skaner kodu kreskowego (z dopuszczeniem ATEX)
W tej pozycji menu (Angeschlossene Geräte [Przyłączone urządzenia]) koniguruje się
parametry skanera kodu kreskowego.
Skaner kodu kreskowego przyłącza się bezpośrednio do terminala obsługowego
PR 5900/60 lub ../70.
Użycie skanera jest możliwe tylko wtedy, gdy w Maxxis zainstalowano opcję CX1.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Angeschlossene Geräte (Przyłączone urządzenia)] - [Barcode-Scanner (Skaner kodu
kreskowego)].

Angeschlossene Geräte @admin

Generelle GeräteGenerelle Geräte

Fernanzeige

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Drucker

Bedienterminal

Barcode-Scanner

Zusätzl. Geräte der ApplikationZusätzl. Geräte der Applikation

Ticket-Drucker

Drucker 2

SchnittstelleSchnittstelle

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(nicht zugewiesen)

(Netzwerkdrucker)

(CX1)

(nicht zugewiesen)

SchnittstelleSchnittstelle

(Netzwerkdrucker)

(nicht zugewiesen)

5. Sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienia.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Bedienterminal TTY

Barcode-Scanner @admin

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Bedienterminal TTY

9600 baud

8 Datenbits

gerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

1. Wybrać opcję [Barcode-Scanner (Skaner kodu kreskowego) ]i potwierdzić wybór.

2. Wybrać [Schnittstelle (Interfejs)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać opcję [Bedienterminal TTY (Terminal obsługowy TTY)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.2 Data i czas
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry daty i czasu.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Datum & Uhrzeit (Data i czas)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Datum & Uhrzeit @admin

Zeitzone

Ortsdatum

Ortszeit

Zeitquelle

Berlin, Germany

02-08.2012

12:17:24

Lokale Hardware-Uhr

Standard Format Sichern

[Zeitzone (Strefa czasowa)]

Wybór: wszystkie istniejące strefy czasowe

[Ortsdatum (Data lokalna)]

Możliwość ustawienia, jeżeli wybrano następujące opcje: [Zeitquelle (Źródło czasu)] -
[lokale Hardware-Uhr (Lokalny zegar sprzętowy)] .

Wprowadzanie danych: z klawiatury

[Ortszeit (Czas lokalny)]

Możliwość ustawienia, jeżeli wybrano następujące opcje: [Zeitquelle (Źródło czasu)] -
[lokale Hardware-Uhr (Lokalny zegar sprzętowy)].

1. Wybrać [Datum & Uhrzeit (Data i czas)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Wprowadzanie danych: z klawiatury

Datum & Uhrzeit @admin

Zeitzone

Ortsdatum

Ortszeit

Zeitquelle

Server-Adresse

Letzte Aktualisierung

online

Berlin, Germany

02-08.2012

12:11:22

NTP-Server

0.0.0.0

00.00.0000-00:00:00

Standard Format Sichern

[Zeitquelle (Źródło czasu)]

Wybór: lokale Hardware-Uhr, NTP-Server (Network Time Protocol) (lokalny zegar
sprzętowy, serwer NTP [Network Time Protocol])

[Server-Adresse (Adres serwera)]

Adres IP można wprowadzić tylko wtedy, gdy wybrano następujące opcje: [Zeitquelle
(Źródło czasu)] - [NTP-Server (Serwer NTP)] (Network Time Protocol).

Wprowadzenie: Adres IP z klawiatury.

[Letzte Aktualisierung (Ostatnia aktualizacja)]

Wskazuje, kiedy ostatnio odebrano dane z serwera NTP.

[online]

Symbol ptaszka ☑ wskazuje, czy ostatnia próba połączenia z serwerem NTP była
udana.

Datum- & Uhrzeitformat @admin

DatumsformatDatumsformat

Datumsreihenfolge

Trennzeichen für Datum

Monat

Jahr

Trennzeichen f. Datum/Uhrzeit

UhrzeitformatUhrzeitformat

Uhrentyp

Trennzeichen für Uhrzeit

ddmmyyyy

Punkt '.'

2 Ziffern

4 Ziffern

Leerstelle ' '

24 h

Doppelpunkt ':'

Standard Sichern

[Datumsreihenfolge (Format daty)]

Wybór: mmddyyyy, ddmmyyyy, yyyymmdd, yyyyddmm

d = dzień, m = miesiąc, y = rok

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Format], aby ustawić parametry formatu.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Trennzeichen für Datum (Separator daty)]

Wybór: Schrägstrich "/", Bindestrich "-", Punkt ".", Leerstelle " ", Japanisch 年月日,
kein (Ukośnik "/", Łącznik "-", Kropka ".", Spacja " ", Japoński 年月日, brak)

[Monat (Miesiąc)]

Wybór: 2 Zifern, 3 Buchstaben (2-cyfrowy, 3-literowy)

[Jahr (Rok)]

Wybór: 2 Zifern, 4 Zifern (2-cyfrowy, 4-cyfrowy)

[Trennzeichen f. Datum/Uhrzeit (Separator daty/czasu)]

Wybór: Bindestrich "-", Leerstelle " ", kein (Łącznik "-", Spacja " ", brak)

[Uhrentyp (Typ zegara)]

Wybór: 12 h, 24 h

[Trennzeichen für Uhrzeit (Separator czasu)]

Wybór: Doppelpunkt ":", Bindestrich "-", Japanisch , kein (Dwukropek ":",
Łącznik "-", Japoński, brak)

4.3 Parametry obsługi
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry systemu.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Bedienparameter (Parametry obsługi)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać [Bedienparameter (Parametry obsługi) ]i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

durch Sprache

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

gesperrt

gesperrt

Standard Eingabetest Sichern

Notyikacja:

Jeżeli funkcja zarządzania użytkownikami jest aktywna, ustawienia zalogowanego
użytkownika pozostają aktywne.

[Anzeigesprache (Język wyświetlania komunikatów)]

Wybór: (de) niemiecki, [(en) angielski], [(fr) francuski]

Notyikacja:

Jeżeli funkcja zarządzania użytkownikami jest aktywna, system użyje zmienionego
języka obsługi dopiero po wylogowaniu obecnie zalogowanego użytkownika.
Natychmiast aktywne staje się tylko przełączenie języka przyciskami F1 i F2.

[Externe Tastaturbelegung (Układ klawiatury zewnętrznej)]

Wybór: [angielskie QWERTY], niemieckie QWERTZ, francuskie AZERTY, włoskie
QWERTY, hiszpańskie QWERTY, rosyjskie QWERTY/йцукен

Notyikacja:

Ten parametr dotyczy przyłączonej klawiatury USB.

Jeżeli do Maxxis przyłączono terminal obsługowy, ten parametr obowiązuje także
dla klawiatury PS2 przyłączonej do terminala obsługowego.

[Eingabemethode (Metoda wprowadzania danych)]

Ta funkcja umożliwia wprowadzanie znaków japońskich (Hepburn) lub chińskich
(Pinyin), także wtedy, gdy nie wybrano odpowiedniego języka (japońskiego lub
chińskiego) lub wybrano inny język (np. angielski) w opcji [Anzeigesprache (Język
wyświetlania komunikatów)].

Wybór: [durch Sprache (przez język)], Hepburn (transkrypcja japońskiego alfabetu
"Hiragana" na alfabet łaciński), Pinyin (fonetyczna transkrypcja na bazie alfabetu
łacińskiego)

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-78 Minebea Intec



Test wprowadzania dla klawiatury i panelu przycisków
Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

Hepburn

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

freigegeben

freigegeben

Standard Eingabetest Sichern

Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Anzeigesprache

Externe Tastaturbelegung

Eingabemethode

Bildschirmschoner

Tastklickton

Kaltstart mit STOP+EXIT

ProgrammierungProgrammierung

Software herunterladen

Drucketiketten/Sprache laden

BedientastenBedientasten

(de) Deutsch

Deutsch QWERTZ

Hepburn

nach 10 Minuten

kurzer Tastklick

sofort

freigegeben

freigegeben

Standard Eingabetest Sichern

?
Text für den Eingabetest eingeben.

日本語の文字

Ok

IME...

Podczas testu wprowadzania z panelu przycisków, naciśnięciem przycisku
na urządzeniu można przełączyć się pomiędzy:
- w tym przypadku: transkrypcją Hepburna,
- liczbami;
- dużymi literami;
- małymi literami.

[Bildschirmschoner (Wygaszacz ekranu)]

Po włączeniu wygaszacza ekranu obsługa jest możliwa tyko po naciśnięciu przycisku
lub wprowadzeniu hasła.

Wybór: [kein Bildschirmschoner (brak wygaszacza ekranu)], nach 1 Minute, nach 5
Minuten, nach 10 Minuten, nach 30 Minuten (po 1 minucie, po 5 minutach, po 10
minutach, po 30 minutach)

[Tastklickton (Odgłos naciskania przycisków)]

Długość tonu sygnalizującego naciskanie przycisków

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Eingabetest (Test wprowadzania)], aby
przetestować wprowadzanie danych.

Pojawi się okno wprowadzania.

4. Wprowadzić odpowiednią sekwencję znaków.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok], aby zakończyć test wprowadzania.
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Wybór: kein Tastklick (brak klikania przycisków), [kurzer Tastklick (krótkie kliknięcie
przycisku)], mittellanger Tastklick (średniej długości klikanie przycisku), langer
Tastklick (długie klikanie przycisku)

[Kaltstart m. STOP+EXIT Tasten (Zimny start naciśnięciem przycisków
STOP+EXIT)]

UWAGA

Utrata danych
Zimny start wywołuje utratę wszystkich danych w bazie danych.

Ew. wcześniej zrobić kopię zapasową danych.

Wybór: [gesperrt (zablokowany)], sofort (natychmiastowy), 3 s

[Software herunterladen (Pobieranie oprogramowania)]

Pobieranie nowej aplikacji przez sieć do urządzenia i jej uruchamianie.

UWAGA

Możliwa przerwa w produkcji!
W przypadku urządzenia produkcyjnego, ten parametr musi być zawsze
ustawiony na [gesperrt (zablokowane)].

Wybór: [gesperrt (zablokowane)], freigegeben (odblokowane)

Pobieranie oprogramowania w trakcie pracy jest możliwe tylko wtedy, gdy parametr
ustawiono na [freigegeben (odblokowane)].

[Drucketiketten/Sprachdatei laden (Wczytywanie etykiet do druku / pliku
językowego)]

Wczytywanie etykiet i pliku językowego przez sieć do pamięci urządzenia.

Notyikacja:

Po zimnym starcie następuje utrata plików.

Możliwe jest wczytanie plików językowych na stałe do pamięci urządzenia, używając
oprogramowania do aktualizacji "FlashIt" od wersji 02.73.11.

Wybór: [gesperrt (zablokowane)], freigegeben (odblokowane)

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-80 Minebea Intec



[Tasten f. unangem. Benutzer. gesperrt (Blokada przycisków dla
niezalogowanych użytkowników)]

Bedienparameter @admin

BedienungBedienung

Tasten f. unangem. Ben. gesperrt

Tariertaste

Nullsetztaste

F1-Taste

F2-Taste

Tarieren/Enttarieren

nur wenn nicht tariert wurde

ohne Funktion

Sprache wechseln

Standard Eingabetest Sichern

Jeżeli wstawiono symbol ptaszka ☑, przyciski funkcji punktu ważenia (np. zerowanie;
F1 i F2, jeżeli są skonigurowane dla funkcji punktu ważenia) są zablokowane dla
niezalogowanego użytkownika.

[Tariertaste (Przycisk tarowania)]

Funkcję przycisku tarowania można skonigurować.

Wybór: gesperrt (zablokowany), [Tarieren & Enttarieren (Tarowanie i odtarowanie)],
Tarieren & Nachtarieren (Tarowanie i dotarowanie)

Ustawienie [gesperrt (zablokowany)] wyłącza działanie przycisku.

Ustawienie [Tarieren/Enttarieren (Tarowanie/odtarowanie)] powoduje tarowanie
wagi, o ile nie była wytarowana wcześniej, lub odtarowanie wagi, jeżeli była wcześniej
wytarowana.

Ustawienie [Tarieren/Nachtarieren (Tarowanie/dotarowanie)] powoduje
każdorazowo po naciśnięciu przycisku przejęcie chwilowej wartości do pamięci
tarowania, a na wyświetlaczu urządzenia wartość netto wynosi 0.

[Nullsetztaste (Przycisk zerowania)]

Funkcję przycisku zerowania można skonigurować.

Wybór: gesperrt (zablokowany), [nur wenn nicht tariert wurde (tylko jeżeli nie
tarowano)], bei Nullsetzen enttarieren (odtarowanie w razie zerowania)

Ustawienie [gesperrt (zablokowany)] powoduje wyłączenie działania przycisku
zerowania na panelu przycisków.

Funkcję przycisku można ograniczyć do trybu brutto, ustawiając [nur wenn nicht
tariert wurde (tylko jeżeli nie tarowano)] lub automatycznie przełączyć na tryb brutto,
ustawiając parametr [bei Nullsetzen enttarieren (odtarowanie w razie zerowania)].

Brak reakcji po naciśnięciu przycisku zerowania przy tym ustawieniu oznacza, że
wykorzystano ustawiony zakres zerowania (o punkt zerowania ustawiony ciężarem
własnym) na skutek wcześniejszego zerowania i/lub automatycznego śledzenia zera
(patrz rozdział 4.7.1.1).

[F1-Taste (Przycisk F1)], [F2-Taste (Przycisk F2)]

Wybór: [ohne Funktion (brak funkcji)], Sprache wechseln (Zmiana języka), Benutzer
wechseln (Zmiana użytkownika), Gerät sperren (Zablokowanie urządzenia),
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Gewichtseinheit umschalten (Przełączenie jednostki masy), Tarieren (Tarowanie),
Enttarieren (Odtarowanie), Tarieren/Enttarieren (Tarowanie/odtarowanie), Tarieren/
Nullsetzen (Tarowanie/zerowanie), Analogtest (Test analogowy), 10-fache Aulösung
anzeigen (Wyświetlanie w 10-krotnej rozdzielczości)

Notyikacja:

Funkcje punktu ważenia są aktywne tylko wtedy, gdy włączono wskazanie masy.

Wybór Funkcja

ohne Funktion (bez
funkcji)

Przycisk nie ma żadnej funkcji.

Sprache wechseln (Zmi-
ana języka)

Wybranie powoduje natychmiastowe wyświetlenie menu
w wybranym języku.

Benutzer wechseln
(Zmiana użytkownika)

Na wyświetlaczu pojawia się okno logowania.

Gerät sperren (Zabloko-
wanie urządzenia)

Funkcja ta jest możliwa tylko po włączeniu zarządzania
użytkownikami.

Gewichtseinheit um-
schalten (Przełączanie
jednostki masy)

Pomiędzy wyświetlanymi jednostkami można się pr-
zełączać (patrz rozdział 4.7.1.3). Funkcja ta jest możliwa
tylko wtedy, gdy wybrano przynajmniej 2 jednostki.

Tarieren (Tarowanie) Zapis obecnej masy brutto do pamięci tary.

Enttarieren (Odtarowa-
nie)

Następuje przełączenie na tryb brutto.

Tarieren/Enttarieren
(Tarowanie/odtarowa-
nie)

Następuje tarowanie wagi, o ile nie była wytarowana wc-
ześniej lub odtarowanie wagi, jeżeli była wcześniej wyta-
rowana.

Tarieren/Nullsetzen
(Tarowanie/zerowanie)

Następuje tarowanie wagi, o ile nie była wytarowana wc-
ześniej, a potem ustawienie wskazania na 0.

Analogtest (Test analo-
gowy)

Urządzenie przeprowadza test wybranego analogowego
punktu ważenia tylko dla wyświetlonej obecnej masy.

10-fach Aul. anzeigen
(Wyświetlanie w
10-krotnej rozdzielczoś-
ci)

Przez krótki czas urządzenie wyświetla wartość masy w
10-krotnej rozdzielczości.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.4 Parametry sieciowe
W pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się parametry
sieciowe.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Netzwerkparameter @admin

AA
BB
CC

HW-Adresse

Gerätename (Hostname)

benutze DHCP

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

FernzugriffFernzugriff

Webserver freigegeben

VNC-Zugang freigegeben

VNC-Client

VNC-Passwort

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[HW Adresse (Adres sprzętowy)]

Stały adres określony przez urządzenie.

[Gerätename (Hostname) (Nazwa urządzenia [nazwa hosta])]

UWAGA

Nazwa urządzenia może występować w sieci tylko raz!
Koniecznie stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w IT.

Każde urządzenie musi mieć inną nazwę.

1. Wybrać [Netzwerkparameter (Parametry sieciowe)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Nazwa urządzenia wybierana przez użytkownika dowolnie z następującymi
ograniczeniami:

- Minimalnie 2, maksymalnie 24 znaki.

- 1. znak musi być literą, spacje są niedozwolone.

- Dozwolone są znaki 0–9, A–Z (nie rozróżnia się pisowni małą i dużą literą).

- "–" lub "." mogą występować, ale nie mogą stać na końcu ani bezpośrednio po
sobie.

Wprowadzanie danych: z klawiatury

[benutze DHCP (użyj DHCP)]

W przypadku wstawienia symbolu ptaszka ☑ (ustawienie domyślne: DHCP wybrane),
serwer nadaje automatycznie adres IP, maskę podsieci i bramkę domyślną.

Jeżeli nie wstawiono symbolu ptaszka ☐, ustawienia [IP-Adresse (Adres IP)],
[Subnetzmaske (Maska podsieci)] i [Standard- Gateway (Brama domyślna)] trzeba
wprowadzić w porozumieniu z administratorem odpowiedzialnym za system.

Netzwerkparameter @admin

HW-Adresse

Gerätename (Hostname)

benutze DHCP

IP-Adresse

Subnetzmaske

Standard-Gateway

FernzugriffFernzugriff

Webserver freigegeben

VNC-Zugang freigegeben

VNC-Client

VNC-Passwort

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sichern

[Webserver freigegeben (Odblokowanie serwera sieciowego)]

Jeżeli wstawiono symbol ptaszka ☑, można korzystać z interfejsu przeglądarkowego
urządzenia.

[VNC-Zugang freigegeben (Odblokowanie dostępu VNC)]

Jeżeli wstawiono symbol ptaszka ☑, można obsługiwać urządzenie za pośrednictwem
VNC.

[VNC-Client (Klient VNC)]

Na podstawie tego adresu system może przydzielić dostęp.

Adres Dostęp

172.24.21.101 Dostęp tylko dla klienta o tym adresie.

172.24.21.255 Dostęp dla wszystkich klientów w zakresie adresów
172.24.21.1…172.24.21.254.

255.255.255.255 Dostęp dla klienta o dowolnym adresie
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[VNC-Passwort (Hasło VNC)]

Jeżeli wprowadzono hasło (maksymalnie 8 znaków), trzeba je wprowadzić w kliencie
VNC, aby uzyskać dostęp do interfejsu.

Przycisk programowalny [Standard]

- przywraca nazwę hosta na PR5900-XXXXXX, przy czym XXXXXX są to ostatnie
3 oktety adresu sprzętowego (MAC-ID).

- Ustawia opcję [benutze DHCP (użyj DHCP)] na aktywną.

- Ustawia adres IP na 0.0.0.0.

- Ustawia maskę podsieci na 0.0.0.0.

- Ustawia bramę domyślną na 0.0.0.0.

- Ustawia klienta VNC na 255.255.255.255.

- Przywraca hasło VNC na [kein Passwort (brak hasła)].

Notyikacja:

Urządzenie Blackbox: DHCP jest nieaktywne, ustawiono stały adres IP
192.168.1.2, patrz także rozdział 2.8.2.

4.5 Udostępnione udziały sieciowe
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry udostępnionych katalogów (Udostępnione udziały sieciowe) i udostępnia w
celu konserwacji systemu (np. zapisu/zabezpieczania danych w sieci).

- [Einfügen (Dodaj)], patrz rozdział 4.5.1.

- [Ändern (Zmień)], patrz rozdział 4.5.2.

- [Entfernen (Usuń)], patrz rozdział 4.5.3.

Bezwzględnie zachować poniższą kolejność:

- Na serwerze/notebooku/PC udostępnić co najmniej jeden katalog, patrz podręcznik
obsługi danego systemu operacyjnego (np. Windows 7: kliknąć katalog, trzymając
naciśnięty prawy przycisk myszy, kliknąć [Erweiterte Freigabe (Udostępnianie
zaawansowane)…] i wybrać opcję[diesen Ordner freigeben (Udostępnij ten folder)].
Na koniec kliknąć [OK].)

- W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu) ]-
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)] skonigurować
połączenia z udostępnionymi wcześniej na serwerze/notebooku/PC katalogami.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4.5.1 Dodaj
W tej pozycji menu (Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe])
koniguruje się i dodaje parametry dla udostępnionych katalogów (udostępnionych
udziałów sieciowych).
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)]- [Einfügen (Dodaj)].

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Keine Verbindung konfiguriert

Einfügen Ändern Entfernen

Lista jest pusta, ponieważ jeszcze nie skonigurowano żadnego połączenia.

Wybrać [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)] i
potwierdzić wybór.

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Keine Verbindung konfiguriert

Einfügen Ändern Entfernen

Pojawi się okno z istniejącymi, udostępnionymi udziałami sieciowymi.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Einfügen (Dodaj)].
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Netzwerkfreigabeverbindung erstellen @admin
AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort ***********************************...

Test Sichern

[Verbindungsname (Nazwa udziału sieciowego)]

Nazwa może występować tylko raz.

Wprowadzona wartość: maks. 16 znaków alfanumerycznych

[Server (Serwer)]

Można wprowadzić nazwę hosta (patrz rozdział 4.4) lub adres IP.

[Freigabename auf dem Server (Nazwa udziału udostępnionego na serwerze)]

Nazwa na serwerze, na którym utworzono katalog.

Wprowadzona wartość: maks. 64 znaki

[Verzeichnispfad (Ścieżka dostępu katalogu)]

Istniejąca ścieżka dostępu katalogu w obrębie udostępnionego udziału sieciowego
(tylko, jeżeli wymagana).

Ścieżka dostępu katalogu wybierana przez użytkownika z następującymi
ograniczeniami:

- Dozwolona liczba znaków: maks. 128.

- Dozwolone są znaki 0–9, A–Z (nie rozróżnia się pisowni małą i dużą literą).

- Spacja lub znak "/" nie mogą być na początku.

- Nie może być spacji ani znaków "//", "./", " /", ".." ani "/ ".

- Spacje lub znaki "." albo "/" nie mogą być na końcu.

- Nie wolno używać "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" ani "*".

Wprowadzanie danych: z klawiatury

[Domain (Domena)]

Istniejący zakres dla udostępnionego udziału sieciowego (tylko, jeżeli wymagany).

Wprowadzona wartość: maks. 64 znaki

[Benutzername (Nazwa użytkownika)]

Nazwa użytkownika w sieci (tylko jeżeli wymagana).

Wprowadzona wartość: maks. 64 znaki

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Passwort (Hasło)]

Hasło w sieci (tylko jeżeli wymagane).

Wprowadzona wartość: maks. 64 znaki

Netzwerkfreigabeverbindung bearbeiten @admin

AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort

Report

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sichern

ii
Test bestanden

Ok

Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, trzeba zmienić konigurację.

4.5.2 Zmiana
W tej pozycji menu (Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe])
zmienia się parametry dla skonigurowanych, udostępnionych katalogów
(udostępnionych udziałów sieciowych).
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)]- [Ändern (Zmiana)].

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Test], aby przetestować połączenie.
Pojawia się okno informacyjne.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok], aby zamknąć okno.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

Wyświetli się nowo skonigurowane połączenie (tu: Report [Raport]).
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Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

Netzwerkfreigabeverbindung bearbeiten @admin
AA
BB
CC

Verbindungsname

Server

Freigabename auf dem Server

Verzeichnispfad

Domäne

Benutzername

Passwort

Report

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sichern

4.5.3 Usuwanie
W tej pozycji menu (Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe])
usuwa się / kasuje parametry dla skonigurowanych, udostępnionych katalogów
(udostępnionych udziałów sieciowych).

Notyikacja:

System kasuje tylko ustawienia w urządzeniu.

Nie są kasowane pliki w udziałach sieciowych.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)]- [Entfernen
(Usuwanie)].

1. Wybrać odpowiednie udziały.
2. Nacisnąć przycisk programowalny [Ändern (Zmień)].

Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać, potwierdzić i ew. zmienić poszczególne parametry, patrz rozdział 4.5.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Test], aby przetestować połączenie.
5. Ew. jeszcze raz zmienić konigurację.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

Konfigurierte Netzwerkfreigabeverbindungen @admin

Report

Einfügen Ändern Entfernen

??
Netzwerkfreigabeverbindung Report löschen?

Ja Nein

4.6 Parametry magistrali Fieldbus
W tym punkcie menu (pod Ustawienia systemowe) konigurowane są parametry
zainstalowanej karty Fieldbus.
Ten punkt menu można wybrać jedynie, gdy w opcji FB jest zainstalowana karta Fieldbus.
W zależności od zainstalowanej karty Fieldbus automatycznie wyświetli się odpowiedni
protokół Fieldbus:

- [Proibus‑DP] do PR 1721/51

- [DeviceNet] do PR 1721/54

- [CC-Link] do PR 1721/55

- [ProiNet I/O] do PR 1721/56 i PR 1721/76

- [EtherNet IP] do PR 1721/57 i PR 1721/77

Notyikacja:

Protokół dla złącza wagi jest opisany w rozdziale 8.2.

Protokół dla złącza SPM jest opisany w rozdziale 8.3.

1. Wybrać odpowiednie udziały.
2. Nacisnąć przycisk programowalny [Entfernen (Usuwanie)].

Ukaże się okno z pytaniem.

3. Nacisnąć odpowiedni przycisk programowalny.
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Dostęp poprzez MENU - [Obsługa] - [Ustawienia systemowe] - [Parametry magistrali
Fieldbus].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Feldbusparameter @admin

FeldbusprotokollFeldbusprotokoll

E/As

Feldbus-Betriebsart

Waagen-Schnittstelle

IP-Adresse

Subnetzmaske

ProfiNet

8 Byte E/A

Waagen-Schnittstelle

WP A

192.168.1.1

255.255.255.0

Standard Sichern

Parametry zależą od danej magistrali Fieldbus (tutaj: ProiNet).

[E/As]

Wybór: Wejścia/wyjścia 8…256 bajtów

[Tryb pracy magistrali Fieldbus]

Wybór: Tylko aplikacja, Złącze wagi, Złącze SPM

Tryb [Tylko aplikacja] jest wybierany w aplikacjach projektowych.

Tryb [Złącze wagi] jest wybierany w przypadku, gdy przez złącze magistrali Fieldbus
są wymieniane wartości wagi i aplikacji.

Tryb [Złącze SPM] jest wybierany w przypadku, gdy przez złącze magistrali Fieldbus
jest uzyskiwany dostęp do SPM.

[Złącze wagi]

Wybór: WP A (odpow. 8 bajtów); WP A, B (odpow. 16 bajtów); WP A, B, C (odpow.
24 bajtów); WP A, B, C, D (odpow. 32 bajtów, projektow. 64 bajtów)

1. Wybrać [Parametry magistrali Fieldbus] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Protokoły sieciowe Fieldbus:

[Adres IP]

Wprowadzanie danych: za pomocą klawiatury

[Maska podsieci]

Wprowadzanie danych: za pomocą klawiatury

ProiBus-DP:

[Adres ProiBus DP]

Wprowadzanie danych: za pomocą klawiatury

4.6.1 Ustawienia Fieldbus dla PLC
Koniguracja interfejsu odbywa się w urządzeniu w pozycji [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Feldbusparameter (Parametry magistrali Fieldbus)] , patrz
rozdział 4.6.
Warunki:

- Zainstalowano właściwą kartę Fieldbus, patrz podręcznik instalacji PR 5900.

- Parametry wybrano i zapisano odpowiednio do punktów ważenia (1× WP = 8 bajtów
WE/WY), patrz rozdział 4.6.

- Do środowiska programistycznego PLC wczytano odpowiednie dane opisów
urządzenia, patrz podręcznik instalacji PR 5900.

- ProiBus-DP: xx_xx.gsd

- DeviceNet: xx_xx.eds

- ProiNet I/O: GSDML-xx-xx-xx-xx.xml

- EtherNet-IP: xx_xx_xx.eds

Test karty:
Karty Fieldbus mają diody LED, wskazujące stan, patrz podręcznik instalacji PR 5900.
W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] - [Hardware
testen (Test sprzętu)] - [E/A Kartentest (Test kart WE/WY)] - [Option-FB (Opcja FB) ]
system wyświetla wszystkie wejścia i wyjścia.

UWAGA

Możliwe problemy z siecią
Należy nadać jednoznaczną nazwę urządzenia dla koniguracji sprzętu i
przypisywania/pobierania.

4.7 Wägepunkte (Punkty ważenia)
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) przypisuje się dane
układy elektroniczne modułu ważącego logicznemu punktowi ważenia i je koniguruje.

- [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)], patrz rozdział 4.7.1.

- [Flüssigkeitzähler (Licznik cieczy)], patrz rozdział 4.7.2.

3. Nacisnąć przycisk programowy [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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- [Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika)], patrz
rozdział 4.7.3.

- [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- [SBI-Waage (Waga SBI)], patrz rozdział 4.7.6.

- [Pendeo Truck], patrz rozdział 4.7.7.

- [Pendeo Process], patrz rozdział 4.7.8.

- [PR-Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net)], patrz rozdział 4.7.9.

- [Mettler-Waage (Waga irmy Mettler)], patrz rozdział 4.7.10.

- [SMA-Waage (Waga SMA)], patrz rozdział 4.7.11.

Urządzenie może zarządzać maks. 4 punktami ważenia (wagami). Liczbę wag do
wykorzystania określa się jednak pakietem aplikacji. Rozróżnia się między izycznym
układem elektronicznym modułu ważącego / wagą (np. [intern (wewnętrzny)], [xBPI-
Waage (waga xBPI)]) i logicznym punktem ważenia (WP‑A, WP‑B, WP‑C oraz WP‑D).
Utworzenie sumy dwóch wag może nastąpić tylko w sposób C = A+B.

Ograniczenia dotyczące wyboru protokołu wag:

- Jednocześnie możliwe jest korzystanie z maks. 3 protokołów cyfrowych wag (z
wyjątkiem SBI):

- xBPI,

- Pendeo.

- Możliwe są tylko maks. 2 protokoły cyfrowe wag, jeżeli wybrano [Bedienung
(Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Angeschlossene Geräte
(Przyłączone urządzenia)] - [ModBus-RTU Master].

W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] izyczny punkt ważenia można przyporządkować
logicznemu punktowi ważenia zgodnie z poniższą tabelą:

Układ elektroniczny modułu ważącego Logiczny punkt ważenia

WP‑‑A WP‑‑B WP‑‑C WP‑‑D

[nicht zugewiesen (nieprzypisane)] W W W W

[interner Wägepunkt (wewnętrzny punkt ważenia)] W W - -

[A+B] - - W -

[Flüssigkeitszähler (Licznik cieczy)] W W W W

[Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana
przez użytkownika)]

W W W W

[xBPI-Waage (Waga xBPI)] W W W W

[SBI‑Waage (Waga SBI)] W W W W

[Pendeo Truck] W W W W

[Pendeo Process] W W W W

[PR‑Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net)] W W W W
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Układ elektroniczny modułu ważącego Logiczny punkt ważenia

WP‑‑A WP‑‑B WP‑‑C WP‑‑D

[Mettler-Waage (Waga irmy Mettler)] W W W W

[SMA‑Waage (Waga SMA)] W W W W

Jeżeli do gniazda A lub B przyłączono wewnętrzny układ elektroniczny modułu ważącego
PR 5900, nastąpi automatyczne przypisanie do punktu ważenia A lub B.
Układ elektroniczny modułu ważącego można przypisać tylko raz logicznemu punktowi
ważenia.
Jako ustawienie fabryczne system wyświetla WP‑A.

Tym przyciskiem można przełączyć wskazanie na odpowiedni punkt ważenia.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)].

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4.7.1 Wewnętrzny punkt ważenia
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się i koniguruje układ
elektroniczny modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)
logicznemu punktowi ważenia.

Wybrać [Wägepunkte (Punkty ważenia)] i potwierdzić.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

Pojawi się menu Wägepunkte (Punkty ważenia).
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- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.1.1.

- [Justieren (Wzorcowanie)], patrz rozdział 4.7.1.2.

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.

- [Modiizieren (Modyikacja)] (tylko w przypadku niewielkich zmian), patrz
rozdział 4.7.1.2.2.

- [Einheiten (Jednostki)] (jednostki wskazania i dokładność wskazania), patrz
rozdział 4.7.1.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)].

Wägepunkt A @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt A @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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4.7.1.1 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układów elektronicznego modułu
ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).
Wyczerpujący opis następujących parametrów:

- [W&M] (Tryb wymagający legalizacji), patrz rozdział 4.7.1.1.1).

- [Bereichsmodus (Tryb zakresu)] (Wybór zakresu dla wag), tryb wielozakresowy, patrz
rozdział 4.7.1.1.2 i waga wielopodziałkowa, patrz rozdział 4.7.1.1.3

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] .

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

1. W tym przypadku: Wybrać [Wägepunkt A (Punkt ważenia A)] z [Interner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter
(Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Messzeit

Digitales Filter

Grenzfrequenz

Externe WZ-Versorgung

kein

160 ms

aperiodisch

2.00 Hz

kleiner gleich 8 V

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii)

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.1.1

[Messzeit (Czas pomiaru)]

Można wybrać czas trwania pomiaru.

Wybór: 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms , 80 ms, 160 ms, 320 ms, 640 ms, 960 ms,
1280 ms, 1600 ms, ≤1 s

W trybie wymagającym legalizacji trzeba wybrać czas pomiaru ≤1 s.

[Digitales Filter (Filtr cyfrowy)]

Poniżej przedstawiono przykłady sygnałów zakłócających dla różnych typów iltrów:

- Bessel-Filter (Filtr Bessela)

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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- Aperiodisches Filter (Filtr aperiodyczny)

- Butterworth-Filter (Filtr Butterwortha)

- Tschebyschef-Filter (Filtr Czebyszewa)

Filtr cyfrowy można włączyć tylko wtedy, gdy nastawiony jest czas pomiaru ≤160 ms.

Wybór: kein Filter (brak iltra), Bessel, aperiodisch (aperiodyczny), Butterworth,
Tschebyschef (Czebyszow).

Jeżeli podczas pracy nie oczekuje się drgań o szczególnie wysokiej częstotliwości,
zalecamy następujące ustawienia:

- [Messzeit (Czas pomiaru)]: ≤160 ms

- [Digitales Filter (Filtr cyfrowy)]: aperiodisch (aperiodyczny)

- [Grenzfrequenz (Częstotliwość graniczna)]: 2.00 Hz
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[Grenzfrequenz (Częstotliwość graniczna)]

Im niższa jest częstotliwość graniczna, tym bardziej bezwładne jest zachowanie
pomiarowe i tym bardziej stabilny jest wynik pomiaru.

Można wprowadzić częstotliwość graniczną dla iltra dolnoprzepustowego,
dopuszczalny zakres. 0,01…40,00 Hz.

Możliwość ustawienia zależy od czasu pomiaru.

Wiersz menu [Grenzfrequenz (Częstotliwość graniczna)] wyświetla się tylko wtedy,
gdy iltr cyfrowy jest włączony.

[Externe Wägezellenversorgung (Zewnętrzne zasilanie przetworników
wagowych)]

Wybrano napięcie zewnętrznego zasilania.

Wybór: kleiner gleich 8 V (mniejsze lub równe 8 V), größer 8 V (większe niż 8 V)
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandszeit

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

0.50 s

1.0 d

25 s

50.00 d

Ja

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)]

Parametrami [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] oraz [Stillstandsbereich (Zakres
stanu równowagi)]można określić spoczynek wagi (stabilność mechaniczną wagi).

Wartość parametru [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] podaje się w sekundach,
dopuszczalny zakres: 0.00…2 s.

Przedział czasu, który można wprowadzić to 0.00…2.00 s, wynosi on jednak zawsze
przynajmniej tyle, co czas pomiaru.

[Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)]

Stabilność mechaniczną wagi system wykrywa tak długo, jak długo zmiany wartości
masy wagi będą się mieściły w tym zakresie.

Wartość parametru [Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)] podaje się w
jednostce "d", dopuszczalny zakres: 0.01…10.00 d.

W trybie podlegającym legalizacji wybrać ≤1 d.

[Tarierwartezeit (Czas oczekiwania na tarowanie)]

Czas anulowania dla niewykonalnego polecenia tarowania/zerowania (np. ze względu
na brak stabilności mechanicznej wagi, nieprawidłowe ustawienie iltra, za dużą
rozdzielczość, zbyt wąskie warunki stanu równowagi).

Wartości podaje się w sekundach, dopuszczalny zakres: 0.0…[2.5]…25 s.
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W przypadku wartości 0.0 s tarowanie następuje tylko wtedy, gdy waga znajduje się
w stanie spoczynku.

[Nullsetzbereich (Zakres zerowania)]

Określenie zakresu +/- wokół punktu zerowego wyznaczonego przez ciężar własny
podczas wzorcowania. W obrębie tego zakresu

- wyświetlaną wartość brutto masy można ustawić na wartość zerową, naciskając
przycisk zerowania (lub odpowiednim poleceniem zewnętrznym) oraz

- aktywne jest automatyczne śledzenie zera.

Zakres regulacji: 0.00…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji należy w tym miejscu wprowadzić ≤2% wartości
maks., przykład: 60 d dla 3000 e klasy III.

[Nullnachführung (Śledzenie zera)]

Waga automatycznie utrzymuje wskazanie zera w obrębie określonych granic.

Wybór: Nein, Ja (nie, tak)

Wybór [Nein (Nie)] powoduje ukrycie trzech kolejnych parametrów.

Wybór [Ja (tak)] wymusza wprowadzenie wartości dla kolejnych trzech parametrów.

[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Zakres wskazań śledzenia zera)]

Jest to zakres, w obrębie którego automatyczne śledzenie zera wyrównuje
odchylenia.

Zakres regulacji: 0.25…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić < 0.5 d.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullnachführungsschritt (Kroki śledzenia zera)]

Jeżeli wystąpi skok masy powyżej ustawionej wartości, funkcja automatycznego
śledzenia przestaje działać.

Możliwy do nastawienia zakres kroków śledzenia automatycznego: 0.25…10 d

W trybie podlegającym obowiązkowej legalizacji wprowadzić ≤0.5 d.

[Nullnachführungszeit (Czas śledzenia zera)]

Odstęp czasu dla automatycznego śledzenia zera.

Zakres regulacji: 0.1…25 s
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W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić 1 s.

[Überlast (Przeciążenie)]

Zakres wagi jest powyżej obciążenia maksymalnego (Max.) bez komunikatu o błędzie.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić maks. wartość 9 d = e.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Bereichsmodus (Tryb zakresu)]

Wybór: Ein Bereich (jednozakresowy), Mehrbereich (wielozakresowy), Mehrteilung
(wielopodziałkowy)

Wybór zakresu dla wag i ich ustawień, patrz rozdział 4.7.1.1.2 oraz 4.7.1.1.3.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.1.1.1 W&M (tryb wymagający legalizacji)

W tej pozycji menu (Parameter [Parametry]) koniguruje się parametry trybu
wymagającego legalizacji układu elektronicznego modułu ważącego Interner
Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)]- [W&M].
Dostępny wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii)

[kein (brak)] [OIML] [NTEP] [NSC]

Wskazanie wartości
brutto

B B G G

0,2 mV/V @
30.000 d

0,2 mV/V @
3000 e

0,2 mV/V @
3000 e

0,2 mV/V @
3000 e

Zalecane
min. sygnały pomiaro-
we 0,4 mV/V @

60.000 d
0,4 mV/V @
6000 e

0,4 mV/V @
6000 e

0,4 mV/V @
6000 e

Jeżeli wybrano tryb podlegający obowiązkowej legalizacji, wybrać odpowiednie
ustawienia parametrów (śledzenie punktu zerowego, itp.). Nie następuje żadna kontrola.
Każdy zapis wzorcowania lub zmienionych parametrów generuje jednorazową liczbę
kontrolną. Można ją zobaczyć w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen
(Informacje systemowe)] - [Justierprüfzahlen anzeigen (Wyświetlanie liczb kontrolnych
wzorcowania)] (patrz rozdział 5.7) i ewentualnie zapisać na tabliczce W&M.
Patrz też rozdział 4.7.1.2.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.1.1.2 Tryb zakresu: wielozakresowy

W tej pozycji menu (Parameter [Parametry]) koniguruje się wagę wielozakresową (klasy
III lub wagę jednozakresową klasy I i II ze zmienną wartością podziałki) układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).
Waga wielozakresowa jest wagą o dwóch albo więcej zakresach ważenia, o różnych
obciążeniach maksymalnych i wartościach podziałki. Istnieje tylko jeden przetwornik
obciążenia, przy czym każdy zakres obejmuje wartości od zera do jego obciążenia
maksymalnego.
W przypadku [Bereichsmodus (trybu zakresu)] = [Mehrbereich (wielozakresowy)] skala
ma do 3 zakresów ew. zakresów częściowych o różnej rozdzielczości.
W pasku górnym wskazania masy widoczny jest obecnie używany zakres (R1, R2 lub R3)
oraz wartości Max, Min i d (lub e dla układów legalizowanych) (przykład: waga
wielozakresowa w zakresie R2):

WP-AWP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Punkty przełączania [Grenzbereich 1 (Zakres graniczny 1)] i [Grenzbereich 2 (Zakres
graniczny 2)] tworzą granice zakresów. Gdy tylko masa brutto przekroczy zakres 1,
uaktywnia się kolejny wyższy zakres z kolejną wyższą wartością podziałki (1, 2, 5, 10, 20,
50). W momencie zmniejszania obciążenia pozostaje wartość podziałki poprzedniego
zakresu pomiarowego. Jeżeli masa brutto < 0,25 d zakresu 1, waga pozostaje w
spoczynku i nie jest wytarowana, nastąpi przełączenie do zakresu 1 wraz z odpowiednią
wartością podziałki.

Notyikacja:

Podczas wzorcowania funkcja pracy wielozakresowej jest zasadniczo wyłączona.

Przykład:
Bereichsmodus (Tryb zakresu): Mehrbereich (Wielozakresowy)
Zakres 1: 0…1000 g (w przypadku wzorcowania ustalonej wartości podziałki: 0,1 g)
Zakres 2: 0…2000 g (kolejna większa wartość podziałki: 0,2 g)
Zakres 3: 0…3000 g (kolejna większa wartość podziałki: 0,5 g)
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)]- [Bereichsmodus (Tryb zakresu)] - [Mehrbereich (Wielozakresowy)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

1. Wybrać [Bereichsmodus (tryb zakresu)] i potwierdzić wybór.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullpunktnachführungsschritt

Nullpunktnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

Ein Bereich

Mehrbereich

Mehrteilung

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

Bereichsgrenze 1

Bereichsgrenze 2

1.0 s

9 d

20 d

Mehrbereich

1000.0 g

2000.0 g

Standard Sichern

4.7.1.1.3 Tryb zakresu: waga wielopodziałkowa

W tej pozycji menu (Parameter [Parametry]) koniguruje się wagę wielopodziałkową
(klasy III lub wagę jednozakresową klasy I i II ze zmienną wartością podziałki) układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).
Waga wielopodziałkowa jest to waga o jednym zakresie ważenia, podzielonym na
częściowe zakresy ważenia. Każdy częściowy zakres ważenia ma inną wartość podziałki,
przy czym zakres ważenia przełączany jest automatycznie, zależnie od obciążenia
zarówno podczas obciążania, jak i podczas odciążania.
W [Bereichsmodus (trybie zakresu)] = [Mehrteilung (wielopodziałkowy)] skala ma do
3 zakresów ew. zakresów częściowych o różnej rozdzielczości.
W pasku górnym wskazania masy widoczny jest obecnie używany częściowy zakres
ważenia (R1, R2 lub R3) oraz wartości Max, Min i d (ew. e dla układów legalizowanych)
(przykład: waga wielopodziałkowa w zakresie R2):

WP-AWP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Mehrbereich (Wielozakresowy)] i potwierdzić wybór.

3. Ustawić punkt przełączania z zakresu 1 na 2: dla [Bereichsgrenze 1 (Granica zakresu
1)] wprowadzić 1000.0 g.

4. Ustawić punkt przełączania z zakresu 2 na 3: dla [Bereichsgrenze 2 (Granica zakresu
1)] wprowadzić 2000.0 g.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Parametry [Grenzbereich 1 (Zakres graniczny 1)] i [Grenzbereich 2 (Zakres graniczny 2)]
tworzą częściowe zakresy ważenia. Gdy tylko wskazanie masy przekroczy zakres
częściowy 1, uaktywnia się kolejny wyższy zakres z kolejną wyższą wartością podziałki (1,
2, 5, 10, 20, 50).

Notyikacja:

Podczas wzorcowania funkcja pracy wielopodziałkowej jest zasadniczo wyłączona.

Przykład:
Bereichsmodus (Tryb zakresu): wielopodziałkowy
Zakres częściowy ważenia 1: 0…1500 g (podczas wzorcowania ustawionej wartości
podziałki: 0,1 g)
Zakres częściowy ważenia 2: 1500…2900 g (kolejna większa wartość podziałki: 0,2 g)
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)]- [Bereichsmodus (Tryb zakresu)] - [Mehrteilungswaage (Waga
wielopodziałkowa)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägepunkte @admin

Nullpunktnachführungsschritt

Nullpunktnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

Ein Bereich

Mehrbereich

Mehrteilung

1. Wybrać [Bereichsmodus (tryb zakresu)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Mehrteilung (Wielopodziałkowy)] i potwierdzić wybór.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungsschritt

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

Bereichsgrenze 1

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Mehrteilung

1500.0 g

Standard Sichern

4.7.1.2 Wzorcowanie

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.

- [Max (Maks)] (maksymalne obciążenie), patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Wartość podziałki)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Ciężar własny dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.3, a w razie koniecznej
Korrektur (korekta) patrz także rozdział 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Maks. dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

- [Modiizieren (Modyikacja)] (tylko w przypadku niewielkich zmian), patrz
rozdział 4.7.1.2.2.

- [Max (Maks)] (maksymalne obciążenie), patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Wartość podziałki)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Ciężar własny dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.3, a w razie koniecznej
Korrektur (korekta) patrz także rozdział 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Maks. dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

- [Totlast bei (Ciężar własny dla)] (korekta), patrz rozdział 4.7.1.2.3.

Notyikacja:

Z pozycji menu [Modiizieren (Modyikacja)] można korzystać tylko w celu
wprowadzenia mniejszych zmian (np. zmiany ciężaru własnego / obciążenia wstępnego,
dostosowanie wartości mV/V do ciężaru własnego / obciążenia wstępnego i/lub
wartości Max, zmiany wartości podziałki).

Zasadniczo wybierać pozycję menu [Neu (Nowe)].

3. Ustawić Teilwägebereich (Zakres częściowy ważenia) 1: dla [Bereichsgrenze 1 (Granica
zakresu 1)] wprowadzić 1500.0 g.

4. Ustawić Teilwägebereich (Zakres częściowy ważenia) 2: dla [Bereichsgrenze 2
(Granica zakresu 1)] wprowadzić 2900.0 g.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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W zastosowaniach podlegających legalizacji przy wyborze ustawień przestrzegać
wymogów ustawowych oraz warunków określonych w certyikacie badań i w
dopuszczeniu.
Istnieją dwie możliwości zabezpieczenia danych wzorcowania:

- Przełącznik CAL

Dane wzorcowania można zabezpieczyć przełącznikiem CAL A/B, a
przyporządkowanie układu elektronicznego modułu ważącego można zabezpieczyć
przełącznikiem CAL 1 (patrz rozdział 2.7.1), które powinny być zaplombowane w
położeniu "zabezpieczonym" w przypadku zastosowań podlegających legalizacji.

Notyikacja:

Przełączniki CAL A/B są dostępne tylko po demontażu tylnej ścianki.

- Oprogramowanie

Każdy zapis wzorcowania lub zmienionych parametrów generuje jednorazową liczbę
kontrolną. Można ją zobaczyć w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systeminformationen (Informacje systemowe)] - [Justierprüfzahlen anzeigen
(Wyświetlanie liczb kontrolnych wzorcowania)] (patrz rozdział 5.7) i ewentualnie
zapisać na tabliczce W&M.

Przed wzorcowaniem trzeba przyporządkować punkt ważenia, patrz rozdział 4.7.
W trakcie wzorcowania urządzenie musi być ustawione na tryb wskazywania wartości
brutto (ew. odtarować).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt A (Punkt ważenia A)] z [Interner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia)] i nacisnąć przycisk programowalny [Justieren
(Wzorcowanie)].
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4.7.1.2.1 Nowe

W tej pozycji menu przeprowadza się i koniguruje nowe Justierung (Wzorcowanie)
układu elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia).
Opisy i ustawienia pozycji [Max (Maks.)], [Teilungswert (Wartość podziałki)], [Totlast bei
(Ciężar własny dla)] oraz [Max bei (Maks. dla)] opisano w następujących rozdziałach:

- [Max (Maks)] (maksymalne obciążenie), patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Wartość podziałki)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Ciężar własny dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.3, a w razie koniecznej
Korrektur (korekta) patrz także rozdział 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Maks. dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Neu (Nowe)] rozpocznie nowe
wzorcowanie, patrz rozdział 4.7.1.2.1.

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Modiizieren (Modyikacja)]
(używać tylko do wprowadzania małych zmian!) powoduje zmianę
istniejącego wzorcowania, patrz rozdział 4.7.1.2.2.

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.
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Po wybraniu opcji [Neu (Nowe)] system najpierw przywróci dane do stanu
fabrycznego (default), a następnie rozpocznie się wzorcowanie.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

??
SPAN und Totlast

werden zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Do anulowania wyboru służy przycisk programowalny [Abbruch (Anuluj)].

WP-AWP-A Max 3000kg d= 1g

00++ kgkg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000 kg

1 kg

mV/V

mV/V

µV/d

0.000000

1.000000

4.000000

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

[Max (Maks.)] (maksymalne obciążenie)

Maksymalna masa możliwa do zmierzenia bez ciężaru własnego.

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Wartość podziałki (d) jest różnicą między dwiema następującymi po sobie
wartościami wskazania.

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Totlast bei (Ciężar własny dla)]

Przyjęcie pustej wagi lub pustego zbiornika jako ciężaru własnego (przypadek
normalny).

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.3.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Neu (Nowe)].

Wyświetli się okno z pytaniem bezpieczeństwa.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)]. System przywróci ustawienia
fabryczne.

Pojawi się okno wyboru.

3. Skonigurować i potwierdzić parametry w zadanej kolejności.
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[Max bei (Maks. dla)]

Wzorcowanie z masami, bez mas (z zastosowaniem wartości mV/V lub danych) albo
przeprowadzenie linearyzacji, patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

- [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (z zastosowaniem wartości mV/V)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (z zastosowaniem danych)] dane przetworników wagowych (smart
calibration), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear.] (Linearyzacja), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

berechne den Referenzwert
für den Wägeelektroniktest...

To okno wyświetla się tylko na krótko.

Wyświetli się maksymalne obciążenie (Max) ze znacznikiem "TST" i bez jednostki
miary.

Wyświetli się następujące potwierdzenie: "Sichere Justierung…" (Pewne wzorcowanie)

Notyikacja:

Po zakończeniu wzorcowania, w menu [Param] ustawić parametr [Einstellungen
gesperrt (Ustawienia zablokowane)], aby za pośrednictwem oprogramowania
uaktywnić zabezpieczenie przed nadpisaniem (patrz także rozdział 2.7.2).

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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Notyikacja:

Każdy zapis wzorcowania lub zmienionych parametrów generuje jednorazową
liczbę kontrolną. Można ją zobaczyć w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systeminformationen (Informacje systemowe)] - [Justierprüfzahlen anzeigen
(Wyświetlanie liczb kontrolnych wzorcowania)] (patrz rozdział 5.7) i ewentualnie
zapisać na tabliczce W&M.

Zapis aplikacji wymagającej legalizacji, patrz rozdział 4.7.1.2.

4.7.1.2.1.1 Maks. (maksymalne obciążenie)

W tej pozycji menu (Neu/Modiizieren [Nowy/Modyikacja]) podczas wzorcowania
układu elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia) określa się masę maksymalną.
Maksymalne obciążenie (Max) określa maksymalną mierzoną masę bez ciężaru własnego
oraz odpowiednią liczbę miejsc po przecinku do wyświetlania. Wartość Max (maksymalne
obciążenie) ma zazwyczaj wartość mniejszą niż wydajność zastosowanych przetworników
wagowych (obciążenie nominalne przetwornika wagowego x liczba przetworników
wagowych).
Dopuszczalne wartość dla maksymalnego obciążenia: Maks. wartość masy
0.00010…999999 w mg, g, kg, t, lb lub oz.
Maks. wartość masy musi być liczbą całkowitą podzielną przez wartość podziałki (1 d),
może składać się z 6 znaków i wprowadzana jest jako wartość liczbowa z kropką
dziesiętną albo bez.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu/Modiizieren (Nowe/Modyikacja)] - [Max (Maks.)].

5. Przyciskiem EXIT anulować wzorcowanie.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

??
Soll beendet werden, ohne zu speichern?

Alle Änderungen werden rückgängig gemacht!

Ja Nein

Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)], aby wyjść z wzorcowania bez zapisu.

Zakończenie wzorcowania bez zapisu system sygnalizuje komunikatem: "mache
die Justierung rückgängig…" (cofam wzorcowanie).

Wyświetla się pytanie bezpieczeństwa.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sichern

W przypadku nowego wzorcowania, parametry [Teilungswert (Wartość podziałki)],
[Totlast bei (Ciężar własny dla)] i [Max bei (Maks. dla)] są nieaktywne.

Notyikacja:

Jeżeli wykonano linearyzację (patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4), po wyborze parametru
ukaże się następująca informacja: "Änderung ist nicht möglich, während die
Linearisierung eingeschaltet ist" (Zmiana jest niemożliwa dopóki jest włączona
linearyzacja).

Linearyzację można wyłączyć tylko usuwając punkty linearyzacji!

Podczas nowego wzorcowania, opcja [Sichern (Zapisz)] jest nieaktywna. Nastąpi
uaktywnienie kolejnej pozycji menu [Teilungswert (Wartość podziałki)].

1. Wybrać [Max (Maks.)] i uaktywnić pole wprowadzania.
2. Wprowadzić wartość z miejscami po przecinku (tu: 3000.0).

3. Nacisnąć przycisk ,aby wybrać jednostkę masy.
4. Potwierdzić wprowadzone dane.

Wyświetli się potwierdzenie "Setze Max…" (Ustawiam wartość maks).

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

Rozpocznie się obliczanie wartości referencyjnej dla testu układów
elektronicznych.
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Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 9.7.1.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Max setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Po naciśnięciu przycisku [OK] system anuluje wprowadzoną wartość obciążenia
maksymalnego.

4.7.1.2.1.2 Wartość podziałki

W tej pozycji menu (Neu/Modiizieren [Nowe/Modyikacja]) podczas wzorcowania
układu elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia) określa się wartość podziałki (d).
Wartość podziałki (d) jest różnicą między dwiema następującymi po sobie wartościami
wskazania.
W przypadku wag legalizowanych mówi się o wartości legalizacji (e) równej wartości
podziałki: d = e.
Przykład:

- Maks. = 6000 kg, wartość podziałki (1 d) = 2 kg

- Obliczenie wartości podziałki dla Max (automatyczne):

- d = Max / wartość podziałki (1 d)

- d = 6000 kg/2 kg

- d = 3000

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu/Modiizieren (Nowe/Modyikacja)] - [Teilungswert (Wartość
podziałki)] .
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

W przypadku nowego wzorcowania, parametry , [Totlast bei (Ciężar własny dla)] i
[Max bei (Maks. dla)] są nieaktywne.

System pobiera jednostkę masy z wartości [Max (Maks.)]. Podczas wprowadzania
wartości [Max (Maks.)] ustalono też liczbę miejsc po przecinku.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1.0 g

2.0 g

5.0 g

Podczas nowego wzorcowania, opcja [Sichern (Zapisz)] jest nieaktywna. Nastąpi
uaktywnienie kolejnej pozycji menu [Totlast bei (Ciężar własny dla)].

1. Wybrać [Teilungswert (Wartość podziałki)] (1 d) i uaktywnić pole wprowadzania.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiednią wartość i potwierdzić wybór.

Wartość podziałki (d) system oblicza w oparciu o maksymalną wartość masy.

Wyświetli się potwierdzenie "Setze den Teilungswert…" (Ustawiam wartość
podziałki).

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 9.7.2.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Teilungswert setzen
ist fehlgeschlagen.

Max muss ein vielfaches
der Skalenteilung sein.

Ok

Ten komunikat pojawia się, gdy maksymalne obciążenie [Max] zakresu wagi nie jest
podzielne przez podziałkę skali tak, aby wynik był liczbą całkowitą.
Przycisk [OK] przywraca ustawienie.

4.7.1.2.1.3 Ciężar własny dla

W tej pozycji menu (Neu/Modiizieren [Nowe/Modyikacja]) podczas wzorcowania
układu elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia) określa się wartość ciężaru własnego (pustej wagi lub zbiornika).

Notyikacja:

Jeżeli wykonano linearyzację (patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4), po wyborze parametru ukaże
się następująca informacja: "Änderung ist nicht möglich, während die Linearisierung
eingeschaltet ist" (Zmiana jest niemożliwa dopóki jest włączona linearyzacja).

Linearyzację można wyłączyć tylko usuwając punkty linearyzacji!

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu/Modiizieren (Nowe/Modyikacja)] - [Totlast bei (Ciężar własny
dla)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

Aby wykorzystać pustą wagę lub pusty zbiornik jako ciężar własny (typowy
przypadek):

1. Opróżnić/rozładować zbiornik/wagę.
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Podczas nowego wzorcowania, opcja [Sichern (Zapisz)] jest nieaktywna.

Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 9.7.3.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

STOPSTOP
Totlast setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Ten komunikat pojawia się, gdy wprowadzona wartość ciężaru własnego w mV/V plus
zakres pomiarowy wyrażony w mV/V są większe niż 3 mV/V (= 36 mV).
Przycisk [OK] przywraca ustawienie.

4.7.1.2.1.4 Maks. dla

W tej pozycji menu (Neu/Modiizieren [Nowe/Modyikacja]) przeprowadza się i
koniguruje wzorcowanie układu elektronicznego modułu ważącegoInterner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia) z masami lub bez mas (z zastosowaniem wartości mV/V
lub danych), albo linearyzację.

- [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (z zastosowaniem wartości mV/V)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (z zastosowaniem danych)] dane przetworników wagowych (smart
calibration), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear.] (Linearyzacja), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu/Modiizieren (Nowe/Modyikacja)] - [Max bei (Maks. dla)].

2. Nacisnąć przycisk programowalny [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)].
3. Potwierdzić wprowadzone dane.

O ile obliczono wartość mV/V ciężaru własnego lub była ona znana z
wcześniejszego wzorcowania, wartość tę można nadpisać, naciskając przycisk
programowalny [mit mV/V (z zastosowaniem mV/V)].

Wyświetli się potwierdzenie "Setze Totlast…" (Ustawiam wartość ciężaru
własnego).

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Nacisnąć przycisk programowalny [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)].

Wzorcowanie z zastosowaniem mas, patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.1.

Przycisk programowalny [mit mV/V (z zastosowaniem wartości mV/V)]

Wzorcowanie z zastosowaniem wartości mV/V, patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.2.

Przycisk programowalny [mit Daten (z zastosowaniem danych)]

Wzorcowanie z zastosowaniem danych przetwornika wagowego (smart calibration),
patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.3.

Przycisk programowalny[Linear.]

Wzorcowanie z zastosowaniem punktów linearyzacji, patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4.

4.7.1.2.1.4.1 z zastosowaniem obciążenia

W tej pozycji menu (Max bei [Maks. dla]) przeprowadza się wzorcowanie układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia) z
zastosowaniem obciążeń.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)]- [Max bei (Maks. dla)] - [mit Last (z zastosowaniem
obciążenia)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Wybrać opcję [Max bei (Maks. dla)] i nacisnąć odpowiedni przycisk programowalny.

1. Wybrać opcję [Max bei (Maks. dla)] i nacisnąć przycisk programowalny [mit Last (z
zastosowaniem obciążenia)].

Pojawi się okno wprowadzania.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

Ok Abbruch

2516.5 g

Einheit

Jednostka masy dla masy wzorcowej (przełączanie ) może różnić się od jednostki
wskazywanej w urządzeniu, przeliczenie następuje automatycznie.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

W wierszu [justiert bei (wzorcowane dla)] wyświetli się wartość masy wzorcowej,
jednostka masy oraz sygnał pomiarowy odpowiadający tej wartości wyrażony w mV/
V.

2. Ułożyć na wadze masę wzorcową i wprowadzić wartość.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [OK].
Wyświetli się potwierdzenie "Setze SPAN mit Last…" (Ustawiam wartość SPAN z
zastosowaniem obciążenia).

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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Możliwe komunikaty o błędach – patrz rozdział 9.7.4.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

STOPSTOP
SPAN setzen ist fehlgeschlagen.

kein Stillstand

Ok

Przycisk [OK] przywraca ustawienie.

4.7.1.2.1.4.2 z zastosowaniem wartości mV/V

W tej pozycji menu (Max bei [Maks. dla]) przeprowadza się wzorcowanie układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia) z
zastosowaniem wartości mV/V.
Przy wprowadzaniu wartości mV/V przetworników wagowych można również uwzględnić
siłę grawitacji występującą w miejscu instalacji wagi. Dane przetworników wagowych
STAR opierają się na sile grawitacji dla Hamburga: 9,81379 m/s².
Obliczanie SPAN
SPAN przedstawia równoważnik napięcia wejściowego wyrażonego w mV/V, w
odniesieniu do maksymalnego obciążenia (Max) wagi. Oblicza się go w sposób
następujący:
SPAN [mV/V] = obciążenie maksymalne x czułość przetwornika wagowego Cn [mV/V] /
pojemność przetworników wagowych (obciążenie nominalne Emax x liczba przetworników
wagowych)
Czułość przetwornika wagowego Cn = parametr nominalny Cn (patrz dane techniczne
przetwornika wagowego).
Obliczanie ciężaru własnego
Napięcie wejściowe wyrażone w mV/V, odpowiadające ciężarowi własnemu, można
obliczyć na podstawie powyższej formuły, używając ciężaru własnego zamiast obciążenia
maksymalnego.
Standardowo nie ma potrzeby obliczania ciężaru własnego (wagi bez obciążenia/pustego
zbiornika).
Wraz z późniejszą korektą ciężaru własnego (patrz rozdział 4.7.1.2.3) można będzie
ponownie określić ciężar własny, gdy waga będzie pusta albo pojemnik będzie pusty.
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Przykład

- 1 Przetwornik wagowy o czułości Cn = 2 mV/V

- przy obciążeniu nominalnym 2000 kg

- Obciążenie maksymalne 1000 kg

- Ciężar własny 500 kg

- Napięcie zasilające przetwornik wagowy UDC = 12 V

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)]- [Max bei (Maks. dla)] - [mit mV/V (z zastosowaniem
wartości mV/V)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

1. Wybrać opcję [Max bei (Maks. dla)] i nacisnąć przycisk programowalny [mit mV/V (z
zastosowaniem wartości mV/V)].

Pojawi się okno wprowadzania.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Eingangsspannung
für SPAN eingeben.

Ok Abbruch

1.000000 mV/V

123...

Ew. wprowadzić wartość dla późniejszej korekty ciężaru własnego (patrz
rozdział 4.7.1.2.3).

4.7.1.2.1.4.3 z zastosowaniem danych

W tej pozycji menu (Max bei [Maks. dla]) przeprowadza się wzorcowanie układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia) z
zastosowaniem danych przetworników wagowych (smart calibration).
Jeśli waga nie podlega obowiązkowi legalizacji, wzorcowanie można przeprowadzić bez
użycia wzorców masy. Najprostsza metoda bazuje na danych przetworników wagowych
bez obliczeń.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)]- [Max bei (Maks. dla)] - [mit Daten (z zastosowaniem
danych)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

2. Wprowadzić napięcie wejściowe dla SPAN.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok].
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

1. Wybrać opcję [Max bei (Maks. dla)] i nacisnąć przycisk programowalny [mit Daten (z
zastosowaniem danych)].

Pojawi się okno wyboru.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Wägezellenkonfiguration @admin

Anzahl der Wägezellen

Nennlast der Wägezelle

Erdbeschleunigung

Hysteresefehler

Zertifizierte Daten

WZ 1 Ausg.-Signal b. Nennl.

4 Wägezellen

3000 kg

9.81379 m/s

nicht spezifiziert

alle Wägezellen gleich

1.000000 mV/V

Eingabe Berechnen

[Anzahl der Wägezellen (Liczba przetworników wagowych)]

Liczba równolegle włączonych przetworników wagowych (1, 2…[4]…9, 10)

Kolejne wartości odczytać w danych technicznych przetworników wagowych i
wprowadzić.

[Nennlast der Wägezelle (Obciążenie znamionowe przetwornika wagowego)]

Obciążenie znamionowe Emax przetwornika wagowego (nie jest to łączne obciążenie
znamionowe wagi!)

[Erdbeschleunigung (Przyspieszenie ziemskie)]

Przyspieszenie ziemskie w miejscu instalacji wagi, jako wartość domyślną podano
wartość 9,81379 m/s dla miasta Hamburg.

[Hysteresefehler (Błąd histerezy)]

Wybór: nicht speziiziert (nieokreślony), speziiziert (określony)

Jeżeli użytkownik przełączy z ustawienia [nicht speziiziert (nieokreślony)] na
[speziiziert (określony)], trzeba wprowadzić wartości [Korrektur A (Korekta A)] oraz
[Korrektur B (Korekta B)].

Wartości są w certyikacie kalibracji przetwornika wagowego w pozycji "Hysteresis
correction values for Smart Calibration".

[Zertiizierte Daten (Dane certyikowane)], [WZ Ausg.-Signal b. Nennl. (Wyjście
sygnału PW dla obciążenia znamionowego)], [WZ Ausgangswiderstand
(Rezystancja wyjściowa PW)]

PW = przetwornik wagowy

Wybór: alle Wägezellen gleich (wszystkie przetworniki wagowe jednocześnie), jede
Wägezelle individuell (każdy przetwornik wagowy indywidualnie)

W razie wyboru [alle Wägezellen gleich (wszystkie przetworniki wagowe
jednocześnie)] trzeba tylko wprowadzić 1 wartość dla [WZ Ausg.-Signal b. Nennl.
(Wyjście sygnału PW dla obciążenia znamionowego)] oraz [WZ Ausgangswiderstand
(Rezystancja wyjściowa PW)].

Wartości podano w certyikacie kalibracji przetwornika wagowego w pozycjach
"Output at max. capacity" i "Output impedance".

W przypadku wyboru [jede Wägezelle individuell (każdy przetwornik wagowy
indywidualnie)] nacisnąć przycisk programowalny [Eingabe (Wprowadzanie)], aby dla

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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każdego przetwornika wagowego wprowadzić indywidualne wartości [WZ x Ausg.-
Signal bei Nennl.(Sygnał wyj. PW x dla obciążenia znamionowego)] i [WZ x
Ausgangswiderstand (Rezystancja wyjściowa PW x)].

4.7.1.2.1.4.4 Linearyzacja

W tej pozycji menu (Max bei [Maks. dla]) przeprowadza się wzorcowanie układu
elektronicznego modułu ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia) z
zastosowaniem punktów linearyzacji.
Określając punkty linearyzacji można zoptymalizować zakres pomiarowy do linii prostej.
Warunek

- Wykonano wzorcowanie Max i ciężaru własnego.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)]- [Max bei (Maks. dla)] - [Linear.].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

justiert mit mV/V mV/V1.177264

Einfügen mit mV/V mit Last

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Berechnen (Oblicz)], aby rozpocząć obliczanie.
4. Potwierdzić obliczenie, aby zapisać obliczoną wartość mV/V w danych wzorcowania.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

1. Wybrać opcję [Max bei (Maks. dla)] i nacisnąć przycisk programowalny [Linear.].
Wyświetla się menu Linearisierung (Linearyzacja).

2. Aby określić punkt linearyzacji, nacisnąć przycisk programowalny [Einfügen (Dodaj)].
Pojawi się okno wprowadzania.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

justiert mit mV/V mV/V1.177264

Einfügen mit mV/V mit Last

Linearisierungsgewicht eingeben.

Ok Abbruch

750 g

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert mit mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

-.------

-.------

-.------

1.177246

750 g

1500 g

2250 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

W oknie widnieją określone punkty linearyzacji.

Po naciśnięciu przycisku programowalnego [mit mV/V (z zastosowaniem mV/V)]
można bezpośrednio wprowadzić wartość.

Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Ändern (Zmień)] można zmienić wybrany
punkt linearyzacji.

Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Löschen (Skasuj)] można skasować
wybrany punkt linearyzacji.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

6947++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert bei

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294101

-.------

-.------

0.987384

750 g

1500 g

2250 g

2516.5 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

3. Wprowadzić z klawiatury żądaną wartość.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok].
5. Powtórzyć wprowadzanie danych, aby określić kolejno maks. 3 punkty linearyzacji.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linearisierung @admin

11
22
33

1. Linear. Punkt

2. Linear. Punkt

3. Linear. Punkt

justiert mit mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294273

0.588587

0.882894

1.177264

750 g

1500 g

2250 g

Einfügen Ändern Löschen mit mV/V mit Last

Notyikacja:

Dezaktywacja/skasowanie linearyzacji następuje po skasowaniu wszystkich
punktów linearyzacji.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert mit mV/V

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

Änderung ist hier nicht möglich
während die Linearisierung aktiv ist

4.7.1.2.2 Modyikacja

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) wprowadza się małe zmiany do
istniejącego wzorcowania układu elektronicznego modułu ważącego Interner
Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia).
Jeżeli np. zmieniła się masa zbiornika lub platformy, konieczne jest dostosowanie ciężaru
własnego, patrz rozdział 4.7.1.2.3.

6. Zaznaczyć punkt linearyzacji, położyć odpowiednią masę i nacisnąć przycisk
programowalny [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)].

Nastąpi wtedy automatyczne wprowadzenie wartości wyrażonej w mV/V,
odpowiadającej tej masie.

7. Powtórzyć wprowadzanie danych, aby automatycznie wpisać wszystkie wartości
wyrażone w mV/V, odpowiednie dla masy, dla wszystkich określonych punktów
linearyzacji.

8. Nacisnąć przyciskEXIT, aby przejść do poprzedniego okna.
Ukaże się informacja, że nie można zmienić wartości dla Max dopóki linearyzacja
jest aktywna.

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-124 Minebea Intec



Opisy i ustawienia pozycji [Max (Maks.)], [Teilungswert (Wartość podziałki)], [Totlast bei
(Ciężar własny dla)] oraz [Max bei (Maks. dla)] opisano w pozycji [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Neu (Nowe)]:

- [Max (Maks)] (maksymalne obciążenie), patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

- [Teilungswert (Wartość podziałki)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

- [Totlast bei (Ciężar własny dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.3, a w razie koniecznej
Korrektur (korekta) patrz także rozdział 4.7.1.2.3.

- [Max bei (Maks. dla)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Modiizieren (Modyikacja)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sichern

[Max (Maks.)] (maksymalne obciążenie)

Maksymalna masa możliwa do zmierzenia bez ciężaru własnego.

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Modiizieren (Modyikacja)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiednie parametry i potwierdzić wybór.
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[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Wartość podziałki (d) jest różnicą między dwiema następującymi po sobie
wartościami wskazania.

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Totlast bei (Ciężar własny dla)]

Przyjęcie pustej wagi lub pustego zbiornika jako ciężaru własnego (przypadek
normalny).

Opis i ustawienia – patrz rozdział 4.7.1.2.1.3.

[Max bei (Maks. dla)]

Wzorcowanie z masami, bez mas (z zastosowaniem wartości mV/V lub danych) albo
przeprowadzenie linearyzacji, patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.

- [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.1.

- [mit mV/V (z zastosowaniem wartości mV/V)], patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.2.

- [mit Daten (z zastosowaniem danych)] dane przetworników wagowych (smart
calibration), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear.] (Linearyzacja), patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4.

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

berechne den Referenzwert
für den Wägeelektroniktest...

To okno wyświetla się tylko na krótko.

Wyświetli się maksymalne obciążenie (Max) ze znacznikiem "TST" i bez jednostki
miary.

Wyświetli się następujące potwierdzenie: "Sichere Justierung…" (Pewne wzorcowanie)

Notyikacja:

Po zakończeniu wzorcowania, w menu [Param] ustawić parametr [Einstellungen
gesperrt (Ustawienia zablokowane)], aby za pośrednictwem oprogramowania
uaktywnić zabezpieczenie przed nadpisaniem (patrz także rozdział 2.7.2).

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-126 Minebea Intec



Notyikacja:

Każdy zapis wzorcowania lub zmienionych parametrów generuje jednorazową
liczbę kontrolną. Można ją zobaczyć w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systeminformationen (Informacje systemowe)] - [Justierprüfzahlen anzeigen
(Wyświetlanie liczb kontrolnych wzorcowania)] (patrz rozdział 5.7) i ewentualnie
zapisać na tabliczce W&M.

Zapis aplikacji wymagającej legalizacji, patrz rozdział 4.7.1.2.

4.7.1.2.3 Ciężar własny dla (korekta)

W tej pozycji menu dla istniejącegowzorcowania układu elektronicznego modułu
ważącego Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia) określa się na nowo
wartość ciężaru własnego (pustej wagi lub zbiornika).
Jeśli nastąpi zmiana ciężaru platformy/zbiornika o wartość większą od zakresu zerowania,
np. na skutek ścierania/zgorzelin (zmniejszenie ciężaru własnego), osadzania
(zwiększenie ciężaru własnego) lub zmian mechanicznych, nie będzie działać funkcja
automatycznego śledzenia punktu zerowego ani ręcznego zerowania.
Obecnie wykorzystywany zakres dla śledzenia punktu zerowego lub zerowania widoczny
jest w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformation (Informacje systemowe)] - [HW-
Optionen (Opcje sprzętowe)] - [WPx] - [Beobachten (Obserwacja)].

Nacisnąć przycisk , aby włączyć 10-krotną rozdzielczość dla wartości masy.
Jeśli zakres zerowania jest już wykorzystany, możliwa jest późniejsza korekta ciężaru
własnego bez wpływu na inne dane i parametry wzorcowania (zabezpieczenie przed
nadpisaniem musi być nieaktywne, patrz rozdział 2.7).
W tym celu wzorcowanie przeprowadza się w menu [Bedienung (Obsługa)] -
[Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Wägepunkte (Punkty ważenia)] -
[Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Modiizieren (Modyikacja)] - [Totlast bei (Ciężar
własny dla)] - [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)] (patrz rozdział 4.7.1.2.1.3).

Notyikacja:

Jeżeli wykonano linearyzację (patrz rozdział 4.7.1.2.1.4.4), po wyborze parametru ukaże
się następująca informacja: "Änderung ist nicht möglich, während die Linearisierung
eingeschaltet ist" (Zmiana jest niemożliwa dopóki jest włączona linearyzacja).

Linearyzację można wyłączyć tylko usuwając punkty linearyzacji!

4.7.1.3 Jednostki

W tej pozycji menu koniguruje się dodatkowe jednostki masy do wskazywania oraz
dokładność wskazania układu elektronicznego modułu ważącegoInterner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia).
Urządzenie wzorcuje się z zastosowaniem wybranej jednostki masy. Dodatkowo można
wyświetlić 2 kolejne jednostki.
Do przełączania jednostek służą przyciski funkcyjne (F1 lub F2). Jednak wcześniej trzeba
je przypisać, patrz rozdział 4.3.
Jeżeli ustawiono 3 jednostki, przełączanie następuje: Z 1 na 2, 3, 1, 2, itp.
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Jeżeli system wyświetla jednostkę 2 lub 3, w przypadku urządzeń podlegających

legalizacji oprócz jednostki masy wyświetli się symbol (dla masy niedopuszczonej
do legalizacji).
W tym przykładzie określono

- jednostkę 2 w [oz]. Dokładność wskazania ustawiono na [unverändert
(niezmieniona)].

Oznacza to, że wartość podziałki w masie odpowiada (w zaokrągleniu)
wywzorcowanej wartości podziałki.

- Jednostka 3 w [lb] ma o stopień wyższą dokładność wskazania, tzn. wartość podziałki
jest (w zaokrągleniu) o stopień mniejsza niż wywzorcowana wartość podziałki.

Wartości Max i Min dla dodatkowych jednostek system przelicza z uwzględnieniem
przynależnych wartości podziałki (zaokrąglenie).

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einheiten
(Jednostki)].

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter Justieren Einheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten 1 Gewichtseinheit

Sichern

1. W tym przypadku: Wybrać [Wägepunkt A (Punkt ważenia A)] z [Interner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia)] i nacisnąć przycisk programowalny [Einheiten
(Jednostki)], aby wybrać kolejne jednostki oraz przynależną dokładność wskazania.

Pojawia się następujące okno.

2. Potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten 1 Gewichtseinheit

Sichern

1 Gewichtseinheit

2 Gewichtseinheiten

3 Gewichtseinheiten

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten

Einheit 2

Einheit 3

3 Gewichtseinheiten

kg

unverändert

kg

unverändert

Anzeigeauflösung

Anzeigeauflösung

Sichern

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Einheiten @admin

Anzahl der Einheiten

Einheit 2

Einheit 3

3 Gewichtseinheiten

oz

unverändert

lb

1 Stufe niedriger

Anzeigeauflösung

Anzeigeauflösung

Sichern

Max = 3000g ~ 6.613868lb 
e = 0.1g ~ 0.00022lb 
d = 0.0005lb

[Jednostka x]

Wybór: kg, t, lb, g, mg, oz

[Rozdzielczość wskazania]

Wybór: [unverändert (niezmieniona)], 1 Stufe niedriger (1 stopień niższa), 2 Stufen
niedriger (2 stopnie niższa), 3 Stufen niedriger (3 stopnie niższa), 3 Stufen höher (3
stopnie wyższa), 2 Stufen höher (2 stopnie wyższa), 1 Stufe höher (1 stopień wyższa)

3. Wybrać [3 Gewichtseinheiten (jednostki masy)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.2 Licznik cieczy
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego Flüssigkeitszähler (Licznik cieczy) logicznemu punktowi ważenia i go
koniguruje.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.2.1.

Liczniki cieczy wpływają wyłącznie na wewnętrzne wejścia cyfrowe.

- Wejście 1 = WP‑A

- Wejście 2 = WP‑B

- Wejście 3 = WP‑C

- Wejście 4 = WP‑D

Maksymalna częstotliwość wynosi 200 Hz dla współczynnika wypełnienia impulsów
50:50.
Wartość liczbową system liczy tylko w górę. Polecenie "Nullsetzen (Zerowanie)" powoduje
zresetowanie.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)]- [Flüssigkeitszähler (Licznik cieczy)].

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Flüssigkeitszähler (Licznik cieczy)] i potwierdzić wybór.
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4.7.2.1 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
Flüssigkeitszähler (Licznik cieczy).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)].

WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter

WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Gewicht /

Flüssigkeitszähler

kein

1000 kg

1

1 kg

Standard Sichern

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Flüssigkeitszähler
(Licznik cieczy)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.
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[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Max (Maks.)]

Obciążenie maksymalne, patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Gewicht (Masa) /]

Zwiększanie wartości masy na n wartości liczbowych.

Zakres regulacji: 0.00010…9999999 w t, kg, g, mg, lb lub oz.

[/ Zählwert (Wartość liczbowa)]
WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Wägepunkt DWägepunkt D

/ Zählwert

Überlast

Min. Gewicht

Aktualisierungszeit

Flüssigkeitszähler

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

Standard Sichern

Liczba wartości liczbowych wprowadzonych dla zwiększenia masy w pozycji [Gewicht
(Masa) /].

Zakres regulacji: 1…65000.

[Überlast (Przeciążenie)]

Zakres wagi jest powyżej obciążenia maksymalnego (Max.) bez komunikatu o błędzie.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

[Aktualisierungszeit (Czas aktualizacji)]

Czas wyświetlenia nowej wartości masy.

Zakres regulacji: 0.1…2.0 s.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.3 Waga zdeiniowana przez użytkownika
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika)
logicznemu punktowi ważenia i go koniguruje.

- Parameter (Parametry) (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.3.1.

Zdeiniowany przez użytkownika punkt ważenia otrzymuje dane via zmienna SPM.
System skaluje wartość tej zmiennej i wyświetla jako wartość masy.
Tej funkcji używa się np. do

- zapisu zmiennej SPM przez serwer OPC.

- Projekte (Projekty)

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)]- [Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika)].

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
W menu [Wägepunkte (Punkty ważenia)] można wyświetlić masę w
podwyższonej rozdzielczości (10-krotnej), patrz rozdział 3.8.

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.
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4.7.3.1 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)].

WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter

2. Wybrać [Benutzerdeinierte Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika)] i
potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

Benutzerdefinierte Waage

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Benutzerdeinierte
Waage (Waga zdeiniowana przez użytkownika)] i nacisnąć przycisk programowalny
[Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.
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WP-DWP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Gewicht /

Benutzerdefinierte Waage

kein

1000 kg

1

1 kg

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Max (Maks.)]

Obciążenie maksymalne, patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Gewicht (Masa) /]

Zwiększanie wartości masy na n wartości liczbowych.

Zakres regulacji: 0.00010…9999999 w t, kg, g, mg, lb lub oz.

[/ Zählwert (Wartość liczbowa)]
WP-DWP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Wägepunkte @admin

11
22
33

Wägepunkt DWägepunkt D

/ Zählwert

Überlast

Min. Gewicht

Aktualisierungszeit

SPM Merkeradresse

Benutzerdefinierte Waage

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

32

Standard Sichern

Liczba wartości liczbowych wprowadzonych dla zwiększenia masy w pozycji [Gewicht
(Masa) /].

Zakres regulacji: 1…65000.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Überlast (Przeciążenie)]

Zakres wagi jest powyżej obciążenia maksymalnego (Max.) bez komunikatu o błędzie.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

[Aktualisierungszeit (Czas aktualizacji)]

Czas wyświetlenia nowej wartości masy.

Zakres regulacji: 0.1…2.0 s.

[SPM Merkeradresse (Adres znacznika SPM)]

Wolny adres dla podwójnego słowa (double integer), tzn. zmienna SPM wartości
masy.

SPM = zakres pamięci sterowania (Scratch Pad Memory).

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.4 A+B (Waga)
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego dwóch wag logicznemu punktowi ważenia i go koniguruje.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.4.1.

Pozycję Waage A+B (Waga A+B) wybiera się, jeżeli np. jako jedną wagę trzeba zdeiniować
dwa mosty wagowe do ważenia pojazdów. Pozycję (Waage A+B) (Waga A+B) można
przypisać tylko [Wägepunkt C (Punktowi ważenia C)].
Waga A i waga B muszą spełnić następujące warunki:

- Ta sama wartość podziałki

- Ta sama jednostka

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)]- [A+B].

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
W menu [Wägepunkte (Punkty ważenia)] można wyświetlić masę w
podwyższonej rozdzielczości (10-krotnej), patrz rozdział 3.8.

1. Skonigurować i wywzorcować punkt ważenia A.
2. Skonigurować i wywzorcować punkt ważenia B.
3. Zaznaczyć punkt ważenia C i potwierdzić.
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

A+B

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

4.7.4.1 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
A+B Waage (Waga A+B).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)].

4. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

5. Wybrać [A+B] i potwierdzić wybór.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

A+B

SBI-Waage

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

A+B

SBI-Waage

Parameter

WP-CWP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

A+B

kein

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [A+B] i nacisnąć
przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.5 xBPI-Waage (Waga xBPI)
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI) logicznemu punktowi ważenia i go
koniguruje.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.5.1.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.5.2.

- [Justieren (Wzorcowanie)], patrz rozdział 4.7.5.3.

- [Einheiten (Jednostki)] (jednostki wskazania, dokładność wskazania), patrz
rozdział 4.7.5.4.

- [Einrichten (Ustawianie)], patrz rozdział 4.7.5.5.

PR 5900 może się komunikować z wagami (np. Combics1) albo modułami wagowymi
poprzez protokół xBPI.
Interfejsami szeregowymi (wewnętrznym lub PR 5900/04) można przyłączyć
maksymalnie 2 wagi (patrz podręcznik instalacji PR 5900 w pozycji [Geräteinstallation
(Instalacja urządzenia)] - [Aufbau der Hardware (Układ sprzętu)] - [RS-485-Schnittstelle
(intern) (Interfejs RS-485 [wewnętrzny])] lub [Geräteinstallation (Instalacja urządzenia)] -
[Zubehör (Akcesoria)] - [PR 5900/04 2x Schnittstelle RS‐485 (2 interfejsy RS-485 PR
5500/04)]). Komunikacja odbywa się szeregowo.
Ograniczenia wyboru protokołu wag, patrz rozdział 4.7.
Określenie masy i jej przesłanie zależy w dużym stopniu od wagi / modułu wagowego.
Wyświetlacz może wskazywać wartości masy maks. 7-cyfrowe ze znakiem
poprzedzającym. Obciążenie maksymalne (Max) musi być ustawione w wadze ew. jest już
ustawione dla platformy i nie można go zmienić przez protokół xBPI.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [xBPI-Waage (Waga xBPI)] .

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

4 Koniguracja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-139



Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.5.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego układu
elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Schnittstelle (Interfejs)].

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

2. Wybrać [xBPI-Waage (Waga xBPI)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z[x BPI-Waage (Waga xBPI)] i
potwierdzić wybór.
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

xBPI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

Notyikacja:

Jeżeli terminal obsługowy jest przyłączony do Maxxis, można też wybrać interfejs
RS-485 terminala obsługowego.

[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

Wybór: [9600], 19200, 38400 baud (bodów)

[Stoppbits (Bity stop)]

Koniec znaku w przypadku protokołów transmisji.

Wybór: 1 Stoppbit, [2 Stoppbits] (1 bit stop, 2 bity stop)

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.5.2 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
xBPI-Waage (Waga xBPI).
Do koniguracji potrzebne są następujące parametry:

- [Tarierwartezeit (Czas oczekiwania na tarowanie)], czas oczekiwania na funkcję
tarowania odpowiednio do aplikacji

- [SBN Adresse (Adres SBN)], w przypadku trybu magistralowego adres SBN dla każdej
wagi xBPI

- w przypadku zastosowań podlegających legalizacji, numer seryjny wagi xBPI lub
modułu ważącego

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Parameter (Parametry)].

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Tarierwartezeit

WP-Seriennummer

SBN-Adresse

xBPI-Waage

kein

2.0 s

0

0

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Tarierwartezeit (Czas oczekiwania na tarowanie)]

Czas oczekiwania na wykonanie polecenia zerowania lub tarowania. Jeżeli waga xBPI
nie wykona polecenia w określonym czasie nastąpi przerwanie.

Zakres regulacji: 0…9,9 s

[WP-Seriennummer (Numer seryjny PW)]

Numer seryjny przyłączonej wagi xBPI lub modułu ważącego. Numer ten wymagany
jest do sprawdzenia w rozwiązaniach podlegających obowiązkowej legalizacji. Dla
numeru seryjnego WP 0 nie następuje sprawdzenie.

Zakres regulacji: 0…99999999

[SBN-Adresse (Adres SBN)]

Praca urządzeń w magistrali jest możliwa, jeżeli ich adres jest różny od 0,
dopuszczalne adresy: 1–31, tzn. w magistrali RS-485 może pracować maks. 31 wag
xBPI. Adres SBN jest wyświetlany na wyświetlaczu urządzenia.

Przykład: Adres 31 na WP‑C
WP-CWP-C.31.31 Max 2000kg d= 2kg

Min 40kg

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.5.3 Wzorcowanie

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).

- Obciążenie wstępne / ciężar własny:

- [Setzen (Ustawianie)] (ciężaru własnego), patrz rozdział 4.7.5.3.1.

- [Löschen (Kasowanie)] (ciężaru własnego), patrz rozdział 4.7.5.3.2.

- SPAN:

- [Justieren mit benutzerdeiniertem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem
wzorca masy określonego przez użytkownika)], patrz rozdział 4.7.5.3.3.

- [Justieren mit automatischem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem masy
automatycznej)], patrz rozdział 4.7.5.3.4.

- [Justieren mit Standardgewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem masy
standardowej)], patrz rozdział 4.7.5.3.5.

- [Justieren mit internem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem masy
wewnętrznej)], patrz rozdział 4.7.5.3.6.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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- Liniowość:

- [Standard Linearisierung (Linearyzacja standardowa)], patrz rozdział 4.7.5.3.7.

- [Benutzerdeinierte Linearisierung (Linearyzacja zdeiniowana przez
użytkownika)], patrz rozdział 4.7.5.3.8.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)].

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] i nacisnąć przycisk programowalny [Justieren (Wzorcowanie)].

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Lese ParameterLese Parameter

lese xBPI-Einstellungen...

Symbole ptaszka wskazują przebieg.

Jeżeli komunikacja z wagą xBPI nie jest możliwa, wyświetla się komunikat o
błędzie:

STOP: "Abfrage fehlgeschlagen – Zeitüberschreitung in der Kommunikation"
(Kontrola zakończona niepowodzeniem – przekroczenie czasu komunikacji)

Pojawi się menu koniguracyjne xBPI.

System wczyta parametry z wagi xBPI.
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4.7.5.3.1 Ustawianie (ciężaru własnego)

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) ustawia się wartość ciężaru własnego /
obciążenia wstępnego układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga
xBPI).

Notyikacja:

W Minebea Intec używa się zarówno pojęcia ciężaru własnego, jak i pojęcia obciążenia
wstępnego.

Warunek:

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna oraz

- system wczytał parametry wagi, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)]- [Setzen (Ustawianie)].

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

1. Usunąć ciężar z wagi.
2. Wybrać [Setzen (Ustawianie)] i potwierdzić wybór.

Po wysłaniu polecenia, na wyświetlaczu masy brutto pojawia się wartość "0".
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

NET

Eingang

-0.0000 kg

-0.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.2 Kasowanie (ciężar własny)

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) kasuje się wartość ciężaru własnego /
obciążenia wstępnego układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga
xBPI).
Warunek:

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna oraz

- system wczytał parametry wagi, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)]- [Löschen (Kasowanie)].

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.

1. Usunąć ciężar z wagi.
2. Wybrać pozycję [Löschen (Kasowanie)] i potwierdzić wybór.

Nastąpi skasowanie zapisanego ciężaru własnego. Na wyświetlaczu urządzenia
pojawi się obecna wartość ciężaru własnego.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

NET

Eingang

0.0000 kg

-0.00005 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.3 Wzorcowanie z zastosowaniem wzorca masy określonego przez użytkownika

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Wagi xBPI) z zastosowaniem wzorca masy określonego przez
użytkownika.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Justieren mit benutzerdeiniertem Gewicht
(Wzorcowanie z zastosowaniem wzorca masy określonego przez użytkownika)].

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

Benutzergewicht eingeben.

2.5165 kg

Einheit

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

56152––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-2.5165 kg

-0.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0010 kg

2.51755 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Wybrać [Justieren mit benutzerdeiniertem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem
wzorca masy określonego przez użytkownika.)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wprowadzania. System wyświetli zapisaną wcześniej masę
określoną przez użytkownika.

2. Ew. zmienić z klawiatury wartość masy i potwierdzić.
Proces wzorcowania przebiega bez masy, a funkcja kontroli kalibracji wyświetla
stan.

3. Ułożyć masę.
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

56152++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

2.5165 kg

2.51655 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.4 Wzorcowanie z zastosowaniem masy automatycznej

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI) z zastosowaniem automatycznego rozpoznawania
masy.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Justieren mit automatischem Gewicht (Wzorcowanie
z zastosowaniem masy automatycznej)] .

Nastąpi przyjęcie danych, a funkcja kontroli kalibracji wyświetli komunikat [fertig
(gotowe)]. System wyświetli wartość masy. W ostatnim wierszu w 10-krotnej
rozdzielczości.

5. Zdjąć masę.
6. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Totlast

Setzen

Löschen

SPAN

Justieren mit benutzerdefiniertem Gewicht

Justieren mit automatischem Gewicht

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-20.0000 kg

0.00005 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

Wartość masy system zadaje automatycznie.

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

51000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0015 kg

20.00165 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Wybrać [Justieren mit automatischem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem masy
automatycznej)] i potwierdzić wybór.

Proces wzorcowania przebiega bez masy, a funkcja kontroli kalibracji wyświetla
stan.

2. W tym przykładzie ustawić na wadze masę 20 kg.
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

20.0000 kg

20.00000 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.5 Wzorcowanie z zastosowaniem masy standardowej

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI) z zastosowaniem masy standardowej.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Justieren mit Standardgewicht (Wzorcowanie z
zastosowaniem masy standardowej)].

Nastąpi przyjęcie danych, a funkcja kontroli kalibracji wyświetli komunikat [fertig
(gotowe)]. System wyświetli wartość masy. W ostatnim wierszu w 10-krotnej
rozdzielczości.

4. Zdjąć masę.
5. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-10.0000 kg

-0.00010 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0005 kg

10.00030 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Wybrać [Justieren mit Standardgewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem masy
standardowej)] i potwierdzić wybór.

Proces wzorcowania przebiega bez masy, a funkcja kontroli kalibracji wyświetla
stan.

2. Umieścić na wadze masę.
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Nastąpi przyjęcie danych, a funkcja kontroli kalibracji wyświetli komunikat [fertig
(gotowe)]. System wyświetli wartość masy. W ostatnim wierszu w 10-krotnej
rozdzielczości.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

10.0000 kg

10.00015 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.6 Wzorcowanie z zastosowaniem wewnętrznej masy wzorcowej

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Wagi xBPI) z zastosowaniem wewnętrznej masy wzorcowej.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Justieren mit internem Gewicht (Wzorcowanie z
zastosowaniem wewnętrznej masy wzorcowej)].

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

4. Zdjąć masę.
5. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

No weight valueNo weight value
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Motor in Bewegung

14.80325 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu wewnętrzna masa + odchylenie
w 10-krotnej rozdzielczości.

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

-0.0020 kg

14.80340 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

NET

Eingang

fertig

-0.0010 kg

-0.00105 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Wybrać [Justieren mit internem Gewicht (Wzorcowanie z zastosowaniem
wewnętrznej masy wzorcowej)] i potwierdzić wybór.

Przebieg jest wyświetlany np. w formie następujących komunikatów:

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Nastąpi przyjęcie danych, a funkcja kontroli kalibracji wyświetli komunikat [fertig
(gotowe)]. System wyświetli wartość masy. W ostatnim wierszu w 10-krotnej
rozdzielczości.

3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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4.7.5.3.7 Linearyzacja standardowa

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI) z zastosowaniem punktów linearyzacji.
Określając punkty linearyzacji można zoptymalizować zakres pomiarowy do linii prostej.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Standard Linearisierung (Linearyzacja standardowa)]
.

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Justieren mit Standardgewicht

Justieren mit internem Gewicht

Linearisierung

Standard Linearisierung

Benutzerdefinierte Linearisierung

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00005––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-5.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

1. Wybrać [Standard Linearisierung (Linearyzacja standardowa)] i potwierdzić wybór.
Wyświetli się pierwszy punkt linearyzacji przeznaczony do kalibracji.

4 Koniguracja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-155



WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0020 kg

5.00175 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-10.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0020 kg

10.00180 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

2. Umieścić na wadze wyświetlaną masę (tu: 5 kg).
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Wyświetli się drugi punkt linearyzacji przeznaczony do kalibracji.

4. Umieścić na wadze wyświetlaną masę (tu: 10 kg).
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Wyświetli się trzeci punkt linearyzacji przeznaczony do kalibracji.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-20.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01200++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0210 kg

20.02105 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000003––
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Last zu niedrig

-30.0000 kg

0.00020 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

6. Umieścić na wadze wyświetlaną masę (tu: 20 kg).
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Wyświetli się ostatni punkt linearyzacji przeznaczony do kalibracji.

8. Umieścić na wadze wyświetlaną masę (tu: 30 kg).
Wyświetli się wartość odchylenia. W ostatnim wierszu masa + odchylenie w
10-krotnej rozdzielczości.
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WP-CWP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

05300++
xBPI-Waage einrichten @admin

Kalibrierkontrolle

Eingang

Eingang

Abweichungsanzeige

0.0350 kg

30.03525 kg

Annehmen Reset Fehl. Abbruch

4.7.5.3.8 Linearyzacja zdeiniowana przez użytkownika

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie układu elektronicznego modułu
ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI) z zastosowaniem punktów linearyzacji
zdeiniowanych przez użytkownika.
Określając punkty linearyzacji można zoptymalizować zakres pomiarowy do linii prostej.
Warunki:

- Wybrano protokół xBPI, patrz rozdział 4.7.5.1.

- Wybrano punkt ważenia [xBPI-Waage (Waga xBPI)], patrz rozdział 4.7.5.

- Waga jest ustawiona, patrz rozdział 4.7.5.5.

- W menu[Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einrichten
(Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter (Parametry wagi)]
- [Justierung bestätigen (Potwierdzenie wzorcowania)] wybrano [manuell (ręcznie)],
patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- Komunikacja między urządzeniem a wagą xBPI jest aktywna.

- System wczytał parametry wagi xBPI, patrz rozdział 4.7.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Benutzerdeinierte Linearisierung (Linearyzacja
zdeiniowana przez użytkownika)].
[Benutzerdeinierte Linearisierung (Linearyzacja zdeiniowana przez użytkownika)]
opisana jest na przykładzie [Standard Linearisierung (Linearyzacji standardowej)],
patrz rozdział 4.7.5.3.7.

4.7.5.4 Jednostki

W tej pozycji menu koniguruje się jednostki wskazania oraz dokładność wskazania
układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Urządzenie wzorcuje się z zastosowaniem wybranej jednostki masy.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einheiten (Jednostki)].

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
10. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu koniguracji xBPI.
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WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

Wybór jednostek oraz przynależnej dokładności wskazania, patrz rozdział 4.7.1.3.

4.7.5.5 Einrichten (Ustawianie)

W tej pozycji menu, po połączeniu z wagą xBPI wczytuje się wszystkie istotne dane z
wagi do pamięci urządzenia.

- [Koniguration (Koniguracja)], patrz rozdział 4.7.5.5.1.

- [Speziikationsgruppe auswählen (Wybór grupy specyikacji)], patrz
rozdział 4.7.5.5.2.

- [Geräteinformationen (Informacje o urządzeniu)], patrz rozdział 4.7.5.5.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)].

WP-CWP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Flüssigkeitszähler

Parameter Justieren Einheiten Einrichten

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] i nacisnąć przycisk programowalny [Einheiten (Jednostki)].

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] i nacisnąć przycisk programowalny [Einrichten (Ustawianie)].

System wczyta parametry z wagi xBPI. Symbole ptaszka wskazują przebieg.
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Możliwe komunikaty o błędzie:
"STOP: Abfrage fehlgeschlagen – Zeitüberschreitung in der Kommunikation" (STOP:
Kontrola zakończona niepowodzeniem – przekroczenie czasu komunikacji)
Ten komunikat o błędzie wyświetla się, jeżeli komunikacja z wagą xBPI nie jest możliwa.

4.7.5.5.1 Koniguracja

W tej pozycji menu (Einrichten [Ustawianie]) koniguruje się parametry wagi i interfejsów
układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).

- [Waagenparameter (Parametry wagi)], patrz rozdział 4.7.5.5.1.1.

- [Schnittstellenparameter (Parametry interfejsów)], patrz rozdział 4.7.5.5.1.2.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Lese ParameterLese Parameter

lese xBPI-Modell...

lese xBPI-Metrologiedaten...

lese xBPI-Geräteinformation...

lese xBPI-Einstellungen...

Pojawi się menu koniguracyjne xBPI.
WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

4.7.5.5.1.1 Parametry wagi

W tej pozycji menu (Koniguration [Koniguracja]) koniguruje się parametry układu
elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] - [Waagenparameter
(Parametry wagi)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

Wybrać pozycję [Koniguration (Koniguracja)] i potwierdzić wybór.

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

Pojawi się menu koniguracyjne parametrów xBPI.

1. Wybrać [Waagenparameter (Parametry wagi)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI Waagenparameter @admin

Umgebungsbedingungen

Applikation/Filter

Stillstandszeit

Stillstandsverzögerung

Tarierung

Autom. Nullpunktnachführung

sehr stabiler Zustand

Standard Modus

0,25 Ziffernschritte

ohne Verzögerung

zu jeder Zeit

ein

Sichern

Notyikacja:

Wyświetlają się tylko parametry, obsługiwane przez przyłączoną wagę.

[Umgebungsbedingungen (Warunki otoczenia)]

Możliwy wybór: sehr stabiler Zustand (bardzo stabilny stan), stabiler Zustand
(stabilny stan), instabiler Zustand (niestabilny stan), sehr instabiler Zustand (bardzo
niestabilny stan)

[Applikation/Filter (Aplikacja/iltr)]

Wybór: Standard Modus (Tryb standardowy), manuelles Dosieren (Dozowanie
ręczne), automatisches Dosieren (Dozowanie automatyczne), Kontrollwägen
(Ważenie kontrolne)

[Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)]

Wybór: 0,25 Zifernschritte (Co 0,25), 0,5 Zifernschritte (Co 0,5), 1 Zifernschritt (Co
1), 2 Zifernschritte (Co 2), 4 Zifernschritte (Co 4), 8 Zifernschritte (Co 8)

[Stillstandsverzögerung (Opóźnienie stanu równowagi)]

Wybór: ohne Verzögerung (brak opóźnienia), kurze Verzögerung (krótkie
opóźnienie), mittlere Verzögerung (średnie opóźnienie), lange Verzögerung (długie
opóźnienie)

[Tarierung (Tarowanie)]

Wybór: zu jeder Zeit (zawsze), erst nach Stillstand (dopiero po stanie równowagi)

[Autom. Nullpunktnachführung (Automatyczne śledzenie punktu zerowego)]

Wybór: ein, aus (wł., wył.)

[Justierablauf (Przebieg wzorcowania)]

Wybór: Ext.Just.m.Stand.Gew. (zewnętrzne wzorcowanie z zastosowaniem masy
standardowej), Ext.Just.m.Ben.Gew. (zewnętrzne wzorcowanie z zastosowaniem
masy użytkownika), Ext.Just.m.vorg.Gew (zewnętrzne wzorcowanie z zastosowaniem
preselekcjonowanej masy), Interne Justierung (Wewnętrzne wzorcowanie),
Ext.Lin.m.Stand.Gew. (Zewnętrzna linearyzacja z zastosowaniem standardowej
masy), Ext.Lin.m.Ben.Gew. (Zewnętrzna linearyzacja z zastosowaniem masy
użytkownika), Bestätige Vorlast/Totl (Potwierdź obciążenie wstępne / ciężar własny),

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Lösche Vorlast/Totlast (Skasuj obciążenie wstępne / ciężar własny), Justierung
gesperrt (Wzorcowanie zablokowane)

[Justierung bestätigen (Potwierdź wzorcowanie)]

Wybór: automatisch, manuell (automatycznie, ręcznie)

[Nullstellbereich (Zakres zerowania)]

Wybór: 1 % von max. Last (1% od maks. obciążenia), 2 % von max. Last (2% od maks.
obciążenia), 5 % von max. Last (5% od maks. obciążenia), 10 % von max. Last (10% od
maks. obciążenia)

[Einschalt-Nullstellbereich (Początkowy zakres zerowania)]

Wybór: Werkseinstellungen (Ustawienia fabryczne), 2 % von max. Last (2% od maks.
obciążenia), 5 % von max. Last (5% od maks. obciążenia), 10 % von max. Last (10% od
maks. obciążenia), 20 % von max. Last (20% od maks. obciążenia)

[Einschalt-Tara/Null (Włączanie tary/zerowania)]

Wybór: aktiv, inaktiv, nur Einschalt-Null (aktywne, nieaktywne, tylko włączanie
zerowania)

[Messgeschwindigkeit (Prędkość pomiaru)]

Wybór: Normale Ausgabe, Schnelle Ausgabe (Normalne wyprowadzanie, szybkie
wyprowadzanie)

[Kalibrierkontrolle (Kontrola kalibracji)]

Wybór: keine Kalibriernachfrage, Kalibriernachfrage (brak żądania kalibracji, żądanie
kalibracji)

[Externe Justierung (Zewnętrzne wzorcowanie)]

Wybór: frei, gesperrt (wolne, zablokowane)

[Tara der Applikation (Tara aplikacji)]

Wybór: frei, gesperrt (wolne, zablokowane)

[Höchstlast (Obciążenie maksymalne)]

Wybór: reduziert um Vorlast/Totlast, konstant (zmniejszone o obciążenie wstępne /
ciężar własny, stałe)

4.7.5.5.1.2 Parametry interfejsu

W tej pozycji menu (Koniguration [Koniguracja]) koniguruje się parametry interfejsu
układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)] - [Koniguration (Koniguracja)] -
[Schnittstellenparameter (Parametry interfejsu)] .

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Waagenparameter

Schnittstellenparameter

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI Schnittstellenparameter @admin

Kommunikationstyp

Baudrate für SBI

Parität für SBI

Stoppbits

Handshake

Druck Manuell/Automatisch

SBI-Protokoll

9600 Baud

ungerade Parität

1 Stoppbit

Software-Handshake

manuell ohne Stillstand

Sichern

SBI-Protokoll (Protokół SBI):

[Baudrate für SBI (Prędkość transmisji dla SBI)]

Wybór: 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 Baud (bodów)

[Parität für SBI (Parzystość dla SBI)]

Wybór: Mark-Parität, Space-Parität, ungerade Parität, gerade Parität (parzystość
mark, parzystość space, nieparzystość, parzystość)

[Bity stop]

Wybór: 1 bit stop, 2 bity stop

[Handshake]

Wybór: Software-Handshake, CTS mit 2 Zeichen, CTS mit 1 Zeichen (CTS z 2 znakami,
CTS z 1 znakiem)

[Druck manuell/automatisch (Wydruk ręczny/automatyczny)]

Wybór: manuell ohne Stillstand, manuell nach Stillstand, manuell mit Speichern,
automatisch ohne Stillstand, automatisch nach Stillstand (ręczny bez stanu

1. Wybrać [Schnittstellenparameter (Parametry interfejsu)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Kommunikationstyp (Typ komunikacji)] i potwierdzić wybór.
3. Wybrać [SBI-Protokoll (Protokół SBI)] lub [xBPI-Protokoll (Protokół xBPI)] i

potwierdzić wybór.
4. Wybierać poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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równowagi, ręczny po stanie równowagi, ręczny z zapisem, automatyczny bez stanu
równowagi, automatyczny po stanie równowagi)

[Automatisch Drucken (Wydruk automatyczny)]

Wybór: Start/Stopp mit ESC, Nicht stoppbar (Rozpoczęcie/zatrzymanie klawiszem
ESC, niemożliwe do zatrzymania)

[Zeilenformat für (Format wierszy dla)]

Wybór: ohne ID 16 Bytes, mit ID 22 Bytes (bez ID 16 bajtów, z ID 22 bajty)

[Datenausgaberate (Prędkość wyprowadzania danych)]

Wybór: jeder Anzeigezyklus, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Updates (w każdym cyklu wskazania,
co 2, 5, 10, 20, 50, 100 aktualizacji)

[Parameteränderungen (Zmiany parametrów)]

Wybór: möglich, nicht möglich (możliwe, niemożliwe)

xBPI-Protokoll (Protokół xBPI):

[Datenausgaberate (Prędkość wyprowadzania danych)]

Wybór: jeder Anzeigezyklus, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Updates (w każdym cyklu wskazania,
co 2, 5, 10, 20, 50, 100 aktualizacji)

[Parameteränderungen (Zmiany parametrów)]

Wybór: möglich, nicht möglich (możliwe, niemożliwe)

4.7.5.5.2 Wybór grupy specyikacji

W tej pozycji menu (Einrichten [Ustawianie]) koniguruje się grupy specyikacji układu
elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)] - [Speziikationsgruppe auswählen (Wybór grupy
specyikacji)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać [Speziikationsgruppe auswählen (Wybór grupy specyikacji)] i potwierdzić
wybór.
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Notyikacja:

W celu koniguracji grupy specyikacji konieczne są następujące dane:

- Nazwa modelu wagi.

- Numer odpowiedniego bloku specyikacji (patrz instrukcja obsługi wagi).

Niektóre wagi xBPI posiadają tzw. bloki specyikacji, aby wybierać różne tryby pracy
(jednozakresowy, wielozakresowy itd.).

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Spezifikationsgruppe

Spezifikationsgruppe

1

2

Sichern

4.7.5.5.3 Informacje o urządzeniu

W tej pozycji menu (Einrichten [Ustawianie]) koniguruje się parametry informacji o
urządzeniu układu elektronicznego modułu ważącego xBPI-Waage (Waga xBPI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [xBPI-Waage (Waga
xBPI)] - [Einrichten (Ustawianie)] - [Geräteinformationen (Informacje o urządzeniu)] .

WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI-Waage einrichten @admin

Konfiguration

Spezifikationsgruppe auswählen

Geäteinformationen

2. Wybrać odpowiednią grupę specyikacji i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać pozycję [Geräteinformationen (Informacje o urządzeniu)] i potwierdzić
wybór.

Wyświetli się okno Geräteinformationen (Informacje o urządzeniu).
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WP-CWP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
xBPI Geräteinformation @admin

AA
BB
CC

Hersteller-ID

Modellname

Version

WP-Seriennummer

Benutzer-ID

SBN

SARTORIUS

IS34EDE -POCE

00-20-13

11707786

Operator 1

0

Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

4.7.6 Waga SBI
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego SBI-Waage (Waga SBI) logicznemu punktowi ważenia i go
koniguruje.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.6.1.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.6.2.

PR 5900 może się komunikować z wagami (np. Combics1) albo modułami wagowymi
poprzez protokół SBI. Urządzenia można przyłączyć interfejsami szeregowymi
(wewnętrznym lub PR 5900/04) (patrz podręcznik instalacji PR 5900 w pozycji
[Geräteinstallation (Instalacja urządzenia)] - [Aufbau der Hardware (Układ sprzętu)] -
[RS-485-Schnittstelle (intern) (Interfejs RS-485 [wewnętrzny])] lub [Geräteinstallation
(Instalacja urządzenia)] - [Zubehör (Akcesoria)] - [PR 5900/04 2x Schnittstelle RS‐485 (2
interfejsy RS-485)]). Komunikacja odbywa się szeregowo.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [SBI Waage (Waga SBI)] .

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

2. W razie potrzeby zmienić ID użytkownika i SBN (patrz rozdział 4.7.5.2).
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.6.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego układu
elektronicznego modułu ważącego SBI-Waage (Waga SBI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Schnittstelle
(Interfejs)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

2. Wybrać [Waage SBI (Waga SBI)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z[SBI-Waage (Waga SBI)] i potwierdzić
wybór.
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

SBI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 baud (bodów)

[Datenbits (Bity danych)]

Grupa bitów danych.

Wybór: 7 Datenbits, [8 Datenbits] (7 bitów danych, 8 bitów danych)

[Parität (Parzystość)]

Kontrola parzystości w celu wykrywania błędów transmisji danych.

Wybór: keine Parität, ungerade Parität, gerade Parität (brak parzystości,
nieparzystość, parzystość)

[Stoppbits (Bity stop)]

Koniec znaku w przypadku protokołów transmisji.

Wybór: 1 Stoppbit, [2 Stoppbits] (1 bit stop, 2 bity stop)

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.6.2 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
SBI-Waage (Waga SBI).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Pendeo Truck

xBPI-Waage

SBI-Waage

Parameter

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt DWägepunkt D

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

SBI-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Max (Maks.)] (maksymalne obciążenie)

patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [SBI-Waage (Waga
SBI)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-170 Minebea Intec



[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Aktualisierungszeit (Czas aktualizacji)]

Czas wyświetlenia nowej wartości masy.

Zakres regulacji: 0.1…2.0 s.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.7 Pendeo Truck
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się cyfrowy przetwornik
mostu wagowego Pendeo® Truck logicznemu punktowi ważenia i go koniguruje.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.7.1.

- [Parameter (Parametry)] (przetworniki wagowe), patrz rozdział 4.7.7.2.

- [Justieren (Wzorcowanie)], patrz rozdział 4.7.7.3.

- [Einheiten (Jednostki)] (dokładność wskazania), patrz rozdział 4.7.7.4.

Wzorcowanie cyfrowych przetworników wagowych jest wykonywane fabrycznie na
podstawie siły grawitacji występującej w Hamburgu (9,81379 m/s2). Dane wzorcowania w
przetwornikach wagowych są niezmienne. Tylko w urządzeniu można dostosować dane
wzorcowania dla siły grawitacji występującej w miejscu instalacji wagi, następnie można
je również zabezpieczyć przed nadpisaniem (patrz rozdział 2.7). W zastosowaniach
podlegających legalizacji, przy wyborze ustawień przestrzegać wymogów ustawowych
oraz warunków określonych w certyikacie dopuszczenia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)]- [Pendeo Truck].

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.7.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego cyfrowego
przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Schnittstelle
(Interfejs)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Pendeo Truck] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

Jeżeli jeszcze nie przyłączono wagi, pojawi się informacja "scale not ready".
WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Pendeo Truck

Option-2 RS-485-A

19200 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

W tym przypadku: Wybrać [Option‑2 RS-485‑A (Opcja-2 RS-485-A)].

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.7.2 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry cyfrowego przetwornika mostu wagowego
Pendeo® Truck.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z[Pendeo Truck] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Umgebungsbedingungen

Eine defekte Wägezelle erkennen

Abw. Gleichgewichtsprüfung

Stillstandszeit

kein

sehr stabiler Zustand

0 %

0.50 g

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Umgebungsbedingungen (Warunki otoczenia)]

Tym parametrem można zdeiniować otoczenie wagi.

Możliwy wybór: sehr stabiler Zustand (bardzo stabilny stan), stabiler Zustand
(stabilny stan), instabiler Zustand (niestabilny stan), sehr instabiler Zustand (bardzo
niestabilny stan)

[Eine defekte Wägezelle erkennen (Wykrywanie uszkodzonego przetwornika
wagowego)]

Wybrać i potwierdzić ten parametr, jeżeli automatycznie ma nastąpić maks.
symulacja uszkodzonego przetwornika wagowego. Symbol ostrzegawczy widnieje do
chwili zakończenia symulacji przetwornika wagowego.

[Abw. Gleichgewichtsprüfung (Kontrola odchylenia od równowagi)]

Następuje aktywacja kontroli poprawności, gdy odchylenie od wartości średniej
wynosi > 0%.

System oblicza odchylenia od wartości średniej poszczególnych przetworników
wagowych. Kontrolę system sygnalizuje symbolem ponad jednostką masy.

Zakres regulacji: 0…100 %.

[Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)]

Parametrami [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] oraz [Stillstandsbereich (Zakres
stanu równowagi)]można określić spoczynek wagi (stabilność mechaniczną wagi).

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Pendeo Truck] i
nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-174 Minebea Intec



Wartość parametru [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] podaje się w sekundach,
dopuszczalny zakres: 0.00…2 s.

Przedział czasu, który można wprowadzić to 0.00…2.00 s, wynosi on jednak zawsze
przynajmniej tyle, co czas pomiaru.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

Nullnachführungsschritt

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Ja

0.25 d

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)]

Stabilność mechaniczną wagi system wykrywa tak długo, jak długo zmiany wartości
masy wagi będą się mieściły w tym zakresie.

Wartość parametru [Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)] podaje się w
jednostce "d", dopuszczalny zakres: 0.01…10.00 d.

W trybie podlegającym legalizacji wybrać ≤ 1 d.

[Tarierwartezeit (Czas oczekiwania na tarowanie)]

Czas anulowania dla niewykonalnego polecenia tarowania/zerowania (np. ze względu
na brak stabilności mechanicznej wagi, nieprawidłowe ustawienie iltra, za dużą
rozdzielczość, zbyt wąskie warunki stanu równowagi).

Wartości podaje się w sekundach, dopuszczalny zakres: 0.0…[2.5]…25 s.

W przypadku wartości 0.0 s tarowanie następuje tylko wtedy, gdy waga znajduje się
w stanie spoczynku.

[Nullsetzbereich (Zakres zerowania)]

Określenie zakresu +/- wokół punktu zerowego wyznaczonego przez ciężar własny
podczas wzorcowania. W obrębie tego zakresu

- wyświetlaną wartość brutto masy można ustawić na wartość zerową, naciskając
przycisk zerowania (lub odpowiednim poleceniem zewnętrznym) oraz

- aktywne jest automatyczne śledzenie punktu zerowego.

Zakres regulacji: 0.00…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji należy w tym miejscu wprowadzić ≤ 2% wartości
maks., przykład: 60 d dla 3000 e klasy III.

[Nullnachführung (Śledzenie zera)]

Waga automatycznie utrzymuje wskazanie zera w obrębie określonych granic.

Wybór: Nein, Ja (nie, tak)

Wybór [Nein (Nie)] powoduje ukrycie trzech kolejnych parametrów.

Wybór [Ja (tak)] wymusza wprowadzenie wartości dla kolejnych trzech parametrów.
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[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Zakres wskazań śledzenia zera)]

Jest to zakres, w obrębie którego automatyczne śledzenie zera wyrównuje
odchylenia.

Zakres regulacji: 0.25…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić < 0.5 d.

[Nullnachführungsschritt (Kroki śledzenia zera)]

Jeżeli wystąpi skok masy powyżej ustawionej wartości, funkcja automatycznego
śledzenia przestaje działać.

Możliwy do nastawienia zakres kroków śledzenia automatycznego: 0.25…10 d

W trybie podlegającym obowiązkowej legalizacji wprowadzić ≤0.5 d.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullnachführungszeit (Czas śledzenia zera)]

Odstęp czasu dla automatycznego śledzenia zera.

Zakres regulacji: 0.1…25 s

W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić 1 s.

[Überlast (Przeciążenie)]

Zakres wagi jest powyżej obciążenia maksymalnego (Max.) bez komunikatu o błędzie.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić maks. wartość 9 d = e.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Bereichsmodus (Tryb zakresu)]

Wybór: Ein Bereich (jednozakresowy), Mehrbereich (wielozakresowy), Mehrteilung
(wielopodziałkowy)

Wybór zakresu dla wag i ich ustawień, patrz rozdział 4.7.1.1.2 oraz 4.7.1.1.3.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.
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4.7.7.3 Wzorcowanie

W tej pozycji menu koniguruje się wzorcowanie cyfrowego przetwornika mostu
wagowego Pendeo® Truck.

- [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie skróconej instalacji
z zastosowaniem przetwornika wagowego i ustawienie ciężaru własnego)], patrz
rozdział 4.7.7.3.1.

- [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych przetworników
wagowych)], patrz rozdział 4.7.7.3.2.

- [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)], patrz rozdział 4.7.7.3.3.

- [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] (przetworników wagowych), patrz
rozdział 4.7.7.3.4.

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

- [Modiizieren (Modyikacja)], patrz rozdział 4.7.7.3.4.2.

- [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom wagowym)], patrz
rozdział 4.7.7.3.5.

- [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa przetworników wagowych)],
patrz rozdział 4.7.7.3.6.

- [Eckenabgleich (Synchronizacja osi)], patrz rozdział 4.7.7.3.7.

Podczas wzorcowania nie ulegają zmianie dane w cyfrowych przetwornikach wagowych.
Dane i parametry wzorcowania są zapisywane w urządzeniu. System monitoruje, czy
przyłączone przetworniki wagowe mają jednoznaczne numery seryjne.
W celu wzorcowania trzeba zachować następującą kolejność:

- Wyszukiwanie przetworników wagowych i ustawianie ciężaru własnego, patrz
rozdział 4.7.7.3.1 lub tylko wyszukiwanie przetworników wagowych, patrz
rozdział 4.7.7.3.2.

- Przypisanie przetworników wagowych, patrz rozdział 4.7.7.3.3.

- Nowe wzorcowanie: obciążenie maksymalne z jednostką masy, wartością podziałki,
ciężarem własnym, masą wzorcową, patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

- W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.7.3.7.

Notyikacja:

Dalsze informacje na temat wzorcowania – patrz rozdział 4.7.1.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)].

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

4.7.7.3.1 Wyszukiwanie skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) przeprowadza się skróconą instalację z
wyszukiwaniem i ustawieniem ciężaru własnego cyfrowego przetwornika mostu
wagowego Pendeo® Truck.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie
skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Pendeo Truck] i
nacisnąć przycisk programowalny [Justieren (Wzorcowanie)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Pojawi się menu koniguracyjne Pendeo.

1. Odciążyć wagę.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Lokale Erdbeschleunigung eingeben

9.81379 m/s²

Ok Abbruch

Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

2. Wybrać opcję [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie
skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego)] i potwierdzić
wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby uruchomić wyszukiwanie.

Pojawi się okno wprowadzania.

4. ew. zmienić predeiniowaną wartość i nacisnąć przycisk programowalny[Ok], aby
potwierdzić wprowadzenie.

Nastąpi rozpoczęcie wyszukiwania i ustawienie wartości ciężaru własnego. Po
zakończeniu wyświetli się menu koniguracji Pendeo.
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4.7.7.3.2 Wyszukiwanie przyłączonych przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) wyszukuje się przyłączone przetworniki
wagowe cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych
przetworników wagowych)].

WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

1. Wybrać opcję [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych
przetworników wagowych).] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby uruchomić wyszukiwanie.
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Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

4.7.7.3.3 Wyświetlanie i przyporządkowanie przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) wyświetla się dane przetworników
wagowych przetwornika cyfrowego mostu wagowego Pendeo® Truck i
przyporządkowuje do poszczególnych miejsc instalacji.

- [Info] (wyświetlanie danych przetworników wagowych), patrz rozdział 4.7.7.3.3.1.

- [Zuordnen (Przyporządkowanie)] (miejsca instalacji), patrz rozdział 4.7.7.3.3.2.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)].

Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

nach Wägezellen suchen...

4 Wägezellen gefunden

Po zakończeniu wyświetli się menu koniguracji Pendeo.
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Rozpocznie się proces wyszukiwania.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.7.3.3.1 Info (wyświetlanie danych o przetwornikach wagowych)

W tej pozycji menu (Wägezellendaten anzeigen und zuordnen [Wyświetlanie i
przyporządkowanie danych przetworników wagowych]) wyświetla się dane
przetworników wagowych cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)]- [Info].

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

Wybrać opcję [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i
przyporządkowanie przetworników wagowych)] i potwierdzić wybór.

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

System wyświetli przetworniki wagowe wraz z numerem pozycji, numerem
seryjnym i umieszczoną masą.
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System wyświetli przetworniki wagowe wraz z numerem pozycji, numerem seryjnym i
umieszczoną masą.

Notyikacja:

Jeżeli przetwornikom wagowym nadano nazwy (patrz rozdział 4.7.7.3.5),
przyciskiem programowalnym[nach Name (według nazwy)] można przełączać
widok.

7.500 tt+
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.7.3.3.2 Przyporządkowanie (miejsca montażu)

W tej pozycji menu (Wägezellendaten anzeigen und zuordnen [Wyświetlanie i
przyporządkowanie danych przetworników wagowych]) przyporządkowuje się
przetworniki wagowe (numery seryjne) cyfrowego przetwornika mostu
wagowegoPendeo® Truck do miejsc montażu.
Ma to znaczenie zarówno dla kompensacji ciężaru własnego (rozkładu na poszczególne
przetworniki wagowe), jak i dla synchronizacji osi oraz ewentualnej wymiany
przetwornika wagowego.

1. Wybrać przetwornik wagowy i nacisnąć przycisk programowalny [Info].

Wyświetlą się parametry przetworników wagowych.

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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Przykłady możliwego przyporządkowania.

Notyikacja:

Na potrzeby ewentualnej wymiany przetworników wagowych należy udokumentować
przyporządkowanie podczas instalacji.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)]- [Zuordnen (Przyporządkuj)].

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

1. Odciążyć wagę.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Zuordnen (Przyporządkuj)].
Wyświetla się pytanie bezpieczeństwa.
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7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

??
WARNUNG!

Das Zuordnen der Wägezellen löscht
die Totlastinformation.

Abbruch Weiter

Przyporządkowywanie przetworników wagowych następuje przez umieszczanie
kolejno obciążeń minimalnych.

13.140 tt+
Wägepunkte @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

4.176 t

1.643 t

3.698 t

3.619 t

1

0

0

0

Info Zuordnen nach Name Annehmen

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

4. Ustawić obciążenie w narożu / na przetworniku wagowym, któremu później ma być
przyporządkowany nr 1.

Gdy tylko urządzenie rozpozna zmianę obciążenia, system oznaczy odpowiedni
wiersz.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Przyszły numer PW pojawia się z prawej strony wiersza.

6. Zdjąć masę wzorcową.
7. Te same czynności powtórzyć dla przetworników wagowych nr 2–4.
8. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać nowe

przyporządkowanie.
Pojawi się menu koniguracyjne Pendeo.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

7.520 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.393 t

2.416 t

1.547 t

2.152 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

4.7.7.3.4 Wzorcowanie wagi

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) przeprowadza się wzorcowanie
przetworników wagowych cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

- [Modiizieren (Modyikacja)] (w przypadku niewielkich zmian), patrz
rozdział 4.7.7.3.4.2.

- Totlast (Ciężar własny) (korekta), patrz rozdział 4.7.7.3.4.3.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] .

9. Wybrać opcję [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i
przyporządkowanie przetworników wagowych)] i potwierdzić wybór.

Wyświetli się nowe przyporządkowanie.

10. Sprawdzanie obciążenia narożnego (ciężaru własnego), patrz rozdział 4.7.7.3.7.
11. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.7.3.4.1 Nowe

W tej pozycji menu (Waage justieren [Wzorcowanie wagi]) przeprowadza się nowe
wzorcowanie cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck i koniguruje go.
Dane przykładowe:

- Nennlast einer Wägezelle (Obciążenie znamionowe jednego przetwornika
wagowego): Emax = 50 t

- Anzahl der Wägezellen (Liczba przetworników wagowych): 4

- Max (Maks.): 200,000 t

- Teilungswert (Wartość podziałki): 0,020 t

- Totlast (Ciężar własny): Leergewicht (Masa nieobciążonej wagi)

- Justiergewicht (Masa wzorcowa): 11,000 t

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Neu (Nowe)] .

Wybrać opcję [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] i potwierdzić wybór.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Neu (Nowe)] rozpocznie nowe
wzorcowanie, patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Modiizieren (Modyikacja)]
(używać tylko do wprowadzania małych zmian!) powoduje zmianę
istniejącego wzorcowania, patrz rozdział 4.7.7.3.4.2.

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

??
Eckenabgleich wird zurückgesetzt.

Ja Nein

WP-DWP-D Max 400t d= 0.05t

70.000+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Plattformen

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht Plattform 1

Justiergewicht Plattform 2

2

9.81379 m/s²

400.000 t

0.050 t

8000 d

1 d

Plattform 1 Plattform 2 Sichern

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Neu (Nowe)].

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)].
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Notyikacja:

Parametr [Anzahl der Plattformen (Liczba platform)] pojawi się wyłącznie wtedy,
gdy będzie 8 przetworników wagowych. W tym przypadku: przykład dla 2 platform.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

System pobiera jednostkę masy z wartości [Max (Maks.)]. Podczas wprowadzania
wartości [Max (Maks.)] ustalono też liczbę miejsc po przecinku.

3. Wybrać opcję [Anzahl der Plattformen (Liczba platform)] i potwierdzić wybór.

4. Wybrać pozycję [Lokale Erdbeschleunigung (Lokalne przyspieszenie ziemskie)], ew.
zmienić i potwierdzić.

5. Wprowadzić wartość [Max (Maks.)] (obciążenie maksymalne) z miejscami po
przecinku (tu: 200.000 t).

6. Nacisnąć przycisk (2×), aby wybrać jednostkę masy.
7. Potwierdzić wprowadzone dane.

Wyświetli się potwierdzenie "Setze Max…" (Ustawiam wartość maks).
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

Aby przyjąć pustą wagę (w przypadku wagi samochodowej jest nałożona pokrywa,
brak obciążenia) jako ciężar własny (typowy przypadek):

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 mit Last mit Wert Sichern

Notyikacja:

Jeżeli ciężar własny jest znany, naciśnięcie przycisku programowalnego [mit Wert (z
zastosowaniem wartości)] spowoduje nadpisanie wartości.

8. Wybrać [Teilungswert (Wartość podziałki)] (1 d).
Wartość podziałki (d) system oblicza w oparciu o maksymalną wartość masy.

9. Potwierdzić wprowadzone dane.
Wyświetli się potwierdzenie "Setze Teilungswert…" (Ustawiam wartość podziałki).

10. Nie obciążać wagi.

11. Wybrać opcję [Totlast (Ciężar własny)] i nacisnąć przycisk programowalny [mit Last (z
zastosowaniem obciążenia)].

12. Potwierdzić wprowadzone dane.
Wyświetli się potwierdzenie "Setze Totlast…" (Ustawiam wartość ciężaru
własnego).
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

11.000 t

Ok Abbruch

Einheit

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

13. Wybrać [Justiergewicht (Masa wzorcowa)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wprowadzania.

14. Ułożyć centralnie na wadze masę wzorcową i wprowadzić wartość masy.
15. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok].
16. Zdjąć masę wzorcową.

Wyświetli się obciążenie naroży (wartość ciężaru własnego wyzerowana).

17. W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.7.3.7.
18. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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4.7.7.3.4.2 Modyikacja

W tej pozycji menu (Waage justieren [Wzorcowanie wagi]) wprowadza się zmiany do
istniejącego wzorcowania cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.

- Parametry (Lokale Erdbeschleunigung, Max Höchstlast, Teilungswert, Justiergewicht
(Lokalne przyspieszenie ziemskie, Maks. obciążenie, Wartość podziałki, Masa
wzorcowa), patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

- Ciężar własny (korekta w późniejszym czasie), patrz rozdział 4.7.7.3.4.3.

- Eckenabgleich (Synchronizacja osi), patrz rozdział 4.7.7.3.7.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)]- [Modiizieren (Modyikacja)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

Opis i ustawienia parametrów – patrz rozdział 4.7.7.3.4.1.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Modiizieren (Modyikacja)].

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Eckenabgleich (Synchronizacja osi), patrz rozdział 4.7.7.3.7.

4.7.7.3.4.3 Ciężar własny (korekta)

W tej pozycji menu modyikuje się wartość ciężaru własnego dla cyfrowego przetwornika
mostu wagowegoPendeo® Truck.
Jeśli nastąpi zmiana masy platformy o wartość większą od zakresu zerowania, np. na
skutek ścierania (zmniejszenie ciężaru własnego), lub zmian mechanicznych (zwiększenie
ciężaru własnego), nie będzie działać funkcja automatycznego śledzenia punktu
zerowego ani ręcznego zerowania.
Jeśli cały zakres zerowania jest już wykorzystany, możliwa jest późniejsza korekta ciężaru
własnego bez wpływu na inne dane i parametry wzorcowania.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Modiizieren (Modyikacja)] -
[Totlast (Ciężar własny)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Korrektur ist ok

10000 d

1 d

Plattform 1 mit Last mit Wert Sichern

4.7.7.3.5 Nadawanie nazwy przetwornikom wagowym

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) każdemu przetwornikowi wagowemu
cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck można nadać nazwę.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom
wagowym)] .

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

1. Waga musi być opróżniona (w przypadku wagi pojazdów: pokrywa założona,
nieobciążona).

2. Wybrać [Totlast (Ciężar własny)] i potwierdzić wybór.
3. Potwierdzić wartość ciężaru własnego (∑ obciążenia narożne).
4. Sprawdzić obciążenie narożne, patrz rozdział 4.7.7.3.7.
5. W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.7.3.7.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać obecną wartość

ciężaru własnego.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Wägezellennamen @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

PR 6204-RU

Standard Sichern

ABC..

4.7.7.3.6 Funkcja serwisowa dla przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) można wyłączyć uszkodzone przetworniki
wagowe cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck i włączyć
wymienione przetworniki wagowe.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa dla przetworników
wagowych)] .

1. Wybrać opcję [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom
wagowym)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wprowadzania.

2. Kolejno wybierać przetworniki wagowe, wprowadzać nazwy z klawiatury i je
potwierdzać.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wprowadzone dane.
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.491 t

1.650 t

2.056 t

2.315 t

Annehmen

Wyświetlają się następujące informacje: numer pozycji, numer seryjny, ciężar własny i
obecna masa umieszczona na przetwornikach wagowych.

Dezaktywacja przetwornika wagowego

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4 deaktiviert

101

103

104

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

1. Wybrać [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa dla przetworników
wagowych)] i potwierdzić wybór.

Pojawia się okno serwisowe.

2. Zaznaczyć uszkodzony przetwornik wagowy i zatwierdzić, aby go dezaktywować.
Symbol ostrzegawczy zastępuje jednostkę miary.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Następuje uruchomienie symulacji dezaktywowanych przetworników wagowych.
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Aktywacja przetwornika wagowego

Po montażu i przyłączeniu nowych przetworników wagowych:

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

4.7.7.3.7 Synchronizacja osi

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) przeprowadza się synchronizację osi
cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.
Kontrola obciążenia narożnego (ciężaru własnego):
Po przyporządkowaniu (patrz rozdział 4.7.7.3.3) i wzorcowaniu (patrz rozdział 4.7.7.3.4),
pozycja przetworników wagowych jest jednoznacznie ustalona.
Mechaniczna synchronizacja osi:
Mechaniczną synchronizację osi przeprowadzić wtedy, gdy przetworniki wagowe nie są
równomiernie obciążane, np. gdy platforma się przechyla.
Ciężar własny obciążający przetworniki wagowe wyrównuje się blaszkami
wyrównującymi. W przypadku, gdy są przyłączone dwie złączone platformy,

Notyikacja:

Pojazdy muszą wjeżdżać na pomost wagi tylko pośrodku, aby równomiernie
rozłożyć ciężar.

4. Wybrać dezaktywowany przetwornik wagowy i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

107

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Annehmen

Następuje uruchomienie wyszukiwania i dopiero wtedy system wykryje nowy
przetwornik wagowy.
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przeprowadzić kontrolę obciążenia narożnego lub montaż blaszek wyrównujących
niezależnie dla obydwu platform.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

System wyświetli przetworniki wagowe wraz z numerem pozycji, numerem seryjnym i
umieszczoną masą.
W tym przykładzie nie ma konieczności zwiększania obciążenia przetwornika wagowego
blaszką wyrównującą. Precyzyjne wyrównanie można przeprowadzić, stosując niżej
opisaną synchronizację osi w oprogramowaniu.
Synchronizacja osi w oprogramowaniu:
Jeżeli naroża są obciążane kolejno, na wyświetlaczu urządzenia stale musi się wyświetlać
ta sama wartość. Zbyt duże odchylenie prawie zawsze wskazuje na krzywy montaż lub
działanie sił bocznikujących przetworniki wagowe.
Jeżeli odchyleń sygnału nie można usunąć przez dokładne wyrównanie instalacji,
wymagane jest wyrównanie w oprogramowaniu.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Modiizieren (Modyikacja)] -
[Eckenabgleich (Synchronizacja osi)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plattform 1 Sichern

1. Wybrać opcję [Eckenabgleich (Synchronizacja osi)].
2. Nacisnąć przycisk programowalny [Plattform 1 (Platforma 1)].
3. Położyć na narożu masę wzorcową.
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11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

2.319 t

6.496 t

4.406 t

5.491 t

Berechnen

Kolejność można przyjąć dowolną.

0.000 tt
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

1.334 t

1.497 t

2.215 t

2.466 t

Berechnen

Pomyślne wykonanie synchronizacji osi system zasygnalizuje komunikatem
[Korrektur ist ok (Korekta prawidłowa)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t
Min 0.4t

0000 tt
Justierung @admin

Justiergewicht

Eckenabgleich

11.000 t

Korrektur ist ok

Plattform 1 Sichern

4. System oznaczy położenie (tu: WZ 2).
5. Potwierdzić to położenie.
6. Zdjąć masę wzorcową.
7. Powtórzyć kroki 1–6 dla pozostałych przetworników wagowych.

8. Jeżeli obciążono już wszystkie przetworniki wagowe, nacisnąć przycisk
programowalny [Berechnen (Oblicz)], aby wykonać synchronizację osi.

Masa całkowita pozostaje niezmieniona, natomiast system skoryguje jedynie
oddziaływanie poszczególnych przetworników wagowych.
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4.7.7.4 Jednostki

W tej pozycji menu koniguruje się dodatkowe jednostki masy do wskazywania oraz
dokładność wskazania cyfrowego przetwornika mostu wagowego Pendeo® Truck.
Opisy i ustawienia opisano w menu [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)],
patrz rozdział 4.7.1.3.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einheiten
(Jednostki)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Truck

Parameter Justieren Einheiten

Opisy i ustawienia opisano w menu [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia)], patrz rozdział 4.7.1.3.

4.7.8 Pendeo Process
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się cyfrowy, ściskany,
precyzyjny przetwornik wagowy Pendeo® Process logicznemu punktowi ważenia i go
koniguruje.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.8.1.

- [Parameter (Parametry)], patrz rozdział 4.7.8.2.

- [Justieren (Wzorcowanie)], patrz rozdział 4.7.8.3.

- [Einheiten (Jednostki)] (dokładność wskazania), patrz rozdział 4.7.8.4.

Wzorcowanie cyfrowych przetworników wagowych jest wykonywane fabrycznie na
podstawie siły grawitacji występującej w Hamburgu (9,81379 m/s2). Dane wzorcowania w
przetwornikach wagowych są niezmienne. Tylko w urządzeniu można dostosować dane
wzorcowania dla siły grawitacji występującej w miejscu instalacji wagi, następnie można
je również zabezpieczyć przed nadpisaniem (patrz rozdział 2.7). W zastosowaniach
podlegających legalizacji, przy wyborze ustawień przestrzegać wymogów ustawowych
oraz warunków określonych w certyikacie dopuszczenia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [Pendeo Process] .

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać synchronizację osi.

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Pendeo Truck] i
nacisnąć przycisk programowalny [Einheiten (Jednostki)].
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Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Pendeo Process] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

Jeżeli jeszcze nie przyłączono wagi, pojawi się informacja "scale not ready".
WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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4.7.8.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego cyfrowego,
ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo® Process.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

Wägepunkt D @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Pendeo Process

Option-2 RS-485-A

19200 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

W tym przypadku: Wybrać [Option‑2 RS-485‑A (Opcja-2 RS-485-A)].

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z[Pendeo Process] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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4.7.8.2 Parametry

W tej pozycji menu [Justieren (Wzorcowanie)] koniguruje się parametry cyfrowego,
ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo® Process.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0000 tt
Wägepunkte @admin

Einstellungen gesperrt

W&M

Umgebungsbedingungen

Eine defekte Wägezelle erkennen

Abw. Gleichgewichtsprüfung

Stillstandszeit

kein

sehr stabiler Zustand

0 %

0.50 g

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Umgebungsbedingungen (Warunki otoczenia)]

Tym parametrem można zdeiniować otoczenie wagi.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Pendeo Process] i
nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Możliwy wybór: sehr stabiler Zustand (bardzo stabilny stan), stabiler Zustand
(stabilny stan), instabiler Zustand (niestabilny stan), sehr instabiler Zustand (bardzo
niestabilny stan)

[Eine defekte Wägezelle erkennen (Wykrywanie uszkodzonego przetwornika
wagowego)]

Wybrać i potwierdzić ten parametr, jeżeli automatycznie ma nastąpić maks.
symulacja uszkodzonego przetwornika wagowego. Symbol ostrzegawczy widnieje do
chwili zakończenia symulacji przetwornika wagowego.

[Abw. Gleichgewichtsprüfung (Kontrola odchylenia od równowagi) ]

Następuje aktywacja kontroli poprawności, gdy odchylenie od wartości średniej
wynosi > 0%.

System oblicza odchylenia od wartości średniej poszczególnych przetworników
wagowych. Kontrolę system sygnalizuje symbolem ponad jednostką masy.

Zakres regulacji: 0…100%.

[Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)]

Parametrami [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] oraz [Stillstandsbereich (Zakres
stanu równowagi)]można określić spoczynek wagi (stabilność mechaniczną wagi).

Wartość parametru [Stillstandszeit (Czas stanu równowagi)] podaje się w sekundach,
dopuszczalny zakres: 0.00…2 s.

Przedział czasu, który można wprowadzić to 0.00…2.00 s, wynosi on jednak zawsze
przynajmniej tyle, co czas pomiaru.

WP-AWP-A Max 20t d= 0.002t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Stillstandsbereich

Tarierwartezeit

Nullsetzbereich

Nullnachführung

Nullnachführ.-Anz.-Bereich

Nullnachführungsschritt

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Ja

0.25 d

0.25 d

Standard Sichern

[Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)]

Stabilność mechaniczną wagi system wykrywa tak długo, jak długo zmiany wartości
masy wagi będą się mieściły w tym zakresie.

Wartość parametru [Stillstandsbereich (Zakres stanu równowagi)] podaje się w
jednostce "d", dopuszczalny zakres: 0.01…10.00 d.

W trybie podlegającym legalizacji wybrać ≤ 1 d.

[Tarierwartezeit (Czas oczekiwania na tarowanie)]

Czas anulowania dla niewykonalnego polecenia tarowania/zerowania (np. ze względu
na brak stabilności mechanicznej wagi, nieprawidłowe ustawienie iltra, za dużą
rozdzielczość, zbyt wąskie warunki stanu równowagi).

Wartości podaje się w sekundach, dopuszczalny zakres: 0.0…[2.5]…25 s.
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W przypadku wartości 0.0 s tarowanie następuje tylko wtedy, gdy waga znajduje się
w stanie spoczynku.

[Nullsetzbereich (Zakres zerowania)]

Określenie zakresu +/- wokół punktu zerowego wyznaczonego przez ciężar własny
podczas wzorcowania. W obrębie tego zakresu

- wyświetlaną wartość brutto masy można ustawić na wartość zerową, naciskając
przycisk zerowania (lub odpowiednim poleceniem zewnętrznym) oraz

- aktywne jest automatyczne śledzenie punktu zerowego.

Zakres regulacji: 0.00…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji należy w tym miejscu wprowadzić ≤ 2% wartości
maks., przykład: 60 d dla 3000 e klasy III.

[Nullnachführung (Śledzenie zera)]

Waga automatycznie utrzymuje wskazanie zera w obrębie określonych granic.

Wybór: Nein, Ja (nie, tak)

Wybór [Nein (Nie)] powoduje ukrycie trzech kolejnych parametrów.

Wybór [Ja (tak)] wymusza wprowadzenie wartości dla kolejnych trzech parametrów.

[Nullnachführ.-Anz.-Bereich (Zakres wskazań śledzenia zera)]

Zakres wskazania, w obrębie którego automatyczne śledzenie zera wyrównuje
odchylenia.

Zakres regulacji: 0.25…10000.00 d

W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić < 0.5 d.

[Nullnachführungsschritt (Kroki śledzenia zera)]

Jeżeli wystąpi skok masy powyżej ustawionej wartości, funkcja automatycznego
śledzenia przestaje działać.

Możliwy do nastawienia zakres kroków śledzenia automatycznego: 0.25…10 d

W trybie podlegającym obowiązkowej legalizacji wprowadzić ≤0.5 d.
WP-AWP-A Max 20t d= 0.002t

0000 tt
Wägepunkte @admin

11
22
33

Nullnachführungszeit

Überlast

Min. Gewicht

Bereichsmodus

1.0 s

9 d

20 d

Ein Bereich

Standard Sichern

[Nullnachführungszeit (Czas śledzenia zera)]

Odstęp czasu dla automatycznego śledzenia zera.

Zakres regulacji: 0.1…25 s
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W trybie podlegającym legalizacji wprowadzić 1 s.

[Überlast (Przeciążenie)]

Zakres wagi jest powyżej obciążenia maksymalnego (Max.) bez komunikatu o błędzie.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić maks. wartość 9 d = e.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Bereichsmodus (Tryb zakresu)]

Wybór: Ein Bereich (jednozakresowy), Mehrbereich (wielozakresowy), Mehrteilung
(wielopodziałkowy)

Wybór zakresu dla wag i ich ustawień, patrz rozdział 4.7.1.1.2 oraz 4.7.1.1.3.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.8.3 Wzorcowanie

W tej pozycji menu przeprowadza się wzorcowanie cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego
przetwornika wagowego Pendeo® Process.

- [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie skróconej instalacji
z zastosowaniem przetwornika wagowego i ustawienie ciężaru własnego)], patrz
rozdział 4.7.8.3.1.

- [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych przetworników
wagowych)], patrz rozdział 4.7.8.3.2.

- [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)], patrz rozdział 4.7.8.3.3.

- [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] (przetworników wagowych), patrz
rozdział 4.7.8.3.4.

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

- [Modiizieren (Modyikacja)], patrz rozdział 4.7.8.3.4.2.

- [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom wagowym)], patrz
rozdział 4.7.8.3.5.

- [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa przetworników wagowych)],
patrz rozdział 4.7.8.3.6.

- [Eckenabgleich (Synchronizacja osi)], patrz rozdział 4.7.8.3.7.

Podczas wzorcowania nie ulegają zmianie dane w cyfrowych przetwornikach wagowych.
Dane i parametry wzorcowania są zapisywane w urządzeniu. System monitoruje, czy
przyłączone przetworniki wagowe mają jednoznaczne numery seryjne.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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W celu wzorcowania trzeba zachować następującą kolejność:

- Wyszukiwanie przetworników wagowych i ustawianie ciężaru własnego, patrz
rozdział 4.7.8.3.2 lub

- tylko wyszukiwanie przetworników wagowych, patrz rozdział 4.7.8.3.3.

- Przypisanie przetworników wagowych, patrz rozdział 4.7.8.3.3.

- Nowe wzorcowanie: obciążenie maksymalne z jednostką masy, wartością podziałki,
ciężarem własnym, masą wzorcową, patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

- W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.8.3.7.

Notyikacja:

Dalsze informacje na temat wzorcowania – patrz rozdział 4.7.1.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt A (Punkt ważenia A)] z [Pendeo Process] i
nacisnąć przycisk programowalny [Justieren (Wzorcowanie)].

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Pojawi się menu koniguracyjne Pendeo.
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4.7.8.3.1 Wyszukiwanie skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) przeprowadza się skróconą instalację z
wyszukiwaniem i ustawieniem ciężaru własnego cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego
przetwornika wagowego Pendeo® Process.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie
skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego)] .

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

1. Odciążyć wagę.

2. Wybrać opcję [Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen (Wyszukiwanie
skróconej instalacji z zastosowaniem PW i ustawienie ciężaru własnego)] i potwierdzić
wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby uruchomić wyszukiwanie.

Pojawi się okno wprowadzania.
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WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Lokale Erdbeschleunigung eingeben

9.81379 m/s²

Ok Abbruch

Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

4.7.8.3.2 Wyszukiwanie przyłączonych przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) wyszukuje się przyłączone przetworniki
wagowe cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo®

Process.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych
przetworników wagowych)] .

4. ew. zmienić predeiniowaną wartość i nacisnąć przycisk programowalny[Ok], aby
potwierdzić wprowadzenie.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Nastąpi rozpoczęcie wyszukiwania i ustawienie wartości ciężaru własnego. Po
zakończeniu wyświetli się menu koniguracji Pendeo.
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

??
Suche nach angeschlossenen Wägezellen.

Die aktuellen Einstellungen
werden auf Standardwerte 

zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

Naciśnięcie przycisku programowalnego [Abbruch (Anuluj)] powoduje powrót do
menu koniguracji Pendeo.

1. Wybrać opcję [Angeschlossene Wägezellen suchen (Wyszukiwanie przyłączonych
przetworników wagowych).] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby uruchomić wyszukiwanie.

Wyświetli się okno postępu.
Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

nach Wägezellen suchen...

4 Wägezellen gefunden

Po zakończeniu wyświetli się menu koniguracji Pendeo.

Rozpocznie się proces wyszukiwania.
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4.7.8.3.3 Wyświetlanie i przyporządkowanie przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) można przyporządkować dane
przetworników wagowych cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego
Pendeo® Process i przyporządkować do poszczególnych miejsc instalacji.

- [Info] (wyświetlanie danych przetworników wagowych), patrz rozdział 4.7.8.3.3.1.

- [Zuordnen (Przyporządkowanie)] (miejsca instalacji), patrz rozdział 4.7.8.3.3.2.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

Wybrać opcję [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i
przyporządkowanie przetworników wagowych)] i potwierdzić wybór.

System wyświetli przetworniki wagowe wraz z numerem pozycji, numerem
seryjnym i umieszczoną masą.
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4.7.8.3.3.1 Info (wyświetlanie danych o przetwornikach wagowych)

W tej pozycji menu (Wägezellendaten anzeigen und zuordnen [Wyświetlanie i
przyporządkowanie danych przetworników wagowych]) wyświetla się dane cyfrowego,
ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo® Process.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)] - [Info] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

System wyświetli przetworniki wagowe wraz z numerem pozycji, numerem seryjnym i
umieszczoną masą.

Notyikacja:

Jeżeli przetwornikom wagowym nadano nazwy (patrz rozdział 4.7.8.3.5),
przyciskiem programowalnym[nach Name (według nazwy)] można przełączać
widok.

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

1. Wybrać przetwornik wagowy i nacisnąć przycisk programowalny [Info].

Wyświetlą się parametry przetworników wagowych.
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7.500 tt+
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.8.3.3.2 Przyporządkowanie (miejsca montażu)

W tej pozycji menu (Wägezellendaten anzeigen und zuordnen [Wyświetlanie i
przyporządkowanie danych przetworników wagowych]) przyporządkowuje się
przetworniki wagowe (numery seryjne) cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego
przetwornika wagowego Pendeo® Process do miejsc montażu.
Ma to znaczenie zarówno dla kompensacji ciężaru własnego (rozkładu na poszczególne
przetworniki wagowe), jak i dla synchronizacji osi oraz ewentualnej wymiany
przetwornika wagowego.

Przykłady możliwego przyporządkowania.

Notyikacja:

Na potrzeby ewentualnej wymiany przetworników wagowych należy udokumentować
przyporządkowanie podczas instalacji.

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i przyporządkowanie
przetworników wagowych)] - [Zuordnen (Przyporządkuj)] .

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

??
WARNUNG!

Das Zuordnen der Wägezellen löscht
die Totlastinformation.

Abbruch Weiter

Przyporządkowywanie przetworników wagowych następuje przez umieszczanie
kolejno obciążeń minimalnych.

13.140 tt+
Wägepunkte @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

103

104

102

4.159 t

1.744 t

3.689 t

3.542 t

1

0

0

0

Info Zuordnen nach Name Annehmen

1. Odciążyć wagę.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Zuordnen (Przyporządkuj)].
Wyświetla się pytanie bezpieczeństwa.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

7.500 tt+
Ansicht @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.428 t

2.375 t

1.580 t

2.124 t

Info Zuordnen nach Name Annehmen

4.7.8.3.4 Wzorcowanie wagi

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) wzorcuje się przetworniki wagowe
cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo® Process.

- [Neu (Nowe)], patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

- [Modiizieren (Modyikacja)], patrz rozdział 4.7.8.3.4.2.

4. Ustawić obciążenie w narożu / na przetworniku wagowym, któremu później ma być
przyporządkowany nr 1.

Gdy tylko urządzenie rozpozna zmianę obciążenia, system oznaczy odpowiedni
wiersz.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Przyszły numer PW pojawia się z prawej strony wiersza.

6. Zdjąć masę wzorcową.
7. Te same czynności powtórzyć dla przetworników wagowych nr 2–4.
8. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać nowe

przyporządkowanie.
Pojawi się menu koniguracyjne Pendeo.

9. Wybrać opcję [Wägezellen anzeigen und zuordnen (Wyświetlanie i
przyporządkowanie przetworników wagowych)] i potwierdzić wybór.

Wyświetli się nowe przyporządkowanie.

10. Sprawdzanie obciążenia narożnego (ciężaru własnego), patrz rozdział 4.7.8.3.7.
11. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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- Totlast (Ciężar własny) (korekta), patrz rozdział 4.7.7.3.4.3.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

4.7.8.3.4.1 Nowe

W tej pozycji menu (Waage justieren [Wzorcowanie wagi]) przeprowadza się nowe
wzorcowanie cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo®

Process i koniguruje go.

Wybrać opcję [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] i potwierdzić wybór.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Neu (Nowe)] rozpocznie nowe
wzorcowanie, patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

- Naciśnięcie przycisku programowalnego [Modiizieren (Modyikacja)]
(używać tylko do wprowadzania małych zmian!) powoduje zmianę
istniejącego wzorcowania, patrz rozdział 4.7.8.3.4.2.

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.
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Dane przykładowe:

- Nennlast einer Wägezelle (Obciążenie znamionowe jednego przetwornika
wagowego): Emax = 50 t

- Anzahl der Wägezellen (Liczba przetworników wagowych): 4

- Anzahl der Behälterfüße (Liczba nóg zbiornika): 4

- Max (Maks.): 200,000 t

- Teilungswert (Wartość podziałki): 0,020 t

- Totlast (Ciężar własny): Leergewicht (Masa nieobciążonej wagi)

- Justiergewicht (Masa wzorcowa): 11,000 t

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Neu (Nowe)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

??
Eckenabgleich wird zurückgesetzt.

Ja Nein

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Neu (Nowe)].

Ukaże się okno z pytaniem.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)].

3. Wybrać pozycję [Anzahl der Behälterfüße (Liczba nóg zbiornika)], ew. zmienić i
potwierdzić.

4. Wybrać pozycję [Lokale Erdbeschleunigung (Lokalne przyspieszenie ziemskie)], ew.
zmienić i potwierdzić.

5. Wprowadzić wartość [Max (Maks.)] (obciążenie maksymalne) z miejscami po
przecinku (tu: 200,000 t).

6. Nacisnąć przycisk (2×), aby wybrać jednostkę masy.
7. Potwierdzić wprowadzone dane.

Wyświetli się potwierdzenie "Setze Max…" (Ustawiam wartość maks).
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System pobiera jednostkę masy z wartości [Max (Maks.)]. Podczas wprowadzania
wartości [Max (Maks.)] ustalono też liczbę miejsc po przecinku.

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

Aby wykorzystać pustą wagę jako ciężar własny (typowy przypadek):

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter mit Last mit Wert Sichern

Notyikacja:

Jeżeli ciężar własny jest znany, naciśnięcie przycisku programowalnego [mit Wert (z
zastosowaniem wartości)] spowoduje nadpisanie wartości.

8. Wybrać [Teilungswert (Wartość podziałki)] (1 d).
Wartość podziałki (d) system oblicza w oparciu o maksymalną wartość masy.

9. Potwierdzić wprowadzone dane.
Wyświetli się potwierdzenie "Setze Teilungswert…" (Ustawiam wartość podziałki).

10. Nie obciążać wagi.

11. Nacisnąć przycisk programowalny [mit Last (z zastosowaniem obciążenia)].

12. Potwierdzić wprowadzone dane.
Wyświetli się potwierdzenie "Setze Totlast…" (Ustawiam wartość ciężaru
własnego).
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

Justiergewicht auf die Waage legen und
den Wert eingeben.

11.000 t

Ok Abbruch

Einheit

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

13. Wybrać [Justiergewicht (Masa wzorcowa)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wprowadzania.

14. Ułożyć centralnie na wadze masę wzorcową i wprowadzić wartość masy.
15. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok] i zdjąć masę wzorcową.

Wyświetli się obciążenie naroży (wartość ciężaru własnego wyzerowana).

16. W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.8.3.7.
17. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.
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4.7.8.3.4.2 Modyikacja

W tej pozycji menu (Waage justieren [Wzorcowanie wagi]) wprowadza się zmiany do
istniejącego wzorcowania cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego
Pendeo® Process.

- Parametry Lokale Erdbeschleunigung, Max (Höchstlast), Teilungswert, Justiergewicht
(Lokalne przyspieszenie ziemskie, Maks. [Maksymalne obciążenie], Wartość
podziałki, Masa wzorcowa), patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

- Totlast (Ciężar własny) (korekta w późniejszym czasie), patrz rozdział 4.7.8.3.4.3.

- Eckenabgleich (Synchronizacja osi), patrz rozdział 4.7.8.3.7.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Modiizieren (Modyikacja)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Neu Modifizieren

Wyświetlą się dane ostatniego wzorcowania.

Notyikacja:

Pozycji menu[Modiizieren (Modyikacja)] używa się tylko w przypadku niewielkich
zmian (np. zmiany obciążenia wstępnego / ciężaru własnego). W przeciwnym razie
wybierać zasadniczo pozycję menu [Neu (Nowe)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Justierung @admin

11
22
33

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Modiizieren (Modyikacja)].

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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Opis i ustawienia parametrów – patrz rozdział 4.7.8.3.4.1.

4.7.8.3.4.3 Ciężar własny (korekta)

W tej pozycji menu modyikuje się wartość ciężaru własnego dla cyfrowego, ściskanego,
precyzyjnego przetwornika wagowegoPendeo® Process.
Jeśli nastąpi zmiana masy platformy o wartość większą od zakresu zerowania, np. na
skutek ścierania (zmniejszenie ciężaru własnego), lub zmian mechanicznych (zwiększenie
ciężaru własnego), nie będzie działać funkcja automatycznego śledzenia punktu
zerowego ani ręcznego zerowania.
Jeśli cały zakres zerowania jest już wykorzystany, możliwa jest późniejsza korekta ciężaru
własnego bez wpływu na inne dane i parametry wzorcowania.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Modiizieren (Modyikacja)] -
[Totlast (Ciężar własny)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Korrektur ist ok

10000 d

1 d

Behälter mit Last mit Wert Sichern

4.7.8.3.5 Nadawanie nazwy przetwornikom wagowym

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) każdemu cyfrowemu, ściskanemu,
precyzyjnemu przetwornikowi wagowemu Pendeo® Process można nadać nazwę.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom
wagowym)] .

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wzorcowanie.

1. Waga musi znajdować się w stanie bez obciążenia (pusty zbiornik).

2. Wybrać [Totlast (Ciężar własny)] i potwierdzić wybór.
3. Sprawdzić obciążenie narożne, patrz rozdział 4.7.8.3.7.
4. W razie potrzeby wykonać synchronizację osi, patrz rozdział 4.7.8.3.7.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać obecną wartość

ciężaru własnego.
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WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Wägezellennamen @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

PR 6204-RU

Standard Sichern

ABC..

4.7.8.3.6 Funkcja serwisowa dla przetworników wagowych

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) można wyłączyć uszkodzone przetworniki
wagowe cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo®

Process i włączyć wymienione przetworniki wagowe.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa dla przetworników
wagowych)] .

1. Wybrać opcję [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie nazwy przetwornikom
wagowym)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wprowadzania.

2. Kolejno wybierać przetworniki wagowe, wprowadzać nazwy z klawiatury i je
potwierdzać.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać wprowadzone dane.
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WP-DWP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Wägepunkte @admin

Einrichten PendeoEinrichten Pendeo

Kurzinstallation mit WZ suchen und Totlast setzen

Angeschlossene Wägezellen suchen

Wägezellen anzeigen und zuordnen

Waage justieren

Wägezellennamen vergeben

Servicefunktion für Wägezellen

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.465 t

2.339 t

1.620 t

2.084 t

Annehmen

Wyświetlają się następujące informacje: numer pozycji, numer seryjny, ciężar własny i
obecna masa umieszczona na przetwornikach wagowych.

Dezaktywacja przetwornika wagowego

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4 deaktiviert

101

102

103

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

1. Wybrać [Servicefunktion für Wägezellen (Funkcja serwisowa dla przetworników
wagowych)] i potwierdzić wybór.

Pojawia się okno serwisowe.

2. Zaznaczyć uszkodzony przetwornik wagowy i zatwierdzić, aby go dezaktywować.
Symbol ostrzegawczy zastępuje jednostkę miary.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].
Następuje uruchomienie symulacji dezaktywowanych przetworników wagowych.

4 Koniguracja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-223



Aktywacja przetwornika wagowego

Po montażu i przyłączeniu nowych przetworników wagowych:

0.000
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

4.7.8.3.7 Synchronizacja osi

W tej pozycji menu (Justieren [Wzorcowanie]) przeprowadza się synchronizację osi
cyfrowego, ściskanego, precyzyjnego przetwornika wagowego Pendeo® Process.
W przypadku asymetrycznej konstrukcji wagi synchronizacja osi nie jest wymagana.
Synchronizacja osi może być jednak wymagana w przypadku symetrycznej konstrukcji
wagi.
Kontrola obciążenia narożnego (ciężaru własnego):
Po przyporządkowaniu (patrz rozdział 4.7.8.3.3) i wzorcowaniu (patrz rozdział 4.7.8.3.4),
pozycja przetworników wagowych jest jednoznacznie ustalona.
Synchronizacja osi w oprogramowaniu:
Jeżeli naroża są obciążane kolejno, na wyświetlaczu urządzenia stale musi się wyświetlać
ta sama wartość. Zbyt duże odchylenie prawie zawsze wskazuje na krzywy montaż lub
działanie sił bocznikujących przetworniki wagowe.
Jeżeli odchyleń sygnału nie można usunąć przez dokładne wyrównanie instalacji,
wymagane jest wyrównanie w oprogramowaniu.

4. Wybrać dezaktywowany przetwornik wagowy i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Annehmen (Przyjmij)].

Dopiero wtedy system wykryje nowy przetwornik wagowy.

0.000 tt
Service @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

107

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Annehmen

Rozpocznie się proces wyszukiwania.
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Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Justieren
(Wzorcowanie)] - [Waage justieren (Wzorcowanie wagi)] - [Modiizieren (Modyikacja)] -
[Eckenabgleich (Synchronizacja osi)] .

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Justierung @admin

Anzahl der Behälterfüße

Lokale Erdbeschleunigung

Max

Teilungswert

Totlast

Justiergewicht

Eckenabgleich

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Behälter Sichern

11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

6.317 t

4.854 t

2.421 t

5.102 t

Berechnen

Kolejność można przyjąć dowolną.

1. Wybrać opcję [Eckenabgleich (Synchronizacja osi)].
2. Nacisnąć przycisk programowalny [Behälter (Zbiornik)].
3. Położyć na narożu masę wzorcową.

4. System oznaczy położenie (tu: WZ 1).
5. Potwierdzić to położenie.
6. Zdjąć masę wzorcową.
7. Powtórzyć kroki 1–6 dla pozostałych przetworników wagowych.
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11.000 tt+
Eckenabgleich @admin

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

4.321 t

3.287 t

4.133 t

6.960 t

Berechnen

Pomyślne wykonanie synchronizacji osi system zasygnalizuje komunikatem
[Korrektur ist ok (Korekta prawidłowa)].

WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t
Min 0.4t

0000 tt
Justierung @admin

Justiergewicht

Eckenabgleich

11.000 t

Korrektur ist ok

Behälter Sichern

4.7.8.4 Jednostki

W tej pozycji menu koniguruje się wyświetlane jednostki oraz dokładność wskazania
przetwornika mostu wagowego Pendeo® Process.
Opisy i ustawienia opisano w menu [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt ważenia)],
patrz rozdział 4.7.1.3.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Einheiten
(Jednostki)] .

8. Jeżeli obciążono już wszystkie przetworniki wagowe, nacisnąć przycisk
programowalny [Berechnen (Oblicz)], aby wykonać synchronizację osi.

Masa całkowita pozostaje niezmieniona, natomiast system skoryguje jedynie
oddziaływanie poszczególnych przetworników wagowych.

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać synchronizację osi.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 4 Koniguracja systemu

PL-226 Minebea Intec



WP-DWP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

xBPI-Waage

Pendeo Process

Parameter Justieren Einheiten

Opisy i ustawienia opisano w menu [Interner Wägepunkt (Wewnętrzny punkt
ważenia)], patrz rozdział 4.7.1.3.

4.7.9 Punkt ważenia PR-Net
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego PR-Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net) logicznemu punktowi
ważenia i go koniguruje.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.9.1.

PR 5900 może się komunikować z następującymi urządzeniami analizującymi za
pośrednictwem protokołu sieciowego:

- PR 5220

- PR 5230

- PR 5410

Określenie masy i jej transmisja zależy w dużym stopniu od urządzeń. Wyświetlacz może
wskazywać wartości masy maks. 7-cyfrowe ze znakiem poprzedzającym. Przed
przypisaniem układu elektronicznego modułu ważącego logicznemu punktowi ważenia,
wagę (np. PR 5230 + przetworniki wagowe) trzeba odpowiednio wywzorcować i
skonigurować. Wzorcowania nie można zmienić za pośrednictwem protokołu
sieciowego.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [PR‑Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net)] .

W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt D (Punkt ważenia D)] z [Pendeo Process] i
nacisnąć przycisk programowalny [Einheiten (Jednostki)].
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.9.1 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
PR‑‑Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net) .
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] .

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [PR‑Net-Wägepunkt (Punkt ważenia PR-Net)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

WP-Seriennummer

Netzwerkadresse

PR-Net-Wägepunkt

kein

0

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[WP-Seriennummer (Numer seryjny PW)]

Numer seryjny przyłączonego urządzenia analizującego. Dla numeru seryjnego 0 nie
następuje sprawdzenie.

Zakres wprowadzania danych: 0…99999999

[Netzwerkadresse (Adres sieciowy)]

Wprowadzenie:

- Adres IP przyłączonego urządzenia analizującego lub

- nazwa urządzenia (nazwa hosta) przyłączonego urządzenia analizującego

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [PR‑Net-Wägepunkt
(Punkt ważenia PR-Net)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

4 Koniguracja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-229



Notyikacja:

Wprowadzenie nazwy hosta jest związane z następującymi założeniami:

- W sieci jest obecny serwer nazw, znający nazwy hosta urządzeń.

- W przypadku urządzenia PR 5900, aktywna jest opcja [Bedienung (Obsługa)] -
[Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Netzwerkparameter (Parametry
sieciowe)] - [benutze DHCP (użyj DHCP)] (w przeciwnym razie PR 5900 nie
pozna adresu serwera nazw).

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.10 Waga irmy Mettler
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego Mettler-Waage (Waga irmy Mettler) logicznemu punktowi ważenia i
go koniguruje.

- Przykład ustawień parametrów w menu aplikacji.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.10.1.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.10.2.

PR 5900 może się komunikować z wagą irmy Mettler za pośrednictwem protokołu MT-
SICS. Maksymalnie za pośrednictwem interfejsu szeregowego można przyłączyć 4 wagi.
Komunikacja odbywa się szeregowo.
Określenie masy i jej transmisja zależy w dużym stopniu od wagi. Wyświetlacz może
wskazywać wartości masy maks. 7-cyfrowe ze znakiem poprzedzającym. Obciążenie
maksymalne (Max) jest już ustawione w wadze irmy Mettler i nie można go zmieniać za
pośrednictwem protokołu MT-SICS.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [Mettler-Waage (Waga irmy Mettler)] .

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max 10000kg d= 1kg

6651++ kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

PR-Net-Wägepunkt

Pendeo Process

Parameter

Po zapisie system wyświetli wartość masy wagi.
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Mettler-Waage (Waga irmy Mettler)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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— Drucker aus (wył.)
— Host

— RS232 ix
— Deinieren

— Baudrate 9600
— Bit/Parity 7/Odd
— Stop Bits 1 stop Bit (1 bit stop)
— Handshake Xon/Xof
— End of line <CR> <LF>
— Char Set IBM/DOS
— Continuous mode Of

— Zweitanzeige aus (wył.)
— Barcode aus (wył.)
— Externe Tastatur aus (wył.)

Przykład ustawień parametrów w menu aplikacji
Przykład: Typ wagi XS6002SDR
W menu aplikacji [Peripherie (Peryferia)] wybrać i zatwierdzić następujące ustawienia:
Peripherie

4.7.10.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego układu
elektronicznego modułu ważącego Mettler-Waage (Waga irmy Mettler).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] .

WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z[Mettler-Waage (Waga irmy Mettler)] i
potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

Mettler-Waage

Intern RS-232

9600 baud

7 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

W tym przypadku: Wybrać [9600]bodów.

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 baud (bodów)

[Parität (Parzystość)]

Kontrola parzystości w celu wykrywania błędów transmisji danych.

Wybór: keine Parität, ungerade Parität, gerade Parität (brak parzystości,
nieparzystość, parzystość)

Tu: wybrać [ungerade Parität (nieparzystość)].

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.10.2 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
Mettler-Waage (Waga irmy Mettler).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] .

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

Mettler-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Max (Maks.)]

Wprowadzić maksymalne obciążenie dla wagi irmy Mettler z miejscami po przecinku
oraz jednostkę masy.

Zakres regulacji: 0,000001…9999999 w mg, kg, t

[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Wartość podziałki (d) jest różnicą między dwiema następującymi po sobie
wartościami wskazania.

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [Mettler-Waage (Waga
irmy Mettler)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Aktualisierungszeit (Czas aktualizacji)]

Czas wyświetlenia nowej wartości masy.

Zakres regulacji: 0.1…2.0 s.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.11 Waga SMA
W tej pozycji menu (Wägepunkte [Punkty ważenia]) przypisuje się układ elektroniczny
modułu ważącego SMA-Waage (Waga SMA) logicznemu punktowi ważenia i go
koniguruje.

- [Schnittstelle (Interfejs)] (szeregowy), patrz rozdział 4.7.11.1.

- [Parameter (Parametry)] (Wägeelektronik [układ elektroniczny modułu ważącego]),
patrz rozdział 4.7.11.2.

PR 5900 może się komunikować z wagą za pośrednictwem protokołu SMA. Urządzenia
można przyłączyć interfejsami szeregowymi (wewnętrznym lub PR 5900/04) {patrz
podręcznik instalacji PR 5900 w pozycji [Geräteinstallation (Instalacja urządzenia)] -
[Aufbau der Hardware (Układ sprzętu)] - [RS-485-Schnittstelle (intern) [Interfejs RS-485
(wewnętrzny)]] lub [Geräteinstallation (Instalacja urządzenia)] - [Zubehör (Akcesoria)] -
[PR 5900/04 2x Schnittstelle RS‐485 (2 interfejsy RS-485)]}. Komunikacja odbywa się
szeregowo.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [SMA-Waage (Waga SMA)] .

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

Mettler-Waage

Pendeo Process

Parameter

System wyświetli wartość masy wagi irmy Mettler.
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Sichern

nicht zugewiesen

Interner Wägepunkt

Flüssigkeitszähler

Benutzerdefinierte Waage

xBPI-Waage

SBI-Waage

Pendeo Truck

Pendeo Process

PR-Net-Wägepunkt

Mettler-Waage

SMA-Waage

4.7.11.1 Interfejs (szeregowy)

W tej pozycji menu koniguruje się parametry interfejsu szeregowego układu
elektronicznego modułu ważącego SMA-Waage (Waga SMA).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Schnittstelle
(Interfejs)] .

1. Potwierdzić wybór [Wägepunkt (Punkt ważenia)].
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [SMA-Waage (Waga SMA)] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

Układ elektroniczny modułu ważącego jest teraz przypisany punktowi ważenia.
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WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

SMA-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

Nieaktywne parametry są szare.

[Schnittstelle (Interfejs)]

Interfejsy szeregowe.

Auswahl: nicht zugewiesen (nieprzypisane), Intern RS-232 (Wewnętrzny RS-232),
Intern RS-485 (Wewnętrzny RS-485), Option‑x RS-485‑A (Opcja-x RS-485-A), Option
‑x RS-485‑B (Opcja-x RS-485-B)

[Baudrate (Szybkość transmisji)]

Szybkość transmisji danych.

Notyikacja:

Wybrana wartość musi być zgodna z wartością przyłączonego urządzenia.

Wybór: 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 baud (bodów)

1. Tu: Wybrać [Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z[SMA-Waage (Waga SMA)] i
potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Parität (Parzystość)]

Kontrola parzystości w celu wykrywania błędów transmisji danych.

Wybór: keine Parität, ungerade Parität, gerade Parität (brak parzystości,
nieparzystość, parzystość)

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.7.11.2 Parametry

W tej pozycji menu koniguruje się parametry układu elektronicznego modułu ważącego
SMA-Waage (Waga SMA).
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Wägepunkte (Punkty ważenia)] - [Wägepunkt x (Punkt ważenia x)] - [Parameter
(Parametry)] .

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt A

Wägepunkt B

Wägepunkt C

Wägepunkt D

Interner Wägepunkt

Interner Wägepunkt

SMA-Waage

Pendeo Truck

Parameter

WP-CWP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Wägepunkte @admin

Wägepunkt CWägepunkt C

Einstellungen gesperrt

W&M

Max

Teilungswert

Min. Gewicht

SMA-Waage

kein

1000 kg

1

0 d

Standard Sichern

[Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]

Ustawienia i przypisanie punktu ważenia można zobaczyć tylko tak, jakby
odpowiedni przełącznik CAL był ustawiony w położeniu zamkniętym, patrz
rozdział 2.7.1.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. W tym przypadku: Wybrać[Wägepunkt C (Punkt ważenia C)] z [SMA-Waage (Waga
SMA)] i nacisnąć przycisk programowalny [Parameter (Parametry)].

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[W&M]

Ustawienia dla trybu podlegającego legalizacji.

Wybór: [kein (brak)], OIML, NTEP (dla USA) lub NSC (dla Australii), patrz
rozdział 4.7.1.1.1.

[Max (Maks.)] (maksymalne obciążenie)

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.1.

[Teilungswert (Wartość podziałki)]

Wartość podziałki (d) jest różnicą między dwiema następującymi po sobie
wartościami wskazania.

Patrz rozdział 4.7.1.2.1.2.

[Min. Gewicht (Masa minimalna)]

Minimalna wartość masy, dla której można jeszcze wydać polecenie wydruku.

Zakres regulacji: 0…9999999 d.

W trybie podlegającym legalizacji ustawić co najmniej wartość 20 d.

[Aktualisierungszeit (Czas aktualizacji)]

Czas wyświetlenia nowej wartości masy.

Zakres regulacji: 0.1…2.0 s.

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.8 Ustawienia wyświetlania
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry wyświetlania (wyświetlacza) dotyczące jasności.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Anzeigeeinstellungen (Ustawienia wyświetlania)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać pozycję [Anzeigeeinstellungen (Ustawienia wyświetlania)] i potwierdzić
wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Anzeigeeinstellungen @admin

Farbschema Tag

Standard ☼ – ☼ + Sichern

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

Können Sie dies lesen?

Können Sie dies lesen?

☼☼ Helligkeit = 80%

[Farbschema (Schemat kolorów)]

Wybór: [Tag (Dzień)], Nacht (Noc)

[Helligkeit (Jasność)]

Wybór: przyciskiem programowalnym [5 -] i [5 +] w stopniach co 5%

Przycisk programowalny [Standard]

Nastąpi zresetowanie ustawień do wartości fabrycznych.

4.9 Ustawienia licencji
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) włącza się licencje na
funkcje i aplikacje.

- Licencje na funkcje i aplikacje można dodawać, włączać i kasować.

[np. [Alibispeicher-Lizenz (Licencja na pamięć Alibi)], [OPC-Serverlizenz (Licencja na
serwer OPC)], [Dosierlizenz (Licencja na dozowanie)], itp.].

- [Applikationslizenz (Licencja na aplikację)], patrz rozdział 4.9.1.

- [Demo-Modus (Tryb demonstracyjny)], patrz rozdział 4.9.2.

- [Standard], przywrócenie ustawień fabrycznych, patrz rozdział 4.9.3

Notyikacja:

Nie można zmienić licencji, jeżeli przełącznik CAL 2 jest w położeniu zamkniętym lub dla
przynajmniej jednego punktu ważenia przy wybranym [W&M-Modus (Trybie W&M)
]aktywny jest parametr [Einstellung gesperrt (Ustawienie zablokowane)].

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)] .

2. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4.9.1 Licencje na aplikacje
W tej pozycji menu (Lizenzeinstellungen [Ustawienia licencji]) aktywuje się licencje na
aplikacje.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)] - [Applikationslizenz (Licencje na aplikacje)] .

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Wyświetla się 9‑znakowy numer płyty.

Wybrać [Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)] i potwierdzić wybór.

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Wyświetla się menu Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji).

1. Wybrać opcję [Applikationslizenz (Licencje na aplikacje)] i wprowadzić z klawiatury
7‑cyfrowy numer licencji.
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Notyikacja:

Numery licencji są dostarczane razem z urządzeniem w postaci certyikatów i
obowiązują tylko dla tego numeru urządzenia/płyty.

4.9.2 Tryb demonstracyjny
W tej pozycji menu (Lizenzeinstellungen [Ustawienia licencji]) włącza się dla trybu
demonstracyjnego licencje na funkcje i aplikacje.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)] - [Demo-Modus (Tryb demonstracyjny)] .

Lizenzeinstellungen @admin

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

??
WARNUNG!

Wenn der Demo-Modus eingeschaltet wurde,
> wird das Gerät alle 4 Stunden neu gestartet.
> wird die Datenbank bei Neustart gelöscht.

> werden die Funktionen Import/Export
und Backup/Wiederherstellen gesperrt.

> werden die aktivierten Lizenzen
im Demo-Modus zurückgesetzt.

Abbruch Weiter

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Demo-Modus (Tryb demonstracyjny)], aby
wybranej aplikacji używać w trybie demonstracyjnym.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby uruchomić tryb
demonstracyjny.

Informuje ono, że nastąpi zimny start, patrz rozdział 2.2.3.

Wyświetli się okno informacyjne.
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Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

0

9546082

-Mode active ... ColdstartStandard Sichern

Produkt Numer licencji Oznaczenie

PR 5900/91 1550459 Alibispeicher-Lizenz (Licencja na pamięć
Alibi)

PR 5900/92 3550167 OPC-Server-Lizenz (Licencja na serwer
OPC)

PR 5900/93 9546082 Dosierlizenz (Licencja na dozowanie)

PR 5900/xx 1786623 Universal-Lizenz (Licencja uniwersalna)

PR 5900/81 0928277 Phase-Lizenz (Licencja na fazy)

PR 5900/82 6955306 Count-Lizenz (Licencja na liczenie)

PR 5900/83 7961243 Batching-Lizenz (Licencja na przetwarza-
nie wsadowe)

PR 5900/84 0661176 Truck-Lizenz (Licencja na ważenie sa-
mochodów ciężarowych)

PR 5900/86 8965110 IBC-Lizenz (Licencja IBC)

PR 5900/87 8395383 Basic-Kippfehler-Lizenz (licencja na błę-
dy przechylenia Basic)

4.9.3 Standard (przywrócenie do ustawień fabrycznych)
W tej pozycji menu (Lizenzeinstellungen [Ustawienia licencji]) przywraca się do stanu
fabrycznego numery licencji.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)] - [Standard] .

3. Jeżeli użytkownik chce włączyć tryb demonstracyjny, musi wprowadzić odpowiedni
numer licencji (tu: przykładowo na dozowanie) i potwierdzić przyciskiem
programowalnym [Sichern (Zapisz)].

4. Przeprowadzić wybrane dozowanie.
5. Aby zakończyć tryb demonstracyjny, nacisnąć przycisk programowalny [Ende Demo

(Koniec trybu demonstracyjnego)].

System ponownie przypisze poprzedni numer płytki drukowanej i numer licencji.

Nastąpi skasowanie uprzednio wprowadzonego numeru licencji dla trybu
demonstracyjnego.
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Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

Standard DemoModus Sichern

Lizenzeinstellungen @admin

11
22
33

Board-NummerBoard-Nummer

Alibi-Lizenz

OPC-Server-Lizenz

Dosierlizenz

Applikationslizenz

141825064

6955051

567

034

767

Standard DemoModus Sichern

??
WARNUNG! 

'Standard' löscht alle eingegebenen Lizenznummern.

Abbruch Weiter

4.10 Zarządzanie użytkownikami
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) zarządza się
użytkownikami lub włącza funkcję zarządzania użytkownikami (tylko jeżeli urządzenie
włączono po raz pierwszy), albo ją wyłącza.

Notyikacja:

Standardowo zarządzanie użytkownikami nie jest aktywne.

Jeżeli zarządzanie użytkownikami jest aktywne i zalogowany jest użytkownik "admin"
(administrator), może on użyć następujących opcji

- [Benutzer anlegen (Tworzenie użytkownika)], patrz rozdział 4.10.1.

- [Benutzer kopieren (Kopiowanie użytkownika)], patrz rozdział 4.10.2.

- [Benutzereinstellungen ändern (Zmiana ustawień użytkownika)], patrz
rozdział 4.10.3.

- [Benutzer entfernen (Usuwanie użytkownika)], patrz rozdział 4.10.4.

- [Benutzerverwaltung deaktivieren (Wyłączenie zarządzania użytkownikami)], patrz
rozdział 4.10.5.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Standard].
Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć odpowiedni przycisk programowalny.
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Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

Włączanie zarządzania użytkownikami:
Benutzerverwaltung

??
Benutzerverwaltung ist nicht aktiviert.

Soll die Benutzerverwaltung aktiviert werden?

Ja Nein

To okno z zapytaniem pojawia się tylko wtedy, gdy zarządzanie użytkownikami nie
jest aktywne.

Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)], aby uaktywnić zarządzanie
użytkownikami.

[ ]Wybrać [Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] i potwierdzić wybór.

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Wyświetla się menu Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami).
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4.10.1 Tworzenie użytkownika
W pozycji menu Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami) tworzy się nowych
użytkowników i koniguruje odpowiednie parametry.
Użytkowników "admin" i "default" system tworzy automatycznie i nie można ich
skasować:

- Użytkownika "admin" (administrator) system tworzy zawsze z pełnią uprawnień. Nie
można ich ograniczyć.

- Użytkownik "default" ma ograniczone uprawnienia.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] - [Benutzer anlegen (Tworzenie
użytkownika)] .

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzer anlegen @admin
Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername

Passwort ********

ABC..

Notyikacja:

Nie wolno używać znaków specjalnych!

Koniecznie stosować się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w IT.

Ustawienia wstępne: Benutzername (Nazwa użytkownika): admin, Passwort (Hasło):
admin

1. Wybrać opcję [Benutzer anlegen (Tworzenie użytkownika)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wprowadzania.

2. Wprowadzić z klawiatury nazwę użytkownika i potwierdzić.
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Benutzer anlegen @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

System wyświetli nazwę użytkownika wraz z automatycznie wygenerowanym ID
użytkownika.

[Benutzer ist aktiviert (Użytkownik jest aktywny).]

Użytkownik (☑ Standardeinstellung [Ustawienie standardowe]) może się zalogować.

Jeżeli loguje się nieaktywny użytkownik (☐), wyświetli się następujący komunikat o
błędzie:

WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

gg
0g 3000g

Anmelden

Benutzername und Passwort eingebenBenutzername und Passwort eingeben

Benutzername operator01

Passwort ********

STOPSTOP
Anmelden ist fehlgeschlagen.

(Benutzer ist deaktiviert.)

Abbruch

[Passwort (Hasło)]

Tu można w razie potrzeby zmienić hasło.

[Sprache (Język)]

Wybrać odpowiedni język obsługi.

[Bildschirmschoner (Wygaszacz ekranu)]

Wybór: [kein Bildschirmschoner (brak wygaszacza ekranu)], nach 1 Minute (po 1
minucie), nach 5 Minuten (po 5 minutach), nach 10 Minuten (po 10 minutach), nach
30 Minuten (po 30 minutach), System Stand.-Einst. (Standardowe ustawienia
systemu)

3. Wprowadzić z klawiatury hasło (kod dostępu) i potwierdzić.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać poszczególne parametry i potwierdzić wybór.
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[Abmelden nach (Wylogowanie po)]

Wybór: [kein autom. Abmelden (brak automatycznego wylogowania)], nach 1 Minute
(po 1 minucie), nach 5 Minuten (po 5 minutach), nach 10 Minuten (po 10 minutach),
nach 30 Minuten (po 30 minutach).

[Passw. n. Bildschirmsch. ein (wprowadzenie hasła po uaktywnieniu wygaszacza
ekranu)]

Ew. wstawić symbol ptaszka ☑ po uaktywnieniu wygaszacza ekranu.

Po włączeniu wygaszacza ekranu ponowna obsługa jest możliwa tylko po
wprowadzeniu hasła.

[Wechsel bei Wiederanm. (Zmiana po ponownym zalogowaniu)]

Po włączeniu wygaszacza ekranu ponowna obsługa jest możliwa także po
wprowadzeniu innego hasła.

[Passwort bei Abmeldung erforderlich (Hasło konieczne do wylogowania)]

Do wylogowania konieczne jest podanie hasła.

Notyikacja:

Administrator może się zalogować/wylogować w każdej chwili, także wtedy, gdy
użytkownik zablokował urządzenie hasłem.

Benutzer anlegen @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

SystemrechteSystemrechte

Einrichten

Importieren

Exportieren

Justierung

Bedienung

Benutzerverwaltung

E/A-Test

Pflege

11

operator

Sichern

Benutzer ist berechtigt, die 
Systempflegefunktionen inklusive 
Software-Updates zu benutzen.

Uprawnienia systemowe:

[Einrichten (Ustawianie)]

Użytkownik ma uprawnienie do wprowadzania zmian w koniguracji systemu.

[Importieren (Importowanie)]

Użytkownik ma uprawnienie do importu danych z nośnika pamięci USB/SD do
pamięci urządzenia.

[Exportieren (Eksportowanie)]

Użytkownik ma uprawnienie do eksportowania danych z pamięci urządzenia na
nośnik pamięci USB/SD.

[Justierung (Wzorcowanie)]

Użytkownik ma uprawnienie do wzorcowania punktu ważenia.
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[Bedienung (Obsługa)]

Użytkownik ma uprawnienie do używania przycisków wskaźnika.

[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)]

Użytkownik ma uprawnienie do tworzenia innych użytkowników, ich zmiany i
usuwania.

[E/A-Test (Test WE/WY)]

Użytkownik ma uprawnienie do uruchamiania, zatrzymywania i testowania wejść oraz
wyjść.

[Plege (Konserwacja)]

Użytkownik ma uprawnienie do korzystania z funkcji konserwacji systemu włącznie z
aktualizacją oprogramowania.

[Funktionen auf der Website benutzen (Korzystanie z funkcji interfejsu
przeglądarkowego)]

Użytkownik ma uprawnienie do korzystania z funkcji interfejsu przeglądarkowego.

Benutzer anlegen @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

ApplikationsrechteApplikationsrechte

Bediener

Abteilungsleiter

Administrator

13

operator01

Sichern

Der Bediener ist berechtigt,
Applikationseinstellungen und
auftragsspezifische Daten zu ändern.

Przykłady uprawnień do aplikacji:

Notyikacja:

Patrz odpowiedni podręcznik aplikacji.

[Bediener (Operator)]

Operator ma uprawnienia do rozpoczynania ważenia i zmiany danych istotnych dla
zlecenia.

[Abteilungsleiter (Kierownik działu)]

Użytkownik ma uprawnienia do zmiany ustawień aplikacji i danych istotnych dla
zlecenia.

[Administrator]

Użytkownik ma uprawnienia do zmiany ustawień aplikacji oraz oprogramowania
sprzętowego i danych istotnych dla zlecenia.

[Simulation (Symulacja)]

Użytkownik ma uprawnienie do symulowania korekty błędów przechylenia.
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4.10.2 Kopiowanie użytkownika
W tej pozycji menu (Benutzerverwaltung [Zarządzanie użytkownikami]) tworzy się
jednego użytkownika lub wielu użytkowników, którzy mają takie same uprawnienia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ]- [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] - [Benutzer kopieren (Kopiowanie
użytkownika)].

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzer auswählen @admin

Benutzer für das Kopieren auswählen.Benutzer für das Kopieren auswählen.

admin

default

bediener01

4.10.3 Zmiana ustawień użytkownika
W tej pozycji menu (Benutzerverwaltung [Zarządzanie użytkownikami]) koniguruje się
parametry istniejących użytkowników.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] - [Benutzereinstellungen ändern
(Zmiana ustawień użytkownika)] .

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać opcję [Benutzer kopieren (Kopiowanie użytkownika)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiedniego użytkownika i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wprowadzania.

3. Wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, patrz także rozdział 4.10.1.
4. Ew. zmienić ustawienia użytkownika, patrz także rozdział 4.10.3.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzer auswählen @admin

Zu ändernden Benutzer auswählen.Zu ändernden Benutzer auswählen.

admin

default

operator

Jeżeli zmiany wprowadza użytkownik "admin", do zmiany hasła potrzebne jest tylko
jedno wprowadzenie.

Benutzereinstellungen ändern @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

Jeżeli zmiany wprowadza inny użytkownik, do zmiany hasła potrzebne są dwa
wprowadzenia.

1. Wybrać opcję [Benutzereinstellungen ändern (Zmiana ustawień użytkownika)] i
potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiedniego użytkownika i potwierdzić wybór.
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Benutzereinstellungen ändern @admin

Benutzer-IDBenutzer-ID

BenutzernameBenutzername

Benutzer ist aktiviert.Benutzer ist aktiviert.

Altes Passwort

Neues Passwort

Sprache

Bildschirmschoner

Abmelden nach

Passw. n. Bildschirmsch. ein

Wechsel b. Wiederanm.

Passwort bei Abmeldung erforderlich

11

operator

********

********

System Stand.-Einst.

System Stand.-Einst.

kein autom. Abmelden

Sichern

4.10.4 Usuwanie użytkownika
W tej pozycji menu (Benutzerverwaltung [Zarządzanie użytkownikami]) usuwa się/
kasuje jednego użytkownika lub wielu użytkowników z sekcji zarządzania użytkownikami.

Notyikacja:

Użytkowników "admin" i "default" nie da się skasować!

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] .

Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

3. Zmienić odpowiednie parametry, patrz także rozdział 4.10.1.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać zmiany.

1. Wybrać opcję [Benutzer entfernen (Usuwanie użytkownika)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Benutzer auswählen @admin

Benutzer für das Entfernen auswählen.Benutzer für das Entfernen auswählen.

admin

default

bediener01

Benutzer entfernen @admin

??
Möchten Sie den Benutzer "bediener01" wirklich

entfernen? Alle Einstellungen für diesen
Benutzer gehen verloren.

Ja Nein

4.10.5 Wyłączenie zarządzania użytkownikami
W tej pozycji menu wyłącza się zarządzanie użytkownikami.

Notyikacja:

Zarządzanie użytkownikami może wyłączyć tylko użytkownik "admin".

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Benutzerverwaltung (Zarządzanie użytkownikami)] - [Benutzerverwaltung deaktivieren
(Wyłączenie zarządzania użytkownikami)] .

2. Wybrać odpowiedniego użytkownika i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno z pytaniem.

3. Nacisnąć odpowiedni przycisk programowalny.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Benutzerverwaltung @admin

Benutzer anlegen

Benutzer kopieren

Benutzereinstellungen ändern

Benutzer entfernen

Benutzerverwaltung deaktivieren

Benutzerverwaltung deaktivieren. @admin

??
Möchten Sie die Benutzerverwaltung

deaktivieren?
Alle Benutzerdatensätze werden

dauerhaft entfernt.

Ja Nein

4.10.6 Błąd podczas logowania
Jeżeli utracono hasło użytkownika admin, hasłem głównym "202122" można otworzyć
okno odblokowania hasła.

WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

11
22
33

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

Aby odblokować hasło, trzeba wykonać następujące kroki.

1. Wybrać [Benutzerverwaltung deaktivieren (Wyłączenie zarządzania użytkownikami)] i
potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć odpowiedni przycisk programowalny.

1. Wykonać zrzut ekranu z oknem odblokowania hasła w przeglądarce internetowej,
skopiować, dołączyć do wiadomości e-mail i wysłać na adres "help@minebea-
intec.com".
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WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

3726723325

2017-11-25-09:53:03

2123604360

Antwort von help@minebea-intec.com (Odpowiedź od help@minebea-
intec.com)

Treść wiadomości e-mail Opis

Generated unlock data

Time Stamp "yyyymmdd-hhmmss" Herstellerangaben (Dane
producenta):
Data i czas wygenerowa-
nej odpowiedzi

Remote User "xxxxx.xxxxx" Herstellerangaben (Dane
producenta):
Bearbeitet von (Osoba
zajmująca się)

customer
company
contact
boardnumber
unlock query
valid until

"Max Mustermann" (Pr-
zykładowa osoba)
"Musterirma" (Przy-
kładowa irma)
"xxxxx.xxxxx@xxxxx.com"
"xxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxx"
"yyyy-mm-dd-hh:mm:ss"

Nazwa klienta
Nazwa irmy
Adres e-mail
Numer płyty urządzenia
Zapytanie w sprawie od-
blokowania
ważne do: data i czas

response "xxxxxxxxxx" Odpowiedź w sprawie
odblokowania

Użytkownik otrzyma wygenerowaną odpowiedź.

2. Odpowiedź w sprawie odblokowania zawarta jest w wiadomości e-mail w wierszu
"reponse".

3. W oknie odblokowania hasła wprowadzić 10-cyfrową sekwencję podaną w wierszu
"Odpowiedź w sprawie odblokowania" i potwierdzić wprowadzenie.

Pojawia się następujące okno.

4 Koniguracja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-255



WP-AWP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Anmelden

11
22
33

Passwort-FreischaltungsfensterPasswort-Freischaltungsfenster

Nachfolgend die Angaben zur Freischaltung:

Geräte-Boardnummer

Freischaltungsanfrage

Gültig bis

ALLE Angaben an <help@minebea-intec.com> senden,

um die Entsperrungsantwort zu erhalten

Freischaltungsantwort

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

ii
Das Passwort wurde freigeschaltet. 

Sie sollten JETZT in der Benutzerverwaltung 
ein neues Passwort für admin eingeben!

Weiter

4.11 Pamięć Alibi
W tej pozycji menu (Systemeinrichtung [Koniguracja systemu]) koniguruje się
parametry warunków dla całkowicie zapełnionej pamięci Alibi.

- [Datensätze aufräumen (Czyszczenie rekordów)] (warunki automatycznego
nadpisywania), patrz rozdział 4.11.1.

- [Löschen (Kasowanie)] (całej pamięci Alibi), patrz rozdział 4.11.2.

Notyikacja:

Do tej funkcji konieczna jest licencja, patrz rozdział 4.9.

Jeżeli przełącznik CAL 1 jest ustawiony w położeniu zamkniętym lub dla punktu ważenia
ustawiono parametry [W&M] oraz [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)]
nie można skasować pamięci Alibi, ani zmienić ustawień.

Pamięć Alibi trzeba ustawić przed legalizacją punktów ważenia!

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Alibispeicher (Pamięć Alibi)] .

Systemeinrichtung @admin

Angeschlossene Geräte

Datum & Uhrzeit

Bedienparameter

Netzwerkparameter

Netzwerkfreigabeverbindungen

Feldbusparameter

Wägepunkte

Anzeigeeinstellungen

Lizenzeinstellungen

Benutzerverwaltung

Alibispeicher

4. Zmienić hasło administratora, patrz rozdział 4.10.3.

Wybrać [Alibispeicher (Pamięć Alibi)] i potwierdzić wybór.
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4.11.1 Czyszczenie rekordów
W tej pozycji menu (Alibispeicher [Pamięć Alibi])określa się, w jaki sposób po
zapełnieniu pamięci Alibi system ma automatycznie nadpisywać poszczególne rekordy.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa) ] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Alibispeicher (Pamięć Alibi)] - [Datensätze aufräumen (Czyszczenie rekordów)] .

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen freigegeben

Standard Löschen Sichern

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen freigegeben

Standard Löschen Sichern

Wyświetla się menu Alibispeicher (Pamięć Alibi).

1. Potwierdzić wybór opcji [Datensätze aufräumen (Czyszczenie rekordów)].

W przypadku zapełnienia pamięci Alibi:

- [freigeben (odblokowane)], system automatycznie nadpisze najstarszy
rekord.

- [gesperrt (zablokowane)], trzeba skasować ręcznie.

- [nach Alter (wg czasu powstania)], ile czasu musi minimalnie upłynąć od
powstania rekordu, aby system nadpisał go automatycznie.

Pojawi się okno wyboru.
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Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen 1 Zeile end

Standard Löschen Sichern

freigegeben

gesperrt

nach Alter

Alibispeicher @admin

11
22
33

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

Notyikacja:

Jeżeli użytkownik naciśnie przycisk programowalny[Standard], nastąpi
zresetowanie minimalnego czasu powstania rekordu do wartości standardowej (90
dni).

4.11.2 Kasowanie
W tej pozycji menu (Alibispeicher [Pamięć Alibi]) ręcznie kasuje się całą pamięć Alibi.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Alibispeicher (Pamięć Alibi)] - [Löschen (Kasowanie)] .

2. Tu: wybrać [nach Alter (wg czasu powstania)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wprowadzania.

3. Wprowadzić liczbę dni, którą minimalnie musi liczyć rekord, aby system nadpisał go
automatycznie.

4. Potwierdzić wprowadzone dane.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Sichern (Zapisz)], aby zapisać ustawienia.
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Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

Alibispeicher @admin

Datensätze aufräumen

Alibispeicher aufbewahren

nach Alter

90 Tage

Standard Löschen Sichern

??
WARNUNG!

Das Fortsetzen hat das Löschen
aller Datensätze zur Folge.

Abbruch Weiter

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Löschen (Kasowanie)], aby skasować całą pamięć
Alibi.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)], aby nieodwracalnie skasować całą
pamięć Alibi.
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5 Informacje systemowe

W menu Systeminformationen (Informacje systemowe) (Systemmenü [Menu
systemowe]) wyświetlają się informacje dotyczące systemu.

- [Version anzeigen (Wyświetlanie wersji)], patrz rozdział 5.1.

- [Status anzeigen (Wyświetlanie stanu)], patrz rozdział 5.2.

- [Alarminformation anzeigen (Wyświetlanie informacji alarmowej)], patrz rozdział 5.3.

- [HW-Optionen anzeigen (Wyświetlanie opcji sprzętowych)] (opcji sprzętowych), patrz
rozdział 5.4.

- [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Wyświetlanie modułu ModBus TCP WE/WY)],
patrz rozdział 5.5.

- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)], patrz rozdział 5.6.

- [Justierprüfzahl anzeigen (Wyświetlanie liczby kontrolnej wzorcowania)], patrz
rozdział 5.7.

- [Pendeo-Daten anzeigen (Wyświetlanie danych Pendeo)], patrz rozdział 5.8.

- [Ereignisprotokoll anzeigen (Wyświetlanie dziennika zdarzeń)], patrz rozdział 5.9.

- [Konigurationseinstellungen drucken (Wydruk ustawień koniguracyjnych)], patrz
rozdział 5.10.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje
systemowe)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Wybrać pozycję [Systeminformationen (Informacje systemowe)] i potwierdzić wybór.
Wyświetla się menu Systeminformationen (Informacje systemowe).
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5.1 Wyświetlanie wersji
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
informacje dotyczące numerów wersji i daty utworzenia.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Version anzeigen (Wyświetlanie wersji)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Version @admin

Maxxis 5Maxxis 5

Bios

Firmware

Basic

Board-Nummer

BedienterminalBedienterminal

Gerät ist nicht verbunden

Rel. 02.10.03.205503 2014-03-11-12:33

Rel. 02.10.03.205502 2014-03-11-12:29

Rel. 01.00.02.161 2014-02-06-11:57

3549422727

Maxxis 5

[Bios]

Nr wersji i data utworzenia BIOS

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Potwierdzić wybór opcji [Version anzeigen (Wyświetlanie wersji)].
System wyświetla następujące informacje.
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[Oprogramowanie sprzętowe]

Nr wersji i data utworzenia oprogramowania sprzętowego

[Basic]

W tym miejscu wyświetla się nazwa odpowiedniej aplikacji, nr wersji oraz data
utworzenia aplikacji.

[Board-Nummer (Numer płyty urządzenia)]

9-znakowy numer seryjny płyty

Terminal obsługowy

Tu: Gerät ist nicht verbunden (Urządzenie nie jest połączone)

5.2 Wyświetlanie stanu
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
informacje dotyczące stanów urządzenia.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Status anzeigen (Wyświetlanie stanu)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Version @admin

Verfügbarer System-RAM

Verf. Speicher f. Backup

Verf. Speicher f. Einstell.

Verf. Speicher f. Datenb.

Status Uhrenbatterie

Board-Temperatur

Akkustatus

Akku-Ladung

CAL-Schalter A/B

CAL-Schalter 1/2

11728/27188 kB

3759/3775 MB

1484/2048 kB

1791/1792 kB

Batterie ist ok

39.00 °C

ok

Aus

geöffnet/geöffnet

geöffnet/geöffnet

[Verfügbarer System-RAM (Dostępna pamięć RAM)]

Freier System Arbeitsspeicher (Wolna systemowa pamięć robocza)

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.

1. Wybrać [Status anzeigen (Wyświetlanie stanu)] i potwierdzić.
System wyświetla następujące stany urządzenia.
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[Verf. Speicher f. Backup (Dostępna pamięć na kopię zapasową)]

Freier Speicher für das Backup (Wolna pamięć na kopię zapasową)

[Verf. Speicher f. Einstell. (Dostępna pamięć na ustawienia)]

Freier Speicher für die Einstellungen (Wolna pamięć na ustawienia)

[Verf. Speicher f. Datenb. (Dostępna pamięć na bazę danych)]

Freier Datenbankspeicher (Wolna pamięć na bazę danych)

[Status Uhrenbatterie (Stan baterii zegara)]

Batteriestatus (Stan baterii)

[Board-Temperatur (Temperatura płytki drukowanej)]

Temperatur des Mainboards (Temperatura płyty głównej)

[Akkustatus (Stan akumulatora)]

[Akku-Ladung (Ładowanie akumulatora)]

Alarm w sytuacji, gdy

- temperatury > 60°C: akumulator Stand-by jest zbyt gorący i nie nastąpi
ładowanie. W przypadku ciągłego wyświetlania sprawdzić temperaturę
otoczenia, patrz podręcznik instalacji PR 5900, w pozycji [Technische Daten
(Dane techniczne)] - [Umwelteinlüsse (Wpływy otoczenia)] -
[Umgebungsbedingungen (Warunki otoczenia)].

- Przeładowanie.

- < min. napięcia.

[Status Akku-Kapazität (Stan pojemności akumulatora)]

Wskazanie prądu ładowania (mA)

[CAL-Schalter A/B (Przełączniki CAL A/B)]

Pojawia się tylko w razie zainstalowania odpowiedniej opcji. W przeciwnym wypadku
widnieje symbol "n. v." (brak).

Wskaźnik stanu

[CAL-Schalter 1/2 (Przełączniki CAL 1/2)]

Wskaźnik stanu

5.3 Wyświetlanie informacji alarmowej
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
informacje dotyczące istniejących komunikatów systemowych.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Alarminformation anzeigen (Wyświetlanie informacji alarmowej)].

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Anstehende Systemmeldungen @admin

VNC wird verwendet von 172.24.20.161

USB-Stick ist eingesteckt.

Interner Fehler

5.4 Wyświetlanie opcji sprzętowych
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
informacje dotyczące zainstalowanych opcji sprzętowych.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [HW-Optionen anzeigen (Wyświetlanie opcji sprzętowych)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Wybrać [Alarminformation anzeigen (Wyświetlanie informacji alarmowej)] i
potwierdzić.

Wyświetlą się istniejące komunikaty systemowe.

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.

1. Wybrać [HW-Optionen anzeigen (Wyświetlanie opcji sprzętowych)] i potwierdzić.
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Hardware-Optionen anzeigen @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

Info Beobachten

Nieaktywne opcje są szare.

Notyikacja:

Karty opcji rozpoznane przez system wyświetla on w postaci:

PR xxxx/xx, opcja nieobsługiwana

Karty opcji wykryte, ale nierozpoznane przez system wyświetla on w postaci:

Information lesen ist fehlgeschlagen, -belegt- (Odczyt informacji zakończony
niepowodzeniem -zajęty-)

Intern @admin

Optionstyp

Seriennummer

Produktionsdatum

Produktionsort

PR5900/00 Rev 99

1011-104711-000123

01.01.0000

SAG-HH

Wyświetlą się zainstalowane opcje sprzętowe.

2. Wybrać opcję i nacisnąć przycisk programowalny [Info].
Wyświetlą się informacje dotyczące kart opcji.

3. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Beobachten (Obserwuj)].

Wyświetlą się obecne wartości, na przykład: interne RS-232 Schnittstelle
(wewnętrzny interfejs RS-232).
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Intern @admin

RS-232RS-232

Status

Tx Zeichen in Bytes

Rx Zeichen in Bytes

Unterbrechungen

Überlauffehler

Paritätsfehler

Rahmenfehler

ist in Benutzung

14295375

275

273

0

2

0

RS-232 RS-485

5.5 Wyświetlanie modułów ModBus-TCP-WE/WY
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) moduły WE/WY
ModBus-TCP Master obserwują aktywną aplikację.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Wyświetlanie modułów ModBus TCP WE/WY)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Systeminformationen @admin

1

2

3

4

5

6

7

8

Phoenix Module 1

Phoenix Module 2

Phoenix Module 3

Phoenix Module 4

Phoenix Module 5

Phoenix Module 6

Phoenix Module 7

Phoenix Module 8

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

nicht verbunden

E/A Daten aktiv

nicht verbunden

5. Nacisnąć przycisk programowalny [RS-485], aby wyświetlić bieżące wartości
wewnętrznego interfejsu RS-485.

6. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.

1. Wybrać [ModBus-TCP-IO-Module anzeigen (Wyświetlanie modułów ModBus TCP
WE/WY)] i potwierdzić wybór.

Wyświetlą się moduły wraz ze stanami.
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ModBus-TCP Master @admin

Phoenix Module 7Phoenix Module 7

E/A Daten aktivE/A Daten aktiv

VerbindungszählerVerbindungszähler

E/A ZyklenE/A Zyklen

Zyklus-ZeitZyklus-Zeit

Rd

Wr

HREGS 8000:

HREGS 8001:

172.24.22.7172.24.22.7

13.09.2013-14:26:15

42

368

0.055 s

0000

0000 0000 0000 0000

[Phoenix Module 7 (Moduł Phoenix 7)]

IP-Adresse (Adres IP)

[E/A Daten aktiv seit (Dane WE/WY aktywne od)]

Data i czas ostatnio nawiązanego połączenia.

[Verbindungszähler (Licznik połączeń)]

Zlicza każde połączenie.

[E/A Zyklen (Cykle WE/WY)]

Zlicza każdą wymianę danych.

[Zyklus-Zeit (Czas cyklu)]

Wskazuje, jak często następuje wymiana danych (tu: co 0,055 s).

W kolejnych wierszach widoczne są wymienione dane wraz z numerem rejestru.

2. Wybrać odpowiedni moduł i potwierdzić wybór.
System wyświetla następujące informacje.

3. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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5.6 Przeszukiwanie pamięci Alibi
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) przeszukuje się
pamięć Alibi.
Istnieją następujące możliwości:

- [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen (Przeszukiwanie pamięci
Alibi wg określonej daty)], patrz rozdział 5.6.1.

- [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Przeszukiwanie wg określonego
numeru sekwencji)], patrz rozdział 5.6.2.

- [Status Alibispeicher (Stan pamięci Alibi)], patrz rozdział 5.6.3.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

5.6.1 Przeszukiwanie pamięci Alibi wg określonej daty
W tej pozycji menu (Alibispeicher durchsuchen [Przeszukiwanie pamięci Alibi]) po
podaniu daty można przeszukiwać pamięć Alibi.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)] - [Nach einem bestimmten
Datum im Alibispeicher suchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi wg określonej daty)] .

Wybrać [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)] i potwierdzić
wybór.

Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Wyświetla się menu Alibispeicher (Pamięć Alibi).
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Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Zeigen

Jahr 2012 2006 Datensätze

Jahr 2013 6 Datensätze

1. Wybrać opcję [Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen
(Przeszukiwanie pamięci Alibi wg określonej daty)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać [Jahr (Rok)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni rok i potwierdzić wybór.
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Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Zeigen

08.2012 551 Datensätze

09.2012 811 Datensätze

10.2012 222 Datensätze

11.2012 206 Datensätze

12.2012 216 Datensätze

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

4. Wybrać [Monat (Miesiąc)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

5. Wybrać odpowiedni miesiąc i potwierdzić wybór.

6. Wybrać [Tag (Dzień)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

Jahr

Monat

Tag

2012

Aug

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

10.08.2012

11.08.2012

12.08.2012

13.08.2012

14.08.2012

15.08.2012

16.08.2012

17.08.2012

18.08.2012

19.08.2012

20.08.2012

21.08.2012

291 Datensätze

724 Datensätze

725 Datensätze

714 Datensätze

761 Datensätze

706 Datensätze

738 Datensätze

714 Datensätze

728 Datensätze

719 Datensätze

725 Datensätze

734 Datensätze

Alibispeicher nach Datum durchsuchen @admin

10.08.201210.08.2012

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

WP-SeriennummerWP-Seriennummer

IDID

G

NET

T

[291/291][291/291]

10.08.2012-18:19:41

20002

47110815

TEST-3/2000

1014.8 g

-2089.7 g

-1074.9 g

Vorherige Nächste -10 +10

5.6.2 Przeszukiwanie wg określonego numeru sekwencji
W tej pozycji menu (Alibispeicher durchsuchen [Przeszukiwanie pamięci Alibi])
następuje przeszukiwanie pamięci Alibi wg określonej sekwencji.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)] - [Nach einer bestimmten
Sequenz-Nr. suchen (Przeszukiwanie wg określonego numeru sekwencji)].

Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

7. Wybrać odpowiedni dzień i potwierdzić wybór.
8. Nacisnąć przycisk programowalny [Zeigen (Pokaż)].

Wyświetli się odpowiedni rekord.

9. Ew. odpowiednimi przyciskami programowalnymi przechodzić pomiędzy rekordami.
10. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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Alibispeicher @admin

?
Sequenznummer eingeben

2

Ok

Alibispeicher @admin

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

WP-SeriennummerWP-Seriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

27.08.2012-11:22:10

2

390050332

<2834.9 g>

<2516.5 g>

318.4 g

Vorherige Nächste -10 +10

1. Wybrać opcję [Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen (Przeszukiwanie wg
określonego numeru sekwencji)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wprowadzić numer sekwencji.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Ok].

Wyświetli się odpowiedni rekord.

4. Ew. odpowiednimi przyciskami programowalnymi przechodzić pomiędzy rekordami.
5. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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5.6.3 Stan pamięci Alibi
W tej pozycji menu (Alibispeicher durchsuchen [Przeszukiwanie pamięci Alibi]) system
wyświetla stan pamięci Alibi.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Alibispeicher durchsuchen (Przeszukiwanie pamięci Alibi)]- [Status Alibispeicher (Stan
pamięci Alibi)].

Alibispeicher @admin

Nach einem bestimmten Datum im Alibispeicher suchen

Nach einer bestimmten Sequenz-Nr. suchen

Status Alibispeicher

Status Alibispeicher @admin

Gespeicherte Datensätze

Erster Datensatz

Letzter Datensatz

Belegter Speicherplatz

Geschätzte freie Datensätze

Datensätze aufbewahren für

Speicher voll am

Verbl. Tage b. Speich. voll

Geschätzte Datens./Tag

2

27.08.2012-11:17:04

27.08.2012-11:22:10

0.00 %

183499

13 Tage

09.09.2012

13

14115.3

5.7 Wyświetlanie liczby kontrolnej wzorcowania
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
liczby kontrolne wzorcowania poszczególnych punktów ważenia.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Justierprüfzahl anzeigen (Wyświetlanie liczby kontrolnej wzorcowania)].

1. Wybrać [Status Alibispeicher (Stan pamięci Alibi)] i potwierdzić.
System wyświetli informacje o stanie pamięci Alibi.

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Justierprüfzahl @admin

Wägepunkt A

Letzte Änderung

Justierprüfzahl

Wägepunkt B

Letzte Änderung

Justierprüfzahl

Interner Wägepunkt

18:07.2011 14:00:18

1343362078

Pendeo Truck

16:07.2011 16:06:36

1421463922

5.8 Wyświetlanie danych Pendeo
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
informacje dotyczące przetworników wagowych Pendeo.
Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Pendeo-Daten anzeigen (Wyświetlanie danych Pendeo)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

1. Wybrać opcję [Justierprüfzahl anzeigen (Wyświetlanie liczb kontrolnych
wzorcowania)] i potwierdzić wybór.

System wyświetli obecne liczby kontrolne punktów ważenia.

2. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.

1. Wybrać [Pendeo-Daten anzeigen (Wyświetlanie danych Pendeo)] i potwierdzić.
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Pendeo-Daten @admin

Wägepunkt D anzeigen

Anzeige Wägezellengewicht @admin

Nullpunktkorrektur

Kommunikationsfehler-Zähler

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

101

102

103

104

1.430 t

2.364 t

1.600 t

2.109 t

0.00000 t

8

Info nach Name

[Nullpunktkorrektur (Korekta punktu zerowego)]

Wyświetli się używana korekta punktu zerowego.

[Kommunikationsfehler-Zähler (Licznik błędów komunikacji)]

System zlicza i wyświetla błędy komunikacji (przekroczenia czasu) przetworników
wagowych.

[WZ 1…n (PW 1-n)]

Wskaźnik paskowy

A

B

C

Wskaźnik paskowy wyświetla trzy obszary:

- A

ciężar własny (możliwość zmiany po przeprowadzeniu kalibracji)

Pojawi się okno wyboru.

2. Potwierdzić wybór.
Pojawia się okno informacyjne.
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- B

obciążenie nominalne Emax. (maks. pojemność przetwornika wagowego) wraz z
ciężarem własnym (przetwornik wagowy, bez możliwości zmiany)

- C

maks. obciążenie użytkowe wraz z ciężarem własnym (przetwornik wagowy, bez
możliwości zmiany)

Kolory mają następujące znaczenie:

- Czerwony

Wartość masy jest większa od obciążenia maksymalnego (przeciążenie) lub
mniejsza niż ‑¼d.

- Zielony

Wartość masy mieści się w zakresie tolerancji.

- Pomarańczowy

Wartość masy jest większa od obciążenia nominalnego Emax. (maks. pojemność
przetwornika wagowego).

Przycisk programowalny [Info]
Wägezellendaten @admin

Modellname

Softwareversion

WZ-Seriennummer

Emax

n

Y

Z

Überlast

Überlastzähler

Temperatur

Max. Temperatur

Min. Temperatur

PR6204/50tC3

1.00.04

101

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

26.6 °C

36.6 °C

26.4 °C

Wskazanie Oznaczenie

Emax Obciążenie nominalne

n Maks. rozdzielczość

Y Minimalna wartość podziałki

Z Powrót sygnału min. obciążenia wstępnego

Überlast (Przeciążenie) Wartość masy powyżej maks. obciążenia użytko-
wego

3. Wybrać przetwornik wagowy i nacisnąć przycisk programowalny [Info].
Wyświetlą się parametry przetworników wagowych:
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Wskazanie Oznaczenie

Überlastzähler (Licznik prze-
ciążeń)

Liczba wartości masy powyżej maks. obciążenia
użytkowego.
Im liczba jest wyższa, tym wyższe jest prawdopo-
dobieństwo uszkodzenia przetwornika wagowe-
go.

Temperatur (Temperatura) Obecnie zmierzona temperatura

Max. Temperatur (Temperatura
maksymalna)

Maks. zmierzona temperatura

Min. Temperatur (Temperatura
minimalna)

Min. zmierzona temperatura

Max. Gewichtswert (Maks. war-
tość masy)
am (dnia)

Wskazanie daty i czasu
Punkt czasowy największego obciążenia przet-
worników wagowych

Max. Gewichtswert (Maks. war-
tość masy)

Wskazanie

Anzeige Wägezellengewicht @admin

Nullpunktkorrektur

Kommunikationsfehler-Zähler

PR 6204-RU

PR 6204-RO

PR 6204-LO

PR 6204-LU

1.411 t

2.383 t

1.580 t

2.129 t

0.00000 t

40

Info nach ID

Przycisk programowalny [nach Name (według nazwy)]

Jeżeli w menu [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] - [Wägepunkt (Punkt
ważenia)] - [Justieren (Wzorcowanie)] - [Wägezellennamen vergeben (Nadawanie
nazwy przetwornikom wagowym)] nadano nazwy, system je wyświetli.

Przycisk programowalny [nach ID (według ID)]

Wyświetlanie numeru pozycji przetworników wagowych.

5.9 Wyświetlanie dziennika zdarzeń
W tej pozycji menu (Systeminformationen [Informacje systemowe]) system wyświetla
dzienniki zdarzeń dotyczące następujących obszarów:

- [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] (np. logowanie i wylogowanie
użytkowników, wzorcowanie itp.)

- [Gerät (Urządzenie)] (np. wyszukiwanie przetworników wagowych Pendeo)

4. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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- [Ein- und Ausschalten (włączanie i wyłączanie)] (np. włączanie i wyłączanie
urządzenia)

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Ereignisprotokoll anzeigen (Wyświetlanie dziennika zdarzeń)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

Ereignisprotokoll für @admin

Systemeinrichtung

Gerät

Ein- und Ausschalten

Fehler

751

109

218

0

Ereignisprotokoll: Systemeinrichtung @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Vorherige Text zeigen Nächste

1. Wybrać [Ereignisprotokoll anzeigen (Wyświetlanie dziennika zdarzeń)] i potwierdzić.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać pozycję menu, np. Systemeinrichtung (Koniguracja systemu) i potwierdzić
wybór.

System wyświetli dziennik.

3. Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny[Vorherige (Poprzedni)]/[Nächste
(Następny)], aby przechodzić pomiędzy wierszami dziennika.
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Ereignisprotokoll: Systemeinrichtung @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Vorherige Text zeigen Nächste

new calibration for wp=D started by user=Admin

5.10 Wydruk ustawień koniguracji
W tej pozycji menu(Systeminformationen [Informacje systemowe]) można wydrukować
ustawienia koniguracji.
Warunki:

- Wprowadzono parametry wydruku, patrz rozdział 4.1.4.

- Drukarka jest przyłączona, patrz rozdział 4.1.4.

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono drukarki, wyświetli się komunikat "kein Drucker koniguriert"
(brak skonigurowanej drukarki).

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systeminformationen (Informacje systemowe)]
- [Konigurationseinstellungen drucken (Wydruk ustawień koniguracji)].

Systeminformationen @admin

Version anzeigen

Status anzeigen

Alarminformation anzeigen

HW-Optionen anzeigen

ModBus-TCP-IO-Module anzeigen

Alibispeicher durchsuchen

Justierprüfzahlen anzeigen

Pendeo-Daten anzeigen

Ereignisprotokoll anzeigen

Konfigurationseinstellungen drucken

4. Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny[Text zeigen (Wyświetl tekst)], aby
wyświetlić pełny tekst.

Pojawia się okno informacyjne.

5. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.

1. Wybrać opcję [Konigurationseinstellungen drucken (Wydruk ustawień koniguracji)] i
potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.
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Systeminformationen @admin

??
Konfigurationseinstellungen drucken

'Weiter' drücken, um alle
Konfigurationseinstellungen auszudrucken.

'Abbruch' drücken, um abzubrechen.

Abbruch Weiter

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System wydrukuje konigurację, przykładowy wydruk – patrz rozdział 10.1.
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6 Konserwacja systemu

UWAGA

Niebezpieczeństwo utraty danych wskutek nieprawidłowego przeprowadzenia.
Transmisję danych mogą przeprowadzać wyłącznie upoważnieni pracownicy
wykwaliikowani.

W menu Systemplege (Konserwacja systemu) (Systemmenü [Menu systemowe])
koniguruje się parametry do konserwacji systemu.

- [Backup (Kopia zapasowa)], patrz rozdział 6.1.

- [Wiederherstellen (Przywracanie)], patrz rozdział 6.2.

- [Exportieren (Eksportowanie)], patrz rozdział 6.3.

- [Importieren (Importowanie)], patrz rozdział 6.4.

- [Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)], patrz rozdział 6.5.

- [SD-Kartenplege (Konserwacja karty SD)], patrz rozdział 6.6.

- [Servicebericht anlegen (Tworzenie raportu serwisowego)], patrz rozdział 6.7.

- [Anhalten & Ausschalten (Zatrzymywanie i wyłączanie)] (wyłączanie urządzenia),
patrz rozdział 6.8.

- [Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)], patrz rozdział 6.9.

- [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Przywrócenie ustawień fabrycznych)], patrz
rozdział 6.10.

- [Hardware testen (Test sprzętu)], patrz rozdział 6.11.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)].

Bedienung @admin

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden

Wybrać [Systemplege (Konserwacja systemu)] i potwierdzić wybór.
Wyświetla się menu Systemplege (Konserwacja systemu).
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6.1 Kopia zapasowa
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) zapisuje się bieżącą
konigurację i/lub bazę danych urządzenia w postaci kopii zapasowej na przyłączonym
nośniku pamięci lub w udostępnionym katalogu.

- [SD-Karte (Karta SD)], patrz rozdział 6.1.1.

- [USB-Stick (Nośnik USB)], patrz rozdział 6.1.2.

- Freigegebenes Verzeichnis (Udostępniony katalog) w
(Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe]), patrz
rozdział 6.1.3.

Powody tworzenia kopii zapasowej:

- Obecne dane są potrzebne w innym urządzeniu.

- Konieczność centralnej archiwizacji danych koniguracji.

- Ryzyko niezamierzonego skasowania koniguracji i/lub bazy danych.

- Ryzyko niepożądanej zmiany koniguracji.

Zapisane dane można potem przywrócić.
Kopia zapasowa zapisuje rekordy w formacie, które można przywrócić tylko funkcją
[Wiederherstellen (Przywracanie)].

Notyikacja:

Jeżeli w czasie tworzenia kopii zapasowej użytkownik naciśnie przycisk EXIT, wszystkie
utworzone dane ulegną skasowaniu.

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Notyikacja:

Jeżeli zarządzanie użytkownikami jest aktywne, zalogowany użytkownik musi
mieć uprawnienie do:

- pełnej konserwacji systemu;

- importu (importowania i przywracania) oraz

- eksportu (eksportowania i zapisywania).
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Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Backup (Kopia zapasowa)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Wybrać [Backup (Kopia zapasowa)] i potwierdzić wybór.

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione
udziały sieciowe)].

Pojawi się okno dostępnych nośników pamięci.
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6.1.1 Karta SD
W tej pozycji menu (Backup [Kopia zapasowa]) zapisuje się kopię zapasową danych na
wewnętrznej karcie SD, jeżeli jest ona potrzebna

- w tym urządzeniu lub

- w urządzeniu zamiennym.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Backup (Kopia zapasowa)] - [SD-Karte (Karta SD)].

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

1. Wybrać [SD-Karte (Karta SD)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Pojawi się okno wprowadzania.
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Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-18

ABC..

Notyikacja:

System zapisze dane na karcie SD w katalogu "backup":

/YYYYMMDDHHMMSS/

gdzie

YYYYMMDDHHMMSS = punkt czasowy zapisu

Backup auf SD-Karte @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

6.1.2 Nośnik USB
W tej pozycji menu (Backup [Kopia zapasowa]) na przyłączonym nośniku USB zapisuje
się kopię zapasową, gdy potrzebna jest archiwizacja na centralnym nośniku danych.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Backup (Kopia zapasowa)] - [USB-Stick (Nośnik USB)].

4. Wprowadzić komentarz z klawiatury.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

1. Wybrać pozycję [USB-Stick (Nośnik USB) ]i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Pojawi się okno wprowadzania.
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Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-19

ABC..

Notyikacja:

System zapisze dane na nośniku USB w katalogu "backup":

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

gdzie

Hostname = nazwa urządzenia podana w ustawieniach sieciowych

YYYYMMDDHHMMSS = punkt czasowy zapisu

Backup auf USB-Stick @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

6.1.3 Udostępniony katalog
W tej pozycji menu (Backup [Kopia zapasowa]) w udostępnionym katalogu
(Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe]) zapisuje się kopię
zapasową, gdy potrzebna jest archiwizacja na centralnym nośniku danych.

4. Wprowadzić komentarz z klawiatury.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Backup (Kopia zapasowa)] tu katalog: [Backups (Kopie zapasowe)].

Speichermedium für Backup auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

1. Tu: wybrać [Backups (Kopie zapasowe)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Pojawi się okno wprowadzania.
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Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für dieses Backup eingeben.

Weiter Abbruch

Backup 2014-03-19

ABC..

Notyikacja:

System zapisze dane w udostępnionym katalogu "backup":

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

gdzie

Hostname = nazwa urządzenia podana w ustawieniach sieciowych

YYYYMMDDHHMMSS = punkt czasowy zapisu

Backup auf Backups @admin

Positionen für das Backup auswählen.Positionen für das Backup auswählen.

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Backup abgeschlossen

Ok

4. Wprowadzić komentarz z klawiatury.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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6.2 Przywracanie
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) przywraca się do pamięci
urządzenia dane z kopii zapasowej (patrz rozdział 6.1).
Kopię można przywrócić z następujących lokalizacji:

- [SD-Karte (Karta SD)], patrz rozdział 6.2.1.

- [USB-Stick (Nośnik USB)], patrz rozdział 6.2.2.

- Udostępniony katalog (udostępniony udział sieciowy), patrz rozdział 6.2.3.

Notyikacja:

Podczas przywracania następuje nadpisanie wszystkich danych wybranych w
urządzeniu danymi z kopii zapasowej.

System nie nadpisuje ustawień sieciowych.

Przywracanie

- danych koniguracyjnych zastępuje wszystkie ustawienia, kasując tym samym
wszystkie ustawienia, jakie wprowadzono po zrobieniu kopii zapasowej.

- danych wzorcowania zastępuje obecne wzorcowanie, kasując tym samym wszystkie
wzorcowania, jakie przeprowadzono po zrobieniu kopii zapasowej.

- zarządzania użytkownikami zastępuje wszystkich użytkowników, kasując tym
samym wszystkich użytkowników, jakich utworzono po zrobieniu kopii zapasowej.

- danych aplikacji zastępuje wszystkie ustawienia, kasując tym samym wszystkie
ustawienia, jakie wprowadzono po zrobieniu kopii zapasowej.

- bazy danych nadpisuje wszystkie tabele i pozycje w bazie danych.

- Licencje nie ulegają nadpisaniu,

- jeżeli przełącznik CAL 2 jest ustawiony w położeniu zamkniętym lub

- jeżeli dla przynajmniej jednego punktu ważenia, gdy wybrano [W&M-Modus
(Tryb W&M)] uaktywniony jest parametr [Einstellung gesperrt (Ustawienie
zablokowane)] oraz

- numer płytki drukowanej w pliku przywracania jest zgodny z numerem płytki
drukowanej urządzenia.

- Nie nastąpi nadpisanie licencji, jeżeli przełącznik CAL 1 jest w położeniu zamkniętym
lub dla przynajmniej jednego punktu ważenia przy wybranym [W&M-Modus (Trybie
W&M) ]aktywny jest parametr [Einstellung gesperrt (Ustawienie zablokowane)].

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (Przywracanie)].
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

6.2.1 Karta SD
W tej pozycji menu (Wiederherstellen [Przywracanie]) przywraca się dane z kopii
zapasowej na wewnętrznej karcie SD.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (Przywracanie)] - [SD-Karte (Karta SD)].

Wybrać [Wiederherstellen (Przywracanie)] i potwierdzić wybór.

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione
udziały sieciowe)].

Pojawi się okno dostępnych nośników pamięci.
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Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

lastsetup

20140318162629

20140318162419

20140106151115

20131216080029

20131202075521

20131129091449

20131126073455

20131125081010

20131122092717

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-18

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

1. Wybrać [SD-Karte (Karta SD)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Jeżeli na nośniku pamięci znajdują się tabele baz danych nieprzeznaczone do
aplikacji obecnie zapisanej w pamięci urządzenia, wyświetli się ostrzeżenie.
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Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

WARNUNG:
Datenbank im Backup is t  fü r
PR5900 Bas ic  01.00.02.161
Aktue l l  ge ladene Appl ika t ion is t
PR5900 Count  00.00.28.1808

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von SD-Karte @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

5. Ewentualnie wybrać katalog z inną kopią zapasową.
Ukaże się okno z pytaniem.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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6.2.2 Nośnik USB
W tej pozycji menu (Wiederherstellen [Przywracanie]) przywraca się dane z kopii
zapasowej na nośniku USB.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (Przywracanie)] - [USB-Stick (Nośnik USB)].

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup

pr5900

1. Wybrać pozycję [USB-Stick (Nośnik USB) ]i potwierdzić wybór.

Wyświetli się zawartość nośnika USB.

2. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319082333

20140319081934

20140225092609

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-19

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

USB-Stick : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/2014031908…

4 data file(s)

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

3. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

5. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
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Notyikacja:

Jeżeli na nośniku pamięci znajdują się tabele baz danych nieprzeznaczone do
aplikacji obecnie zapisanej w pamięci urządzenia, wyświetli się ostrzeżenie, patrz
rozdział 6.2.1.

Ewentualnie wybrać katalog z inną kopią zapasową.

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von USB-Stick @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

6.2.3 Udostępniony katalog
W tej pozycji menu (Wiederherstellen [Przywracanie]) przywraca się dane z kopii
zapasowej dostępnej w udostępnionym katalogu (w opcji
Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe]).

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

Ukaże się okno z pytaniem.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (Przywracanie)] tu katalog: [Backups (Kopie zapasowe)].

Speichermedium f. Wiederherst. auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup

pr5900

Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319105808

20140319105612

20140319102509

4 Datendatei(en) 
Backup 2014-03-19

1. Tu: wybrać [Backups (Kopie zapasowe)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Wiederherstellen von Backups @admin

Backup-Verzeichnis auswählenBackup-Verzeichnis auswählen

Backups : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/20140319105…

4 data file(s)

Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Notyikacja:

Jeżeli na nośniku pamięci znajdują się tabele baz danych nieprzeznaczone do
aplikacji obecnie zapisanej w pamięci urządzenia, wyświetli się ostrzeżenie, patrz
rozdział 6.2.1.

Ewentualnie wybrać katalog z inną kopią zapasową.

4. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

5. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.

Ukaże się okno z pytaniem.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-298 Minebea Intec



Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl

zurückzuspeichern.

Abbruch Weiter

Wiederherstellen von Backups @admin

Positionen f. d. Wiederherst. auswählenPositionen f. d. Wiederherst. auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Wiederherstellen abgeschlossen

Ok

6.3 Eksportowanie
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) eksportuje się dane zapisane
w urządzeniu na nośnik pamięci (np. w celu dalszego przetwarzania tabel baz danych).

- [USB-Stick (Nośnik USB)], patrz rozdział 6.3.1.

- Udostępniony katalog (udostępniony udział sieciowy), patrz rozdział 6.3.2.

Notyikacja:

Zasadniczo eksportuje się tylko dane zapisane w pamięci urządzenia przyciskiem
programowalnym [Sichern (Zapisz)].

System eksportuje dane w formacie .XML. Te dane można potem otwierać w edytorze,
(np. w Notatniku Windows), aby je zobaczyć lub zastosować iltry importu w
oprogramowaniu do przetwarzania danych w formacie .XML.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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Przykłady

- Eksport wszystkich ustawień i zestawienie nazw hosta przyporządkowanych w
ustawieniach sieciowych, aby wygenerować listę nazw urządzeń.

- Eksportowanie wszystkich danych wzorcowania, aby wygenerować raport dotyczący
wszystkich punktów ważenia.

- Eksportowanie bazy danych, aby wygenerować statystykę z tabeli REPORT
oprogramowania dozującego.

Notyikacja:

System zapisze wyeksportowane dane na nośniku pamięci w następującym katalogu:

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

gdzie

Hostname = nazwa urządzenia podana w ustawieniach sieciowych

YYYYMMDDHHMMSS = punkt czasowy eksportu

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Exportieren (Eksportowanie)] .

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Wybrać [Exportieren (Eksportowanie)] i potwierdzić wybór.

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Pojawi się okno dostępnych nośników pamięci.
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6.3.1 Nośnik USB
W tej pozycji menu (Exportieren [Eksportowanie]) eksportuje się dane zapisane w
pamięci urządzenia na przyłączony nośnik USB.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Exportieren (Eksportowanie)] - [USB-Stick (Nośnik USB)].

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione
udziały sieciowe)].

1. Wybrać pozycję [USB-Stick (Nośnik USB) ]i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für diesen Export eingeben.

Weiter Abbruch

Export 2014-03-19

ABC..

Export auf USB-Stick @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Exportieren abgeschlossen

Ok

6.3.2 Udostępniony katalog
W tej pozycji menu (Exportieren [Eksportowanie]) eksportuje się dane zapisane w
pamięci urządzenia do udostępnionego katalogu (w opcji Netzwerkfreigabeverbindungen
[Udostępnione udziały sieciowe]).

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Pojawi się okno wprowadzania.

4. Wprowadzić komentarz z klawiatury.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-302 Minebea Intec



Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu) ]-
[Exportieren (Eksportowanie)] tu katalog: [Exports (Eksporty)].

Speichermedium für Export auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
Kommentar für diesen Export eingeben.

Weiter Abbruch

Export 2014-03-19

ABC..

1. Tu: wybrać [Exports (Eksporty)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.
Pojawi się okno wprowadzania.

4. Wprowadzić komentarz z klawiatury.
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Export auf Exports @admin

Positionen für den Export auswählenPositionen für den Export auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Exportieren abgeschlossen

Ok

6.4 Importowanie
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) importuje się z nośnika
danych do pamięci urządzenia wyeksportowane dane (lub np. wygenerowane na
komputerze PC tabele baz danych).

- Nośnik USB, patrz rozdział 6.4.1.

- Udostępniony katalog (udostępniony udział sieciowy), patrz rozdział 6.4.2.

Dane do importu muszą być w formacie .XML. Format musi być taki sam jak w przypadku
eksportu. Dane można też utworzyć ręcznie (np. w programie Notatnik Windows) lub
poprzez eksport w oprogramowaniu do znanego formatu.
Przykłady

- Generowanie parametrów obsługi, aby udostępnić parametry wszystkich urządzeń w
urządzeniu głównym.

- Udostępnienie danych do zarządzania użytkownikami dla jednoczesnego dostępu na
wszystkich urządzeniach.

- Udostępnianie każdego dnia nowej tabeli tary dla aplikacji Basic.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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Notyikacja:

Podczas importowania następuje zastąpienie tylko tych danych, które są obecne w
importowanym rekordzie.

System nie nadpisuje ustawień sieciowych.

Importowanie

- danych koniguracyjnych zastępuje tylko rekord z istniejącymi ustawieniami. Jeżeli
np. w rekordzie są obecne tylko parametry obsługi, pozostałe ustawienia nie ulegają
zmianie.

- Dane wzorcowania zastępują tylko dane wzorcowania obecne w rekordzie.

- Zarządzanie użytkownikami zastępuje tylko ustawienia istniejące w rekordzie. Jeżeli
np. w rekordzie są obecni tylko nowi użytkownicy, pozostali użytkownicy nie ulegają
zmianie.

- Dane aplikacji zastępują tylko ustawienia istniejące w rekordzie. Jeżeli np. w
rekordzie są obecne tylko parametry druku, pozostałe ustawienia nie ulegają
zmianie.

- Tabele baz danych zastępują tylko tabele obecne w rekordzie. Jeżeli w rekordzie jest
obecna tylko tabela tary, tabela tekstów pozostaje niezmieniona w pamięci
urządzenia, ale nastąpi całkowite nadpisanie tabeli tary.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Importieren (Importowanie)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Wybrać [Importieren (Importowanie)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno dostępnych nośników pamięci.
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6.4.1 Nośnik USB
W tej pozycji menu (Importieren [Importowanie]) importuje się dane z przyłączonego
nośnika USB.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Importieren (Importowanie)] - [USB-Stick (Nośnik USB)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione
udziały sieciowe)].

1. Wybrać pozycję [USB-Stick (Nośnik USB) ]i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : /

backup

pr5900

Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : //pr5900/PR5900-27FF07

20140225092900

20140319130351

20140319130828

4 Datendatei(en) 
Export 2014-03-19

Import von USB-Stick @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

USB-Stick : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319130351

4 data file(s)

2. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Notyikacja:

Jeżeli na nośniku pamięci znajdują się tabele baz danych nieprzeznaczone do
aplikacji obecnie zapisanej w pamięci urządzenia, wyświetli się ostrzeżenie, patrz
rozdział 6.2.1.

Ewentualnie wybrać katalog z inną kopią zapasową.

Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl zu importieren.

Abbruch Weiter

5. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.

Ukaże się okno z pytaniem.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.
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Import von USB-Stick @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Importieren abgeschlossen

Ok

6.4.2 Udostępniony katalog
W tej pozycji menu (Importieren [Importowanie]) importuje się dane z udostępnionego
katalogu (w opcji Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe]).

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Importieren (Importowanie)] Tu katalog: [Exports (Eksporty)].

Speichermedium für Import auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

8. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].

1. Tu: wybrać [Exports (Eksporty)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : /

pr5900

Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : //pr5900/PR5900-27FF07

20140319132349

20140319132607

4 Datendatei(en) 
Export 2014-03-19

Import von Exports @admin

Datendatei für den Import auswählenDatendatei für den Import auswählen

Exports : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319132349

4 data file(s)

2. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni katalog i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Notyikacja:

Jeżeli na nośniku pamięci znajdują się tabele baz danych nieprzeznaczone do
aplikacji obecnie zapisanej w pamięci urządzenia, wyświetli się ostrzeżenie, patrz
rozdział 6.2.1.

Ewentualnie wybrać katalog z inną kopią zapasową.

Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

??
'Weiter' drücken, um die Auswahl zu importieren.

Abbruch Weiter

5. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć proces.

Ukaże się okno z pytaniem.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System będzie wyświetlać i zamykać okna postępu dla poszczególnych pozycji.
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.
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Import von Exports @admin

Positionen für den Import auswählenPositionen für den Import auswählen

Einrichtdaten

Justierdaten

Benutzerverwaltung

Applikationsdaten

Datenbanktabellen

Start Alle Keine

ii
Importieren abgeschlossen

Ok

6.5 Konserwacja pamięci Alibi
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) eksportuje się rekordy w
formacie. XML na nośnik pamięci i kasuje lub drukuje i kasuje.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren (Eksportowanie wybranych rekordów)], patrz
rozdział 6.5.1.

- [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen (Eksportowanie wybranych
rekordów i czyszczenie)] (kasowanie), patrz rozdział 6.5.2.

- [Auswahl von Datensätzen drucken (Wydruk wybranych rekordów)], patrz
rozdział 6.5.3.

- [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen (Wydruk wybranych rekordów i
czyszczenie)] (kasowanie), patrz rozdział 6.5.4.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

8. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].

Wybrać pozycję [Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)] i potwierdzić
wybór.
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6.5.1 Eksportowanie wybranych rekordów
W tej pozycji menu (Alibispeicherplege [Konserwacja pamięci Alibi]) eksportuje się na
nośnik pamięci wybrane rekordy pamięci Alibi.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)] - [Auswahl von Datensätzen exportieren
(Eksportowanie wybranych rekordów)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Wyświetli się okno Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi).

1. Wybrać pozycję [Auswahl von Datensätzen exportieren (Eksportowanie wybranych
rekordów)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno z możliwym zakresem eksportu.
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

110 Datensätze

13 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

110 Datensätze

13 Datensätze

5 Datensätze

Zeigen

03.2013

04.2013

10.2013

11.2013

12.2013

13 Datensätze

12 Datensätze

9 Datensätze

72 Datensätze

4 Datensätze

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

04.04.201304.04.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[1/6][1/6]

04.04.2013-10:38:38

40

408966395

PR 5900 ALIBI

<-0.5 g>

<-0.5 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Suchen (Wyszukaj)], aby wyszukać pierwszy
rekord zakresu.

Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zeigen (Pokaż)].

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Vorherige]/[Nächste (Poprzedni/następny)], aby
wyświetlić wybrany rekord.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Auswählen (Wybierz)], aby określić pierwszy
rekord zakresu.
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Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Komprimierung (Kompresja)]

Wybór: [Keine Komprimierung (brak kompresji)], Höchste Geschwindigkeit
(Najwyższa prędkość) (zmniejszenie rozmiaru o współczynnik ~10, wymaga
~10% dłuższego czasu), Höchste Komprimierung (Najwyższa kompresja)
(zmniejszenie rozmiaru współczynnikiem ~20, wymaga ~70% dłuższego czasu).

[Ziel Speichermedium (Docelowy nośnik pamięci)]

Wybór: USB-Stick (Nośnik USB), freigegebenes Verzeichnis (Udostępniony katalog)
(Koniguracja w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)])

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Znów pojawi się okno wyświetlające w pozycji [Erste Sequenznummer (Pierwszy
numer sekwencji)] numer sekwencji (tu: 40) wybranego rekordu.

8. Ostatni numer sekwencji określić odpowiednio do pierwszego numeru sekwencji.
9. Wybrać odpowiednie parametry wyprowadzania danych i potwierdzić wybór.

10. Nacisnąć przycisk programowalny [Exportieren (Eksportowanie)], aby rozpocząć
eksportowanie.

Ukaże się okno z pytaniem.
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Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

??
Stecken Sie einen USB-Stick in den 

USB-Anschluss und drücken Sie 'Weiter', 
um Alibi-Datensätze zu exportieren.

Drücken Sie 'Abbruch', um abzubrechen.

Abbruch Weiter

System zapisze plik w formacie .XML na nośniku USB.

Alibi-Datensätze exportieren @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

40

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

ii
Alibi-Export ist abgeschlossen.

Ok

Notyikacja:

Zapis na nośniku USB

System zapisze wyeksportowane dane do pliku w formacie .XML na nośniku USB w
następującym katalogu:

/export/hostname/alibi

gdzie Hostname = nazwa urządzenia podana w ustawieniach sieciowych

Nazwa pliku składa się z daty, czasu, zakresu numerów sekwencji w nawiasach
kwadratowych oraz rozszerzenia np.: 2014032014332317 [27-139].xml.

Zapis w udostępnionym katalogu

System zapisze wyeksportowane dane do pliku w formacie .XML w udostępnionym
katalogu:

Nazwa pliku składa się z daty, czasu, zakresu numerów sekwencji w nawiasach
kwadratowych oraz rozszerzenia np.: 2014032014332317 [27-139].xml.

11. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

W czasie procesu zapisu widoczne jest okno postępu. Po zakończeniu wyświetli
się okno informacyjne.

12. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Alibispeicherplege
(Konserwacja pamięci Alibi)].
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6.5.2 Eksportowanie wybranych rekordów i czyszczenie
W tej pozycji menu (Alibispeicherplege [Konserwacja pamięci Alibi]) eksportuje się na
nośnik pamięci wybrane rekordy pamięci Alibi, a potem kasuje się je z pamięci
urządzenia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)] - [Auswahl von Datensätzen exportieren
+ aufräumen (Eksportowanie wybranych rekordów i czyszczenie)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Pierwszy rekord zakresu jest wybrany automatycznie i niemożliwy do zmiany.

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

142

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 5 : 2 1 : 1 9

1. Wybrać pozycję [Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen (Eksportowanie
wybranych rekordów i czyszczenie)] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno z możliwym zakresem eksportu.
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2014

Jan

13

4 Datensätze

4 Datensätze

4 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

4 Datensätze

4 Datensätze

4 Datensätze

Zeigen

Jahr 2013 110 Datensätze

Jahr 2014 4 Datensätze

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

13.01.201413.01.2014

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

SETP

A

A

A

A

[1/4][1/4]

13.01.2014-13:13:48

139

408966395

Manual filling;2;2;1.9996

<1999.6 g>

<1999.6 g>

0.0 g

2000.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

2. Wybrać opcję [Letzte Sequenznummer (Ostatni numer sekwencji)] i nacisnąć przycisk
programowalny [Suchen (Wyszukaj)], aby wyszukać ostatni rekord zakresu.

Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zeigen (Pokaż)].

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Vorherige]/[Nächste (Poprzedni/następny)], aby
wyświetlić wybrany rekord.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Auswählen (Wybierz)], aby określić ostatni rekord
zakresu.
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Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

Ausgabe auswählenAusgabe auswählen

Komprimierung

Ziel Speichermedium

27

139

Keine Komprimierung

USB-Stick

Exportieren Suchen

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Komprimierung (Kompresja)]

Wybór: [Keine Komprimierung (brak kompresji)], Höchste Geschwindigkeit
(Najwyższa prędkość) (zmniejszenie rozmiaru o współczynnik ~10, wymaga
~10% dłuższego czasu), Höchste Komprimierung (Najwyższa kompresja)
(zmniejszenie rozmiaru współczynnikiem ~20, wymaga ~70% dłuższego czasu).

[Ziel Speichermedium (Docelowy nośnik pamięci)]

Wybór: USB-Stick (Nośnik USB), freigegebenes Verzeichnis (Udostępniony katalog)
[Koniguracja w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)]]

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Znów pojawi się okno wyświetlające w pozycji [Letzte Sequenznummer (Ostatni
numer sekwencji)] numer sekwencji (tu: 139) wybranego rekordu.

8. Wybrać odpowiednie parametry wyprowadzania danych i potwierdzić wybór.

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Exportieren (Eksportowanie)], aby rozpocząć
eksportowanie.

Ukaże się okno z pytaniem.
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Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

??
Stecken Sie einen USB-Stick in den 

USB-Anschluss und drücken Sie 'Weiter', 
um Alibi-Datensätze zu exportieren.

Drücken Sie 'Abbruch', um abzubrechen.

Abbruch Weiter

System zapisze plik w formacie .XML na nośniku USB.

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

??
Export der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

'Löschen' drücken, um die exportierten Datensätze 
im Alibispeicher zu entfernen.

Löschen Abbruch

Alibi-Datensätze exportieren + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Export auswählenAlibi-Datensätze für den Export auswählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

1

15

Exportieren Suchen

ii
Löschen der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

Ok

10. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

W czasie procesu zapisu widoczne jest okno postępu. Po zakończeniu wyświetli
się okno z pytaniem.

11. Nacisnąć przycisk programowalny[Löschen (Skasuj)], aby usunąć wyeksportowane
rekordy w pamięci Alibi.

Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

12. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Alibispeicherplege
(Konserwacja pamięci Alibi)].

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-320 Minebea Intec



Notyikacja:

Zapis na nośniku USB

System zapisze wyeksportowane dane do pliku w formacie .XML na nośniku USB w
następującym katalogu:

/export/hostname/alibi

gdzie Hostname = nazwa urządzenia podana w ustawieniach sieciowych

Nazwa pliku składa się z daty, czasu, zakresu numerów sekwencji w nawiasach
kwadratowych oraz rozszerzenia np.: 2014032014332317 [27-139].xml.

Zapis w udostępnionym katalogu

System zapisze wyeksportowane dane do pliku w formacie .XML w udostępnionym
katalogu:

Nazwa pliku składa się z daty, czasu, zakresu numerów sekwencji w nawiasach
kwadratowych oraz rozszerzenia np.: 2014032014332317 [27-139].xml.

6.5.3 Drukowanie wybranych rekordów
Ta pozycja menu (Alibispeicherplege [Konserwacja pamięci Alibi]) powoduje wydruk
wybranych rekordów pamięci Alibi.
Warunki
Przyłączona drukarka, patrz rozdział 4.1.4.

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono drukarki, wyświetli się komunikat "kein Drucker koniguriert"
(brak skonigurowanej drukarki).

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)] - [Auswahl von Datensätzen drucken
(Wydruk wybranych rekordów)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

1. Wybrać pozycję [Auswahl von Datensätzen drucken (Wydruk wybranych rekordów)] i
potwierdzić wybór.

Pojawia się okno wyświetlające możliwy zakres wydruku.
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Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

36 Datensätze

24 Datensätze

16 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Mär

1

36 Datensätze

24 Datensätze

16 Datensätze

Zeigen

03.2013

04.2013

24 Datensätze

12 Datensätze

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Suchen (Wyszukaj)], aby wyszukać pierwszy
rekord zakresu.

Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zeigen (Pokaż)].
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

01.03.201301.03.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[16/16][16/16]

01.03.2013-11:20:41

31

408966395

PR 5900 ALIBI

<2516.6 g>

<2516.6 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

31

51

Drucken Suchen

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

Przykład wydruku zawartości pamięci Alibi, patrz rozdział 10.3.

Alibi-Datensätze drucken @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

31

51

Drucken Suchen

ii
Alibi-Ausdruck ist abgeschlossen.

Ok

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Vorherige]/[Nächste (Poprzedni/następny)], aby
wyświetlić wybrany rekord.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Auswählen (Wybierz)], aby określić pierwszy
rekord zakresu.

Znów pojawi się okno wyświetlające w pozycji [Erste Sequenznummer (Pierwszy
numer sekwencji)] numer sekwencji (tu: 31) wybranego rekordu.

8. Ostatni numer sekwencji określić odpowiednio do pierwszego numeru sekwencji.
9. Nacisnąć przycisk programowalny [Drucken (Drukuj)], aby rozpocząć wydruk.

W czasie procesu wydruku widoczne jest okno postępu. Po zakończeniu wyświetli
się okno informacyjne.
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6.5.4 Drukowanie wybranych rekordów i czyszczenie
Ta pozycja menu (Alibispeicherplege [Konserwacja pamięci Alibi]) powoduje
wydrukowanie wybranych rekordów pamięci Alibi, a potem ich skasowanie z pamięci
urządzenia.
Warunki
Przyłączona drukarka, patrz rozdział 4.1.4.

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono drukarki, wyświetli się komunikat "kein Drucker koniguriert"
(brak skonigurowanej drukarki).

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Alibispeicherplege (Konserwacja pamięci Alibi)] - [Auswahl von Datensätzen drucken +
aufräumen (Drukowanie wybranych rekordów i czyszczenie)].

Alibispeicherpflege @admin

Auswahl von Datensätzen exportieren

Auswahl von Datensätzen exportieren + aufräumen

Auswahl von Datensätzen drucken

Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen

Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Pierwszy rekord zakresu jest wybrany automatycznie i niemożliwy do zmiany.

10. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Alibispeicherplege
(Konserwacja pamięci Alibi)].

1. Wybrać pozycję [Auswahl von Datensätzen drucken + aufräumen (Drukowanie
wybranych rekordów i czyszczenie)] i potwierdzić wybór.

Pojawia się okno wyświetlające możliwy zakres wydruku.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-324 Minebea Intec



Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

51

Drucken Suchen

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

Jahr

Monat

Tag

2013

Apr

22

36 Datensätze

12 Datensätze

2 Datensätze

Zeigen

Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

36 Datensätze

12 Datensätze

2 Datensätze

Zeigen

03.2013

04.2013

24 Datensätze

12 Datensätze

2. Wybrać opcję [Letzte Sequenznummer (Ostatni numer sekwencji)] i nacisnąć przycisk
programowalny [Suchen (Wyszukaj)], aby wyszukać ostatni rekord zakresu.

Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać odpowiedni rekord i potwierdzić wybór.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zeigen (Pokaż)].
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Datensatz für den Export nach Datum auswählen @admin

01.03.201301.03.2013

Datum/UhrzeitDatum/Uhrzeit

SequenznummerSequenznummer

SeriennummerSeriennummer

IDID

G

NET

T

A

A

A

[11/16][11/16]

01.03.2013-10:47:29

26

408966395

PR 5900 ALIBI

<550.2 g>

<550.2 g>

0.0 g

Vorherige Nächste -10 +10 Auswählen

Przykład wydruku zawartości pamięci Alibi, patrz rozdział 10.3.

Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

26

Drucken Suchen

??
Ausdruck der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

'Löschen' drücken, um die ausgedruckten 
Datensätze im Alibispeicher zu entfernen?

Löschen Abbruch

Alibi-Datensätze drucken + löschen @admin

11
22
33

Alibi-Datensätze für den Ausdruck wählenAlibi-Datensätze für den Ausdruck wählen

Erste Sequenznummer

Letzte Sequenznummer

16

26

Drucken Suchen

ii
Löschen der Alibi-Datensätze ist abgeschlossen.

Ok

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Vorherige]/[Nächste (Poprzedni/następny)], aby
wyświetlić wybrany rekord.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Auswählen (Wybierz)], aby określić ostatni rekord
zakresu.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [Drucken (Drukuj)], aby rozpocząć wydruk.

W czasie procesu wydruku widoczne jest okno postępu. Po zakończeniu wydruku
wyświetli się okno z pytaniem.

9. Nacisnąć przycisk programowalny[Löschen (Skasuj)], aby usunąć wydrukowane
rekordy z pamięci Alibi.

Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.
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6.6 Konserwacja karty SD
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) można sformatować kartę
SD lub skasować obecne na niej, poszczególne kopie zapasowe.

- [SD-Karte formatieren (Formatowanie karty SD)], patrz rozdział 6.6.1.

- [Backups aufräumen (Czyszczenie kopii zapasowych)] (kasowanie), patrz
rozdział 6.6.2.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] - [SD-
Kartenplege (Konserwacja karty SD)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

10. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Alibispeicherplege
(Konserwacja pamięci Alibi)].

Wybrać [SD-Kartenplege (Konserwacja karty SD)] i potwierdzić wybór.

SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

Wyświetli się okno SD-Kartenplege (Konserwacja karty SD).
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6.6.1 Formatowanie karty SD
W tej pozycji menu (SD-Kartenplege [Konserwacja karty SD]) formatuje się kartę SD i
ew. tworzy kopie zapasową.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] - [SD-
Kartenplege (Konserwacja karty SD)] - [SD-Karte formatieren (Formatowanie karty SD)].

SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

SD-Karte formatieren @admin

??
WARNUNG!

Das Formatieren der SD-Karte löscht
> alle Backup-Daten

> alle Kopien zur Wiederherstellung des Gerätes
 

Stellen Sie sicher, dass ein Backup mit allen 
gesicherten Daten auf einem USB-Stick 

vorhanden ist.

Abbruch Weiter

SD-Karte formatieren @admin

ii
Formatierung der SD-Karte ist abgeschlossen.

Ok

1. Wybrać [SD-Karte formatieren (Formatowanie karty SD)] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [OK].
Ukaże się okno z pytaniem.
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SD-Karte formatieren @admin

??
Soll ein neues Backup erstellt werden?

Ja Nein

6.6.2 Czyszczenie kopii zapasowych
W tej pozycji menu (SD-Kartenplege [Konserwacja karty SD]) można zobaczyć kopie
zapasowe na karcie SD i ew. je skasować.

Notyikacja:

Dostęp do karty SD jest spowolniony, jeżeli zapisano na niej dużo kopii zapasowych.

Jeżeli kopii zapasowych jest ponad 100, nie ma dostępu do nich wszystkich.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] - [SD-
Kartenplege (Konserwacja karty SD)] - [Backups aufräumen (Czyszczenie kopii
zapasowych)].

SD-Kartenpflege @admin

Systempflege-Level für die SD-KarteSystempflege-Level für die SD-Karte

SD-Karte formatieren

Backups aufräumen

4. Nacisnąć przycisk programowalny[Ja (Tak)], aby utworzyć nową kopię zapasową i
powrócić do menu [SD-Kartenplege (Konserwacja karty SD)].

1. Wybrać [Backups aufräumen (Czyszczenie kopii zapasowych)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Systeminformationen @admin

Zu entfernende Backups auswählen.Zu entfernende Backups auswählen.

flashcopy

20120907091556

20120907091519

20120907091035

20120817134751

Entfernen Alle Keine

Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Keine (Żadne)], aby odznaczyć
wcześniej wybrane pozycje.

Notyikacja:

Ostatnich 3 kopii zapasowych nie można skasować.

2. Wstawić w odpowiednich pozycjach symbol ptaszka ☑ lub nacisnąć przycisk
programowalny [Alle (Wszystkie)], aby wybrać wszystkie pozycje.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Entfernen (Skasuj)], aby skasować wybrane
pozycje.

4. Nacisnąć przycisk programowalny EXIT, aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].
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6.7 Tworzenie raportu serwisowego
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) generuje się raport
serwisowy zawierający następujące dane:

- wszystkie dane koniguracji systemu;

- wszystkie dane zarządzania użytkownikami;

- wszystkie dane kart WE/WY;

- dane statystyczne dotyczące wykorzystania baz danych i pamięci Alibi;

- przypadki błędów;

- protokoły (Audit trails);

- pliki protokołów.

Te pliki można wysłać do serwisu w przypadku pytań technicznych w celu ich analizy.

Notyikacja:

Dane kontaktowe, patrz rozdział 1.6

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Servicebericht anlegen (Tworzenie raportu serwisowego)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Speichermedium für Servicebericht auswählen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

1. Wybrać opcję [Servicebericht anlegen (Tworzenie raportu serwisowego)] i potwierdzić
wybór.

Pojawi się okno wyboru z dostępnymi nośnikami pamięci.
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Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung
(Koniguracja systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały
sieciowe)].

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

System zapisze plik z raportem serwisowym (pr5900-servicereport-nazwa
urządzenia-data + wygenerowany numer.xml) w katalogu "Servicereports" (Raporty
serwisowe) na nośniku pamięci (tu: USB-Stick [Nośnik USB]).

Servicebericht anlegen @admin

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Backups

Exports

Reports

ii
Servicebericht ist abgeschlossen.

Ok

6.8 Zatrzymywanie i wyłączanie
W tej pozycji menu ([Systemplege [Konserwacja systemu]]) przygotowuje się urządzenie
do wyłączenia, np. w celu instalacji karty opcji.

- Anhalten & Ausschalten (Zatrzymywanie i wyłączanie) (bez karty SD), patrz
rozdział 6.8.1.

2. Tu: wybrać USB-Stick (Nośnik USB) i potwierdzić wybór.

Po zakończeniu wyświetli się okno informacyjne.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [OK], aby powrócić do menu [Systemplege
(Konserwacja systemu)].

4. Odłączyć nośnik USB od urządzenia i przyłączyć do komputera PC, aby przesłać plik
do serwisu pocztą elektroniczną.
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Przed wyłączeniem system zapisuje wszystkie dane na karcie SD, a po włączeniu
przywraca je bez pytania użytkownika:

- Aplikacja kończy działanie.

- System zapisuje bezę danych i wszystkie ustawienia.

- Następuje zamknięcie systemu urządzenia.

- Urządzenie kieruje do użytkownika żądanie wyłączenia.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Anhalten & ausschalten (Zatrzymywanie i wyłączanie)] .

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Anhalten & ausschalten @admin

??
WARNUNG!

Nach 'Weiter' muss das Gerät vom Stromnetz 
getrennt werden.

Abbruch Weiter

1. Wybrać opcję [Anhalten & ausschalten (Zatrzymywanie i wyłączanie)] i potwierdzić
wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].

Pojawi się następujący komunikat:

You must now switch power of!

W trakcie zapisu danych i kończenia działania aplikacji pojawiają się odpowiednie
komunikaty.

3. Odłączyć wtyk zasilania od gniazda.
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6.8.1 Zatrzymywanie i wyłączanie (bez karty SD)

PRZESTROGA

Możliwa utrata danych!
Jeżeli nie włożono karty SD, lub nie ma możliwości jej odczytu, naciśnięcie przycisku
programowalnego [Weiter (Dalej)] nie spowoduje zapisania danych.

Kata SD musi być włożona i rozpoznana przez urządzenie.

Wyświetli się okno z pytaniem, jeżeli nie ma włożonej karty SD, lub nie ma możliwości jej
odczytu.

Anhalten & ausschalten

??
Kann nicht auf die SD-Karte zugreifen.

Anhalten & ausschalten ohne ein Backup
 auf die SD-Karte zu speichern?

Abbruch Weiter

6.9 Aktualizacja oprogramowania
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) zastępuje się
oprogramowanie obecne w pamięci urządzenia jego aktualną wersją.
Są dwa sposoby aktualizacji oprogramowania:

- przyciskiem programowalnym (aktualizacja jednym kliknięciem), patrz rozdział 6.9.1;

- w menu

- [Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)], patrz rozdział 6.9.2.

- [Software aktualisierung mit FlashIt (Aktualizacja oprogramowania programem
FlashIt)], patrz rozdział 6.9.3.

- [Software für das Bedienterminal aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania
terminala obsługowego)], patrz rozdział 6.9.4.

- [Applikation entfernen (Usuwanie aplikacji)], patrz rozdział 6.9.5.

- [Software von der SD-Karte wiederherstellen (Przywrócenie oprogramowania z
karty SD)], patrz rozdział 6.9.6.

Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)].

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Abbruch (Anuluj)].
2. Sprawdzić lub włożyć kartę SD.
3. Jeszcze raz potwierdzić wiersz [Anhalten & Ausschalten (Zatrzymywanie i

wyłączanie)].
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

6.9.1 Aktualizacja (przycisk programowalny)
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) można
zastąpić oprogramowanie w urządzeniu aktualnym oprogramowaniem za pośrednictwem
sieci irmowej (aktualizacja oprogramowania jednym kliknięciem).
Jest to najprostszy sposób, jeżeli nowe wersje oprogramowania są udostępniane
centralnie w sieci irmowej przez jeden z działów irmy. Powinni je instalować
upoważnieni operatorzy.
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania przyciskiem programowalnym, trzeba
spełnić następujące warunki:

- W menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja systemu)] -
[Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)] utworzono
udostępniony udział sieciowy "ONECLICKUPDATE".

- Pliki, jeżeli są obecne, muszą mieć następujące nazwy:

- pr5900-r01-bios.bin

- pr5900-r01-irm.bin

- pr5900-appl.bin

- pr5900-labl.bin (opcjonalnie)

Wybrać [Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] i potwierdzić wybór.

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Wyświetli się menu Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania).
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- W przypadku BIOS i oprogramowania sprzętowego

- przełącznik CAL 2 musi być ustawiony w położeniu otwartym oraz

- parametr [Einstellungen gesperrt (Ustawienia zablokowane)] w razie wybrania
W&M-Modus (Trybu W&M) musi być wyłączony dla wszystkich punktów ważenia.

- Dla aplikacji i etykiet nie ma ograniczeń.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Aktual.].

Bedienung

ApplikationsmenüApplikationsmenü

Wägen

Kontrollwägen

Gerät wird als Terminal benutzt

Konfiguration

SystemmenüSystemmenü

Systemeinrichtung

Systeminformationen

Systempflege

Abmelden Aktual.

Ein-Klick Software-Aktualisierung

??
Installierte Software:

Verfügbare Software:

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206577 2014-03-31-14:32:44
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206584 2014-04-01-06:40:52
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

Aktualisieren Abbruch

Wyświetli się lista zainstalowanego i dostępnego oprogramowania.

zielony: wersja zainstalowana i dostępna są identyczne.

czerwony: wersja zainstalowana i dostępna są różne.

6.9.2 Aktualizacja oprogramowania
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) zastępuje
się oprogramowanie obecne w pamięci urządzenia jego aktualną wersją.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Aktual.].
Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Aktualisieren (Aktualizuj)].

Nastąpi wczytanie oprogramowania do urządzenia. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start. System przywróci bazę danych z katalogu
tymczasowego.

System na karcie SD utworzy tymczasowy katalog z kopią zapasową bazy
danych.
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Oprogramowanie można aktualizować z przyłączonego nośnika pamięci lub
udostępnionego katalogu:

- [SD-Karte (Karta SD)], patrz rozdział 6.9.2.1.

- [SD-Karte (Fabrikeinstellungen)(Karta SD [Ustawienia fabryczne])], patrz
rozdział 6.9.2.2.

- [USB-Stick (Nośnik USB)], patrz rozdział 6.9.2.3.

- Freigegebenes Verzeichnis (Netzwerkfreigabeverbindungen) (Udostępniony katalog
[Udostępnione udziały sieciowe]), patrz rozdział 6.9.2.4.

Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren
(Aktualizacja oprogramowania)].

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Wybrać [Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] i potwierdzić wybór.

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Pojawi się okno dostępnych nośników pamięci.

6 Konserwacja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-337



6.9.2.1 Karta SD

W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) przywraca
się wersję oprogramowania zapisanego na karcie SD.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren
(Aktualizacja oprogramowania)] - [SD-Karte (Karta SD)].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : /

backup

current

3  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : //current

3 binary file(s)

1. Wybrać [SD-Karte (Karta SD)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Tu: wybrać [current] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. tutaj: wybrać[3 binary iles] i potwierdzić wybór.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-338 Minebea Intec



Software von SD-Karte aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

System wyświetli listę oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu i dostępnego
na karcie SD.

Wybrać oprogramowanie, patrz też rozdział 6.9.2.3.

Software von SD-Karte aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

Pojawi się okno wyboru.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć aktualizację.
Ukaże się okno z pytaniem.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Nastąpi aktualizacja oprogramowania urządzenia. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start.
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6.9.2.2 Karta SD (ustawienia fabryczne)

W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) przywraca
się stan fabryczny oprogramowania w urządzeniu.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren
(Aktualizacja oprogramowania)].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : /

Manuals

Software

2  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Software von SD-Karte aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

SD-Karte : //Software

2 binary file(s)

1. Wybrać [SD-Karte (Fabrikeinstellungen) (Karta SD [Ustawienia fabryczne]) ]i
potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Tu: wybrać [Software (Oprogramowanie)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Software von SD-Karte aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-r01-Bios 02.10.00.2077991

PR5900-r01-Firm 02.10.00.2077991

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2014-04-28-09:33:25

2014-04-28-09:33:25

2014-03-28-11:44:03

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

aktuelle(s) Applikation behalten

kein(e) Etiketten behalten

Start

System wyświetli oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu oraz stan fabryczny
oprogramowania na karcie SD.

Wybrać oprogramowanie, patrz też rozdział 6.9.2.3.

Software von SD-Karte aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

3. Tutaj: wybrać[2 binary iles] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć aktualizację.
Ukaże się okno z pytaniem.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Nastąpi aktualizacja oprogramowania urządzenia. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start.
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6.9.2.3 Nośnik USB

W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) przywraca
się wersję oprogramowania zapisanego na nośniku USB.

Notyikacja:

Nie wolno zmieniać nazwy pliku z oprogramowaniem!

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren
(Aktualizacja oprogramowania)] - [USB-Stick (Nośnik USB)].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Notyikacja:

Jeżeli nie przyłączono nośnika USB, wyświetli się ostrzeżenie informujące o
niewykryciu nośnika USB.

- Przyłączyć nośnik USB i poczekać, aż na pasku informacji pojawi się symbol .

- Nacisnąć przycisk programowalny [Wiederholen (Powtórz)].

Software von USB-Stick aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

USB-Stick : /

Servicebericht

Software

backup

export

pr5900

3  b i n ä r e  D a t e i ( e n )

Wyświetlona zawartość jest przykładowa.

1. Wybrać pozycję [USB-Stick (Nośnik USB) ]i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Software von USB-Stick aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

USB-Stick : //Software

3 binary file(s)

Jeżeli na nośniku pamięci są pliki w formacie .BIZ:

Software von USB-Stick aktualisieren

Start

??
Komprimierte Dateien (.biz) wurden gefunden.

Es wird einige Zeit dauern, diese zu lesen.
Biz-Dateien lesen fortfahren?

Ja Nein

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

System wyświetli listę oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu i dostępnego
na nośniku USB.

Jeżeli obecne są różne wersje, można wybrać wersję do zainstalowania.

2. Tu: wybrać [Software (Oprogramowanie)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Tu: wybrać [3 binary iles] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)].
Pojawi się okno wyboru.
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Notyikacja:

Kontrola wersji: Jeżeli np. użytkownik chce jednocześnie używać oprogramowania
sprzętowego w wersji 02.10 z BIOS w wersji 02.00, nie uda się rozpocząć
aktualizacji.

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

W tym przypadku: Trzeba zaktualizować BIOS i oprogramowanie sprzętowe, a
aplikacja powinna pozostać zachowana.

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-r01-Bios 02.23.00-trunk.276015

PR5900-r01-Firm 02.23.00-trunk.276404[.

PR5900-Appl-XDSP 00.00.01.26

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-Appl-H000449 00.00.01.152

2016-06-21-08:17:41

2016-07-01-06:04:35

2016-07-01-07:57:24

aktuelle(s) Bios behalten

aktuelle(s) Firmware behalten

2016-02-10-16:02:15

kein(e) Etiketten behalten

Start

Änderungen sind nicht möglich, weil 
'Einstellungen gesperrt' für einige 
W&M-Wägepunkte gesetzt wurde.

Notyikacja:

BIOS i oprogramowania sprzętowego nie można zaktualizować, jeżeli przełącznik
CAL 2 jest w położeniu zamkniętym lub dla przynajmniej jednego punktu ważenia
przy wybranym [W&M-Modus (Trybie W&M) ]aktywny jest parametr [Einstellung
gesperrt (Ustawienie zablokowane)].

5. Wybrać trzeci wiersz i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:02

2014-04-28-12:34:02

2014-03-28-11:44:04

kein(e) Etiketten behalten

Start

aktuelle(s) Applikation behalten

PR5900-Appl-Basic 01.00.09.128 2016-06-24-09:11:04

PR5900-Appl-Batching 01.00.13.297 2016-06-24-08:05:54

PR5900-Appl 2016-06-24-08:22:34

PR5900-Appl 2016-06-24-08:27:46

PR5900-Appl-Phase 01.00.08.20 2015-05-19-15:38:17

PR5900-Appl-Truck 01.00.09.89 2016-06-24-08:37:04

D a t e i n a m e  P R 5 9 0 0 - A p p l - P h a s e
0 1 . 0 0 . 0 8 . 2 0 . b i n
M i n .  F i r m w a r e - V e r s i o n  0 1 . 0 0 . 0 2

Software von USB-Stick aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

aktuelle(s) Applikation behalten

kein(e) Etiketten behalten

Start

Software von USB-Stick aktualisieren

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von USB-Stick zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.9.2.4 Udostępniony katalog

W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) przywraca
się wersję oprogramowania zapisanego w udostępnionym katalogu (w pozycji
Netzwerkfreigabeverbindungen [Udostępnione udziały sieciowe]).

6. Wybrać odpowiedni plik i potwierdzić wybór.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć aktualizację.
Ukaże się okno z pytaniem.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Nastąpi aktualizacja BIOS i oprogramowania sprzętowego urządzenia. Aplikacja
pozostanie w stanie pierwotnym. Następnie urządzenie przeprowadzi zimny
start.
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Notyikacja:

Połączenia z udostępnionymi katalogami wyświetlą się dopiero wtedy, gdy
skonigurowano je w menu [Bedienung (Obsługa)] - [Systemeinrichtung (Koniguracja
systemu)] - [Netzwerkfreigabeverbindungen (Udostępnione udziały sieciowe)].

Warunki

- Pliki z oprogramowaniem muszą być w katalogu [tu: [Software (Oprogramowanie)]].

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren
(Aktualizacja oprogramowania)] tutaj katalog: [Software (Oprogramowanie)].

Speichermedium für Software-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

SD-Karte

SD-Karte (Fabrikeinstellungen)

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Software von Software aktualisieren

Binärdateien für die Aktualisierung auswählenBinärdateien für die Aktualisierung auswählen

Software : /

3 binary file(s)

1. W tym przypadku: Wybrać [Software (Oprogramowanie)] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Tu: wybrać [3 binary iles] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Software von Software aktualisieren

Installierte SoftwareInstallierte Software

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Keine Etiketten installiert.

Software von auswählenSoftware von auswählen

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

kein(e) Etiketten behalten

Start

System wyświetli oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu i w udostępnionych
udziałach sieciowych [tu: katalog "Software (Oprogramowanie)"].

Wybrać oprogramowanie, patrz też rozdział 6.9.2.3.

Software von Software aktualisieren

Start

??
'Weiter' drücken, um die ausgewählte Software

von Software zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby rozpocząć aktualizację.
Ukaże się okno z pytaniem.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Nastąpi aktualizacja oprogramowania urządzenia. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start.
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6.9.3 Aktualizacja oprogramowania programem FlashIt
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) z poziomu
notebooka/PC z zainstalowanym oprogramowaniem FlashIt można zaktualizować
oprogramowanie urządzenia.

Notyikacja:

Ta pozycja menu jest niedostępna w urządzeniach Blackbox.

Warunki:

- Program "FlashIt!" (z dołączonej płyty CD) zainstalowano w notebooku/PC.

- Urządzenie jest połączone z notebookiem/PC bezpośrednio lub za pośrednictwem
sieci.

- Pliki oprogramowania są zapisane w pamięci notebooka/PC.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software aktualisieren mit
FlashIt (Aktualizacja oprogramowania programem FlashIt)].

Software aktualisieren @admin

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Software aktualisieren mit FlashIt! @admin

Start

??
'Weiter' drücken, um die Software mit FlashIt!

 zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

1. Wybrać opcję [Software aktualisieren mit FlashIt (Aktualizacja oprogramowania
programem FlashIt)] i potwierdzić.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie.
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Wait for FlashIt!

lpAddr=172.24.20.111

Urządzenie oczekuje na rozpoczęcie aktualizacji z poziomu notebooka/PC.

Kolejność instalowanych plików:

- PR5x00-Firm xx

- PR5x00-Bios xx (tylko, jeżeli potrzebny do oprogramowania sprzętowego);

- aplikacja (tu: PR5x00-Basic xx).

Notyikacja:

Jeżeli potrzeba zaktualizować tylko aplikację, nie trzeba aktualizować
oprogramowania sprzętowego.

Jeżeli przełącznik CAL 2 jest w położeniu zamkniętym lub dla co najmniej jednego
punktu ważenia przy wybranym [W&M-Modus (Trybie W&M)] uaktywniono
parametr [Einstellung gesperrt (Ustawienie zablokowane)], wówczas system
przerwie aktualizację BIOS lub oprogramowania sprzętowego i wyświetli komunikat
o błędzie.

3. Podwójnie kliknąć myszą odpowiedni plik w "Eksploratorze".
Otworzy się program "FlashIt!", a obok przycisku [Select] pojawi się plik.

4. Wybrać [Network].
5. Wprowadzić adres IP urządzenia (widoczny w oknie na wyświetlaczu urządzenia).
6. Kliknąć przycisk [Flash], aby rozpocząć procedurę.

W przypadku aktualizacji BIOS pojawi się pytanie bezpieczeństwa.
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6.9.4 Aktualizacja oprogramowania terminala obsługowego
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) można
zaktualizować oprogramowanie terminala obsługowego.
Warunek

- Terminal obsługowy jest połączony z urządzeniem.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software für das
Bedienterminal aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania terminala obsługowego)].

Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

7. Kliknąć [OK].

Po wczytaniu pliku do pamięci urządzenia, na jego wyświetlaczu pojawi się okno.

Rozpocznie się aktualizacja.

8. Następnie można wczytać kolejne pliki.
Po wczytaniu ostatniego pliku na wyświetlaczu urządzenia ponownie pojawi się
okno.

9. Nacisnąć przycisk EXIT, aby zakończyć aktualizację.
Następnie urządzenie przeprowadzi zimny start.

Wybrać opcję [Software für das Bedienterminal aktualisieren (Aktualizacja
oprogramowania terminala obsługowego)] i potwierdzić wybór.
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Speichermedium f. Bedienterm.-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Przykład: Przyłączone nośniki pamięci [USB-Stick (Nośnik USB)], patrz
rozdział 6.9.2.3.

Speichermedium f. Bedienterm.-Aktual. ausw.

Verbundene SpeichergeräteVerbundene Speichergeräte

USB-Stick

NetzwerkfreigabeverbindungenNetzwerkfreigabeverbindungen

Alibi

Backups

Exports

ONECLICKUPDATE

Reports

Software

Przykład: Udostępnione udziały sieciowe [Software (Oprogramowanie)], patrz
rozdział 6.9.2.4.

6.9.5 Usuwanie aplikacji
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) kasuje się
istniejącą aplikację wraz ze wszystkimi przynależnymi ustawieniami i tabelami baz
danych.
Jest to konieczne w razie projektowania własnej aplikacji, którą użytkownik chce za
pośrednictwem PR 1750 wczytać do pamięci urządzenia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Applikation entfernen
(Usuwanie aplikacji)].
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Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Applikation entfernen

??
Der Menüpunkt 'Applikation entfernen'

- löscht die Applikations-Software,
- entfernt alle Applikationseinstellungen,

- entfernt alle Datenbanktabellen,
- startet das System neu.

Abbruch Weiter

6.9.6 Przywrócenie oprogramowania z karty SD
W tej pozycji menu (Software aktualisieren [Aktualizacja oprogramowania]) przywraca
się oprogramowanie z karty SD, jeżeli będzie ono używane w urządzeniu wymiennym.
Wczytywanie oprogramowania aplikacji wraz z przynależnymi ustawieniami i tabelami
baz danych następuje bez zadania pytania zabezpieczającego, patrz podręcznik instalacji
PR 5900 w pozycji[Reparatur und Wartung (Naprawa i konserwacja)] - [Reparatur
(Naprawa)] - [Gerät austauschen (Wymiana urządzenia)].
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Software aktualisieren (Aktualizacja oprogramowania)] - [Software von der SD-Karte
wiederherstellen (Przywrócenie oprogramowania z karty SD)].

1. Wybrać opcję [Applikation entfernen (Usuwanie aplikacji)] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
System usunie aplikację, ustawienia i tabele baz danych. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start.

Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900 6 Konserwacja systemu

PL-352 Minebea Intec



Software aktualisieren

Software aktualisieren

Software aktualisieren mit FlashIt!

Software für das Bedienterminal aktualisieren

Applikation entfernen

Software von der SD-Karte wiederherstellen

Softw. v. d. SD-Karte wiederherst. @admin

??
'Weiter' drücken, um die Software von der

SD-Karte zu aktualisieren.

Abbruch Weiter

6.10 Przywracanie do ustawień fabrycznych
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) przywraca się do stanu
fabrycznego następujące dane:

- wszystkie dane wzorcowania;

- wszystkie ustawienia systemowe (włącznie z licencjami i zarządzaniem
użytkownikami);

- wszystkie zapisy pamięci Alibi;

- wszystkie tabele baz danych.

Notyikacja:

Przywrócenie ustawień fabrycznych jest możliwe tylko wtedy, gdy zabezpieczenie przed
nadpisaniem jest nieaktywne, patrz rozdział 2.7.

1. Wybrać opcję [Software von der SD-Karte wiederherstellen (Przywrócenie
oprogramowania z karty SD)] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Weiter (Dalej)].
Nastąpi wczytanie oprogramowania aplikacji wraz z przynależnymi ustawieniami
i tabelami baz danych do pamięci urządzenia. Następnie urządzenie
przeprowadzi zimny start.
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Dostęp: MENU – [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] - [Auf
Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Przywracanie do ustawień fabrycznych)].

Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

Systempflege @admin

Start

??
Sollen alle Parameter auf Standardwerte

zurückgesetzt werden?

Ja Nein

6.11 Test sprzętu
W tej pozycji menu (Systemplege [Konserwacja systemu]) testuje się wyświetlacz,
klawiaturę i karty WE/WY.

- [Anzeigetest (Test wyświetlacza)], patrz rozdział 6.11.1.

- [Tastaturtest (Test klawiatury)], patrz rozdział 6.11.2.

- [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)], patrz rozdział 6.11.3.

Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] .

1. Wybrać opcję [Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen (Przywracanie do ustawień
fabrycznych)] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)].
Urządzenie uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.
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Systempflege @admin

Backup

Wiederherstellen

Exportieren

Importieren

Alibispeicherpflege

SD-Kartenpflege

Servicebericht anlegen

Anhalten & ausschalten

Software aktualisieren

Auf Fabrikeinstellungen zurücksetzen

Hardware testen

6.11.1 Test wyświetlacza
W tej pozycji menu (Hardware testen [Test sprzętu]) testuje się wyświetlacz.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] - [Anzeigetest (Test wyświetlacza)].

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Wybrać opcję [Hardware testen (Test sprzętu)] i potwierdzić wybór.

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Wyświetli się okno Hardware testen (Test sprzętu).

1. Wybrać pozycję [Anzeigetest (Test wyświetlacza)] i potwierdzić wybór.
Pojawia się okno informacyjne.

6 Konserwacja systemu Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-355



==== Anzeigetest ====

[1..3] Grundfarben

[4..6] Sekundärfarben

[7..8] schwarz & weiß

[9] Rahmen

[0] Palette

[EXIT] Zum Testmenu zurückkehren

6.11.2 Test klawiatury
W tej pozycji menu (Hardware testen [Test sprzętu]) testuje się klawiaturę.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] - [Tastaturtest (Test klawiatury)].

Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Jede Taste für den Test drücken.

3x 'C' drücken, um den Test neu zu starten.

3x 'Exit' drücken, um den Test zu beenden.

2. Nacisnąć odpowiednie przyciski, aby przetestować wyświetlacz.
3. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu testowania.

1. Wybrać [Tastaturtest (Test klawiatury)] i potwierdzić wybór.
Wyświetli się przód urządzenia.

2. Nacisnąć każdy z przycisków, aby przetestować klawiaturę.
Każdy z naciśniętych przycisków system oznaczy symbolem ptaszka na
wyświetlaczu (jasnozielonym/ciemnozielonym kolorem).
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Po oznaczeniu wszystkich przycisków pojawi się okno informacyjne

Tastaturtest ist vollständig

Błędy są oznaczone krzyżykiem i znakiem zapytania w kolorze czerwonym/żółtym.

Wskazanie Przyczyna

czerwony/żółty kr-
zyżyk

Przyciski są zmostkowane (np. wskutek zwarcia w klawiaturze
foliowej).

czerwony/żółty
znak zapytania

nieznana pozycja przycisku oznaczonego znakiem zapytania
(np. wskutek nieprawidłowego przyłączenia klawiatury).

6.11.3 Test kart WE/WY
W tej pozycji menu (Hardware testen [Test sprzętu]) testuje się karty wejścia/wyjścia.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] .

3. Nacisnąć przycisk EXIT 3 razy, aby powrócić do menu testowania.
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Hardware testen @admin

Anzeigetest

Tastaturtest

E/A-Kartentest

Przebieg testu różni się w zależności od funkcji karty.

- różne [Testmodi (Tryby testów)], patrz rozdział 6.11.3.1.

- Przykład: PR 5900/W1, patrz rozdział 6.11.3.2.

- Dostosowanie wyjścia analogowego: PR 590007, patrz rozdział 6.11.3.3.

- Przykład: PR 590012, patrz rozdział 6.11.3.4.

6.11.3.1 Tryby testowe

Do testowaniakart z wyjściami/wejściami cyfrowymi i analogowymi dostępne są różne
tryby testowe:

- Tryb testowy 1 [Beobachtung (Obserwacja)]

- Tryb testowy 2 [Interner Test (Test wewnętrzny)]

- Tryb testowy 3 [Externer Test (Test zewnętrzny)]

Notyikacja:

Jeżeli obecnie wczytana aplikacja nie korzysta z karty, system automatycznie wybiera
tryb testowy 3 [Externer Test (Test zewnętrzny)]. Tryby testowe [Beobachtung
(Obserwacja)] i [Interner Test (Test wewnętrzny)] nie są możliwe w takim przypadku.

Wybrać [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)] i potwierdzić wybór.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

CX1

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

Bedienterminal Digital E/A

-leer-

-leer-

Pojawi się okno wyboru.
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Tryb testowy 1

na wyświetlaczuna wyświetlaczu

zakład

wejścia

wyjścia

aplikacji

Aktywny sterownik PLC:

- Fizyczne wejścia instalacji system przekazuje do sterownika PLC (aplikacji).

- Fizyczne wyjścia instalacji ustawia sterownik PLC (aplikacja).

- Wyświetlają się wejścia i wyjścia izyczne (na wyświetlaczu).

Tryb testowy 2

na wyświetlaczuna wyświetlaczu

zakład

wejścia

wyjścia

aplikacja

Aktywny sterownik PLC:

- Podane wartości wejść system przekazuje do sterownika PLC (aplikacji).

- Wyświetla się wyjście sterownika PLC (na wyświetlaczu).

- Fizyczne wejścia i wyjścia instalacji są nieaktywne i pasywne (w stanie
zabezpieczonym).
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Tryb testowy 3

na wyświetlaczuna wyświetlaczu

zakład

wejścia

wyjścia

aplikacja

Nieaktywny sterownik PLC:

- Wyświetlają się wejścia izyczne (na wyświetlaczu).

- Można wprowadzać wartości wyjść.

- Podane wartości wyjść system przekazuje do wyjść izycznych.

6.11.3.2 Przykład: PR 5900/W1

Test przykładowy (E/A-Kartentest [Test kart WE/WY]) karty analogowego wejścia.
Dostęp MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] - [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)] tu karty:
PR 5900/W1.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

Notyikacja:

Jeżeli terminal obsługowy jest przyłączony do Maxxis, pojawi się dodatkowy wiersz:
"CX1 Bedienterminal Digital E/A (CX1 terminal obsługowy cyfrowe WE/WY)".

1. Wybrać odpowiednią kartę (tu: PR 5900/W1) i potwierdzić wybór.
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00 gg
Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

WP AWP A

Brutto

Netto

Tara

Nullpunktkorrektur

Eing.Spannung

Totlastspannung

PR5900/W1PR5900/W1WägeelektronikWägeelektronik

0.0 g

0.0 g

0.0 g

-0.177 g

0.040310 mV/V

0.040382 mV/V

10xAuflösg Analogtest

[Brutto], [Netto], [Tara]

Wskazuje obecne wartości.

[Nullpunktkorrektur (Korekta punktu zerowego)]

Wskazuje już używany zakres zerowania.

[Eing.Spannung (Napięcie wejściowe)]

Wyświetlona wartość x napięcie wejściowe (np. 12 V) daje wartość do zmierzenia,
patrz podręcznik instalacji PR 5900 w pozycji [Geräteinstallation (Instalacja
urządzenia)] - [Zubehör (Akcesoria)] - [PR 5900/07 Analoger Ein- und Ausgang
(Wejście i wyjście analogowe)].

[Totlastspannung (Napięcie ciężaru własnego)]

Wskazuje wartość wzorcowaną dla ciężaru własnego.

00003+
Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

WP AWP A

Brutto

PR5900/W1PR5900/W1WägeelektronikWägeelektronik

3000.0 g

10xAuflösg Analogtest

Ponownie nacisnąć przycisk programowalny, aby znów wyłączyć 10-krotną
rozdzielczość.

Pojawia się okno informacyjne.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Analogtest (Test analogowy)].
Pojawia się okno informacyjne.

3. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [10xAulösg (Rozdzielczość dziesięciokrotna)],
aby wskazać wartość masy z 10-krotną rozdzielczością.

4. Nacisnąć EXIT, aby powrócić do poprzedniego okna.
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6.11.3.3 Dostosowanie wyjścia analogowego: PR 5900/07

Test przykładowy [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)] karty analogowych wejść/wyjść.
Prąd wyjścia można dostosować w małych zakresach. Jest to wymagane wtedy, gdy
występują niewielkie odchylenia od wartości nominalnej w przyłączonym sterowniku PLC.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] - [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)] tu karty:
PR 5900/07.

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/07 Analoge E/A

PR5900/07 Analoge E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

-leer-

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Beobachtung

9.291 mA

5.072 mA

0.000 V

Beobachten Intern Extern

Tryb testowy 1 [Beobachtung (Obserwacja)] jest aktywny.

1. Wybrać właściwą kartę (tu: PR 5900/07) i potwierdzić wybór.
Pojawia się okno informacyjne.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Extern (Zewnętrznie)].
Pojawia się okno informacyjne.
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Eingangs-/Ausgangskarten-Test

11
22
33

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Externer Test

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Beobachten Intern Extern Anpassen Reset

Tryb testowy 3 [Externer Test (Test zewnętrzny)] jest aktywny.

Analogausgangskarte anpassen

11
22
33

Ausgang

GemessenGemessen

4.000 mA

3.925 mA

Analogausgangskarte anpassen

Ausgang

GemessenGemessen

20.000 mA

19.856 mA

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Anpassen (Dostosuj)].

4. W pozycji [Gemessen (Zmierzone) ]wprowadzić np. zgłaszaną przez przyłączony
sterownik PLC wartość dla 4 mA i potwierdzić.

Wyświetli się okno informacyjne dla 2. wartości (20 mA).

5. W pozycji [Gemessen (Zmierzone) ]wprowadzić np. zgłaszaną przez przyłączony
sterownik PLC wartość dla 20 mA i potwierdzić.

Ukaże się okno z pytaniem.
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Analogausgangskarte anpassen

11
22
33

Ausgang

GemessenGemessen

20.000 mA

19.856 mA

??
Einstellungen speichern

Ja Nein

Lub

Eingangs-/Ausgangskarten-Test

11
22
33

Option-1Option-1

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Analogausgang, Strom

Analogeingang 1, Strom

Analogeingang 2, Spannung

PR5900/07 Analoge E/A

2

Externer Test

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Beobachten Intern Extern Anpassen Reset

??
Auf Standardwerte zurücksetzen?

Ja Nein

6.11.3.4 Przykład: PR 5900/12

Test przykładowy (w pozycji E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)) karty cyfrowych wejść/
wyjść.
Dostęp: MENU - [Bedienung (Obsługa)] - [Systemplege (Konserwacja systemu)] -
[Hardware testen (Test sprzętu)] - [E/A-Kartentest (Test kart WE/WY)] tu karty:
PR 5900/12.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)], aby zapisać ustawienia.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Reset], aby przywrócić ustawienia fabryczne
(4 mA i 20 mA).

Ukaże się okno z pytaniem.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [Ja (Tak)], aby przywrócić ustawienia fabryczne.
9. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu testowania kart.
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Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Intern RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

Intern Digital E/A

Option-FB

WP A

WP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 Digital E/A

PR5900/W1 Wägeelektronik

PR5900/W1 Wägeelektronik

-leer-

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Beobachtung

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Tryb testowy 1 [Beobachtung (Obserwacja)] jest aktywny.

System wyświetli obecne wartości wejść i wyjść z PLC (aplikacji), patrz
rozdział 6.11.3.1.

Notyikacja:

Jeżeli opcji nie używa się z poziomu aplikacji, aktywny jest tryb testowy 3 i nie
można zmieniać wartości.

Wprowadzenie: 0 i 1 (np.: 1111; 0010)

1. Wybrać odpowiednią kartę (tu: PR 5900/12) i potwierdzić wybór.
Pojawia się okno informacyjne.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Intern (Wewnętrznie)].
3. Ustawić wartości wejść z klawiatury i potwierdzić.

Pojawia się okno informacyjne.
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Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

11
22
33

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Interner Test

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Tryb testowy 2 [Interner Test (Test wewnętrzny)] jest aktywny.

System symuluje wejścia, aby przetestować działanie sterownika PLC (aplikacji), patrz
rozdział 6.11.3.1.

Wprowadzenie: 0 i 1 (np.: 1111; 0010)

Eingangs-/Ausgangskarten-Test @admin

11
22
33

Option-2Option-2

von SPS-Task benutztvon SPS-Task benutzt

TestmodusTestmodus

Digitalausgänge

Digitaleingänge

PR5900/12 Digital E/A

1

Externer Test

0000

0000

Beobachten Intern Extern

Tryb testowy 3 [Externer Test (Test zewnętrzny)] jest aktywny.

System testuje izyczne wejścia i wyjścia (sprzętowe) bez ingerencji sterownika PLC
(aplikacji), patrz rozdział 6.11.3.1.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Extern (Zewnętrznie)].
5. Ustawić wartości wyjść z klawiatury i potwierdzić.

Pojawia się okno informacyjne.

6. Nacisnąć przycisk EXIT, aby powrócić do menu testowania kart.
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7 Protokół ModBus

7.1 Opis ogólny
Protokół ModBus zaimplementowany w urządzeniu pozwala na szybką, prostą i
niezawodną komunikację między komputerem PC lub sterownikiem PLC a
maks. 127 urządzeniami.
Protokół ModBus umożliwia dostęp do wszystkich danych, ujawnionych w tabeli SPM
danej aplikacji.
Implementacja:
Funkcje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 i 16 są obsługiwane.
Bity można odczytywać albo ustawiać tylko pojedynczo albo w grupach po osiem.
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8 Interfejs magistrali Fieldbus

8.1 Wskazówki ogólne
Urządzenie PR 5900 może się stać po włożeniu karty portów magistrali Fieldbus w opcji
FB urządzeniem Slave magistrali Fieldbus.
W ten sposób można podłączyć jedno albo więcej urządzeń do urządzenia
komunikacyjnego Master (np. Siemens S7 ProiBus).
Złącze magistrali Fieldbus umożliwia nawiązanie połączenia z maks. 4 punktami ważenia
na każde urządzenie.
Częstotliwość aktualizacji wynosi 50 ms.
Koniguracja złącza odbywa się w urządzeniu pod pozycją [Ustawienia systemowe] -
[Parametry magistrali Fieldbus] , patrz rozdział 4.6.
Magistrala Fieldbus wymienia dane cyklicznie z każdym urządzeniem Slave. Oznacza to,
że: W każdym cyklu zapisywany i odczytywany jest cały obszar danych, nawet jeśli
zawartość danych nie ulega zmianie.
Istnieją dwa różne protokoły dostępu.
Protokół wagi
8 bajtów dla prostych funkcji skali: Przeczytaj wagi i stany.
Protokół SPM
Ten szerszy interfejs może być wykorzystany do uzyskania dostępu do wszystkich danych
opisanych w tabeli SPM danej aplikacji.

Objaśnienie pojęć

Pojęcie/skrót Opis

Master Urządzenie Master magistrali Fieldbus, najczęściej sterownik
PLC

Slave Urządzenie podległe magistrali Fieldbus

MOSI Master Out Slave In = Dane z PLC są zapisywane do urządze-
nia poprzez magistralę Fieldbus.

MISO Master In Slave Out = Dane są przesyłane z urządzenia do
PLC poprzez magistralę Fieldbus.

8.2 Protokół wagi
Interfejs pracuje (jeżeli skonigurowane są wagi A i B) z oknem zapisu o szerokości
16 (2 × 8) bajtów i oknem odczytu o szerokości 16 (2 × 8) bajtów. Okna są
przyporządkowane do punktów ważenia.

Notyikacja:

Wszystkie dane magistrali Fieldbus obowiązują tylko w przypadku wybrania
"Read_Value_Selected".
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8.2.1 Zakres wymiany danych
Przegląd

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

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bity sterowania
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bity statusu
(status bits)

Bity statusu
(status bits)

Okno zapisu (MOSI)

Bajt Pole Opis

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Zawiera zapisywane dane, np.
wyjście analogowe.

4 Read_Value_Select Wybiera funkcję odczytu da-
nych.

5 Write_Value_Select Wybiera funkcję zapisu danych.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set
Tare

Set
Zero

Bity sterowania o bezpośrednim
dostępie są niezależne od żąda-
nia zapisu lub odczytu. "Wolne"
bity są wykorzystywane w kon-
kretnych aplikacjach.

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

Pole Wielkość Funkcja

Write data 4 bajty Dane zapisywane jako 32-bitowa wartość binarna ze
znakiem plus lub minus przed liczbą.
Typ danych: DINT

Read_Value_Select 1 bajt Funkcja wyboru żądania odczytu

Write_Value_Select 1 bajt Funkcja wyboru żądania zapisu

ResPower 1 bit PowerFail jest resetowany.

ResTest 1 bit Tryb pracy Test jest kończony.

SetTest 1 bit Tryb pracy Test jest uruchamiany.
Po dokonaniu wyboru masy brutto można odczytać
liczbę testową.

ResTare 1 bit Tara jest resetowana.

SetTare 1 bit Punkt ważenia jest tarowany.

SetZero 1 bit Punkt ważenia jest zerowany.
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Okno odczytu (MISO)

Bajt Pole Opis

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Zawiera odczytywane dane, np.
wartość brutto.

4 Read_Value_Selected (Funkcja) Read_Value_Select z
okna zapisu jest uwzględniana,
jeśli dane są dostępne w "Read
data".

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

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

Bity statusu są w bezpośrednim
dostępie niezależne od żądania
odczytu lub zapisu.
"Wolne" bity są wykorzystywane
w konkretnych aplikacjach.

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

Pole Wielkość Funkcja

Read data 4 bajty Dane odczytywane jako 32-bitowa wartość binarna ze
znakiem plus lub minus przed liczbą.
Typ danych: DINT

Read_Value_Selected 1 bajt Potwierdzenie przesłanego numeru funkcji.

WriteActive 1 bit Funkcja wybrana za pomocą polecenia
Write_Value_Select została wykonana jednorazowo.
Bit ten zostanie skasowany, gdy polecenie
Write_Value_Select zostanie ustawione na zero.

PowerFail 1 bit Zostanie ustawione podczas włączania urządzenia.
Zostanie zresetowane przy przejściu 0→1 przez
ResPower.

CmdBusy 1 bit Urządzenie jest zajęte wykonywaniem funkcji (np. oc-
zekiwanie na stan równowagi do tarowania)

CmdError 1 bit Urządzenie przerwało opracowywanie polecenia (np. w
ciągu określonego czasu oczekiwania na stan równo-
wagi nie można było osiągnąć StandStill).
Numer błędu można odczytać z "LASTERROR", patrz
rozdział 8.2.5.4.

Tare_Active 1 bit Waga została starowana.
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Pole Wielkość Funkcja

Cal_Changed 1 bit Urządzenie zostało wywzorcowane.
W przypadku bitu 1 parametry wagi (EXPO/UNIT/
STEP+WKS) muszą zostać wczytane ponownie.
Bit jest ustawiany po włączeniu zasilania i resetowany
po odczycie WKS.

Test_Active 1 bit Urządzenie wykonuje test ADU. Odczytana wartość
masy nie jest wartością brutto, lecz wartością testową.

OutOfRange 1 bit Poniżej zera albo powyżej wartości Max (WKS).

Standstill 1 bit Waga znajduje się w stanie równowagi.

InsideZSR 1 bit Wartość masy brutto znajduje się w zakresie ustawia-
nia zera.

CenterZero 1 bit Wartość masy znajduje się w zakresie CenterZero (0
±0,25 d).

BelowZero 1 bit Wartość masy jest ujemna (brutto < 0 d).

Overload 1 bit Wartość masy przekracza zakres pomiarowy. Nie poda-
no prawidłowych danych o masie (brutto > WKS+prze-
ciążenie).

AboveMax 1 bit Wartość masy przekroczyła wartość Max (WKS), ale
znajduje się jeszcze w zakresie Max + dopuszczalne pr-
zeciążenie (Brutto ≤ WKS+przeciążenie).

ADUError 1 bit Błąd podczas przetwarzania AD, patrz rozdział 8.2.5.1.

8.2.2 Odczyt i zapis danych za pomocą numerów funkcji
8.2.2.1 Odczyt danych

Sposób postępowania:

Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Zapis numeru funkcji w
Read_Value_Select.

Zapis żądanych danych w Read_Data (baj-
ty 0-3).

Kopiowanie Read_Value_Select do
Read_Value_Selected.

Oczekiwanie na stan
Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

1. Wpisać numer funkcji jako Read_Value_Select w bajcie 4 okna zapisu (np. masa
netto).

2. Zaczekać, aż numer rejestru Read_Value _Selected w bajcie 4 okna odczytu będzie
równy numerowi rejestru Read_Value _Select okna zapisu.

Wywołana wartość jest teraz dostępna w bajtach 0-3 okna odczytu.

8 Interfejs magistrali Fieldbus Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-371



Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Odczyt żądanych danych w Read_Data
(bajty 0-3).

8.2.2.2 Zapis danych

Sposób postępowania:

Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Zapis wartości w Write_Data (baj-
ty 0-3).

Zapis numeru funkcji w
Write_Value_Select.

Odczyt danych z Write_Data (baj-
ty 0-3).

Ustawienie bitu Write_Active.

Oczekiwanie na ustawienie
Write_Active.

Zapis 0 w Write_Value_Select.

Reset bitu Write_Active.

8.2.2.3 Zapis bitu

Oprócz bitów sterowania w bajcie 6/7 można ustawić lub zresetować kolejne bity,
używając bezpośrednio polecenia Write_Value_Select.
W celu ustawienia bitów 80…127 odpowiedni numer funkcji zapisywany jest w
Write_Value_Select (patrz rozdział 8.2.5).
W celu zresetowania bitów 80…89 odpowiedni numer funkcji + 128 (208…217) jest
zapisywany w Write_Value_Select.

Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Zapisuje adres bitu jako numer funkcji
w Write_Value_Select.

Następuje ustawienie bitu wybranego
z Write_Value_Select oraz wykonanie
odpowiedniej funkcji.

Ustawienie bitu Write_Active.

1. Zaczekać, aż w oknie odczytu pojawi się Write_Active = 0 (jednostka Slave jest
gotowa do odbioru nowych danych).

2. Wpisać wartość w bajcie 0-3 okna zapisu.
3. Wpisać numer funkcji jako Write_Value_Select w bajcie 5 okna zapisu (np. Aplikacja

"Basic": 190=Wyjście = wyjście analogowe 1).
4. Zaczekać, aż w oknie odczytu pojawi się Write_Active = 1.
5. Wpisać 0 w bajcie 5 (Write_Value_Select).

Wartość Write_Active zostanie zresetowana.
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Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Oczekiwanie na ustawienie
Write_Active.

Zapis 0 w Write_Value_Select.

Reset bitu Write_Active.

8.2.2.4 Odczyt bitu

Odczyt pojedynczych bitów, które nie są bezpośrednio widoczne w oknie odczytu, jest
możliwy tylko z odpowiednim numerem funkcji i danymi w Read_Data (bajty 0-3) okna
odczytu. W tych bajtach bity muszą być oceniane indywidualnie.
Sposób postępowania jest taki sam jak w rozdziale 8.2.2.1.

8.2.3 Bezpośredni odczyt i zapis bitów
Do odczytu bitów statusu (status bits) i zapisu bitów sterowania bezpośredniego (control
bits) nie są wymagane procedury. Ogólne bity statusu są zawsze dostępne i nie trzeba ich
wywoływać. Przez cały czas dostępne są również bity bezpośredniego sterowania.

8.2.3.1 Odczyt bitu statusu

Bity statusu w bajcie 5-7 okna odczytu są zawsze dostępne i mogą być odczytywane
bezpośrednio przez jednostkę Master.

8.2.3.2 Zapis bitu sterowania

Niektóre funkcje urządzenia mogą być wykonywane poprzez bezpośrednie ustawienie
bitów w bajcie 6 i 7 (control bytes) okna zapisu.

Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Ustawia bit w Control Byte.

Funkcja jest wykonywana.

Resetuje bit w Control Byte.

8.2.4 Oczekiwanie na wynik czynności
Jeżeli została rozpoczęta czynność, która wymaga dłuższego czasu, możliwe jest
dodatkowo oczekiwanie na koniec opracowywania.

Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Ustawia bit, patrz rozdział 8.2.2.3 lub
8.2.3.2.

Ustawia bit CmdBusy.

Funkcja jest wykonywana.

W przypadku błędu: Ustawia bit
CmdError i bajt LastError.

W przypadku wykonania funkcji lub
przekroczenia czasu oczekiwania:
Resetuje bit CmdBusy.
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Czynność jednostki Master Reakcja jednostki Slave

Oczekuje, aż CmdBusy = 0.

Kontrola bitu CmdError.

W przypadku ustawienia CmdError:
Analizuje LastError (za pomocą nume-
ru funkcji 4, patrz rozdział 8.2.5.4).

Ustawia bit ResetError (za pomocą
numeru funkcji 121, patrz rozdzi-
ał 8.2.5.10.

Bit ResetError jest resetowany.

Bit CmdError jest resetowany.

8.2.5 Numery funkcji
Numery funkcji master (PLC) zapisuje w MOSI, a urządzenie PR 5900 odwzorowuje je w
MISO.
W zależności od zainstalowanej aplikacji mogą być dostępne dodatkowe numery funkcji
wraz z danymi aplikacji (patrz instrukcje obsługi aplikacji).

- Numer funkcji 1: Status wagi (odczyt), patrz rozdział 8.2.5.1

- Numer funkcji 4: Informacja o kalibracji, bajt błędu (odczyt), patrz rozdział 8.2.5.4

- Numer funkcji 5: Typ urządzenia i wersja oprogramowania (odczyt), patrz
rozdział 8.2.5.5

- Numer funkcji 6: Numer seryjny punktu ważenia (odczyt), patrz rozdział 8.2.5.6

- Numer funkcji 8…15: Dane masy (odczyt), patrz rozdział 8.2.5.8

- Numery funkcji 80…89: Bity sterowania czynnością pobudzane statusem (zapis),
patrz rozdział 8.2.5.9

- Numer funkcji 112…119, 121: Bity sterowania czynnością pobudzane przejściem (zapis),
patrz rozdział 8.2.5.10

8.2.5.1 Numer funkcji 1: Status wagi (odczyt)

Status dynamiczny

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

Bajt 0 OutOf
Range

Standstill Inside ZSR Center
Zero

Below
Zero

Overload Above Max ADU Error

Bajt 1 E9 E6 E1 E3 E7

Bajt 2 PowerFail Action
Active

CmdError

Bajt 3 Tare Active Cal
Changed

Test Active
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Notyikacja:

Bajt 0 odpowiada bajtowi 7 w obszarze wyjściowym. Błąd masy w bajcie 1 patrz
rozdział 9.

Pole Funkcja

ADUError Błąd przetwarzania AD (sprzężenie logiczne LUB bitów E1, E3, E7).

AboveMax Wartość masy przekroczyła wartość Max (WKS), ale znajduje się jesz-
cze w zakresie Max + dopuszczalne przeciążenie (brutto ≤ WKS+pr-
zeciążenie).

Overload Wartość masy przekracza zakres pomiarowy. Nie podano prawi-
dłowych danych o masie (brutto > WKS+przeciążenie); Error 2.

BelowZero Wartość masy jest ujemna (brutto < 0 d).

CenterZero Wartość masy znajduje się w zakresie Center Zero (0 ±0,25 d).

InsideZSR Wartość masy brutto znajduje się w zakresie ustawiania zera.

Standstill Waga znajduje się w stanie równowagi.

OutOfRange Poniżej zera albo powyżej wartości Max (WKS).

E7 Sygnał pomiarowy jest ujemny (przetwarzanie odwrócone), Error 7

E6 Brak napięcia Sense lub jest ono zbyt niskie, Error 6

E3 Sygnał pomiarowy >36 mV (brak końca przetwarzania), Error 3

E1 Błąd arytmetyczny (przepełnienie), Error 1

E9 Brak komunikacji z wagą typu xBPI, Error 9

CmdError Błąd podczas przetwarzania (CmdError), np. nie wykonano funkcji
"Tarowanie" ze względu na brak stanu równowagi. Błąd znajduje się
w LastError (numer funkcji 4).
Bit jest ponownie resetowany przez bit ResetError (numer funkc-
ji 121, patrz rozdział 8.2.5.10).

ActionActive Urządzenie jest zajęte wykonywaniem funkcji (np.: oczekiwanie na
stan równowagi do tarowania).

PowerFail Awaria zasilania, ustawiany jest przy każdym włączaniu. W przypad-
ku bitu ResetPWF (numer funkcji 85, patrz rozdział 8.2.5.9) "Reseto-
wanie awarii zasilania", resetowany jest bit PowerFail.

Test_Active Urządzenie wykonuje test ADU. Odczytana wartość masy nie jest
wartością brutto, lecz wartością testową.

Cal_Changed Urządzenie zostało wywzorcowane.
W przypadku bitu 1 parametry wagi (EXPO/UNIT/STEP) muszą zost-
ać wczytane ponownie.
Bit jest ustawiany po włączeniu zasilania i resetowany po odczycie
WKS (wartości końcowej skali).

Tare_Active Waga została starowana.
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8.2.5.2 Numer funkcji 2: Zastrzeżony do użytku wewnętrznego.

8.2.5.3 Numer funkcji 3: Zastrzeżony do użytku wewnętrznego.

8.2.5.4 Numer funkcji 4: Informacje o kalibracji, bajt błędu (odczyt)

Bajt Opis

0: EXPO Jeden bajt do określenia pozycji kropki dziesiętnej, zawartość przed-
stawiona w postaci dziesiętnej: 0…255.

0 = 000000

1 = 00000.0

2 = 0000.00

3 = 000 000

4 = 00.0000

5 = 0.00000

1: UNIT Jeden bajt do określenia jednostki masy, zawartość przedstawiona w
postaci dziesiętnej 0…255

1 = mg (miligram)

2 = g (gram)

3 = kg (kilogram)

4 = t (tona)

5 = lb (funt)

9 = oz (uncja)

2: STEP Jeden bajt do określenia wartości podziałki, zawartość
przedstawiona w postaci dziesiętnej 0…255

1 = wartość podziałki "1"

2 = wartość podziałki "2"

5 = wartość podziałki "5"

10 = wartość podziałki "10"

20 = wartość podziałki "20"

50 = wartość podziałki "50"

3: LASTERROR Ostatni bajt błędu, patrz też bit CmdError, numer LAST‑ERROR:

31 = nie osiągnięto stanu równowagi (np. podczas tarowania).

33 = Ujemna wartość ciężaru przy tarowaniu i włączonym trybie
W&M.

47 = Nie nastąpiło zerowanie, masa nie znajduje się zakresie ustawi-
ania zera.

107 = Brak stanu równowagi przy GetFixTare.
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8.2.5.5 Numer funkcji 5: Typ urządzenia i wersja oprogramowania (odczyt)

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

Bajt 0 TYPE MSB

Bajt 1 TYPE LSB

Bajt 2 MAINVERSION

Bajt 3 SUBVERSION

np.: PR 5900 Rel. 1.00 = 59000100hex

8.2.5.6 Numer funkcji 6: Numer seryjny punktu ważenia (odczyt)

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

Bajt 0 Numer seryjny MSB

Bajt 1 Numer seryjny

Bajt 2 Numer seryjny

Bajt 3 Numer seryjny LSB

np.: 148388723 = 08D83B73hex

8.2.5.7 Numer funkcji 7: Zastrzeżony do użytku wewnętrznego.

8.2.5.8 Numer funkcji 8…15: Dane masy (odczyt)

Brutto, netto, tara są zapisywane jako DINT (podwójna całkowita) z ustalonym punktem
dziesiętnym. Wartość rzeczywistą można wyprowadzić z wartości DINT i EXPO w
następujący sposób:

Wartośćrzecz. =odczytDINT × 10(-EXPO)

Numer funkcji 8 Aktualna wartość brutto

Numer funkcji 9 Aktualna wartość netto, jeżeli waga jest wytarowana, w pr-
zeciwnym razie brutto

Numer funkcji 10 Aktualna wartość tary, jeżeli waga jest wytarowana, w prze-
ciwnym razie 0

Numer funkcji 11 Tylko w przypadku obsługi przez aplikację: zostanie wybra-
na aktualna wartość brutto/netto.
W przeciwnym razie: Zastrzeżony do użytku wewnętrznego.

Numer funkcji 12 Aktualna wartość brutto w rozdzielczości wewnętrznej (1/
100d)

Numer funkcji 13 Aktualna wartość tary w rozdzielczości wewnętrznej (1/
100d)

Numer funkcji 14 Maks (wartość końcowa skali)

Numer funkcji 15 Min

8 Interfejs magistrali Fieldbus Sterownik procesu Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec PL-377



8.2.5.9 Numery funkcji 80…89: Bity sterowania czynnością pobudzane statusem (zapis)

Notyikacja:

Ustawianie bitów, patrz rozdział 8.2.2.3.

Możliwe jest tylko ustawianie i resetowanie pojedynczych bitów.
Jeżeli bit zmieni się z 0 na 1, zostanie uruchomiona czynność przypisana temu bitowi. Po
opracowaniu polecenia bit musi zostać zresetowany. Zastosowanie: master zapisuje
cyklicznie.
Pojedynczy bit jest ustawiany przez określony numer jako Write_Value_Select (patrz
rozdział 8.2.2.3).
W przypadku wyświetlenia numeru +128 bit jest resetowany.

Numer funkcji 80 SetZero Ustawianie wartości brutto na zero.

Numer funkcji 81 SetTare Punkt ważenia jest tarowany.

Numer funkcji 82 ResetTare Resetowanie tary.

Numer funkcji 83 SetTest Uruchomienie testu ADU.

Numer funkcji 84 ResetTest Zakończenie testu ADU.

Numer funkcji 85 ResetPwf Resetowanie bitu PowerFail (numer
funkcji 1, bit ustawiono po "Zasilanie
wł.").

Numer funkcji 86 SetFixTare Tarowanie za pomocą wartości ciężaru
zapisanego w adresie numerycznym,
np. D31 (punkt ważenia A) "Tara zada-
na".

Numer funkcji 87 GetFixTare Aktualna wartość brutto jest kopiowana
do adresu numerycznego, np. D31
(punkt ważenia A).

Numer funkcji 89 ResetError Bit błędu CmdError jest resetowany.
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8.2.5.10 Numery funkcji 112…119, 121: Bity sterowania czynnością pobudzane zboczem (zapis)

Ustawianie bitów, patrz rozdział 8.2.2.3.
Po ustawieniu bitu jest on wewnętrznie resetowany, a proces przetwarzany. Przebieg
procesu jest sterowany przejściem (do zapisu jednokrotnego).
Pojedynczy bit jest ustawiany przez określony numer jako Write_Value_Select (patrz
rozdział 8.2.2.3).

Numer funkcji 112 SetZero

Numer funkcji 113 SetTare

Numer funkcji 114 ResetTare

Numer funkcji 115 SetTest

Numer funkcji 116 ResetTest

Numer funkcji 117 ResetPwf

Numer funkcji 118 SetFixTare (numer funkcji 86, patrz rozdział 8.2.5.9).

Numer funkcji 119 GetFixTare (numer funkcji 87, patrz rozdział 8.2.5.9).

Numer funkcji 121 ResetError

8.2.6 Przykład: Odczyt masy brutto
Zakres wejściowy (MOSI)

Bajt Wartość Opis

0

1

2

3

4 08 Odczyt wartości brutto (numer
funkcji 8, patrz rozdział 8.2.5.8)

5

6

7
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Zakres wyjściowy (MISO)

Bajt Wartość Opis

0 00 Wartość brutto – bajt 0 (MSB)

1 00 Wartość brutto – bajt 1

2 04 Wartość brutto – bajt 2

3 D2 Wartość brutto – bajt 3 (LSB)

4 08 Wykryto żądanie odczytu brut-
to.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal
Active

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Bity statusu są w bezpośrednim
dostępie niezależne od żądania
odczytu lub zapisu.

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

Wartość brutto (szesn.:000004D2 <=> 1234) można odczytać z bajtów 0…3.
Wartości ujemne są przedstawiane jako uzupełnienie do dwóch.

8.2.7 Specjalne wskazówki dla DeviceNet i EtherNet-IP
Dla tych typów magistrali Fieldbus sekwencja bajtów (zastosowanie ma tylko dla wyrazów
i pojedynczych bajtów) jest odwrócona.
Ten problem nie dotyczy długich wyrazów ze względu na kompensację realizowaną przez
oprogramowanie urządzenia.
Kolejność bajtów danych 0…3:

Sekwencja standardowa Sekwencja dla DeviceNet i EtherNet-
IP

Bajt 0 Read data 0 (MSB) Bajt 0 Read data 3 (LSB)

Bajt 1 Read data 1 Bajt 1 Read data 2

Bajt 2 Read data 2 Bajt 2 Read data 1

Bajt 3 Read data 3 (LSB) Bajt 3 Read data 0 (MSB)

Wynika stąd, że w przypadku zastosowania magistrali Fieldbus typu DeviceNet i
EtherNet-IP po stronie sterownika PLC należy zmienić kolejność.
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8.3 Protokół SPM
8.3.1 Zakres wymiany danych
Przegląd

Bajt 0 1, 2 3 4 5, 6 7 8…

MOSI rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen wrdata…

MISO rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen rddata…

Okno zapisu (MOSI)

Pole Rozmiar Funkcja

rdfun 1 bajt Wybiera funkcję odczytu danych.
Dozwolone tylko kody funkcji odczytu.

rdaddr 2 bajty (MSB:LSB) Przekazuje adres do odczytu.

rdlen 1 bajt Przekazuje liczbę elementów do odczytu (bitów/ba-
jtów/słów).

wrfun 1 bajt Wybiera funkcję zapisu danych.
Dozwolone tylko kody funkcji zapisu.

wraddr 2 bajty (MSB:LSB) Przekazuje adres do zapisu.

wrlen 1 bajt Przekazuje liczbę elementów do zapisu (bitów/bajtów/
słów).

wrdata 1…FB-Size-8 zawiera dane do zapisu

Okno odczytu (MISO)

Pole Rozmiar Funkcja

rdfun 1 bajt

rdaddr 2 bajty (MSB:LSB)

rdlen 1 bajt

rdfun, rdaddr i rdlen z okna zapisu będą odzwiercied-
lone, jeżeli w rddata są dostępne dane.

wrfun 1 bajt

wraddr 2 bajty (MSB:LSB)

wrlen 1 bajt

wrfun, wraddr i wrlen z okna zapisu będą odzwiercied-
lone, jeżeli dane zapisano w wrdata.

rddata 1…FB-Size-8 rddata zawiera wczytane dane.
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8.3.2 Numery funkcji
Numery funkcji master (PLC) zapisuje w MOSI, a urządzenie PR 5900 odwzorowuje je w
MISO.

Numer Funkcja Tryb

0×00 Tryb jałowy (idle) n.a. (nieaktywny)

0×01 Odczyt bitów (read bits) jednokrotnie (once)

0×02 Odczyt bajtów (wartości 8-bitowych) (read
bytes)

jednokrotnie (once)

0×04 Odczyt słów (wartości 16-bitowych) (read
words)

jednokrotnie (once)

0×08 Odczyt podwójnych słów (wartości
32-bitowych) (read dwords)

jednokrotnie (once)

0×41 Zapis bitów (write bits) jednokrotnie (once)

0×42 Zapis bajtów (wartości 8-bitowych) (write
bytes)

jednokrotnie (once)

0×44 Zapis słów (wartości 16-bitowych) (write
words)

jednokrotnie (once)

0×48 Zapis podwójnych słów (wartości
32-bitowych) (write dwords)

jednokrotnie (once)

0×81 Odczyt bitów (read bits) cyklicznie (cyclic)

0×82 Odczyt bajtów (read bytes) cyklicznie (cyclic)

0×84 Odczyt słów (read words) cyklicznie (cyclic)

0×88 Odczyt podwójnych słów (read dwords) cyklicznie (cyclic)

"read bits" zezwala na odczyt

- pojedynczego bitu (rdlen == 1)

- większej liczby bitów

rdlen i rdadr muszą być wielokrotnością 8.

Rezultat jest identyczny z rezultatem odczytu odpowiednich bajtów funkcją "read
bytes".

"write bits" zezwala na zapis

- pojedynczego bitu (wrlen == 1)

Ustawienie bitu następuje, gdy wrdata <> 0

Skasowanie bitu następuje, gdy wrdata == 0

- większej liczby bitów

wrlen i wradr muszą być wielokrotnością 8.

Rezultat jest identyczny z rezultatem zapisu odpowiednich bajtów funkcją "write
bytes".
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8.3.3 Kod błędu
Jeżeli system wykryje błąd, zapisze kod błędu w MISO.rdfun lub MISO.wrfun.
Błąd można zresetować tylko poprzez zapisanie "0" w MOSI.rdfun lub MOSI.wrfun.

Kod Błąd

0×FF nieznany numer funkcji

0×FE ungültiges (nieprawidłowy) ..addr/..len
- przekroczenie zakresu SPM,
- nieprawidłowe połączenie ..addr-/..len dla dostępu bito-

wego,
- odmowa dostępu do określonych obszarów dostępu.

0×FD ungültiges (nieprawidłowy) ..len
przekroczenie rozmiaru Fieldbus rddata/wrdata

0×FC Numer funkcji dla bloku (np. MOSI.rdfun := 0×41, zapisano
0×41) nieprawidłowy
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8.3.4 Tryby wymiany danych
Poniższe schematy przebiegu prezentują operacje urządzeń Master i Slave w czasie
wymiany danych.

Tryb "Einmalig (Jednorazowo)"

zapis jednorazowy

M = Master
S = Slave
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odczyt jednorazowy

M = Master
S = Slave

Nastąpi uaktywnienie jednorazowej operacji odczytu lub zapisu. Gwarantuje to, że
obecne dane będą zsynchronizowane po zakończeniu handshake.
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Tryb "Zyklisch Lesen (Odczyt cykliczny)"

M = Master
S = Slave
* = ciągle asynchronicznie

Tryby cykliczne są dozwolone tylko dla danych do odczytu. Brak synchronizacji pomięd-
zy Master i Slave.

Błąd handshake

Master Slave

… …

wykrywa błąd

ustawia MISO.xxfun := kod błędu

rozpoznaje MISO.xxfun := kod błędu oczekuje na MOSI.xxfun == 0

ustawia MOSI.xxfun := 0

rozpoznaje MOSI.xxfun == 0

ustawia MISO.xxfun := 0
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9 Komunikaty o błędach

9.1 Komunikaty błędów w obwodzie pomiarowym
Wewnętrzny układ elektroniki ważącej może generować komunikaty błędów, które są
widoczne na wyświetlaczu masy.

Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Arith. error Wewnętrzne przekroczenie zakresu przetwarzania:
- Nieprawidłowe wartości wzorcowania, np. przez nieprawidłowe wzorco-

wanie.

Overload Sygnał pomiarowy znajduje się powyżej wartości Max + (x d):
- Nieprawidłowe ustawienie.
- Za duże obciążenie na wadze.

No signal Rozwarte wejście pomiarowe:
- Sygnał pomiarowy znajduje się poza dopuszczalnym zakresem 36 mV.
- Przewód pomiarowy przerwany (wykrycie przerwania przewodu).
- Inne uszkodzenie sprzętu.

Value exceeds display Brak wskazania wartości masy:
- Przykład: 30 000 kg waga i przełączenie jednostki na mg.
- > 9999000 mg (= 9999 kg) wystąpi ten komunikat błędu.

No sense voltage Brak napięcia Sense:
- Przetworniki wagowe nie są podłączone.
- Przewód Sense lub zasilania przerwany.
- Nieprawidłowa polaryzacja lub za niskie napięcie Sense.

Negative input Sygnał pomiarowy ujemny (< -0,1mV/V):
- Nieprawidłowa polaryzacja przewodu sygnału pomiarowego przetwor-

ników wagowych.
- Nieprawidłowa polaryzacja przewodu napięcia zasilającego przetwor-

ników wagowych.

Incompatible units Niekompatybilne jednostki masy:
- Nieprawidłowe wartości wzorcowania, np. przez nieprawidłowe wzorco-

wanie.

No values from scale Wewnętrzny punkt ważenia:
Sygnał pomiarowy znajduje się poza dopuszczalnym zakresem 36 mV. Brak
możliwości odczytu wartości masy z konwertera analogowo-cyfrowego ADC.
- Błąd na płytce elektroniki modułu wagowego.
- Błąd w przetworniku wagowym.
- Przerwanie kabla.

Test active Brak wartości masy brutto:
- Test nie jest jeszcze zakończony.
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Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Wrong serial number
Ukazuje się tylko wtedy, gdy pr-
zełącznik CAL jest zamknięty.

- Wymieniono płytkę elektroniki modułu ważącego po wzorcowaniu.
- Wykonano wzorcowanie urządzenia.

Read conig failed Zapisane dane koniguracji i wzorcowania są nieczytelne.
- Zapisać ponownie w urządzeniu dane, zabezpieczone w kopii zapasowej

(w menu [Bedienung (obsługa)] - [Systemplege (konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (przywracanie)] - [SD‑Karte (karta SD)] ) (patrz rozdzi-
ał 6.2.1).

- Układ elektroniczny wagi (np. [interner Wägepunkt (wewnętrzny punkt
ważenia)]) ustawić najpierw na [nicht zugewiesen (nie przypisany)], zapi-
sać, a następnie ponownie przypisać.

Warmup 123 Urządzenie znajduje się w fazie rozgrzewania, czas trwania ok. 30 s.

9.2 Komunikaty błędów w wagach typu xBPI

Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Overload Sygnał pomiarowy znajduje się powyżej wartości Max + (x d):
- Nieprawidłowe ustawienie.
- Za duże obciążenie na wadze.

Value exceeds display Brak wskazania wartości masy:
- Ustawiono zbyt wiele pozycji.

No weight value Waga xBPI nie przekazuje mas do wykorzystania.
- Brak zakończenia procesu tarowania.

Incompatible units Niekompatybilne jednostki masy:
- Nieprawidłowe wartości wzorcowania, np. przez nieprawidłowe wzorco-

wanie.

No values from scale Brak komunikacji z wagą typu xBPI:
- Przerwanie kabla.
- Wewnętrzny błąd wagi.
- Waga niepodłączona do sieci elektrycznej.

Wrong coniguration - Tara zablokowana.
- Tara 2 niedozwolona.
- Tara aplikacji zbyt duża.
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Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Scale not ready Waga nie jest w gotowości do ważenia:
- Urządzenie znajduje się w fazie rozgrzewania.
- Urządzenie jest w trybie automatycznego tarowania.
- Urządzenie zostało włączone, gdy waga była obciążona.

Wrong serial number Nr seryjny wagi niezgodny z
numerem ustawionym w urządzeniu.

Read conig failed Zapisane dane koniguracji i wzorcowania są nieczytelne.
- Zapisać ponownie w urządzeniu dane, zabezpieczone w kopii zapasowej

(w menu [Bedienung (obsługa)] - [Systemplege (konserwacja systemu)] -
[Wiederherstellen (przywracanie)] - [SD‑Karte (karta SD)] ) (patrz rozdzi-
ał 6.2.1).

- Układ elektroniczny wagi (np. [interner Wägepunkt (wewnętrzny punkt
ważenia)]) ustawić najpierw na [nicht zugewiesen (nie przypisany)], zapi-
sać, a następnie ponownie przypisać.

9.3 Komunikaty błędów w przetwornikach wagowych typu Pendeo

Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Overload Sygnał pomiarowy znajduje się powyżej wartości Max + (x d):
- Nieprawidłowe ustawienie.
- Za duże obciążenie na wadze.

Value exceeds display Brak wskazania wartości masy:
- Ustawiono zbyt wiele pozycji.

Incompatible units Niekompatybilne jednostki masy:
- Nieprawidłowe wartości wzorcowania, np. przez nieprawidłowe wzorco-

wanie.

No values from scale Brak komunikacji z przetwornikiem wagowym typu Pendeo:
- Przerwanie kabla.
- Wewnętrzny błąd wagi.
- Waga niepodłączona do sieci elektrycznej.

Wrong coniguration Liczba przetworników wagowych niezgodna z
koniguracją.

Scale not ready Waga nie jest w gotowości do ważenia:
- Co najmniej 1 przetwornik wagowy przekazuje status błędu lub jest

uszkodzony (brak komunikacji).

Wrong serial number Nr seryjny wagi niezgodny z
numerem ustawionym w urządzeniu.

Warmup 123 Przetworniki wagowe są w fazie rozgrzewania,
czas trwania ok. 30 s.
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Wyświetlacz Błąd i możliwa przyczyna

Read conig failed Zapisane dane koniguracji i wzorcowania są
nieczytelne.
- Dane, zabezpieczone w kopii zapasowej (w menu [Systemplege (kon-

serwacja systemu)] - [Wiederherstellen (przywracanie)] - [SD‑Karte (karta
SD)] )
zapisać ponownie w urządzeniu (patrz rozdział 6.2.1).

- Układ elektroniczny wagi (np. [interner Wägepunkt (wewnętrzny punkt
ważenia)]) ustawić najpierw na [nicht zugewiesen (nie przypisany)], zapi-
sać, a następnie ponownie przypisać.

9.4 Komunikaty o błędach dla punktu ważenia PR-Net

Wskazanie Błąd i możliwa przyczyna Wyświetlacz
zdalny

Wrong coniguration Brak adresu IP lub brak nazwy hosta. Error 13

9.5 Komunikaty o błędach dla punktu ważenia typu "Mettler-Waage" (Waga irmy
Mettler)

Wskazanie Błąd i możliwa przyczyna Wyświetlacz
zdalny

Arith. error Wewnętrzne przekroczenie zakresu przetwarzania:
- Brak zgodności wartości parametrów/wzorcowania z zapisa-

nymi w wadze irmy Mettler.

Error 1

9.6 Ostrzeżenia podczas przypisywania punktów ważenia
Wägepunkt C @admin

Wägepunkt nicht zugewiesen

Standard Sichern

STOPSTOP
WARNUNG!

Das Ändern der Zuweisung von
Flüssigkeitszähler nach xBPI-Waage auf
Wägepunkt C löscht alle Justierdaten und

Parameter für Wägepunkt C.

Abbruch Weiter

Po przypisaniu punktu ważenia system ustawia go na wartości standardowe i zapisuje.
Ten komunikat pojawia się, gdy punkt ważenia ustawiono jako[nicht zugewiesen
(nieprzypisany)].
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Wägepunkt C @admin

Wägepunkt

Schnittstelle

Baudrate

Datenbits

Parität

Stoppbits

xBPI-Waage

Intern RS-485

9600 baud

8 Datenbits

ungerade Parität

1 Stoppbit

Standard Sichern

STOPSTOP
WARNUNG!

Das Ändern der Zuweisung von
Flüssigkeitszähler nach xBPI-Waage auf
Wägepunkt C löscht alle Justierdaten und

Parameter für Wägepunkt C.

Abbruch Weiter

Ten komunikat pojawia się, gdy temu punktowi ważenia przypisano inną wagę.

9.7 Komunikaty o błędach podczas wzorcowania
- Ustalanie obciążenia maksymalnego (MAX), patrz rozdział 9.7.1.

- Ustalanie wartości podziałki, patrz rozdział 9.7.2.

- Ustalanie wartości ciężaru własnego, patrz rozdział 9.7.3.

- Wzorcowanie z zastosowaniem masy, patrz rozdział 9.7.4.

9.7.1 Ustalanie wartości MAX (maksymalnego obciążenia)
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Max setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Przykłady wskazań dla następujących komunikatów o błędach.

Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
> physik. Max. (> iz. maks.)

Istnieje możliwość późniejszego zwiększenia obciąże-
nia maksymalnego.
Ten komunikat pojawia się, gdy nastąpi przekroczenie
dopuszczalnej wartości napięcia wejściowego sygnału
pomiarowego dla podanego obciążenia maksymalne-
go.
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Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
unter Justiergewicht (poniżej
masy wzorcowej)

Istnieje możliwość późniejszego zwiększenia obciąże-
nia maksymalnego.
W razie zmniejszenia pojawi się jednak komunikat, gdy
nowe obciążenie maksymalne jest mniejsze od masy
wzorcowej ("justiert bei" [wzorcowane dla]).

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
nicht genug d (za małe d)

Ten komunikat pojawia się, gdy wybrano zbyt niską ro-
zdzielczość, np. 5 kg.

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
zu viele d (za duże d)

Ten komunikat pojawia się, gdy wybrana rozdzielczość
jest tak wysoka, że jest dostępne mniej niż 0,8 we-
wnętrznej podziałki na wartość podziałki (d).

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
Max kein Vielfaches der Skalen-
teilung (Maks. nie wielokrot-
ność podziałki skali).

Ten komunikat pojawia się, jeżeli niemożliwy jest pod-
ział obciążenia maksymalnego [Max] zakresu skali (za-
kresu wagi) przez wartość podziałki (1 d) tak, aby była
to liczba całkowita.

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
Gewichtsanpassung ist nicht
möglich (Brak możliwości
dostosowania masy).

Jednostki masy są ze sobą niezgodne, np. na skutek
późniejszej zmiany wartości [Max] z kg na mg.

Max setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości maksym-
alnej zakończone niepowodze-
niem).
nicht genug µV/d für eichfähi-
ge Waage (niewystarczające V/
d dla wagi podlegającej legali-
zacji).

Ten komunikat pojawia się, gdy wybrano tak wysoką
rozdzielczość, że dostępne jest mniej niż 0,8 µV/e,
jeżeli wybrano konieczność legalizacji wg OIML/NSC.
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9.7.2 Określanie wartości podziałki
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sichern

STOPSTOP
Teilungswert setzen
ist fehlgeschlagen.

Max muss ein vielfaches
der Skalenteilung sein.

Ok

Ten komunikat pojawia się, jeżeli niemożliwy jest podział obciążenia maksymalnego
[Max] zakresu wagi przez wartość podziałki tak, aby była to liczba całkowita.

9.7.3 Określanie ciężaru własnego
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

mit Last mit mV/V Sichern

STOPSTOP
Totlast setzen ist fehlgeschlagen.

> physik. Max

Ok

Przykłady wskazań dla następujących komunikatów o błędach.

Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

Totlast setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości ciężaru włas-
nego zakończyło się niepowodze-
niem).
> physik. Max. (> iz. maks.)

Ten komunikat pojawia się, gdy wprowadzona war-
tość ciężaru własnego w mV/V plus zakres pomia-
rowy wyrażony w mV/V są większe niż 3 mV/V (=
36 mV).

Totlast setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości ciężaru włas-
nego zakończyło się niepowodze-
niem).
kein Stillstand (Brak stanu zatrzy-
mania)

Ten komunikat pojawia się, gdy waga jest "niespo-
kojna".
Środek zaradczy:
- Sprawdzić działanie części mechanicznej wagi.
- Dostosować ustawienia iltra, ew. zmniejszyć ro-

zdzielczość.
- Dostosować warunki stabilności.
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Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

Totlast setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości ciężaru włas-
nego zakończyło się niepowodze-
niem).
Ciężar własny <-0,1 mV/V

Ten komunikat wyświetla się, gdy podczas ustalania
ciężaru własnego przyciskiem [mit Last (z zas-
tosowaniem obciążenia)]sygnał pomiarowy staje się
ujemny.
Przyczyna: Omyłkowa zamiana biegunów w czasie
przyłączania przetworników wagowych lub uszkod-
zenie.

Totlast setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie wartości ciężaru włas-
nego zakończyło się niepowodze-
niem).
Mathematikfehler (Błąd matema-
tyczny)

Ten komunikat wyświetla się, gdy wprowadzony
ciężar własny w mV/V jest > 5 mV/V.

9.7.4 Wzorcowanie z zastosowaniem masy
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Justierung @admin

11
22
33

Max

Teilungswert

Totlast bei

Max bei

justiert bei

Empfindlichkeit

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

mit Last mit mV/V mit Daten Linear. Sichern

STOPSTOP
SPAN setzen ist fehlgeschlagen.

kein Stillstand

Ok

Przykłady wskazań dla następujących komunikatów o błędach.

Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

SPAN setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie SPAN zakończone
niepowodzeniem).
kein Stillstand (Brak stanu zatrzy-
mania)

Ten komunikat pojawia się, gdy waga jest "niespo-
kojna".
Środek zaradczy:
- Sprawdzić działanie części mechanicznej wagi.
- Dostosować ustawienia iltra, ew. zmniejszyć ro-

zdzielczość.
- Dostosować warunki stabilności.

SPAN setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie SPAN zakończone
niepowodzeniem).
Aktuelle Last ist unterhalb der
Totlast (Obecne obciążenie jest
mniejsze od ciężaru własnego).

Ten komunikat pojawia się, gdy wagę odciążono za-
miast obciążyć.
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Wskazanie błędu Możliwa przyczyna

SPAN setzen ist fehlgeschlagen
(Ustawienie SPAN zakończone
niepowodzeniem).
Gewicht >Max (Masa > maks.)

Ten komunikat pojawia się, gdy próbowano wzorco-
wać z zastosowaniem masy większej niż [Max
(Maks.)].

9.8 Stan błędu w "LAST_ERROR"
W zmiennej LAST_ERROR system ustawia stan błędu, np. podczas operacji SET_ZERO i
SET_TARE.
Możliwe numery błędów:

Nr błędu Przyczyna

0 "OK" ok

1 "no wpt" Brak zdeiniowanego punktu ważenia.

2 Punkt ważenia jest obłożony.

3 "not tared" can't get TARE or NETTO if not tared

4 nieprawidłowa jednostka masy

5 "range error" błąd zakresu masy

6 Test jest aktywny, brak wartości masy.

7 Wzorcowanie jest aktywne, brak wartości masy.

8 Brak stanu równowagi wagi.

9 „is reactor"

10 Nie przypisano układu elektronicznego modułu ważącego.

11 Waga znajduje się w trybie dozowania.

12 Punkt ważenia nie jest zarezerwowany.

13 Tarowanie jest aktywne.

14 Punkt ważenia nie jest w trakcie testu.

15 Masa nie jest dopuszczona do legalizacji (< 0 lub > Max).

16 Błąd masy.

17 Waga nie jest w stanie gotowości.

18 Tarowanie poniżej wartości zero nie jest możliwe.

101 Waga odrzuciła polecenie jako błędne.

102 Przekroczenie limitu czasu podczas przesyłania polecenia do wagi.
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10 Wydruki

10.1 Wydruk koniguracji

Konfiguration von (Konfiguracja) PR5900
=======================================
Revision (Wersja) 01                  :          2001-01-01
Produktionsnummer  (Numer produkcyjny):  1208-270035-900006
gedruckt (wydrukowano)                : 17.10.2012 11:21:43
Firmware (Oprogramowanie sprzętowe)   : Rel 00.02.00.150088

2012-10-16 14:05
Basic                                 :   Rel 01.00.06.5208

2012-10-16 12:35
Bios                                  : Rel 00.02.00.149997

2012-10-16 09:52
Board-Nummer (Numer płyty)            :           354942727

HW-Optionen (Opcje sprzętowe)
=====================================
Option-1 (Opcja-1) PR5900/07  Analoge E/A (Analogowe WE/WY)
Revision (Wersja) 01                   :         2012-08-03
Produktionsnummer (Numer produkcyjny)  : 1208-270040-900002
Opcja-2 PR5900/04        RS-485/RS-485
Wersja 01                              :         2012-08-03
Produktionsnummer (Numer produkcyjny)  : 1208-270039-900005
Option-FB (Opcja-FB) PR1721/51          ProfiBus-DP
WP A     PR5900/W1       Wägeelektronik
(Układy elektroniczne modułu ważącego)
Revision (Wersja) 01                   :         2012-08-21
Produktionsnummer (Numer produkcyjny)  : 1208-470044-900006
WP B     PR5900/W1       Wägeelektronik
(Układy elektroniczne modułu ważącego)
Wersja 01                              :         2012-08-30
Produktionsnummer (Numer produkcyjny)  : 1208-470044-900014

Feldbusparameter (Parametry Fieldbus)
=======================================
Feldbus Protokoll (Protokół Fieldbus) : ProfiBus-DP-V1
Karteneinstellungen                   : noch nicht konfigur
(Ustawienia karty)              (jeszcze nieskonfigurowane)

PR1721/51 ProfiBus-DP Version (Wersja ProfiBus-DP)
=======================================
Feldbus SW-Version )                           : 02.0E
(Wersja oprogramowania Fieldbus)
Module SW-Version                              : 02.0E
(Wersja oprogramowania modułów)
Modul-Seriennummer (Numer seryjny modułu)      : 2685866899
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Bedienparameter (Parametry obsługi)
=======================================
Bedienung (Obsługa)
---------------------------------------
Display language                           :(EN) english
USB Keyboard layout                        : deutsch QWERTZ

(niemiecki)
Bildschirmschoner                          : nach 10 Minuten
(Wygaszacz ekranu)                          (po 10 minutach)
Tastklickton (Odgłos naciskania klawisy)   : kein Tastklick

(brak odgłosu naciskania klawiszy)
Kaltstart mit STOP+                        : sofort
(Zimny start przyciskiem STOP+)             (natychmiast)

Programmierung (Programowanie)
---------------------------------------
Software herunterla (Pobieranie oprogr.)   :  freigegeben

(odblokowane)
Drucketiketten/Spra (Etyk druk./jęz.)      :  freigegeben

(odblokowane)
Bedientasten (Przyciski obsługi)
---------------------------------------
Tasten f. unangem.                  : aus (wył)
(Przyciski dla niezalog.)
Tariertaste                         : Tarieren/Enttarieren
(Przycisk tarowania)             (Tarowanie/odtarowanie)
Zero key                            : nur wenn nicht tariert

(tylko gdy niewytarow)
F1-Taste                            : Sprache wechseln
(Przycisk F1)                         (zmiana języka)
F2-Taste                            : Benutzer wechseln
(Przycisk F2)                         (zmiana użytkownika)

Generelle Geräte (Urządzenia główne)
=======================================
Fernanzeige (Wyświetlacz zdalny)       : nicht zugewiesen

(nieprzypisany)
ModBus-RTU Master                      : nicht zugewiesen

(nieprzypisany)
PC via EW-Com                          : nicht zugewiesen

(nieprzypisany)
Drucker (Drukarka)                     : Netzwerkdrucker

(Drukarka sieciowa)
Druckertyp (Typ drukarki)              : Generic PCL5
IP-Adresse (Adres IP)                  : 172.24.19.6

Zusätzl. Geräte der Applikation
(Dodatk. urządzenia aplikacji)
=======================================
Ticket-Drucker (Drukarka paragonów)       : nicht zugewiesen

(nie przypisano)
Drucker (Drukarka) 2                      : nicht zugewiesen

(nie przypisano)
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Netzwerkeinstellungen (Ustawienia sieciowe)
=====================================
HW-Adresse (Adres sprzętowy)             : 00:90:6C:27:FF:07
Gerätename (Hostnam)                     :     PR5900-27FF07
(Nazwa urządzenia [nazwa hosta])
benutze DHCP (użyj DHCP)                 :          Ja (Tak)
VNC-Client (Klient VNC)                  :   255.255.255.255

Lizenzeinstellungen (Ustawienia licencji)
=====================================
Board-Nummer (Numer płyty)                       : 354942727
OPC-Server-Lizenz (Licencja na serwer OPC)       : 9268010
Dosierlizenz (Licencja na dozowanie)             : 6651793
Alibi-Lizenz (Licencja Alibi)                    : 7803550
Applikationslizenz (Licencja na aplikację)       : 4886130

Developer license
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Wägepunkt A (Punkt ważenia A)          : Interner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia)

=====================================
Seriennummer (Numer seryjny)           :           408966395
Letzte Änderung (Ostatnia zmiana)      : 2012-10-09 08:45:49
Justierprüfzahl                        :          0093444057
(Liczba kontrolna wzorcowania)
Max (Maks.)                            :            3000.0 g

30000 d
Teilungswert (Wartość podziałki)       :               0.1 g
Totlast bei (Ciężar własny dla)        :      +0.040416 mV/V

102.983 g
Max bei (Maks. dla)                    :      +1.177344 mV/V

3000.000 g
justiert bei (wzorcowany dla)          :            2516.5 g

+0.987596 mV/V
Empfindlichkeit (Czułość)              :         98.11 cnt/d

0.470938 uV/d

Einheiten (Jednostki)
---------------------------------------
Anzahl der Einheite (Liczba jednostek) :  1 Gewichtseinheit

(1 jednostka masy)

Parameter (Parametry)
---------------------------------------
Einstellungen gespe                    : aus (wył.)
(Ustawienia zablok.)
W&M                                    : kein (brak)
Messzeit (Czas pomiaru)                : 160 ms
Digitales Filter (Filtr cyfrowy)       : kein Filter

(brak filtra)
Externe WZ-Versorgu (zew. zasil. PW)   : kleiner gleich 8 V

(mniejsze lub równe 8 V)
Stillstandszeit (Czas stanu równowagi) :              0.50 s
Stillstandsbereich                     :              1.00 d
(Zakres stanu równowagi)
Tarierwartezeit                        :               2.5 s
(Czas oczekiw. na tarowanie)
Nullsetzbereich (Zakres zerowania)     :             50.00 d
Nullpunktnachführung                   :           Nein (Nie)
(Śledzenie punktu zerowego)
Überlast (Przeciążenie)                :                 9 d
Min. Gewicht (Min. masa)               :                20 d
Bereichsmodus (Tryb zakresu)           :         Ein Bereich

(jednozakresowy)
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Wägepunkt B (Punkt ważenia B)          : Interner Wägepunkt
(Wewnętrzny punkt ważenia)

=====================================
Seriennummer (Numer seryjny)           :           409751827
Letzte Änderung (Ostatnia zmiana)      :                  --
Justierprüfzahl                        :                  --
(Liczba kontrolna wzorcowania)
Max (Maks.)                            :             3000 kg

3000 d
Teilungswert (Wartość podziałki)       :                1 kg
Totlast bei (Ciężar własny dla)        :      +0.000000 mV/V
Max bei (Maks. dla)                    :      +1.000000 mV/V
nicht justiert (niewzorcowane)
Empfindlichkeit (Czułość)              :        833.33 cnt/d

4.000000 uV/d

Einheiten (Jednostki)
---------------------------------------
Anzahl der Einheite (Liczba jednostek) : 1 Gewichtseinheit

(1 jednostka masy)

Parameter (Parametry)
---------------------------------------
Einstellungen gespe                    : aus (wył.)
(Ustawienia zablok.)
W&M                                    : kein (brak)
Messzeit (Czas pomiaru)                : 160 ms
Digitales Filter (Filtr cyfrowy)       : kein Filter

(brak filtra)
Externe WZ-Versorgu (zew. zasil. PW)   : kleiner gleich 8 V

(mniejsze lub równe 8 V)
Stillstandszeit (Czas stanu równowagi) :             0.50 s
Stillstandsbereich                     :             1.00 d
(Zakres stanu równowagi)
Tarierwartezeit                        :              2.5 s
(Czas oczekiw. na tarowanie)
Nullsetzbereich (Zakres zerowania)     :            50.00 d
Nullpunktnachführung                   :          Nein (Nie)
(Śledzenie punktu zerowego)
Überlast (Przeciążenie)                :                9 d
Min. Gewicht (Min. masa)               :               20 d
Bereichsmodus (Tryb zakresu)           :        Ein Bereich

(jednozakresowy)

Wägepunkt C (Punkt ważenia C)         :    nicht zugewiesen
(nierzypisany)

=======================================
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Wägepunkt D (Punkt ważenia D)             : xBPI-Waage
(waga xBPI)

=======================================
Wägepunkt D (Punkt ważenia D)             : xBPI-Waage

(Waga xBPI)
Einstellungen gespe                       : aus (wył.)
(Ustawienia zablok.)
W&M                                       : kein (brak)
Tarierwartezeit                           : 2.0 s
(Czas oczekiwania na tarowanie)
Seriennummer (Numer seryjny)              : 0
SBN-Adresse (Adres SBN)                   : 0
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10.2 Wydruk testowy

Notyikacja:

Ew. nie wszystkie znaki drukarka może wydrukować.

1. Przetestować i ew. zmienić szerokość wierszy.
2. Sprawdzić kodowanie znaków i ew. zmienić w drukarce.
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10.3 Wydruk zawartości pamięci Alibi

---------------------------------------
Sequenznummer (Numer sekwencji)   :             #000027
Datum/Uhrzeit (Data/czas)         : 2013-03-01-10:50:29
Seriennummer (Numer seryjny)      :           408966395
G                  :       A <1550.3 g>
NET                :       A <1550.3 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Sequenznummer (numer sekwencji) :             #000028
Datum/Uhrzeit (Data/czas)       : 2013-03-01-11:07:08
Seriennummer (Numer seryjny)    :           408966395
G                  :       A <1550.5 g>
NET                :       A <1550.5 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Sequenznummer (numer sekwencji) :             #000029
Datum/Uhrzeit (Data/czas)       : 2013-03-01-11:12:44
Seriennummer (Numer seryjny)    :           408966395
G                  :          A <0.1 g>
NET                :          A <0.1 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Sequenznummer (numer sekwencji) :             #000030
Datum/Uhrzeit (Data/czas)       : 2013-03-01-11:15:03
Seriennummer (Numer seryjny)    :           408966395
G                  :       A <1000.2 g>
NET                :       A <1000.2 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Sequenznummer (numer sekwencji) :             #000031
Datum/Uhrzeit (Data/czas)       : 2013-03-01-11:20:41
Seriennummer (Numer seryjny)    :           408966395
G                  :       A <2516.6 g>
NET                :       A <2516.6 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Sequenznummer (numer sekwencji)   :             #000032
Datum/Uhrzeit (Data/czas)         : 2013-03-18-14:44:06
Seriennummer (Numer seryjny)      :           408966395
G                  :         A <-0.4 g>
NET                :         A <-0.4 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
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