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Przedmowa
Koniecznie przestrzegać!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie – o ile nie jest to nakazane przepisami prawa – nie są
wiążące dla irmy Minebea Intec, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację
produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi.
W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer
wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem.

Wskazówka
Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować,
a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich
(Minebea Intec) jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe
postanowienia.
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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 Przegląd

2.1 Informacje ogólne
W niniejszej instrukcji obsługi opisano konigurację i obsługę aplikacji "Batch".
Instalacja, koniguracja podstawowa i wzorcowanie urządzenia – patrz podręcznik
instalacji i instrukcja obsługi PR 5500 .

2.2 Zakres dostawy
2.2.1 Elementy

Produkt Batch składa się z następujących elementów:

- urządzenie podstawowe Maxxis 4 z oprogramowaniem "BIOS", "oprogramowaniem
sprzętowym" i aplikacją "Batch" wraz z licencją

- licencją na dozowanie E9 (PR 5500/93)

- płyta CD-ROM z podręcznikami w formacie PDF

Aplikacja "Batch" wymaga istnienia w urządzeniu następujących programów:

- BIOS

- oprogramowanie sprzętowe

- aplikacja "Batch"

Karty magistrali Fieldbus PR 1721/6x lub PR 1721/7x są obsługiwane, patrz rozdział 2.2.3.

2.2.2 Akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy)
- Karty wtykowe dla opcji 1, opcji 2, patrz rozdział 2.2.3

- Oprogramowanie (licencja):

- na serwer OPC PR 1792/13 komunikacja z licencją PR 5500/92

- PR 1750/60 narzędzie do programowania

- Wagi:

możliwe jest sterowanie i wyświetlanie maksymalnie jednej wagi.

Notyikacja:

Następujące funkcje wagi nie są obsługiwane:

- Pamięć Alibi

2.2.3 Karty rozszerzeń

Produkt Opis Pozycja

PR 5500/04
2 złącza szeregowe
RS‑485

Złącze można konigurować w oprogramo-
waniu.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2
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Produkt Opis Pozycja

PR 5500/07
1 wejście analogowe
1 wyjście analogowe

Wejście analogowe:
wewnętrznie 14 bitowe binarne =
20.000 części, @ przy np. 0…20 mA / 0…10 V
Wyjście analogowe: wewnętrznie 16 bitowe =
65536 części, rozdzielczość 20.000 @ 20 mA
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2

PR 5500/10 (W1)
Układ elektroniczny
modułu ważącego

Wewnętrzny układ elektroniczny modułu
ważącego do przyłączenia przetworników
wagowych albo platform ważących w stre-
fach nie ATEX.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

WP A

PR 5500/12
4 wejścia cyfrowe
4 wyjścia cyfrowe

4 wejścia pasywne odseparowane optycznie
4 wyjścia przekaźnikowe z bezpotencjałowy-
mi zestykami przełącznymi
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2

PR 5500/13
4 wejścia cyfrowe
4 wyjścia cyfrowe

4 wejścia aktywne odseparowane optycznie
4 wyjścia przekaźnikowe z bezpotencjałowy-
mi zestykami przełącznymi
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2

PR 5500/17
6 wejść cyfrowych
8 wyjść cyfrowych

6 wejść pasywnych odseparowanych optycz-
nie
8 wyjść pasywnych odseparowanych optycz-
nie
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2

PR 5500/32
2 złącza szeregowe
RS‑232

Złącze można konigurować w oprogramo-
waniu.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja‑1/FB i/lub
opcja‑2

PR 1721/61
ProiBus‑DP

ProiBus-DP-V0 Slave o prędkości 9,6 kb/s …
12 Mb/s, automatyczne rozpoznawanie pręd-
kości transmisji
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)

PR 1721/64
DeviceNet

DeviceNet Master-Slave o prędkości 125, 250
i 500 kb/s
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)
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Produkt Opis Pozycja

PR 1721/65
CC-Link

CC-Link Master-Slave o prędkości 10 kbit/s
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(Karta nośnika
zamontowana w
sposób obróco-
ny)

PR 1721/66
ProiNet We/Wy

ProiNet We/Wy o prędkości 10 Mb/s i
100 Mb/s wykrywanie automatyczne (10/
100, HalfDX/FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)

PR 1721/67
EtherNet‑IP

EtherNet-IP o prędkości 10 Mb/s i 100 Mb/s
wykrywanie automatyczne (10/100, HalfDX/
FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)

PR 1721/76
Złącze ProiNet we/wy
2-portowe

ProiNet We/Wy o prędkości 10 Mb/s i
100 Mb/s wykrywanie automatyczne (10/
100, HalfDX/FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2-portowy

EtherNet-IP o prędkości 10 Mb/s i 100 Mb/s
wykrywanie automatyczne (10/100, HalfDX/
FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5500.

Opcja 1/FB
(karta nośniko-
wa zamontowa-
na w położeniu
obróconym)

2.3 Funkcje aplikacji "Batch"
Aplikacja Batch służy do dozowania złożonych receptur.

- Zarządzanie użytkownikami na 3 poziomach hierarchii, logowanie hasłem (patrz
instrukcja obsługi PR 5500).

- Dowolne receptury można uruchamiać zdalnie poprzez wejścia cyfrowe oraz
komunikację.

- Receptury mogą trwać "bez końca".

- Receptury mogą zawierać dowolną liczbę materiałów i wierszy.

- W przypadku dozowania ręcznego wiersze jednej receptury można realizować
dowolnie albo sekwencyjnie (w określonej kolejności).

- Istnieje 19 różnych typów materiałów.

- Niektóre typy materiałów zdeiniowano dla sygnałów służących do sterowania
procesem.

- Sygnały analogowe mogą być wysyłane i wczytywane.

- Produkcja może się odbywać na bazie zlecenia, receptury albo materiału.

- Obecnie przetwarza się jedno zlecenie.
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- Zlecenia dla receptur ręcznych można przerywać podczas realizacji.

- Możliwe jest używanie osobnych drukarek biletów (40 znaków na wiersz) oraz
raportów (drukarek wierszowych).

- Bilety:

- Na każdą część receptury dla receptur ręcznych (włączane).

- Gdy recepturę opracowano w formie gotowej (włączane).

- Receptury można rozpoczynać zdalnie.

- Bilety i raporty z dozowania konigurowane są wierszami albo za pomocą
NLE (NiceLabelExpress).

- Wydruk długiego raportu z dozowania odbywa się w tle.

- Raport produkcyjny z ilościami wyprodukowanymi na bazie receptury.

- Raport o zużyciu z ilościami zużytymi na bazie materiałów.

- Bazy danych dla materiałów, receptur i zleceń (z zabezpieczeniem przed zapisem z
zewnątrz).

- Wewnętrzne bazy danych są ukryte (hidden).

- Przyłączenie komputera PC przez serwer OPC jako opcja (eksport raportów).

- Symulacja (włączana) sprawdza recepturę przed rozpoczęciem produkcji.

- Po przekroczeniu zakresu tolerancji (albo po spadku poniżej dopuszczalnej tolerancji
dolnej z powodu braku materiału) można przeliczyć recepturę ponownie, aby
przywrócić żądane proporcje materiału.

- Tolerancje są zdeiniowane w % materiału. Wartości zostają wprowadzone do
receptury, możliwe jest jednak ich nadpisanie.

- Konigurowalne wejścia i wyjścia cyfrowe oraz analogowe.
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3 Obsługa

3.1 Elementy wskaźnika i obsługi
3.1.1 Przegląd

1 2 4

567

3

Poz. Nazwa

Elementy wskazujące

1 Wyświetlacz 4,3” ekran kolorowy TFT, patrz rozdział 3.1.2

2 Dioda LED wskazująca stan, patrz rozdział 3.1.3

Elementy obsługowe, patrz rozdział 3.1.4.1

3 Przyciski alfanumeryczne
Przyciski nawigacyjne (przyciski 2, 4, 6, 8)

4 Przyciski funkcyjne

5 Przycisk aplikacji

6 Przyciski sygnalizujące

7 Przyciski menu wraz z przyciskami programowalnymi
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3.1.2 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-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0++ gg
2g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Anmelden

3

2
1

654

Poz. Opis

1 Wiersz informacji

2 Wskaźnik paskowy

3 Typ masy / znak poprzedzający / stan równowagi

4 Informacja o statusie

5 Wartość masy

6 Symbole / jednostka masy

Typ masy / znak poprzedzający Opis

Masa brutto

Masa brutto (Gross) w trybie NTEP lub NSC

Masa netto (netto = brutto – tara)

Tara

tara zadana, niewytarowana
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Typ masy / znak poprzedzający Opis

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

Max obciążenie maks. (zakres ważenia)

Min masa minimalna

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.
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Symbol Opis

Ostrzeżenie ogólne

- 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 5500, 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

3.1.3 Diody LED

Stan roboczy Kolor Stan diody LED Opis

Praca normalna Wyłączona

Gotowość (stand-by) czerw-
ony

Świecenie ciągłe Wskaźnik jest wyłączony.

Przerwa w zasilaniu < 5 s czerw-
ony

Powolne miga-
nie

Po 5 s urządzenie kontynuuje nor-
malną pracę.

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.

Wyłączona Urządzenie wykonuje rozruch
ciepły, patrz PR 5500 , instrukcja
obsługi.
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3.1.4 Elementy obsługowe
- Obsługa przyciskami na panelu czołowym, patrz rozdział 3.1.4.1

- Obsługa przyciskami programowalnymi, patrz rozdział 3.1.4.2

- Obsługa przyciskami nawigacji, patrz rozdział 3.1.4.3

- Obsługa z klawiatury PC, patrz rozdział 3.1.4.4

3.1.4.1 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.

Przyciski aplikacji

Przycisk Opis

Rozpoczęcie wydruku specyicznego dla aplikacji.
Koniguracja odbywa się w menu aplikacji [Koniguracja] - [Format druku]-
[…].

Przyciski nawigacyjne

Przycisk Opis

▲ Przewijanie funkcji menu wstecz.

▼ Przewijanie funkcji menu naprzód.

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

▶ - 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 3.1.4.2.

Przejście do menu obsługi

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 (dla tej aplikacji jeszcze niezaimple-
mentowane).

Bez funkcji

Funkcje takie same, jak przycisk sygnalizacyjny .
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Panel przycisków alfanumerycznych

Przycisk przełączania
Naciśnięcie powoduje przełączenie między następującymi funkcjami:

-
Kursor

-
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.
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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".
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.

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.
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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.

Create user @admin

A
B
C

Enter user name and passwordEnter user name and password
User name
Password xxxxxxxx

Przed polem wprowadzania danych wyświetla się informacja, czy można wprowadzać
znaki numeryczne i/lub alfabetyczne (patrz strzałka).
Przejść przyciskiem kursora ▶ do pola wprowadzania danych.

Create user @admin
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name
Password xxxxxxxx

ABC..

Wyświetli się dane przełączenie (patrz strzałka).

Notyikacja:
Tabela znaków jest wyłączona.

Kombinacje przycisków

+

Wykonanie zimnego startu, patrz również instrukcja obsługi PR 5500 .
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3.1.4.2 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].

3.1.4.3 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.
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3.1.4.4 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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— Uruchomienie zlecenia Patrz rozdział 4.1.1
— Rozpoczęcie receptury Patrz rozdział 4.1.2
— Dozowanie pojedynczego materiału Patrz rozdział 4.1.3
— Zdalne uruchomienie przez wejścia

cyfrowe
Patrz rozdział 4.1.4

— Zdalne uruchomienie przez
komunikację

Patrz rozdział 4.1.5

— Start zlecenia Produkcja wybranego zlecenia.

— Zlecenie Wybór zlecenia.
— Receptura/materiał Recepturę/materiał można wyświetlić albo

wybrać dla nowego zlecenia.
— Wart. zad. Wartość zadaną receptury/materiału można

zmieniać.
— Start Rozpoczęcie produkcji.
— Nowy Tworzenie zlecenia, patrz rozdział 4.3.1.
— Skasuj Skasować zlecenie.
— Drukuj

— Wydruk danych zlecenia
"Nazwa zlecenia"

— Drukuj listę wszystkich zleceń
— Drukuj dane wszystkich zleceń
— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. zlec.
— Drukuj ostat. raport doz.

— Start receptury Produkcja wybranej receptury.

— Receptura Wybrać recepturę.
— Wart. zad. Wartość zadaną receptury można zmieniać.
— Powtórz Wprowadzona wartość: 1–998 razy

Notyikacja:
W przypadku wprowadzenia 999 receptura
jest ustawiona na "nieskończoność".

— Start Rozpoczęcie produkcji.
— Zlecenie Przejść do menu [Start zlecenia].

4 Budowa menu aplikacji

4.1 Produkcja
Produkcja

4.1.1 Start zlecenia
Produkcja

Start zlecenia

4.1.2 Start receptury
Produkcja

Start receptury
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— Drukuj Utworzenie nowego produktu w bazie danych.
— Wydruk danych receptury

"Nazwa receptury"
— Drukuj listę wszystkich

receptur
— Drukuj dane wszystkich

receptur
— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. receptury
— Drukuj ostat. raport doz.

— Dozowanie pojedynczego materiału Produkcja wybranego materiału.

— Materiał Wybrać materiał.
— Wart. zad. Wartość zadaną materiału można zmieniać.
— Start Rozpoczęcie produkcji.
— Drukuj

— Wydruk danych materiału
"Nazwa materiału"

— Drukuj listę wszystkich
materiałów

— Drukuj dane wszystkich
materiałów

— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. zlec.
— Drukuj ostat. raport doz.

— Zdalne uruchomienie przez wejścia
cyfrowe

Zdalne uruchomienie produkcji przez wejścia
cyfrowe. Funkcję należy uprzednio uaktywnić w
pozycji[Koniguracja]- [Parametry].

— Adres SPM %MX Patrz tabela SPM w rozdziale 12.
— Bit gotowy Odpowiednie wejście (zbocze rosnące)

uruchamia następnie przyporządkowaną
recepturę. Zaznaczyć haczykiem ☑ , aby
aktywować tę funkcję.

— Nazwa receptury Wybrać recepturę.
— Wart. zad. Wartość zadana receptury
— Start Rozpoczęcie produkcji.
— SPM- Poprzedni adres SPM
— SPM+ Następny adres SPM

4.1.3 Dozowanie pojedynczego materiału
Produkcja

Dozowanie pojedynczego materiału

4.1.4 Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe
Produkcja

Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe
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— Zdalne uruchomienie przez
komunikację

Uruchomienie produkcji przez komunikację, za
pośrednictwem adresów SPM.

— Drukuj ostatni bilet wiersza
— Drukuj ostat. bil. zlec.
— Drukuj ostat. raport doz.

— Tworzenie/edycja zlecenia patrz rozdział 4.3.1
— Tworzenie/edycja receptury patrz rozdział 4.3.2
— Tworzenie/edycja materiału patrz rozdział 4.3.3

— Tworzenie/edycja zlecenia Możliwe tylko wtedy, gdy uprzednio utworzono
materiały i co najmniej jedną recepturę.

— Nowy Utworzyć zlecenie.
— Nazwa zlec. Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków

alfanumerycznych.
— Nazwa prod. Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków

alfanumerycznych.
Możliwe tylko w przypadku wybrania w punkcie
[Koniguracja] - [Parametry].

— Nazwa receptury Wybrać recepturę.
— Wart. zad. Wartość zadana receptury/materiału
— Powtórz Wprowadzona wartość: 1–998 razy

Notyikacja:
W przypadku wprowadzenia 999 receptura
jest ustawiona na "nieskończoność".

— Pytanie o zlecenie Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych.
Możliwe tylko w przypadku wybrania w punkcie
[Koniguracja] - [Parametry].

— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Nazwa materiału Wybrać materiał.
— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.

— Start Bezpośrednie uruchomienie zlecenia
— Skasuj Skasować zlecenie.
— Drukuj

4.1.5 Zdalne uruchomienie przez komunikację
Produkcja

4.2 Drukuj bilety i raporty
Drukuj bilety i raporty

4.3 Bazy danych
Bazy danych

4.3.1 Tworzenie/edycja zlecenia
Bazy danych

Tworzenie/edycja zlecenia
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— Wydruk danych zlecenia
"Nazwa zlecenia"

— Drukuj listę wszystkich zleceń
— Drukuj dane wszystkich zleceń
— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. zlec.
— Drukuj ostat. raport doz.

— Tworzenie/edycja receptury

Notyikacja:
Przy pierwszym tworzeniu receptury można
bezpośrednio wprowadzić i zapisać nagłówek
receptury. Dopiero potem można dla każdego
nowego tworzenia receptury naciskać przycisk
programowalny [Nowy].

— Nowy Tworzenie receptury, parametry zależą od typu
receptury.

— Nazwa receptury Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych.

— Typ Wybór: automatyczny, sekwencyjny, dowolny
— Tworzenie procesu

porządkowania
Tylko wtedy, gdy wybrano typ "automatyczny"

— Bit zezwolenia Tylko wtedy, gdy wybrano typ "automatyczny"
— Bit aktywny Tylko wtedy, gdy wybrano typ "automatyczny"
— Ponowne obl. Tylko wtedy, gdy wybrano typ "sekwencyjny"

albo "dowolny".
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Dane nagłówka receptury zostaną zapisane.

Następnie można dalej edytować recepturę.
— Wiersz Numer kolejny wiersza receptury w recepturze
— Sekcja Tylko dla typu "automatycznego", dla trybu

ręcznego zawsze "1".
— Nazwa materiału Wybór materiału
— Wart. zad. Wartość zadana materiału
— + tolerancja/- tolerancja Tolerancja powyżej/poniżej wartości zadanej w

%
— Dodaj do sumy receptury Zaznaczyć haczykiem ☑, aby dodać każdą

wartość zadaną do sumy receptury.
— Względnie Zaznaczyć haczykiem ☑, aby relatywizować

(przeliczyć) wartości zadane.
— Wstaw Wstawianie wierszy receptury, aby wstawić

następny materiał.
— Materiał Tworzenie nowego materiału.
— Skasuj Kasowanie wiersza receptury.
— Wiersz-/Wiersz+

4.3.2 Tworzenie/edycja receptury
Bazy danych

Tworzenie/edycja receptury
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Przejście do poprzedniego/następnego wiersza
receptury.

— Edytuj Edycja receptury, patrz parametry w punkcie
menu [Nowy].

— Start Bezpośrednie uruchomienie receptury
— Skasuj Kasowanie receptury.
— Drukuj

— Wydruk danych receptury
"Nazwa receptury"

— Drukuj listę wszystkich
receptur

— Drukuj dane wszystkich
receptur

— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. receptury
— Drukuj ostat. raport doz.

— Tworzenie/edycja materiału

Notyikacja:
Przy pierwszym tworzeniu receptury można
bezpośrednio wprowadzić i zapisać nagłówek
receptury. Dopiero potem można dla każdego
nowego tworzenia receptury naciskać przycisk
programowalny [Nowy].

— Nowy Tworzenie materiału, parametry zależą od typu
materiału.

— Nazwa materiału Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych.

— Typ Wybór:
Bez funkcji; Napełn. netto; Wypełn. netto; Odej.
netto; Napełn. brutto; Odej. brutto;
Opróżnianie; Rejestruj; Ręczne napełn.; Ręczne
napełn. bez kontr.; Timer; Stop; Oczek. na SPM;
Ustaw. SPM; Reset SPM; Oczek. + reset.;
Wyjście analogowe; Wejście analogowe; Okn.
dialog.; Oczek. na wart. wej. analog.
Możliwe tylko w przypadku wybrania w punkcie
[Koniguracja] - [Parametry].

— Nazwa wagi Punkt ważenia A
— Wył. wstęp. Punkt przełączania z dozowania zgrubnego na

dokładne
Wprowadzona wartość: wartość masy,
zastosować jednostkę z wzorcowania.

— Pozost. mat. z doz. Punkt wyłączenia przed osiągnięciem wartości
zadanej

4.3.3 Tworzenie/edycja materiału
Bazy danych

Tworzenie/edycja materiału
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Wprowadzona wartość: wartość masy,
zastosować jednostkę z wzorcowania.

— Przepł. mat. Monitorowanie przepływu materiału
— Tryb restartu Zachowanie przy wyjściu poza tolerancję,

dodatkowym dozowaniu
Wybór: Tryb 0…4

— + tolerancja/- tolerancja Tolerancja powyżej/poniżej wartości zadanej w
%

— Czas oczekiwania Czas zatrzymania przed określeniem wagi
— Bit zezwolenia Ręcznie: Adres wejścia dla "Gotowe"
— Bit aktywny Automatycznie: Adres wejścia dla zwolnienia

dozowania
— Czas oczekiwania Czas zatrzymania przed określeniem wagi
— Kontrola nazwy Dotyczy tylko materiałów "Rejestruj" i "Okn.

dialog.".
Zaznaczyć haczykiem ☑, aby uaktywnić funkcję.

— Typ danych okna Wybór:
Brak okna, Tylko wiad., Tekst, Liczba całk.,
Liczba dzies., Masa, Tak/Nie, Nowa wart. zad.

— Wyjście adres SPM %MW Tylko dla wyjścia analogowego
— Wejście adr. SPM %MW Tylko dla wejścia analogowego/oczekiwania na

Analog wł.
— Jedn. wart. zad. Tylko dla wejścia/wyjścia analogowego/

oczekiwania na Analog wł.
— Poz. po przecinku Tylko dla oczekiwania na analog wł.
— Wart. zad. 0/4 mA,20 mA Tylko dla wejścia/wyjścia analogowego/

oczekiwania na Analog wł.
— Ogr. czas. Tylko dla Okn. dialog.
— Czas trwania Tylko dla oczekiwania na analog wł.
— + tolerancja/- tolerancja Tylko dla oczekiwania na analog wł.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.

— Start Dozowanie materiału.
— Skasuj Kasowanie materiału.
— Drukuj

— Wydruk danych materiału
"Nazwa materiału"

— Drukuj listę wszystkich
materiałów

— Drukuj dane wszystkich
materiałów

— Drukuj ostat. bil. wiersza
— Drukuj ostat. bil. zlec.
— Drukuj ostat. raport doz.

— Ustawić numer sekwencji? (1) patrz rozdział 4.4.1
— Raport produkcyjny patrz rozdział 4.4.2
— Raport zużycia patrz rozdział 4.4.3

4.4 Konserwacja aplikacji
Konserwacja aplikacji
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— Skasować raporty baz danych? (10) patrz rozdział 4.4.4
— Skasować pamięć drukarki? (20) patrz rozdział 4.4.5

— Ustawić numer sekwencji? (1) Wprowadzona wartość: 1–999 999

— Raport produkcyjny Nastąpi zsumowanie i wyświetlenie
wyprodukowanych materiałów w ramach jednej
receptury.

— Receptura Wybór receptury
— Produkcja Ilość jest tylko wyświetlana.
— Skasuj Nastąpi skasowanie ilości wyprodukowanej w

wybranej recepturze.
— Wszystkie Nastąpi skasowanie ilości wyprodukowanej we

wszystkich recepturach.
— Drukuj Nastąpi wydrukowanie w raporcie kolejno po

sobie ilości wyprodukowanej we wszystkich
recepturach.

— Raport zużycia Nastąpi zsumowanie i wyświetlenie zużytych
materiałów.

— Materiał Wybór materiału
— Zużycie Ilość jest tylko wyświetlana.
— Skasuj Nastąpi skasowanie wyświetlonej ilości.
— Wszystkie Nastąpi skasowanie zużycia wszystkich

materiałów.
— Drukuj Nastąpi wydrukowanie w raporcie kolejno po

sobie zużycia wszystkich materiałów.

— Skasować raporty baz danych? (10) Warunek:
Zaznaczyć haczykiem ☑ w menu [Koniguracja]
- [Parametry], aby uaktywnić "Zapis raportu w
bazie danych".
Liczba rekordów danych wyświetlana jest w
nawiasach.
Skasowanie nastąpi po pytaniu
zabezpieczającym.

4.4.1 Ustawić numer sekwencji? (1)
Konserwacja aplikacji

4.4.2 Raport produkcyjny
Konserwacja aplikacji

Raport produkcyjny

4.4.3 Raport zużycia
Konserwacja aplikacji

Raport zużycia

4.4.4 Skasować raporty baz danych? (10)
Konserwacja aplikacji
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— Skasować pamięć drukarki? (20) Warunek:
Liczba rekordów danych wyświetlana jest w
nawiasach.
Skasowanie nastąpi po pytaniu
zabezpieczającym.

— Wejścia Patrz rozdział 4.5.1.
— Wyjścia Patrz rozdział 4.5.2.
— ModBus-TCP Master Patrz rozdział 4.5.3.
— Limity Patrz rozdział 4.5.4.
— Parametry Patrz rozdział 4.5.5
— Format druku Patrz rozdział 4.5.6.
— Symulacja* Patrz rozdział 4.5.7.
— Drukowanie Patrz rozdział 4.5.8.

— Wejścia Przypisanie funkcji do zainstalowanych kart
wejść.

— Opcja Opcja 1, Opcja 2, Wew.
— Typ Tylko wskazanie
— Dalsze wiersze W zależności od typu wejścia
— Wejście 1–4
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wejście– Powrót do poprzedniego wejścia
— Wejście+ Przejście do następnego wejścia
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Wyjścia Przypisanie funkcji do zainstalowanych kart
wyjść.

— Opcja Opcja 1, Opcja 2, Wew.
— Typ Tylko wskazanie
— Dalsze wiersze w zależności od typu wyjścia
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wyjście– Przejście do poprzedniego wyjścia
— Wyjście+ Przejście do następnego wyjścia

4.4.5 Skasować pamięć drukarki? (20)
Konserwacja aplikacji

4.5 Koniguracja
Koniguracja

*Możliwa tylko wtedy, gdy jest aktywna licencja na dozowanie oraz gdy nie jest aktywny
parametr "Ustawienia zablokowane".

4.5.1 Wejścia
Koniguracja

Wejścia

4.5.2 Wyjścia
Koniguracja

Wyjścia
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— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— ModBus-TCP Master

— Błąd komunikacji Wybór: Ignoruj komunikat, Pokaż komunikat
— Moduł ModBus-TCP Wybór: Phoenix 1–8
— Aktyw. modułu Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić moduł.

Menu ulegnie rozszerzeniu.
— Adres IP Wprowadzić adres IP modułu.
— Typ we/wy Wybór: Wejście cyfr., Wyjście cyfr.
— Wejście 1–16
— Adres SPM %MX Patrz tabela SPM w rozdziale 12.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wejście/wyjście– Przejście do poprzedniego wejścia/wyjścia.
— Wejście/wyjście+ Przejście do następnego wejścia/wyjścia.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Limity Określenie punktów włączenia i wyłączenia.

— Waga Punkt ważenia A
— Limit 1–2 wł. Wprowadzanie 0 – maks. (masa maksymalna).

Zastosowanie jednostki z wzorcowania.
— Limit 1–2 wył. Wprowadzanie 0 – maks. (masa maksymalna).

Zastosowanie jednostki z wzorcowania.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Parametry Określanie parametrów dla aplikacji.

— Identyikator wagi Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych

— Uruchomienie zleceń Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić ten
rodzaj produkcji.

— Rozpoczęcie receptur Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić ten
rodzaj produkcji.
Wybór możliwy tylko spośród już utworzonych
receptur.

— Rozpoczęcie materiałów Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić ten
rodzaj produkcji. Można dozować pojedynczy
materiał.

— Uruchom. zdalne przez wejścia cyfr.

4.5.3 ModBus-TCP Master
Koniguracja

ModBus-TCP Master

4.5.4 Limity
Koniguracja

Limity

4.5.5 Parametry
Koniguracja

Parametry
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Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby przez wejście
cyfrowe rozpocząć realizację maks. 8 receptur.

— Nazwa produktu Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby przy tworzeniu
zlecenia zapytać o nazwę oraz wydrukować
bilety, jeżeli tak skonigurowano.

— Komentarz stały Następuje wprowadzenie tekstu bezpośrednio
do biletów.
Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych

— Pytanie o zlecenie Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych

— Pytanie o materiał Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków
alfanumerycznych

— Ponowne obl. Wybór uprawnienia do ponownego obliczania
receptury:
Wył., Operator, Kierownik działu, Administrator

— Identyikator Wybór formatu nazwy zlecenia, receptury i
materiału:
Tekst, Liczbowy

— Kontrola receptury Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby symulować
recepturę z podaną wartością zadaną
receptury.

— Bilet wiersza Na każdy wykonany wiersz zlecenia drukowane
są bilety, pod warunkiem, że materiał został
przetransportowany.
Wybór: 0, 1–10 razy

— Bilet zlecenia Po zakończeniu danego zlecenia drukowane są
bilety.
Wybór: 0, 1–10 razy

— Raport z dozowania Na zakończenie receptury można wydrukować
raport podsumowujący.
Raport może być szczegółowy albo minimalny
(jednowierszowy).
Wybór: 0, 1–10 razy

— Długi raport Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby wydrukować
szczegółowy raport z dozowania.

— Drukarka biletów Wybór: Brak drukarki, Drukarka, Drukarka 1,
Drukarka 2

— Drukarka rap. Wybór: Brak drukarki, Drukarka, Drukarka 1,
Drukarka 2

— Zapis raportu w bazie danych Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby po każdym
dozowaniu zapisać raport w bazie danych.

— jeśli baza danych jest pełna: Ten punkt menu ukazuje się tylko wtedy, gdy
jest zaznaczona haczykiem ☑ opcja [Zapis
raportu w bazie danych].
Wybór: Zatrzymanie produkcji, Kasowanie
najstarszych raportów
Jeżeli została wybrana opcja [Kasowanie
najstarszych raportów], produkcja jest
kontynuowana.

— Znaki ograniczające
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Znaki są pisane między utworzonymi
automatycznie nazwami zleceń/nazwami
receptur i numerami sekwencji.
Wybór: „ , #, ‚ ,*, -, /, ^, [spacja], -, ~

— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Format druku Określenie poszczególnych formatów druku.

— Szablon wydruku Bilet wiersza, Bilet zlecenia, Nagłówek raportu,
Wiersz raportu, Stopka raportu

— Wiersz 1–40 Spacja, ------, Przesun. stron, Zlecenia,
Receptura, Wiersz, Materiał, Okno odpow.,
Wart. zad., Wart. rzecz., Toleran., Status, Waga,
Zlec. przez, Zważ. przez, Początek, Koniec,
Oblicz. pon., Wydrukowane, Komentarz stały,
Zużycie, Nr sekwencyjny

— Wstaw Wstawianie pustego wiersza [pusty] przed
wybranym wierszem.

— Skasuj Kasowanie zaznaczonego wiersza.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Symulacja Możliwa tylko wtedy, gdy jest aktywna licencja
na dozowanie oraz gdy nie jest aktywny
parametr "Ustawienia zablokowane".

— Punkt ważenia A Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić punkt
ważenia do symulacji.

— Przepł. mat. Możliwy tylko wtedy, gdy wybrano punkt
ważenia.
Przejmuje wartość masy na wadze (tu: g).
Wprowadzić wartość dozowania zgrubnego:
np.: 100 g/s

— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Drukowanie

4.5.6 Format druku
Koniguracja

Format druku

4.5.7 Symulacja
Koniguracja

Symulacja

4.5.8 Drukowanie
Koniguracja

Drukowanie koniguracji.
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5 Uruchamianie

5.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem
Przed rozpoczęciem instalacji oraz przed uruchomieniem przeczytać koniecznie
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w rozdziale 2 podręcznika instalacji
PR 5500!

5.2 Włączanie urządzenia
Urządzenie można uruchomić w następujący sposób:

- przyciskami na panelu czołowym urządzenia

- z zewnętrznej klawiatury komputerowej PC

- z notebooka / komputera PC, za pomocą programu VNC (na załączonej płycie CD)

Po przyłączeniu napięcia zasilającego na wyświetlaczu i/lub ekranie notebooka /
komputera PC pojawią się komunikaty:

Checking…
Booting…
Restore…

Urządzenie uruchamia się.

PR 5500 - komunikat o typie urządzenia, PR 5500
- wersja BIOS
- wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia
- automatyczny test wyświetlacza
- wskazanie masy

No signal Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetwor-
niki wagowe, patrz też instrukcja obsługi PR 5500 .

No values from scale Komunikat o błędzie w przypadku braku komunikacji z
wagą xBPI, patrz też instrukcja obsługi PR 5500 .
Komunikat o błędzie, jeżeli nie można odczytać wartości
masy z PAC (przetwornika analogowo-cyfrowego), patrz
też instrukcja obsługi PR 5500 .

Scale not ready Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetwor-
niki wagowe ew. waga, patrz też instrukcja obsługi
PR 5500 .
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WP-A Max 3000g d= 0.01g

0.01++ gg
0g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Zgłosić

Wyświetla się wskazanie masy.
Po pierwszym włączeniu ustawić datę i czas, patrz instrukcja obsługi PR 5500 .

5.3 Logowanie użytkownika
Standardowo zarządzanie użytkownikami nie jest aktywne.
Uaktywnić zarządzanie użytkownikami w pozycji menu [Ustawienia systemowe] -
[Zarządzanie użytkownikami], patrz też instrukcja obsługi PR 5500.
Standardowo utworzone są uprawnienia aplikacji "Administrator", "Kierownik działu" oraz
"Operator", nie można ich też zmieniać.
Uprawnienia aplikacji są zdeiniowane w następujący sposób:

Uprawnienia użytkownika Operator Kierownik
działu

Administrator

Ważenie ✘ ✘ ✘

Tworzenie zlecenia ✘ ✘ ✘

Zmiana zlecenia ✘ ✘ ✘

Kasowanie zlecenia ✘ ✘ ✘

Ponowne obliczanie* ✘ ✘ ✘

Tworzenie materiału ✘ ✘

Edycja materiału ✘ ✘

Kasowanie materiału ✘ ✘

Tworzenie receptury ✘ ✘

Edycja receptury ✘ ✘

Kasowanie receptury ✘ ✘

Kasowanie danych raportu ✘ ✘

Kasowanie bazy danych raportów ✘

Kasowanie pamięci drukarki ✘

Ustawienia systemowe/Koniguracja ✘

Konserwacja aplikacji ✘ ✘

* Przyporządkowywanie użytkowników w pozycji
[Koniguracja] - [Parametry]- [Ponowne obl.]
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Notyikacja:

Aby uruchomić ew. skonigurować aplikację, konieczne jest zalogowanie
autoryzowanego użytkownika.

WP-A Max 3000g d= 0.01g

0.01++ gg
0g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Zgłosić

Operating @admin

Application menuApplication menu
Produkcja
Drukuj bilety i raporty
Bazy danych
Konserwacja aplikacji
Konfiguracja

System menuSystem menu
System setup
System information
System maintenance

Logout

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Logowanie].
2. Wprowadzić z klawiatury hasło i potwierdzić. Jeżeli zarządzanie użytkownikami nie

jest aktywne, należy tylko potwierdzić.

Wybiera się w nim menu aplikacji oraz menu systemowe.

Ukaże się menu obsługi.

3. Wybrać kursorem żądany punkt menu i potwierdzić wybór.
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5.4 Koniguracja
5.4.1 Informacje ogólne

W tym punkcie menu koniguruje się aplikację.

Notyikacja:

Jeżeli zarządzanie użytkownikami jest aktywne, konigurację można przeprowadzić
tylko wtedy, gdy jest zalogowany użytkownik z uprawnieniami "Kierownik działu" albo
"Administrator".

Operating @admin

Application menuApplication menu
Produkcja
Drukuj bilety i raporty
Bazy danych
Konserwacja aplikacji
Konfiguracja

System menuSystem menu
System setup
System information
System maintenance

Logout

5.4.2 Koniguracja wejść
Funkcja ta jest potrzebna do koniguracji wejść analogowych i cyfrowych.

- Wejście analogowe, patrz rozdział 5.4.2.1

- Wejścia cyfrowe, patrz rozdział 5.4.2.2

- Test kart we/wy, patrz instrukcja obsługi PR 5500.

W przypadku zmiany typu karty we/wy dane koniguracyjne pozostają zachowane.
Funkcje dla niezainstalowanej wagi można wybrać, ale nie będą one działać.
Wolne i zajęte adresy SPM udokumentowano w rozdziale 12.
Jeżeli jednemu adresowi SPM jest przyporządkowane więcej wejść, pierwszeństwo ma
wejście o wyższym numerze.
Opcja 1 = nr 1
Opcja 2 = nr 2
Wewnętrzne = nr 3
Nieużywane wejścia są ignorowane.
Typ karty oraz dostępne wejścia/wyjścia są rozpoznawane automatycznie.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

Wybrać kursorem pozycję [Koniguracja] i potwierdzić wybór.
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5.4.2.1 Wejście analogowe
Wejścia @admin

Opcja
Typ
Tryb
Adres SPM %MD

Opcja-1
Wejście analogowe

Prąd
0

Standard Zapisz

Wejścia @admin

Opcja
Typ
Tryb
Adres SPM %MD

id="BATCHING_Option_1"1 text end
Wejście analogowe

Prąd
0

Standard Zapisz

Opcja-1
Opcja-2
Wew.
Terminal obsługowy

Wejścia @admin

Opcja
Typ
Tryb
Adres SPM %MD

Opcja-2
Wejście analogowe

Prąd
0

Standard Zapisz

Wejścia @admin

Opcja
Typ
Tryb
Adres SPM %MD

Opcja-2
Wejście analogowe

id="BATCHING_Current"3 text end
0

Standard Zapisz

Prąd
Napięcie

Wybrać w menu obsługi pozycję [Koniguracja] - [Wejścia] i potwierdzić wybór.

1. Wybrać kursorem pozycję [Opcja] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.

3. Wybrać kursorem pozycję [Tryb] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

4. Wybrać kursorem odpowiedni rodzaj wejścia (patrz też instrukcja obsługi PR 5500) i
potwierdzić wybór.
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Wejścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Tryb
Adres SPM %MD

Opcja-2
Wejście analogowe

Prąd
127

Standard Zapisz

Notyikacja:

Jeżeli adres SPM jest równy 0, wartość analogowa nie jest zapisywana w SPM.

Ogólnie:

Nie można nadpisywać zarezerwowanych adresów SPM wejść analogowych.

5.4.2.2 Wejścia cyfrowe
Wejścia @admin

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX

Wew.
Wejście cyfrowe

1
-1

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

Wejścia @admin

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX %MX

id="BATCHING_Build_minus_In"1 text end
Wejście cyfrowe

1
-1

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

Opcja-1
Opcja-2
Wew.

5. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM%MD].
6. Wybrać z klawiatury wolny adres %MD (patrz rozdział 12) i potwierdzić wybór.
7. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
8. Nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać kursorem pozycję [Opcja] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.
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Wejścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX

Wew.
Wejście cyfrowe

1
-1

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

Wejścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX

Wew.
Wejście cyfrowe

1
1088

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

Notyikacja:

Adres ujemny odwraca funkcję.

Wejścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX

Wew.
Wejście cyfrowe

2
-1

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

Wejścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wejście
Adres SPM %MX

Wew.
Wejście cyfrowe

2
1089

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

3. Wybrać kursorem pozycję [Wejście] i potwierdzić wybór.
4. Potwierdzić wejście "1".

5. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
6. Wprowadzić z klawiatury wolny adres %MX (patrz instrukcja obsługi PR 5500) i

potwierdzić wybór.

7. Aby skonigurować następne wejście, nacisnąć przycisk programowalny [Wejście+].
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Notyikacja:

Wartość wejścia cyfrowego nie jest zapisywana w pamięci SPM, jeżeli adres = 0 (jest
nieaktywny).

5.4.3 Koniguracja wyjść
Funkcja ta jest potrzebna do koniguracji wyjść analogowych i cyfrowych.

- Wyjście analogowe, patrz rozdział 5.4.3.1.

- Dostosowanie wyjścia analogowego, patrz instrukcja obsługi PR 5500.

- Wyjścia cyfrowe, patrz rozdział 5.4.3.3.

- Test kart we/wy, patrz instrukcja obsługi PR 5500.

W przypadku zmiany typu karty we/wy dane koniguracyjne pozostają zachowane.
Funkcje dla niezainstalowanej wagi można wybrać, ale nie będą one działać.
Wolne i zajęte adresy SPM udokumentowano w rozdziale 12.
Przyporządkowanie adresów SPM do wagi jest ważne tylko wtedy, gdy waga istnieje.
Nieprzypisane wyjścia zostaną wyłączone.
Typ karty oraz dostępne wejścia/wyjścia są rozpoznawane automatycznie.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

8. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
9. Wprowadzić z klawiatury wolny adres %MX (patrz instrukcja obsługi PR 5500) i

potwierdzić wybór.
10. Wejścia 3+4 skonigurować w ten sam sposób.
11. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
12. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Wybrać w menu obsługi pozycję [Koniguracja] - [Wyjścia] i potwierdzić wybór.
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5.4.3.1 Wyjście analogowe

Wartość masy z wybranego punktu ważenia jest przesyłana do wyjścia.
Wyjścia @admin

Opcja
Typ
Źródło danych
Wart. analog.
Zakres
W przypadku błędu ADU
Przy < zero
Przy > MAKS

Opcja-1
Wyjście analogowe

Pkt waż. A
Brutto

4–20 mA
0 mA
0 mA

20 mA

Standard Zapisz

Wyjścia @admin

Opcja
Typ
3 text start
## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error
Wyjścia cyfrowe

1
-1

Standard Zapisz

Opcja-1
Opcja-2
Wew.
Terminal obsługowy

Wyjścia @admin

Opcja
Typ
Źródło danych
Wart. analog.
Zakres
W przypadku błędu ADU
Przy < zero
Przy > MAKS

Opcja-1
Wyjście analogowe

Pkt waż. A
Brutto

4–20 mA
0 mA
0 mA

20 mA

Standard Zapisz

1. Wybrać kursorem pozycję [Opcja] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.
Wyświetlą się ustawienia fabryczne.

3. Skonigurować wyjście analogowe zgodnie z poniższą tabelą.
4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Wyjście analogowe

Pozycja menu Pole wyboru Opis

[Źródło
danych]

Punkt ważenia
A

Wyświetlenie wartości masy wagi.
0 – Max przetwarzane są na 0/4 mA – 20 mA.

[Wartość anal-
ogowa]

Brutto
Netto/brutto
Netto / 0 mA
Netto / 4 mA
Netto / 20 mA

Wyświetlenie wartości brutto
Wyświetlenie wartości netto, jeżeli wykonano tarowa-
nie, w przeciwnym razie brutto
Wyświetlenie wartości netto, jeżeli wykonano tarowa-
nie, w przeciwnym razie 0 mA
Wyświetlenie wartości netto, jeżeli wykonano tarowa-
nie, w przeciwnym razie 4 mA
Wyświetlenie wartości netto, jeżeli wykonano tarowa-
nie, w przeciwnym razie 20 mA

[Zakres] 0–20 mA
4–20 mA

Wartość 0 – Max jako 0–20 mA
Wartość 0 – Max jako 4–20 mA

[W przypadku
błędu ADU]

0 mA
4 mA
20 mA
Zatrzym.

Ustawić wyjście na 0 mA.
Ustawić wyjście na 4 mA.
Ustawić wyjście na 20 mA.
Pozostaje ostatnia wartość wyjściowa.

[Przy < 0] 0 mA
4 mA
20 mA
Zatrzym.
liniowo

Ustawić wyjście na 0 mA.
Ustawić wyjście na 4 mA.
Ustawić wyjście na 20 mA.
Pozostaje ostatnia wartość wyjściowa.
Tylko dla [4–20 mA]:
Wyjście obniża się poniżej 4 mA do ograniczenia.

[Przy > Max] 0 mA
4 mA
20 mA
Zatrzym.
liniowo

Ustawić wyjście na 0 mA.
Ustawić wyjście na 4 mA.
Ustawić wyjście na 20 mA.
Pozostaje ostatnia wartość wyjściowa.
Wyjście zwiększa się do powyżej 20 mA do ogranicze-
nia.

5.4.3.2 Dostosowanie wyjścia analogowego

Prąd wyjścia analogowego po stronie odbiorczej (sterownik PLC) prowadzony jest
najczęściej przez rezystor, mierzony jako napięcie, a następnie doprowadzany do postaci
cyfrowej. Prąd wyjścia można dostosować w małych zakresach. Jest to wymagane wtedy,
gdy występują niewielkie odchylenia od wartości nominalnej w przyłączonym sterowniku
PLC.

Notyikacja:

Dostosowanie wyjścia analogowego, patrz instrukcja obsługi PR 5500.
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5.4.3.3 Wyjścia cyfrowe
Wyjścia @admin

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

Wew.
Wyjście cyfrowe

1
1025

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

Wyjścia @admin

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

id="BATCHING_Build_minus_In"1 text end
Wyjście cyfrowe

1
1025

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

Opcja-1
Opcja-2
Wew.

Wyjścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

Wew.
Wyjście cyfrowe

1
1025

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

Wyjścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

Wew.
Wyjście cyfrowe

1
13313

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

1. Wybrać kursorem pozycję [Opcja] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.

3. Wybrać kursorem pozycję [Wyjście] i potwierdzić wybór.
4. Potwierdzić wyjście "1".

5. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
6. Wprowadzić z klawiatury odpowiedni dla punktu ważenia stały albo wolny

adres %MX (patrz też instrukcja obsługi PR 5500) i potwierdzić wybór.
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Notyikacja:

Adres SPM %MX dla nieużywanego wyjścia cyfrowego = 0

Adres ujemny odwraca funkcję.

Konfiguracja wyjść @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

Wew.
Wyjścia cyfrowe

2
-1

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

Wyjścia @admin

1
2
3

Opcja
Typ
Wyjście
Adres SPM %MX

Wew.
Wyjście cyfrowe

2
13314

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

5.4.4 Koniguracja modułu ModBus-TCP Master
Moduł Modbus-Master obsługuje w tej aplikacji maks. 8 predeiniowanych modułów
ModBus.

- Obsługiwane moduły, patrz rozdział 5.4.4.1

- Narzędzie koniguracyjne, patrz rozdział 5.4.4.2

- Koniguracja w urządzeniu, patrz rozdział 5.4.4.3

Wybrać w menu obsługi pozycję [Koniguracja] - [ModBus-TCP Master] i potwierdzić
wybór.

5.4.4.1 Obsługiwane moduły

Moduły 1–4
Moduły 1‑4 są to moduły typu:
Phoenix Contact Inline Block IO (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Każdy z nich posiada po 16 wejść cyfrowych i po 16 wyjść cyfrowych.

7. Aby skonigurować następne wyjście, nacisnąć przycisk programowalny [Wyjście+].

8. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
9. Wprowadzić z klawiatury odpowiedni dla punktu ważenia stały albo wolny

adres %MX (patrz też instrukcja obsługi PR 5500) i potwierdzić wybór.
10. Wyjścia 3+4 skonigurować w ten sam sposób.
11. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
12. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Moduły 5–6
Moduły 5‑6 są to moduły typu:

- Moduł inline Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Moduł wyjściowy Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Moduł wyjściowy Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Każdy z nich posiada po 8 wejść cyfrowych i po 36 wyjść cyfrowych.
Moduły 7–8
Moduły 7‑8 są to moduły typu:

- Moduł inline Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Moduł wyjściowy Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Moduł wyjściowy Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Zasilacz Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)

- Moduł wyjściowy Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Mają one łącznie 8 wejść cyfrowych i 52 wyjścia cyfrowe.

5.4.4.2 Narzędzie koniguracyjne

Moduły należy skonigurować od strony sprzętu zgodnie z instrukcją opracowaną przez
irmę Phoenix. Ponadto każdemu zaciskowi należy przypisać adres IP. Firma Phoenix
udostępnia służące do tego narzędzie koniguracyjne (Tool) "IPAssign.exe".

5.4.4.3 Koniguracja w urządzeniu
Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

Konfiguracja ModBus-TCP @admin

Błąd komunikacji
Moduł ModBus-TCP
Aktyw. modułu

Pokaż komunikat
Phönix 1:16IN:16OUT nie...

Standard Zapisz

1. Wybrać w menu obsługi pozycję [Koniguracja] - [ModBus-TCP Master] i potwierdzić
wybór.

2. Wybrać [Błędy komunikacji] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.
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Konfiguracja ModBus-TCP @admin

Błąd komunikacji
Moduł ModBus-TCP
Aktyw. modułu

id="BATCHING_Show_Message"1 text end
Phönix 1:16IN:16OUT nie...

Standard Zapisz

Ignoruj komunikat
Pokaż komunikat

Konfiguracja ModBus-TCP @admin

Błąd komunikacji
Moduł ModBus-TCP
Aktyw. modułu

Pokaż komunikat
Phönix 1:16IN:16OUT nie...

Standard Zapisz

Konfiguracja ModBus-TCP @admin

Błąd komunikacji
Moduł ModBus-TCP
Aktyw. modułu

Pokaż komunikat
Phönix 1:16IN:16OUT nie...

Standard Zapisz

Phönix 1: 16IN:16OUT nieaktywn.
Phönix 2: 16IN:16OUT nieaktywn.
Phönix 3: 16IN:16OUT nieaktywn.
Phönix 4: 16IN:16OUT nieaktywn.
Phönix 5: 8IN:36OUT nieaktywn.
Phönix 6: 8IN:36OUT nieaktywn.
Phönix 7: 8IN:52OUT nieaktywn.
Phönix 8: 8IN:52OUT nieaktywn.

Konfiguracja ModBus-TCP @admin

Błąd komunikacji
Moduł ModBus-TCP
Aktyw. modułu
Adres IP
Typ we/wy
Wejście
Adres SPM %MX

Pokaż komunikat
Phönix 1:16IN:16OUT Aktywn.

0.0.0.0
Wejście cyfrowe

1
16384

Standard Wejście- Wejście+ Zapisz

[Adres IP]

Wybór: w porozumieniu z odpowiedzialnym administratorem systemu

3. Wybrać kursorem odpowiednią funkcję (tu: "Wyświetl komunikat") i potwierdzić
wybór.

4. Wybrać kursorem pozycję [Moduł ModBus] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

5. Wybrać kursorem odpowiedni moduł (tu: "Phoenix 1: …") i potwierdzić wybór.

6. Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić moduł.
7. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[Typ we/wy]

Wybór: Wejście cyfr., Wyjście cyfr.

[Wejście/wyjście]

Wybór: Wejście+/wyjście+ (wyżej), Wejście–/wyjście– (niżej)

[Adres SPM %MX]

Wprowadzona wartość: stały adres SPM, patrz rozdział 12.

5.4.5 Koniguracja limitów
Każdy limit składa się z punktu włączającego i wyłączającego, które umożliwiają
zdeiniowanie histerezy.
Te 4 wartości na każdy punkt ważenia są wprowadzane wg tego samego schematu.
Wartości mogą się mieścić w przedziale od -0,01 × maks. do 1,01 × maks. der dla każdej
wagi.
Adresy SPM dla limitów, patrz rozdział 12.
Podczas dozowania nie pełnią one żadnej funkcji.
Przykład 1:

Sygnał wyjściowy (Limit 1 out) od wartości granicznej 1 (Limit 1) przełącza powyżej masy
(Wgt) 900 g do stanu wyłączenia (OFF).
Sygnał wyjściowy (Limit 2 out) od wartości granicznej 2 (Limit 2) przełącza poniżej masy
290 g do stanu wyłączenia (OFF).
Obie wartości graniczne mają histerezę równą 10 g.
W przypadku awarii zasilania oba wyjścia przejdą do stanu wyłączenia (OFF), co oznacza,
że w tym samym czasie wskazywane są jednocześnie niedobór i przepełnienie.

8. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia
fabryczne.

9. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Przykład 2:

Jeżeli limity 1 i 2 (Limit 1 i Limit 2) są takie same dla "wł." i "wył." (on = of),

- wyjście 1 (Limit 1 out) włącza się (ON), gdy masa (Wgt) przekroczy wartość.

- wyjście 2 (Limit 2 out) wyłącza się (OFF), gdy masa (Wgt) spadnie poniżej wartości.
Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

Wybór punktu ważenia
Limity @admin

Nazwa wagi
Limit 1 wł.
Limit 1 wył.
Limit 2 wł.
Limit 2 wył.

Pkt waż. A
0.0 g
0.0 g
0.0 g
0.0 g

Standard Zapisz

1. Wybrać kursorem pozycję [Limity] i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem pozycję Nazwa wagi i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.
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Limity @admin

Waga
Limit 1 wł.
Limit 1 wył.
Limit 2 wł.
Limit 2 wył.

id="OPERATING_Weighing_point_A"1 text end
0.0 g
0.0 g
0.0 g
0.0 g

Standard Zapisz

Pkt waż. A

Określenie limitów zgodnie z przykładem 1
Limity @admin

1
2
3

Nazwa wagi
Limit 1 wł.
Limit 1 wył.
Limit 2 wł.
Limit 2 wył.

Pkt waż. A
890.0 g
900.0 g
300.0 g
290.0 g

Standard Zapisz

5.4.6 Parametry
W tym punkcie menu ustawia się parametry, obowiązujące we wszystkich aplikacjach.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

3. Potwierdzić punkt ważenia.

4. Wybrać kursorem odpowiednie wiersze i potwierdzić wybór.
5. Wprowadzić z klawiatury żądane wartości (tu: patrz przykład 1) i potwierdzić wybór.
6. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
7. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać kursorem pozycję [Parametry] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.
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Parametry @admin
A
B
C

Identyfikator wagi
Uruchomienie zleceń
Rozpoczęcie receptur
Rozpoczęcie materiałów
Uruchom. zdalne przez wejścia cyfr.
Z nazwami produktów
Komentarz stały
Pytanie o zlecenie
Pytanie o materiał
Ponowne obl.
Identyfikator
Kontrola receptury

PR 5500-Batching

Należy sprawdzić!

Operator
liczbow.

Standard Zapisz

[Identyikator wagi]

Wprowadzona wartość: Maks. 18 znaków alfanumerycznych z klawiatury.

[Uruchomienie zleceń]

Jeżeli pozycja ta jest aktywna, można pracować ze zleceniami. Musi być aktywna co
najmniej jedna z możliwości (Rozpocznij zlecenia/receptury/materiały). Wyłączone
opcje rozpoczynania nie są proponowane. Jeżeli aktywna jest tylko jedna z trzech
możliwości, okno wyboru zostaje pominięte i można wykonać podany rodzaj
produkcji.

[Rozpoczęcie receptur]

Jeżeli pozycja ta jest aktywna, można pracować z recepturami.

Aby dozować zgodnie z recepturą, tworzy się automatycznie zlecenie. Wybór możliwy
tylko spośród już utworzonych receptur.

Zlecenie otrzymuje nazwę receptury (maks. 18 znaków) z dołączonym numerem
sekwencyjnym (numer sekwencyjny ma co najmniej 3 cyfry i separator). Nazwa
receptury zostanie w takim przypadku odpowiednio skrócona.

[Rozpoczęcie materiałów]

Jeżeli punkt ten jest aktywny, można dozować poszczególne materiały. Materiał musi
już być utworzony.

Następuje automatyczne utworzenie jednowierszowej receptury i zlecenia.

Receptura i zlecenie otrzymują nazwę materiału (maks. 18 znaków) z dołączonym
numerem sekwencyjnym (numer sekwencyjny ma co najmniej 3 cyfry i separator).
Nazwa materiału zostanie w takim przypadku odpowiednio skrócona.

[Uruchom. zdalne przez wejścia cyfr.]

Jeżeli punkt ten jest aktywny, można rozpocząć maks. 8 receptur poprzez wejścia
cyfrowe, szczegóły – patrz rozdział 6.4.5.

[Z nazwami produktów]

Jeżeli punkt ten jest aktywny, podczas tworzenia zlecenia następuje zapytanie o
nazwę, drukowaną na bilecie, jeżeli tak skonigurowano.

Nazwa produktu jest drukowana na biletach pod pozycją "Produkt". Nazwa ta
oznacza wynik produkcji. Dla procesu produkcyjnego nazwa produktu nie ma
znaczenia.

2. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[Komentarz stały]

Podany tu tekst jest wprowadzany bezpośrednio do biletów. Jeżeli odpowiedni tekst
nie istnieje, odpowiedni wiersz nie jest drukowany.

[Pytanie o zlecenie], [pytanie o materiał]

Zapytanie o współczynniki następuje podczas tworzenia zlecenia lub materiału.
Znaczenie współczynnika może się zmieniać.

Wprowadzany jest tutaj zastosowany tekst podpowiedzi. Jeżeli tekst ten nie istnieje,
zapytanie nie następuje.

[Ponowne obl.]

Zlecenie na recepturę fakultatywną może być ponownie obliczane w przypadku
dozowań poza zakresem tolerancji. W ustawieniu określa się, czy ta funkcja jest
dostępna dla użytkownika oraz konieczne uprawnienia:

[Wył.] Bez ponownego obliczania

[Operator] Ponowne obliczenie możliwe dla operatora, kierownika
działu, administratora

[Kierownik działu] Ponowne obliczenie możliwe dla kierownika działu i admi-
nistratora

[Administrator] Ponowne obliczenie możliwe tylko dla administratora

[Identyikator]

Format wprowadzania nazw zlecenia, receptury i materiału można wybierać między
[Liczbowy] a [Tekst]. Deinicja wpływa na tryb wprowadzania. Identyikator jest
zapisywany zawsze jako ciąg znaków.

Przyciskiem można przełączyć na inny rodzaj. W przypadku wybrania opcji
[Tekst] zaleca się przyłączenie klawiatury komputera PC.

Ponieważ identyikator zapisywany jest jako tekst można go obsługiwać w sposób
mieszany (np.: materiał i receptury można dla lepszej czytelności wyświetlać jako
tekst, zlecenia jako numery).

[Kontrola receptury]

Jeżeli punkt ten jest aktywny, następuje przebieg kontrolny wybranej receptury z
podanymi wartościami zadanymi receptury.

Sprawdzana masa nie może przekroczyć wartości maksymalnej dla danej wagi ani też
przyjąć wartości ujemnej.

Nie można wykryć przeciążenia wagi. W przypadkach, w których materiał jest
pobierany bez wpisu do receptury, przebieg kontrolny może zgłosić przeciążenie,
które w rzeczywistości nie ma miejsca.

5 Uruchamianie Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-51



W takich i podobnych przypadkach przebieg kontrolny musi pozostać wyłączony.

Obliczenia wykonywane przez przebieg kontrolny receptury:

Tara Wart. zad. Przebieg kontrolny

Napełnianie netto B1 B T+SP SIM+SP

Napełn. netto B2 T T+SP T+SP

Napełnianie brutto B3 0 SP SP

Odej. netto B4 B T-SP T-SP

Odej. brutto B6 B SP SP

Opróżnianie B8 B 0 0

Napełnianie ręczne D1 B T+SP SIM+SP

Ręcznie bez kontroli D2 B T+SP SIM+SP

B: brutto, T: tara, SP: wartość zadana, SIM: masa do kontroli

Parametry @admin
1
2
3

Bilet wiersza
Bilet zlecenia
Raport z dozowania
Długi raport
Drukarka biletów
Drukarka rap.
Zapis raportu w bazie danych
Znaki ograniczające

1 raz
1 raz
1 raz

Drukarka 1
Drukarka

~

Standard Zapisz

[Bilet wiersza]

Interfejs [Drukarka biletów] umożliwia drukowanie (np. biletów samoprzylepnych) po
każdym wykonanym wierszu receptury, pod warunkiem że nastąpił transport
materiału. Funkcję tę włącza się, podając liczbę biletów.

n ≥ 1 raz: na każdy wiersz receptury zostanie wydrukowane n biletów.

n = 0 razy: nastąpi utworzenie biletu, ale nie będzie drukowany, wywołanie

przyciskiem .

W przypadku receptur automatycznych nie drukuje się biletów wierszy. Obowiązuje
to również dla NLE. Formaty wydruków – patrz rozdział 5.4.7.

[Bilet zlecenia]

Interfejs [Drukarka biletów] umożliwia drukowanie biletów po zakończeniu danego
zlecenia. Funkcję tę włącza się, podając liczbę biletów.

n ≥ 1 raz: na każde zlecenie zostanie wydrukowane n biletów.

n = 0 razy: nastąpi utworzenie biletu, ale nie będzie drukowany, wywołanie

przyciskiem .

Utworzenie biletu nie nastąpi, jeżeli dozowany był tylko jeden materiał. Obowiązuje
to również dla NLE. Formaty wydruków – patrz rozdział 5.4.7.

Batch PR 5500/83 5 Uruchamianie

PL-52 Minebea Intec



[Raport z dozowania]

Za pośrednictwem interfejsu [Drukarka rap.] na koniec receptury można wydrukować
raport podsumowujący. Raport może być szczegółowy albo minimalny.

[Długi raport]

Jeżeli punkt ten jest aktywny, za pośrednictwem interfejsu [Drukarka rap.] następuje
wydruk długiego raportu (informacje w nagłówku i stopce na jednym wydruku).
Raport ten można skonigurować za pomocą NLE.

Jeżeli punkt ten nie jest aktywny, drukowany jest raport jednowierszowy, składający
się z daty/czasu, zlecenia, receptury i wyprodukowanej ilości.

Parametry @admin

Bilet wiersza
Bilet zlecenia
Raport z dozowania
Długi raport
Drukarka biletów
Drukarka rap.
Zapis raportu w bazie danych
Znaki ograniczające

1 raz
1 raz
1 raz

Drukarka 1
Drukarka

~

Standard Zapisz

Parametry @admin

Bilet wiersza
Bilet zlecenia
Raport z dozowania
Długi raport
Drukarka biletów
Drukarka rap.
Zapis raportu w bazie danych
Znaki ograniczające

1 raz
1 raz
1 raz

id="BATCHING_App_dot__Printer_1"5 text end
id="BATCHING_Def_dot__Printer"6 text end

"

Standard Zapisz

brak drukarki
Drukarka
Drukarka 1
Drukarka 2

Wybór: Brak drukarki, Drukarka, Drukarka 1, Drukarka 2

Warunkiem jest koniguracja w menu systemowym w pozycji [Ustawienia systemowe]
- [Podłączone urządzenia]

Drukarka biletów:

Na tej drukarce drukowane są wszystkie bilety. Szerokość wydruku ustawiono na
40 znaków na wiersz.

Drukarka rap.:

Na tej drukarce wierszowej drukowane są wszystkie raporty. Szerokość wydruku
ustawiono na 80 znaków na wiersz.

[Zapis raportu w bazie danych]

Jeżeli punkt jest aktywny, każde dozowanie zapisywane jest w bazie danych
RAPORTÓW. Po każdym dozowaniu następuje zapis w bazie danych.

Rekord z numerem wiersza 0 generowany jest jako podsumowanie receptury. Jeżeli
rekordów nie można odebrać, należy je usunąć, patrz rozdział 6.3.5.

3. Wybrać kursorem pozycję [Drukarka biletów], [Drukarka rap.] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

4. Wybrać kursorem odpowiednią drukarkę i potwierdzić wybór.
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Oprócz tego ukazuje się punkt menu [jeśli baza danych jest pełna:].

Parametry @admin

Kontrola receptury

Bilet wiersza

Bilet zlecenia

Raport z dozowania

Długi raport

Drukarka biletów

Drukarka rap.

Zapis raportu w bazie danych

jeśli baza danych jest pełna:

Znaki ograniczające

0 raz

0 raz

0 raz

Drukarka 2

Drukarka 2

zatrzymanie produkcji

"

Standard Zapisz

[jeśli baza danych jest pełna:]

Ten punkt menu ukazuje się tylko wtedy, gdy jest aktywna opcja [Zapis raportu w
bazie danych].

Wybór: zatrzymanie produkcji, kasowanie najstarszych raportów

Parametry @admin

Kontrola receptury

Bilet wiersza

Bilet zlecenia

Raport z dozowania

Długi raport

Drukarka biletów

Drukarka rap.

Zapis raportu w bazie danych

jeśli baza danych jest pełna:

Znaki ograniczające

0 raz

0 raz

0 raz

Drukarka 2

Drukarka 2

9 text end

"

Standard Zapisz

zatrzymanie produkcji

kasowanie najstarszych raportów

Produkcję zatrzymuje się przyciskiem [zatrzymanie produkcji].

Poleceniem [kasowanie najstarszych raportów] usuwa się z bazy danych najstarszy
raport. Produkcja jest kontynuowana.

[Znaki ograniczające]

W raporcie z dozowania znak ograniczający jest pisany zawsze między utworzonymi
automatycznie nazwami zleceń / nazwami receptur i numerami sekwencyjnymi.

Wybór: „ , #, [przecinek] ,*, -, /, ^, [spacja], -, ~

Przykład:

W utworzonej recepturze należy dozować materiał (mąkę). Następuje automatyczne
utworzenie zlecenia.

Numer zlecenia składa się z nazwy receptury + znaku ograniczającego + numeru
sekwencyjnego z zerami poprzedzającymi. Kolejne miejsca zajmują nazwa materiału i
wartość zadana.

06.03.2013 14:55:17 Mąka R~014 Mąka R 500.0 g
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Przykład:

Materiał należy dozować bez utworzonej receptury.

Następuje automatyczne utworzenie zlecenia. Numer zlecenia składa się z nazwy
receptury + znaku ograniczającego + numeru sekwencyjnego z zerami
poprzedzającymi. Kolejne miejsca zajmują nazwa utworzonej automatycznie
receptury (identyczna jak nazwa zlecenia) i wartość zadana materiału.

06.03.2013 14:09:48 Mąka~001 Mąka~001 500.0 g

5.4.7 Format druku
Projektowanie biletów i raportów z dozowania odbywa się w module koniguracyjnym.
Wydruki bazy danych, takie jak materiał albo receptura są zadane na stałe, a ich zmiana
jest niemożliwa.
Istnieją różne zakresy:

- Bilety dokumentujące przebieg dozowania deiniuje się wierszami. Jeden wiersz
zawiera maks. 39 znaków. Nazwa NLE (NiceLabelExpress): "TLine.lbl"

- Bilety dokumentujące zlecenie/recepturę deiniuje się wierszami. Jeden wiersz
zawiera maks. 39 znaków. Nazwa NLE: "TOrder.lbl"

- Informacje zawarte w nagłówku i stopce raportu z dozowania deiniuje się wierszami.
Jeden wiersz zawiera maks. 39 znaków. Nazwa NLE: "RHeader.lbl" i "RTrailer.lbl"

- Wiersze raportu z dozowania deiniuje się kolumnami. Szerokość wydruku określa
suma kolumn. Liczbę wierszy określa receptura*. Nazwa NLE: "RLine.lbl"

* Materiały z kontrolą ID generują w odpowiednim układzie dodatkowy wiersz.
Materiały z włączonym oknem dialogowym również generują w odpowiednim
układzie dodatkowy wiersz.

Dla jednego zakresu można wybierać tylko treści wierszy możliwe dla tego zakresu.
Możliwe funkcje – patrz rozdział 10.3 oraz 10.4.

Notyikacja:

Jeżeli dla danego zakresu jest dostępny bilet NLE, poniższa koniguracja nie ma
znaczenia. Wydruk będzie określony całkowicie przez NLE.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia
fabryczne.

6. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Format druku @admin

Szablon wydruku
Użyj NLE
Wiersz 1
Wiersz 2
Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5
Wiersz 6
Wiersz 7
Wiersz 8
Wiersz 9
Wiersz 10

Bilet wiersza

Wiersz pusty
Nazwa zlec.

---------
Nazwa receptury

Nr wiersza receptury
Nazwa materiału
Okno odpowiedzi
Wartość zadana

Czas druku
Aktualna wartość

Standard Wstaw Skasuj Zapisz

Format druku @admin

Szablon wydruku
1: Wiersz pusty
2: Zlecenie
3: ---------
4: Receptura
5: Wiersz
6: Materiał
7: Okno odpowiedzi
8: Wartość zadana
9: Wydrukowan.
10: Wart. rzecz.

id="BATCHING_Line_ticket"1 text end

Standard Wstaw Skasuj Zapisz

Bilet wiersza
Bilet zlecenia
Nagłówki raportu
Wiersz raportu
Stopki raportu

Wybór: Bilet wiersza (patrz rozdział 10.3.2), Bilet zlecenia (patrz rozdział 10.3.3),
Nagłówki raportu (patrz rozdział 10.4), Wiersz raportu (patrz rozdział 10.4), Stopki
raportu (patrz rozdział 10.4)

Format druku @admin

Szablon wydruku
Użyj NLE
Wiersz 1
Wiersz 2
Wiersz 3
Wiersz 4
Wiersz 5
Wiersz 6
Wiersz 7
Wiersz 8
Wiersz 9
Wiersz 10

Bilet wiersza

Wiersz pusty
Nazwa zlec.

---------
Nazwa receptury

Nr wiersza receptury
Nazwa materiału
Okno odpowiedzi
Wartość zadana

Czas druku
Aktualna wartość

Standard Wstaw Skasuj Zapisz

[Wiersz 1–40]

Wybór: Wiersz pusty, -------, Przesun. stron, Nazwa zlec., Nazwa prod., Nazwa
receptury, Nr wiersza receptury, Nazwa materiału, Okno odpow., Wart. zad., Wartość
aktualna, Tolerancja (bilet), Stan dozow., - tolerancja, + tolerancja, Nazwa wagi, Zlec.
przez, Zważ. przez, Czas pocz., Czas koń., Oblicz. pon., Czas druku, Stały komentarz,
Akt. zuż. mat., Porząd., Nr sekwencyjny

Patrz również poniższa tabela.

1. Wybrać kursorem pozycję [Format druku] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem pozycję[Form. druk.] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać kursorem odpowiedni szablon wydruku i potwierdzić wybór.

4. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.

5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia
fabryczne.
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W poniższej tabeli przedstawiono elementy, które mogą być przedstawiane na możliwych wydrukach.

Element Bilet wiersza Bilet zlecenia Raport z dozowania

Nagłówki (Kolumny jednego)
wiersza

Stopki

[Wiersz pusty] ✘ ✘ ✘ … ✘

[-------] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Przesun. stron] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nazwa zlec.] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nazwa prod.] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nazwa receptury] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nr wiersza receptu-
ry]

✘ … … ✘ …

[Nazwa materiału] ✘ … … ✘ …

[Okno odpow.] ✘ … … ✘ …

[Wart. zad.] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Wartość aktualna] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Tolerancja]
(2 wiersze)

✘ … … … …

[Stan dozow.]; znaki:
"#" = tolerancja, "*"
= przerwane, "-" =
pominięte

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[- tolerancja] … … … ✘ …

[+ tolerancja] … … … ✘ …

[Nazwa wagi] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Zlec. przez] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Zważ. przez] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Czas pocz.] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Czas koń.] ✘ ✘ ✘ … ✘

[[Oblicz. pon.]]; zna-
ki: "%"

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Czas druku] ✘ ✘ ✘ … ✘

Komentarz stały ✘ ✘ ✘ … ✘

[Akt. zużycie mat.] … … … ✘ …

[Porząd.]; znaki: "=" … … … ✘ …

6. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Element Bilet wiersza Bilet zlecenia Raport z dozowania

Nagłówki (Kolumny jednego)
wiersza

Stopki

[Nr sekwencyjny] ✘ ✘ ✘ … …

5.4.8 Symulacja
Funkcja ta jest potrzebna do symulacji przepływu materiału w recepturze automatycznej
bez udziału rzeczywistych materiałów.
Można sprawdzić, czy ustawienia/sprzężenia wejść i wyjść cyfrowych są prawidłowo
sparametryzowane.
Podczas tworzenia próbnego można zawczasu zasymulować przebieg, aby wprowadzić
ew. konieczne zmiany jeszcze przed rozpoczęciem instalacji.
W symulację są również włączone sygnały dozowania zgrubnego, dokładnego oraz
opróżniania. Prędkość symulowanego dozowania zgrubnego można nastawiać w
jednostkach/minutę (np. 10 kg/min na wadze wyskalowanej w kg).
Następuje wykrycie kierunku dozowania (opróżnianie, napełnianie).
Dozowanie dokładne odbywa się z prędkością równą ok. ⅕ prędkości dozowania
zgrubnego. Opróżnianie odbywa się z prędkością 5‑krotnej prędkości dozowania
zgrubnego.
Po zimnym starcie symulacja jest wyłączona. Parametry są zapisywane.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo spowodowane niekontrolowanym przepływem materiału!
Gdy funkcja jest aktywna, wszystkie sygnały są włączane/wyłączane naprawdę.

Symulację wolno przeprowadzać wyłącznie w przypadku tworzenia próbnego!

Notyikacja:

Wagę można symulować tylko wtedy, gdy w pozycji [Ustawienia systemowe] -
[Punkty ważenia] - [Parametry] parametr "Ustawienia zablokowane" nie jest
aktywny.

Po zakończeniu symulacji w pozycji [Ustawienia systemowe] - [Punkty ważenia] -
[Parametry] ustawić parametr "Ustawienia zablokowane", aby ponownie uaktywnić
w oprogramowaniu ochronę przed nadpisaniem.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie
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Symulacja @admin

Punkt ważenia A
Przepł. mat. 200 g/min

Standard Zapisz

5.5 Wyłączanie urządzenia
Funkcja ta jest potrzebna do natychmiastowego odłączenia urządzenia od prądu, np.
w celu montażu karty opcji. Akumulator zostanie również natychmiast odłączony.

Notyikacja:

W przypadku wyłączania sterowanego z menu nie następuje zapis całej zawartości
pamięci SD-RAM w pamięci Nand-Flash.

Po ponownym włączeniu następuje wymuszenie zimnego startu, np. rekordy bazy
danych już nie istnieją.

Zaleca się uprzednie wykonanie kopii zapasowej na karcie SD i/lub eksport danych na
nośnik pamięci USB, patrz instrukcja obsługi PR 5500.

System maintenance @admin

Backup
Restore
Export
Import
Alibi memory maintenance
SD card maintenance
Create service report
Shutdown & Power off
Update software
Factory reset
Test hardware

1. Wybrać kursorem pozycję [Symulacja] i potwierdzić wybór.

2. Zaznaczyć haczykiem ☑, aby uaktywnić tryb symulacji .
3. Wprowadzić prędkość dozowania zgrubnego.
4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia symulacji.
6. Rozpocząć recepturę, patrz rozdział 6.4.3.
7. Po zakończeniu fazy testu wyłączyć symulację i wykonać zimny start (patrz instrukcja

obsługi PR 5500), aby wyłączyć symulację.

1. W menu obsługi wybrać pozycję [Konserwacja systemu] - [Shutdown & Power of
(Zatrzymywanie i wyłączanie)] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.
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Shutdown & Power off @admin

??
WARNING!

After pressing 'Continue', the device must be
disconnected from the power supply.

Cancel Continue

2. Nacisnąć przycisk programowy [Continue (Dalej)].
3. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
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6 Aplikacja

6.1 Wskazówki ogólne
Obsługa odbywa się w menu aplikacji, patrz też rozdział 4.
Dostępne są następujące funkcje:

- Produkcja, patrz rozdział 6.4

- Wydruk biletów, patrz rozdział 10.3

- Bazy danych, patrz rozdział 6.2

- Konserwacja aplikacji, patrz rozdział 6.3

- Koniguracja, patrz rozdział 5.4

6.2 Bazy danych
6.2.1 Materiał
6.2.1.1 Wskazówki ogólne

Aby móc utworzyć recepturę albo zlecenie, należy zdeiniować wyszczególnione w nim
materiały. Materiałem w tym sensie jest nie tylko ważona substancja, lecz również
instrukcje sterujące procesem.
Materiały można tworzyć, edytować, usuwać i drukować. Można je wyszczególniać w
recepturach.
Zlecenia można tworzyć na bazie materiału, a materiały uruchamiać bezpośrednio, bez
uprzedniego tworzenia zlecenia.

6.2.1.2 Zastosowanie materiałów

Wszystkie elementy sterujące są wykonywane dokładnie jeden raz również w recepturach
ręcznych i nie są ponownie uaktywniane również po ponownym obliczeniu. Jeżeli więc
wiersz receptury został "zużyty" np. do wyłączania maszyny, nie można już więcej
wyłączyć tej maszyny po jej późniejszym włączeniu przez inny wiersz receptury.
Inny przykład:
W recepturze sekwencyjnej mieszanie odbywa się przez określony czas z użyciem funkcji
[Timer]. Na końcu receptury odbywa się dozowanie dodatkowe po ponownym obliczeniu.
Czasu mieszania nie można zastosować ponownie, ponieważ jest "zużyty".
Dlatego stanowczo zalecamy w miarę możliwości nie umieszczać sterowania procesem w
recepturach ręcznych. Funkcje te można realizować lepiej za pomocą elementów
zewnętrznych.
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6.2.1.3 Typy materiałów

Istnieje 20 różnych typów materiałów.

Typ mate-
riału

II1) Mo2) Br Ti auR tP mRs mRf Or C3) sWP

NOP (bez
funkcji)

0 … ✘ ✘ ✘ ✘

Napełn.
netto

1 B1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Wypełn.
netto

2 B2 ✘ ✘ ✘ ✘

Odej. netto 3 B4 ✘ ✘ ✘ ✘** ✘ ✘

Napełn.
brutto

4 B3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Odej. brutto 5 B6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘** ✘ ✘

Opróżnia-
nie

6 B8 ✘ ✘ ✘ ✘**

Rejestruj 7 Rejestr ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Ręczne na-
pełn.

8 D1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Ręczne na-
pełn. bez
kontroli

9 D2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Timer 10 D3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Stop 11 D4 ✘ ✘

Oczek. na
SPM

12 D5 ✘ ✘ ✘** ✘**

Ustaw. SPM 13 D6 ✘ ✘ ✘*

Reset SPM 14 D7 ✘ ✘ ✘*

Oczek. + re-
set.

15 D8 ✘ ✘

Wyjście
analog.

16 A1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘*

Wejście
analog.

17 A2 ✘ ✘ ✘ ✘

Okn. dialog. 18 Okn.
dialog.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Oczekiwa-
nie na wejś-
cie analog.

19 A3 ✘ ✘ ✘ ✘
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Legenda:

Skrót Nazwa Skrót Nazwa

II Indeks wewnętrzny mRs Receptura ręczna sekw.

Mo Tryb mRf Receptura ręczna dowol-
na

Br Raport z dozowania Or Zlecenie, bezpośrednio

Ti Bilet C Zużycie

auR Receptura autom. sWP Wybór punktu ważenia

tP Proces porządkowania

* Materiały te należy stosować w recepturach ręcznych, a zwłaszcza w
recepturach dowolnie wybieranych, z zachowaniem najwyższej
ostrożności.

** Materiały te można stosować w recepturach ręcznych, a zwłaszcza w
recepturach dowolnie wybieranych, tylko po spełnieniu określonych
warunków w zakresie wyposażenia mechanicznego/elektrycznego.

1) Indeks trybu, stosowany w bazie danych materiałów i raportów.

2) Oznaczenia jak w serii X.

3) Rejestrowany jest rzeczywiście przetransportowany materiał.

6.2.1.4 Parametry materiału

6.2.1.4.1 Tabela materiałów

W poniższej tabeli przedstawiono parametry przyporządkowane różnym typom
materiałów.

Edytor receptur

Typ materiału Indeks we-
wnętrzny4)

Wartość zada-
na5)

Tolerancja Suma Względna/Nowo
oblicz.

NOP (bez funk-
cji)

0

Napełn. netto 1 kg ✘ ✘ ✘

Wypełn. netto 2 kg ✘ ✘ ✘

Odej. netto 3 kg ✘ ✘ ✘

Napełn. brutto 4 kg ✘ ✘ ✘

Odej. brutto 5 kg ✘ ✘ ✘

Opróżnianie 6

Rejestruj 7 ✘

Ręczne napełn. 8 kg ✘ ✘ ✘

Ręczne napełn.
bez kontroli

9 kg ✘ ✘

6 Aplikacja Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-63



Typ materiału Indeks we-
wnętrzny4)

Wartość zada-
na5)

Tolerancja Suma Względna/Nowo
oblicz.

Timer 10 s

Stop 11

Oczek. na SPM 12

Ustaw. SPM 13

Reset SPM 14

Oczek. + reset. 15

Wyjście analog. 16 +6) ✘ ✘

Wejście analog. 17 A2 ✘ ✘

Okn. dialog. 18 Okn. dialog. ✘ ✘

Oczekiwanie na
wejście analog.

19 ✘ ✘

4) Indeks trybu, stosowany w bazie danych materiałów i raportów.

5) Jednostki tej używa się również do wstępnej wartości zadanej, pozostałości materiału z dozo-
wania itd.

6) Jednostką wartości zadanej może być t, kg, lb itp., w przypadku większej liczby wag musi ona
jednak przynależeć do tej samej grupy (np. jednostek metrycznych).

Edytor materiałów

Typ materiału II7) Sc Pre Ov Res Tol Tim SPi SPo uni Sca Coe IDr Dia Ran deP SPt

NOP (bez funk-
cji)

0 ✘

Napełn. netto 1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Wypełn. netto 2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Odej. netto 3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Napełn. brutto 4 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Odej. brutto 5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Opróżnianie 6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Rejestruj 7 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Ręczne napełn. 8 ✘ ✘ ✘8) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Ręczne napełn.
bez kontroli

9 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Timer 10 ✘ ✘ ✘

Stop 11 ✘ ✘

Oczek. na SPM 12 ✘ ✘ ✘
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Typ materiału II7) Sc Pre Ov Res Tol Tim SPi SPo uni Sca Coe IDr Dia Ran deP SPt

Ustaw. SPM 13 ✘ ✘

Reset SPM 14 ✘ ✘

Oczek. + reset. 15 ✘ ✘ ✘

Wyjście analog. 16 ✘ ✘9) ✘ ✘

Wejście analog. 17 ✘ ✘10) ✘ ✘

Okn. dialog. 18 ✘ ✘ ✘

Oczekiwanie na
wejście analog.

19 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Legenda:

Skrót Nazwa Skrót Nazwa

II Indeks wewnętrzny uni Jednostka

Sc Waga Sca Skalowanie

Pre Wył. wstęp. Coe Współczynnik

Ov Pozost. mat. z doz. IDr Rejestracja ID

Res Tryb restartu Dia Okn. dialog.

Tol Tolerancja Ran Zakres

Tim Czas oczekiwania w s deP Poz. po przecinku

SPi SPM zał SPt SPM zał tary

SPo SPM wył
7) Indeks trybu, stosowany w bazie danych materiałów i raportów.

8) Kwituje dozowanie w przypadku elementów ręcznych.

9) Pod tym adresem WORD zapisywana jest wartość zadana.

10) Z tego adresu WORD odczytywana jest wartość.

Notyikacja:

Wspólne parametry dozowania automatycznego opisano w rozdziale 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.2 NOP

Ten typ materiału (ang.: no operation) nie powoduje żadnego działania, używany jest
jedynie jako symbol zastępczy dla nowego wiersza receptury. Minimalny czas
wykonywania jednego wiersza z tym materiałem wynosi 200 ms.
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6.2.1.4.3 Napełn. netto (B1)

Waga zostaje starowana, następnie odbywa się automatyczne (Zgrub./dokł.) napełnienie
ilością określoną w wierszu procesu.
Wartość ta może zostać zaktualizowana automatycznie, aby uzyskać optymalną
dokładność.
Netto = brutto – tara

Przebieg [Napełn. netto] z sygnałami dozowania "Zgrub./dokł."

① Tarowanie:
Aktualna wartość brutto jest zapisywana ja-
ko tara, a masa netto rozpoczyna się przy
zerze.

② Zgrubne:
Materiał jest dozowany zgrubnie (Zgrubne i
Dokładne) do osiągnięcia wyłączenia ws-
tępnego.

③ Dokładne:
Materiał jest dozowany dokładnie do
osiągnięcia wyłączenia wstępnego (pozost-
ały materiał z dozowania).

④ Zatrzymanie:
Czas oczekiwania, w którym usuwany jest
pozostały materiał z dozowania oraz moż-
na wytłumić drgania wagi.

⑤ Kontrola tolerancji:
Określa się masę i sprawdza pod kątem do-
puszczalnych odchyłek.

[Wył. wstęp.]
Wyłączenie wstępne określa, kiedy (wartość zadana – pozostały materiał z dozowania –
wyłączenie wstępne) następuje przełączenie z dozowania zgrubnego na Dokładne
(zamknięcie zaworu dozowania zgrubnego).

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
Sygnał dozowania dokładnego jest aktywny również podczas fazy dozowania
zgrubnego.

Jeżeli dozowanie odbywa się tylko w jednym stopniu, należy używać tylko sygnału
dozowania dokładnego!

[Pozost. mat. z doz.] (OVS)
Cały materiał, jaki po zamknięciu zaworu dozowania dokładnego dostaje się do zbiornika,
określa się mianem pozostałego materiału z dozowania.
Wartość początkową materiału pozostałego z dozowania należy ustawić tak, żeby
uwzględnić ilość materiału, która znajduje się jeszcze w drodze do zbiornika. Materiał
pozostały z dozowania należy na początku ustawić na wartość większą od oczekiwanej,
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aby zapobiec przekroczeniu wartości zadanej przy pierwszym uruchomieniu wskutek
materiału pozostałego z dozowania.
Rejestruje się tylko część materiału pozostałego z dozowania, która wpłynęła do upływu
czasu zatrzymania.
Obliczenie/korekta materiału pozostałego z dozowania odbywa się tylko wtedy, gdy
aktywna jest kontrola tolerancji.
[Przepł. mat.]
Parametr służy do monitorowania przepływu materiału. Jeżeli wartość jest niższa od
podanej (w jednostkach masy/min), wysłane zostaje ostrzeżenie (ustawiony bit w SPM,
patrz rozdział 12).
Aby ostrzeżenie nie następowało natychmiast po włączeniu dozowania zgrubnego,
monitorowanie rozpoczyna się z opóźnieniem 10 s. W przypadku wprowadzenia 0.0
monitorowanie jest wyłączone.
Podana wartość (w jednostkach masy/min)odnosi się do dozowania zgrubnego, w
przypadku dozowania dokładnego obowiązuje 1/8 tej wartości.
[Czas oczekiwania]
Ponieważ Czas oczekiwania rozpoczyna bieg z chwilą zamknięcia zaworu dozowania
dokładnego, należy uwzględnić czas dla materiału pozostałego z dozowania. Urządzenie
może zostać wprawione w drgania wskutek wpływu czynników dynamicznych. Aby mimo
to prawidłowo określić wartość masy, należy wybrać odpowiedni czas w sekundach na
wygaszenie. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia Czas oczekiwania powinien być
w zasadzie nieco dłuższy, aby kontrola tolerancji odbyła się na oscylującej wartości masy.
Nastawiany czas oczekiwania zależy m.in. od następujących cech:

- Czas dla materiału pozostałego z dozowania po zamknięciu zaworu dozowania
dokładnego

- Konsystencja materiału

- Właściwości systemu doprowadzania

- Opóźnienia w systemie doprowadzania

[Kontrola tolerancji]
Tolerancję można podawać jako procent od wartości zadanej dla każdego materiału i
określać ją za pomocą [+ tolerancja] dla masy powyżej wartości zadanej oraz [- tolerancja]
dla masy poniżej wartości zadanej.

Notyikacja:

W przypadku dozowania automatycznego nie należy wybierać zbyt małych tolerancji,
ponieważ nie nastąpiłoby w takim przypadku zoptymalizowanie materiału pozostałego
z dozowania.

Mniejsza tolerancja nie prowadzi do lepszego wyniku dozowania!

Błędy tolerancji generują alarm tolerancji, który należy potwierdzić.
Przekroczenie tolerancji powoduje zatrzymanie produkcji na jeden krok procesu.
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Notyikacja:

Jeżeli [+ tolerancja] i [- tolerancja] są ustawione na 0, kontrola tolerancji nie odbywa się.
Nie można wykonać korekty materiału pozostałego z dozowania ani dozowania
uzupełniającego.

Masa materiału pozostałego z dozowania pozostaje bez zmian!

[Bit zezwolenia]
Adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Tworzącmateriał wprowadza się adres SPM (nie może
być zajęty przez inną funkcję). Podczas koniguracji wejścia przyporządkowuje się mu ten
sam adres.
Nieaktywne wejście blokuje dozowanie. Wejścia można używać np. jako komunikatu
zwrotnego dla włączonej drogi.
Gdy adres SPM jest ustawiony na 0, materiał zostaje zwolniony natychmiast.
[Bit aktywny]
Adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Tworzącmateriał wprowadza się adres SPM (nie może
być zajęty przez inną funkcję). Podczas koniguracji wyjścia przyporządkowuje się mu ten
sam adres.
Gdy tylko materiał jest aktywny, zostaje ustawiony odpowiedni bit. Status jest niezależny
od bitu zezwolenia.
[Typ danych okna]
Parametr ten jest używany tylko wtedy, gdy jest skonigurowane okno dialogowe.
Okno dialogowe może się odbywać albo przed rozpoczęciem dozowania, albo jako
własny wiersz receptury.
Istnieje 8 różnych ustawień. Dane pobrane podczas okna dialogowego (2…7) mają
znaczenie tylko dla raportu.
W ustawieniu 8 uruchamiane jest zapytanie o zmianę wartości zadanej materiału:

Nr Wybór Opis

1 Brak okna Okno dialogowe jest wyłączone.

2 Tylko wiad. Wiadomość musi być potwierdzona albo będzie wyświetlana
przez zdeiniowany czas.

3 Tekst Wprowadzić dowolny tekst.

4 Liczba całk. Wprowadzić liczbę całkowitą, ew. z jednostkami miary.

5 Liczba dzies. Wprowadzić liczbę dziesiętną, ew. z jednostkami miary.

6 Masa Wprowadzić wartość masy.

7 Tak/Nie Tylko zapytanie.

8 Nowa wart. zad. Zmiana wartości zadanej, patrz rozdział 8.8.
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6.2.1.4.4 Tryby restartu

Tryby ponownego startu określają proces optymalizacji dozowanej masy po kontroli
tolerancji zależnie od wyniku oraz do dalszych dozowań elementu materiału.
W optymalnym przypadku, we wszystkich trybach ponownego startu dozowana masa jest
równa wartości zadanej, ponieważ nie jest potrzebna korekta.
Kontroler ma następujące tryby ponownego startu:

- RST tryb 0

- RST tryb 1

- RST tryb 2

- RST tryb 3

- RST tryb 4
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Tryb restartu (RST tryb 0)
Bez dozowania dodatkowego i bez korekty pozostałości materiału z dozowania.

RST tryb 0

<T- <s = >s >T+

Con Acc

Automatyczne dozowanie

Alarm tolerancji

Materiał
skończył się

Symbol/skrót Opis

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną

Powyżej wartości zadanej

Powyżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

[Przyjmij], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

Materiał zakończony Dozowanie materiału zakończone.
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Tryb restartu (RST tryb 1)
Dozowanie dodatkowe, jednakże bez korekty pozostałości materiału z dozowania.

RST tryb 1

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Con Acc

Automatyczne dozowanie

tak

nie
tak

nie

Alarm tolerancji

Materiał
skończył się

Symbol/skrót Opis

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną

Powyżej wartości zadanej

Powyżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

[Przyjmij], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

RST Dozowanie dodatkowe

tak/nie tak (pozostałość materiału z dozowania mniejsza od różnicy)/nie

Materiał zakończony Dozowanie materiału zakończone.
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Tryb restartu (RST tryb 2)
Korekta pozostałości materiału z dozowania, jednakże bez dozowania dodatkowego.

RST tryb 2

<T- <s = >s >T+

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100

Con Acc

Automatyczne dozowanie

Alarm tolerancji

Materiał
skończył się

Symbol/skrót Opis

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną

Powyżej wartości zadanej

Powyżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

[Przyjmij], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

OVS 50 Pozostały materiał z dozowania 50:
Stara pozostałość materiału z dozowania – (wartość zadana –
masa przy kontroli tolerancji)/2

OVS 100 Pozostały materiał z dozowania 100:
Stara pozostałość materiału z dozowania - (wartość zadana – ma-
sa aktualna)
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Symbol/skrót Opis

Materiał zakończony Dozowanie materiału zakończone.

Tryb restartu (RST tryb 3)
Najpierw dozowanie dodatkowe, a następnie korekta pozostałości materiału z
dozowania.

RST tryb 3

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Automatyczne dozowanie

tak

nie

Alarm tolerancji Alarm tolerancji

tak nie

Materiał
skończył się

Symbol/skrót Opis

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną

Powyżej wartości zadanej

Powyżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

[Przyjmij], akceptacja nadmiaru/niedoboru.
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Symbol/skrót Opis

OVS 50 Pozostały materiał z dozowania 50:
Stara pozostałość materiału z dozowania – (wartość zadana –
masa przy kontroli tolerancji)/2

OVS 100 Pozostały materiał z dozowania 100:
Stara pozostałość materiału z dozowania - (wartość zadana – ma-
sa aktualna)

RST Dozowanie dodatkowe

tak/nie tak (pozostałość materiału z dozowania mniejsza od różnicy)/nie

Materiał zakończony Dozowanie materiału zakończone.

Tryb restartu (RST tryb 4)
Najpierw korekta pozostałości materiału z dozowania, a następnie dozowanie
dodatkowe.
Ten tryb nadaje się tylko do przebiegów automatycznych.

RST tryb 4

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Automatyczne dozowanie

tak

nie

Alarm tolerancji Alarm tolerancji

tak nie

Materiał
skończył się

Symbol/skrót Opis

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną
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Symbol/skrót Opis

Powyżej wartości zadanej

Powyżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

[Przyjmij], akceptacja nadmiaru/niedoboru.

OVS 50 Pozostały materiał z dozowania 50:
Stara pozostałość materiału z dozowania – (wartość zadana –
masa przy kontroli tolerancji)/2

OVS 100 Pozostały materiał z dozowania 100:
Stara pozostałość materiału z dozowania - (wartość zadana – ma-
sa aktualna)

RST Dozowanie dodatkowe

tak/nie tak (pozostałość materiału z dozowania mniejsza od różnicy)/nie

Materiał zakończony Dozowanie materiału zakończone.

6.2.1.4.5 Wypełn. netto (B2)

Tarowanie nie odbywa się, napełnianie odbywa się do zadanej masy netto. Materiał tego
typu następuje n p. po wierszu z materiałem, który się trudno dozuje ze względu na
konsystencję.
Za pomocą funkcji wypełniania ten sam materiał, ale o dogodniejszej konsystencji,
zostaje automatycznie uzupełniony dokładnie do wartości zadanej.

- W recepturze materiał wyjściowy powinien być wprawdzie relatywizowany, ale nie
uwzględniany w tworzeniu sumy receptury.

- W recepturach ręcznych materiału tego nie można stosować, ponieważ należy w
każdym przypadku zapewnić, żeby wartość tary (z uprzedniego dozowania) pasowała
do żądanego wyniku.

Dalsze parametry i przebieg odpowiadają typowi [Napełn. netto], patrz rozdział 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.6 Napełn. brutto (B3)

Napełnianie odbywa się automatycznie do zadanej masy brutto.
Dalsze parametry i przebieg odpowiadają typowi [Napełn. netto], patrz rozdział 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.7 Odej. netto (B4)

Waga opróżnia się automatycznie aż do zadanej wartości. Dalsze parametry i przebieg
odpowiadają trybowi [Napełn. netto], patrz rozdział 6.2.1.4.3.
Netto = brutto – tara
Tara = brutto

6 Aplikacja Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-75



Przebieg [Odej. netto] z sygnałami dozowania "Zgrub./dokł."

① Taruj:
Aktualna wartość brutto jest zapisywana ja-
ko tara, a masa netto rozpoczyna się przy
zerze.

② Zgrubne:
Materiał jest dozowany zgrubnie (Zgrubne i
Dokładne) do osiągnięcia punktu wstępne-
go wyłączenia.

③ Dokładne:
Materiał jest dozowany dokładnie do
osiągnięcia punktu wstępnego wyłączenia
(pozostały materiał z dozowania).

④ Uspokojenie:
Czas oczekiwania, w którym usuwany jest
pozostały materiał z dozowania oraz moż-
na wytłumić drgania wagi.

⑤ Kontrola tolerancji:
Określa się masę i sprawdza pod kątem do-
puszczalnych odchyłek.

6.2.1.4.8 Odej. brutto (B6)

Waga opróżnia się automatycznie aż do zadanej wartości.

Notyikacja:

Zastosowanie tego typu materiału w recepturze może mieć sens tylko w dokładnie
określonych miejscach. Zastosowanie w recepturach fakultatywnych jest więc wątpliwe.
Ponadto niezbędne jest odpowiednie wyposażenie mechaniczne/elektryczne.

Dalsze parametry i przebieg odpowiadają typowi [Napełn. netto], patrz rozdział 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.9 Opróżnianie (B8)

Celem jest automatyczne, całkowite opróżnienie wagi. Aż do określonej w [Wył. wstęp.]
maksymalnej pozostałości ustawiane jest wyjście, określone w [Bit aktywny]. Po
osiągnięciu wartości pozostałości następuje jeszcze odczekanie przez czas, określony w
[Czas oczekiwania], na usunięcie z wagi ostatnich pozostałości.
Wartość pozostałości powinna być większa niż oczekiwana pozostałość.
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Przebieg [Opróżnianie]

① Waga wskazuje brutto.

② Wysłanie sygnału opróżniania [Bit akty-
wny].

③ Osiągnięcie maksymalnej masy pozostałoś-
ci [Wył. wstęp.].

④ Czas opróżniania z pozostałości [Czas
oczekiwania] upłynął. Wyjście [Bit aktywny]
zostanie zresetowane.

6.2.1.4.10 Ręczne napełn. (D1)

Dodaje się ręcznie jeden materiał, odważa się ilość i sprawdza, czy mieści się w zakresie
tolerancji. Dodawania ręczne pracują z wartością (bez uwzględnienia znaku
poprzedzającego) rzeczywistą. Można w ten sposób zarówno napełniać zbiornik na
wadze, jak i odejmować materiał z ważonego zbiornika.
[Bit gotowy]
Adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Tworzącmateriał wprowadza się adres (nie może być
zajęty przez inną funkcję). Podczas koniguracji wejścia przyporządkowuje się mu ten sam
adres.
Aktywne wejście sygnalizuje, że dozowanie jest zakończone. Gdy adres jest ustawiony na
0, sygnał gotowości należy wysłać z klawiatury.
[Bit aktywny]
Adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Operator otrzymuje przez wyjście sygnał, że materiał
jest aktywny.

6.2.1.4.11 Ręczne napełn. bez kontr. (D2)

Materiał dodaje się ręcznie, a wartość zadaną przejmuje się jako rzeczywistą.
Dodawania ręczne pracują z wartością (bez uwzględnienia znaku poprzedzającego)
rzeczywistą.
Parametry odpowiadają parametrom z [Ręczne napełn.], nie trzeba jedynie podawać
tolerancji.

6.2.1.4.12 Timer (D3)

Adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Jest ustawiany na zadany czas. Czas rozpoczyna bieg
dopiero od uaktywnienia wejścia dla [bitu aktywnego].

Notyikacja:

W recepturach ręcznych ten typ materiału należy stosować z zachowaniem ostrożności.
Receptury, które można obliczać ponownie, nie powinny zawierać tego typu materiału.
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6.2.1.4.13 Stop (D4)

Automatyczna receptura zostaje zatrzymana i uaktywnia się wyspecyikowane wyjście.
Receptura jest kontynuowana przez użytkownika.
Funkcji tej można używać na przykład do pobierania próbek.

6.2.1.4.14 Oczek. na SPM (D5)

Materiał ustawia [bit aktywny] aż do ustawienia podanego adresu SPM [Bit gotowy].

Notyikacja:

Stosowanie w ręcznych recepturach wymaga odpowiedniego wyposażenia
mechanicznego/elektrycznego.

Zastosowanie w recepturach fakultatywnych jest wątpliwe, ponieważ może nastąpić
oczekiwanie w dowolnym miejscu receptury.

Receptury sekwencyjne, które można obliczać ponownie, nie powinny zawierać tego
typu materiału.

6.2.1.4.15 Reset SPM (D7)

Resetowany jest adres SPM %MX, patrz rozdział 12. Umożliwia to ponowne wyłączenie
np. przenośników taśmowych, systemów ogrzewania, wyciągów itp.

Notyikacja:

[Reset SPM] i [Ustaw SPM] widoczne są w powiązaniu.

Receptury, które można obliczać ponownie, nie powinny zawierać tego typu materiału.

6.2.1.4.16 Oczekiwanie + reset (D8)

Stosowana jako funkcja "Handshake" z funkcjami wewnętrznymi.

6.2.1.4.17 Wyjście analogowe (A1)

Wartość zadana jest skalowana za pomocą funkcji liniowej i wysyłana do pamięci SPM w
typie danych "WORD". Adresy SPM %MW patrz rozdział 12.
Zakres wynosi 0…20 mA. Analogowa wartość wyjściowa między 0/4 mA (Min) a 20mA
(Maks) skalowana jest z określoną jednostką (n p. obr./min) na wartość zadaną przy 0/
4mA (Setp04mA) oraz wartość zadaną przy 20mA (Setp20mA).
Wartość zadana z wiersza receptury jest przenoszona do raportu z dozowania.
Skalowanie jest dostrojone do karty wyjść analogowych.

Zastosowanie
Zadawanie wartości dla n p. zewnętrznego regulatora temperatury albo określania
prędkości obrotowej mieszarki.
Parametry [Wartość zadana…] stosowane są, oprócz skalowania, również jako dozwolony
zakres wprowadzania wartości zadanej do wiersza receptury.
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UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
W recepturach ręcznych element ten należy stosować z zachowaniem ostrożności.

W przypadku n p. ustawiania za jego pomocą prędkości obrotowej mieszarki należy
zapewnić, żeby odpowiedni komponent, wyłączający mieszarkę, był jeszcze
wykonalny na końcu receptury.
Receptury , które można obliczać ponownie, nie powinny zawierać tych elementów.

6.2.1.4.18 Wejście analogowe (A2)

Analogowy sygnał wejściowy jest wczytywany i udostępniany pamięci SPM w typie
danych "WORD". Adresy SPM %MW patrz rozdział 12.
Zakres wynosi 0…20 mA. Analogowa wartość wejściowa między 0/4 mA (Min) a 20 mA
(Maks) skalowana jest z określoną jednostką (n p. °C) na wartość zadaną przy 0/4 mA
(Setp04mA) oraz wartość zadaną przy 20 mA (Setp20mA).
Aktualna wartość zostaje przeniesiona do raportu z dozowania.
Skalowanie jest dostrojone do karty wejść analogowych.

Zastosowanie
Odczytywanie wartości z pamięci SPM ustawionej dla parametru procesu, n p.
temperatury.
Niedosterowanie albo przesterowanie wejścia ustawia na [zatrzymany].

6.2.1.4.19 Oczek. na wart. wej. analog. (A3)

Analogowy sygnał wejściowy jest wczytywany i udostępniany pamięci SPM w typie
danych "WORD". Adresy SPM %MW patrz rozdział 12.
Ten materiał czeka, aż ustalony warunek będzie ważny na uzgodniony czas.
Zakres można wybrać od 0…20 mA albo 4…20 mA. Analogowa wartość wejściowa
skalowana jest z określoną jednostką (n p. °C) na wartości zadanej przy 0/4 mA
(Setp04mA) oraz wartości zadanej przy 20 mA (Setp20mA).
Skalowana wartość aktualna jest wyświetlana na urządzeniu podczas bieżącej receptury.
Wartość zadana oraz zakresy tolerancji są przedstawiane na wykresie słupkowym, aż
materiał zostaną zakończone albo przerwane.
Aktualna wartość zostaje zastosowana w raporcie z dozowania.
Wartość jest skalowana na aplikację za pomocą funkcji liniowej.
Skalowanie jest dostrojone do karty wejść analogowych.

Min = 0/4 mA, maks = 20 mA
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Zastosowanie
Oczekiwanie na wartość analogową, przedstawiającą parametr procesu, n p. wartość
temperatury podczas wyspecyikowanego warunku w przedziale czasowym.
Wiersz receptury zostaje [zatrzymany] przy wartości wejściowej
poniżej 0 mA/powyżej 20 mA dla 0…20 mA
lub
poniżej 2 mA/powyżej 20 mA dla 4...20 mA.
Receptura zostaje również [zatrzymany] gdy:

Maks – Min <10-6

albo
(wartość zadana + tolerancja dodatnia) – (wartość zadana – tolerancja ujemna) < (Maks -
Min) • 0,01.
Zgrubne i Dokładne
Materiał ten pracuje jak n p. [Napełn. netto].
Możliwe jest przyjęcie [bitu aktywnego] do określenia stanu. W tym celu należy użyć
funkcji logicznej SPM (sprzężenia ORAZ), patrz rozdział 12.
Dla tego materiału ważne jest również dozowanie zgrubne i dokładne:
Zgrubne jest prawdziwe, dopóki materiał jest aktywny ORAZ wartość na wejściu
analogowym jest prawidłowa.
Dokładne jest prawdziwe, dopóki materiał jest aktywny ORAZ wartość na wejściu
analogowym znajduje się w zakresie tolerancji.

6.2.1.4.20 Dialog

Za pomocą tego typu prowadzony jest dialog z użytkownikiem.
Przykład:
Materiał "wysokość napełnienia"

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Bit aktywny
Typ danych okna
Wiadomość
Jednostka

Wysokość napełnienia
Okno dialogowe
Punkt ważenia A

34
Liczba całk.

Wysokość napełnienia
cm

Nowy Start Skasuj Drukowanie

[Bit aktywny]
W tym przypadku: 34, patrz rozdział 12
[Okno typu danych]
Wybór: , [Tylko wiad.], [Tekst], [Liczba całk.], [Liczba dzies.], [Masa], [Tak/Nie]
[Jednostka]
Tylko dla [Liczba całk.] i [Liczba dzies.].
[Ograniczenie czasu]
Tylko dla [Tylko wiad.].
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6.2.1.5 Tworzenie materiałów

W tym punkcie menu tworzy się materiały.
Operating @admin

Application menuApplication menu
Produkcja
Drukuj bilety i raporty
Bazy danych
Konserwacja aplikacji
Konfiguracja

System menuSystem menu
System setup
System information
System maintenance

Logout

Bazy danych @admin

Tworzenie/edycja zlecenia
Tworzenie/edycja receptury
Tworzenie/edycja materiału

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ

NOP
Brak funkcji

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Wyświetli się symbol zastępczy [NOP].

Nowy materiał @admin
A
B
C

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Standard Zapisz

1. Wybrać kursorem pozycję [Bazy danych] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem pozycję [Tworzenie/edycja materiału] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy wpis.

4. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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[Nazwa materiału]

Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków alfanumerycznych

Notyikacja:

Pole nie może być puste, nie może zawierać znaków sterujących ani cudzysłowów.

Wprowadzając dane należy pamiętać, że ostatnie znaki mogą zostać skrócone o
numer sekwencyjny (min. 4) (np. podczas bezpośredniego uruchamiania materiału).

[Typ]

Wybór: patrz rozdział 6.2.1.3

[Nazwa wagi]

Wybór: Punkt ważenia A

[Wył. wstęp.]

Wprowadzona wartość: wartość masy, zastosować jednostkę z wzorcowania.

[Pozost. mat. z doz.]

Wprowadzona wartość: wartość masy, zastosować jednostkę z wzorcowania.

[Przepł. mat.]

Monitorowanie przepływu materiału: przy wartości 0 monitorowanie jest wyłączone.

Wprowadzona wartość: w g/min, kg/min – zależnie od jednostki wzorcowania

[Tryb restartu]

Zachowanie przy wyjściu poza tolerancję, dodatkowym dozowaniu.

Wybór: Tryb 0–4 (patrz rozdział 6.2.1.4.4)

[+ tolerancja/- tolerancja]

Wprowadzona wartość: w % powyżej/poniżej wartości zadanej

[Czas oczekiwania]

Wejście: w s

[Bit zezwolenia]

Wprowadzona wartość: Adres SPM %MX, adres wejściowy dla "gotowe", patrz
rozdział 12.

[Bit aktywny]

Wprowadzona wartość: Adres SPM %MX, adres wejściowy dla zezwolenia na
dozowanie, patrz rozdział 12.

Batch PR 5500/83 6 Aplikacja

PL-82 Minebea Intec



Nowy materiał @admin
1
2
3

Typ danych okna Brak okna

Standard Zapisz

[Typ danych okna]

Wybór: patrz rozdział 6.2.1.4.20

6.2.1.6 Edycja materiału

W tym punkcie menu edytuje się wybrane materiały.
Zmiana parametru wpływa (z wyjątkiem tolerancji) na istniejące receptury i zlecenia (jeżeli
jeszcze nie zostały rozpoczęte).
Wskazanie wybranego materiału zmienia się, zależnie od koniguracji albo trybu
dozowania.
Tabele właściwości i parametrów różnych materiałów zamieszczono w rozdziale 6.2.1.3 i
6.2.1.4.

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Notyikacja:

Można zmieniać wszystkie parametry materiału aż do [Typu].

6.2.1.7 Dozowanie materiału

W tym punkcie menu dozuje się wybrane materiały.

5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia
fabryczne.

6. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
materiału] żądany materiał i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem poszczególne parametry, zmienić i potwierdzić.

3. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Standard], aby przywrócić ustawienia fabryczne.
4. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowy [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
materiału] żądany materiał i potwierdzić wybór.
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Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

??
Nazwa zlec.: Hartgold~002

Wartość zadana

500.0 g

Nazwa materiału jest rozszerzona o separator oraz aktualny numer sekwencyjny (tu:
~002).

6.2.1.8 Usuwanie materiału

W tym punkcie menu usuwa się wybrane materiały.

Notyikacja:

Nie można usunąć materiału, dopóki jest on wymieniony w zleceniu albo w recepturze.

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].
Pojawi się okno wprowadzania.

3. Wprowadzić z klawiatury wartość zadaną i potwierdzić.
Wprowadzona wartość zadana zostaje zapisana w bazie danych materiałów i przy
następnym uruchomieniu stanowi wartość proponowaną.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
materiału] żądany materiał i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowy [Skasuj].
Ukaże się okno z pytaniem.
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Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

??
Skasuj materiał.:

'Hartgold'

Tak Nie

6.2.1.9 Drukowaniemateriału

W tym punkcie menu drukuje się wybrane materiały.
Warunki:

- Ustawienie drukarki w menu systemowym w pozycji [Ustawienia systemowe]-
[Podłączone urządzenia]

- Wybór drukarki w pozycji [Koniguracja]- [Parametry]- [Drukarka rap.]

Tworzenie/edycja materiału @admin

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Punkt wyłączenia wstępnego
Pozost. mat. z doz.
Przepł. mat.
Tryb restartu
+ tolerancja
- tolerancja
Czas oczekiwania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Hartgold
Napełn. netto

Punkt ważenia A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Tryb 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Hartgold'
Drukuj listę wszystkich materiałów
Drukuj dane wszystkich materiałów
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

3. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Nie], aby powrócić do menu.
4. Nacisnąć przycisk programowy [Tak], aby usunąć wpis.

Materiał zostanie bezpowrotnie skasowany i ukaże się następny wpis do bazy
danych.

5. Aby zakończyć edycję, nacisnąć przycisk ESC/EXIT. Zmiany zostaną zapisane.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
materiału] żądany materiał i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowy [Drukuj].
Ukaże się okno wyboru.
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Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Hartgold'
Drukuj listę wszystkich materiałów
Drukuj dane wszystkich materiałów
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

6.2.2 Receptura
6.2.2.1 Wskazówki ogólne

Receptura opisuje kroki mające na celu realizację zlecenia.
Podczas uruchamiania zlecenia receptura rozszerza się automatycznie. Parametry
zlecenia są przy tym przenoszone z wiersza receptury do wiersza w instrukcji produkcji.
Instrukcje są zapisywane jako karty obiegowe w bazie danych.
Receptury można uruchamiać bezpośrednio, bez uprzedniego tworzenia zlecenia.

3. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz (tu: Drukuj dane z "Nazwa materiału") i
potwierdzić wybór.

Hartgold            12.03.2013 15:45:11

Edycja dnia         12.03.2013 15:45:08

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

Aktualne zużycie materiałów       0.0 g

Typ                       Napełn. netto

Nazwa wagi              Punkt ważenia A

Wył. wstęp.                      20.0 g

Pozost. mat. z doz.              10.0 g

Tryb restartu                    Tryb 4

+ tolerancja                         1%

- tolerancja                         1%

Czas oczekiwania                    3 s

Przepł. mat.                  0.0 g/min

Bit  zezwolenia                      22

Bit aktywny                          32

Okno typu danych              Brak okna

Wynik zostanie wydrukowany.
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Notyikacja:

Wskazówki szczególne, dotyczące przypadku przyporządkowania punktowi ważenia
licznika cieczy.

Na początku receptury należy użyć następujących materiałów:

1. wiersz: Ustaw. SPM

Aktywny bit = "Zerowanie urządzenia" (WPA: 112)

2. wiersz: Reset SPM

Aktywny bit = "Zerowanie urządzenia" (WPA: 112)

W ten sposób przed dozowaniem zeruje się odpowiedni punkt ważenia.

6.2.2.2 Struktura receptury

Receptura składa się z liczby wierszy ograniczonej tylko wielkością pamięci. Każdy wiersz
zawiera odsyłacz do materiału (materiału surowego albo instrukcji sterującej). Podczas
ekspansji parametry wiersza receptury zostają uzupełnione o parametry materiału.
Parametry jednego wiersza wraz z parametrami materiału dają w wyniku kompletny
rekord danych do sterowania krokiem procesu. W ten sposób podczas produkcji zachodzi
rzadziej konieczność odwoływania się do receptury lub bazy danych materiałów. Wyjątek:
Zużyta ilość i pozostałość z dozowania są aktualizowane.
Zmiany w recepturze albo w materiałach nie wpływają po ekspansji na produkcję (ważne
dla ręcznych, które są przerywane).
Strukturę bazy danych receptur OPC opisano w rozdziale 9.3.2.
Każdy wiersz zawiera również informację pochodzącą z nagłówka receptury:

- Nazwa receptury

- Typ receptury (fakultatywny, sekwencyjny, automatyczny)

- Suma początkowa produkcji (używana podczas rozpoczynania zlecenia)

- Całkowita ilość wyprodukowana

- wewnętrzny znak rozpoznawczy

Pozostałe wartości opisują wiersz receptury:

- Sekcja

- Receptura nr wiersza

- Punkt ważenia

- Nazwa materiału

- Wartość zadana wiersza

- dozwolona tolerancja

- ostatnia zmiana (przez jakiego użytkownika i kiedy)

- wewnętrzny znak rozpoznawczy
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Właściwości

Parametry fakultatywne sekwencyjne automatyczne

Bilet wiersza (✘) (✘)

Bilet zlecenia (✘) (✘) (✘)

Raport z dozowania (✘) (✘) (✘)

Nazwa receptury ✘ ✘ ✘

Proces porządkowania ✘

Typ receptury ✘ ✘ ✘

Wartość zadana receptury ✘ ✘ ✘

Wiersz receptury ✘ ✘ ✘

Sekcja zawsze 1 zawsze 1 ✘

Materiał ✘ ✘ ✘

Wartość zadana wiersza (✘) (✘) (✘)

+ tolerancja, - tolerancja (✘) (✘) (✘)

Dodaj do sumy ✘ ✘ ✘

Relatywizacja/ponowne obliczan-
ie

(✘) (✘) (✘)

( ) Włączana przez konigurację, nie dla wszystkich materiałów.

Baza danych jest sortowana według pól kluczowych "Nazwa", "Clean" i "Line".
Na końcu każdego wiersza wpisuje się wyniki dozowania do karty obiegowej i oznacza
wiersz jako "załatwiony".
Pozostałość materiału z dozowania jest aktualizowana w bazie danych materiałów, a
przetransportowana ilość – księgowana.
Na końcu receptury oblicza się wyprodukowaną ilość receptury, sporządza raport i
przesyła do pamięci drukarki (do wydruku w tle).

6.2.2.3 Parametry receptury

6.2.2.3.1 Nagłówek receptury

[Nazwa receptury]
Nazwa receptury. Nazwa musi być jednoznaczna, ponieważ stanowi ona pole kluczowe w
bazie danych.
Zapisywana jest zawsze jako tekst i można ją wprowadzać jako numer albo jako tekst,
zgodnie z koniguracją. Zalecana jest forma tekstowa.
[Typ receptury]
Z listy wybiera się sposób produkcji receptury (patrz również rozdział 6.2.2.4):
[fakultatywny] albo [sekwencyjny] albo [automatyczny]
[Ponowne obl.]
Tylko dla receptur ręcznych [fakultatywnych] albo [sekwencyjnych]:
Określa, czy można ponownie relatywizować recepturę (patrz też rozdział 6.2.2.5.6).
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[Wart. zad.]
Suma wszystkich części receptury (bez części porządkującej, [Dodaj do sumy receptury]
musi być aktywna) po wprowadzeniu zmian w recepturze.
W przeciwnym razie: ostatnio produkowana wartość zadana
[Tworzenie/edycja procesu porządkowania]
Tylko dla [automatycznych]:
Steruje edytorem w celu przełączania między edycją normalnej receptury a procesem
porządkowania receptury (patrz rozdział 6.2.2.5.3).
[Bit zezwolenia]
Tylko dla [automatycznych]:
Podaje bit w SPM, na który receptura oczekuje jako na sygnał zezwolenia przed edycją
pierwszego wiersza. Jeżeli jest ustawiony bit 0, oczekiwanie nie ma miejsca.
[Bit aktywny]
Tylko dla [automatycznych]:
Podaje bit w SPM, który jest ustawiony, dopóki receptura jest aktywna. Jeżeli jest
ustawiony bit 0, bit w SPM nie jest ustawiony.

6.2.2.3.2 Wiersze receptury

[Nr wiersza receptury (L)]
Numer (n p.: ⅔) wiersza. Numer wiersza można zwiększać albo zmniejszać przyciskami
programowymi [Wiersz +] i [Wiersz -] albo też wprowadzić bezpośrednio.
[Sekcja (S)]
Numer sekcji receptury w recepturach automatycznych. Numeracja powinna być rosnąca,
ciągła, w zakresie od 1…100 (nieciągłości zwiększają czas pracy o ok. 0,2 s/sekcję).
[Nazwa materiału]
Za pomocą nazwy wybiera się materiał z materiałowej bazy danych. Wpis do bazy danych
określa wagę i związane z materiałem parametry.
[Wart. zad.]
Zależnie od typu materiału wartości tej nie ma albo ma własny wymiar:

- Masa w kg, lb, itd..

- Czas w s

- zdeiniowany przez materiał (n p. obr./min )

[+ tolerancja, - tolerancja]
Obowiązują wartości podane w recepturze. Dla nowego wiersza wartości są proponowane
z materiałowej bazy danych, można je jednak zmienić w edytorze receptur.
Tolerancja bezwzględna wynosi co najmniej 1 d. W przypadku wprowadzenia 0,0 %
kontrola nie odbywa się (patrz również rozdział 6.2.2.5.2).
[Dodaj do sumy receptury]
Parametr ten określa, czy wartość zadana ma zostać dodana do sumy receptury.
[Względnie]
Parametr ten określa, czy wartość zadana ma być podczas obliczania aktualnej wartości
zadanej tego wiersza relatywizowana. Jeżeli parametr ten jest ustawiony, wiersz ten może
zostać obliczany później również w przypadku receptur ręcznych.
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[Typ]
Typ materiału jest określany podczas tworzenia i zapisywany w materiałowej bazie
danych gespeichert. Nie można go później zmienić.
[Nazwa wagi]
Identyikator wagi (punkt ważenia A), pobierany z materiałowej bazy danych. Wiersza nie
można edytować.

6.2.2.4 Typy receptur

6.2.2.4.1 Receptury dowolnie wybierane [Dowolnie]

Receptura jest przetwarzana krok po kroku, pod bezpośrednią kontrolą użytkownika.
Użytkownik może wyszukać następny krok z receptury.
Recepturę wykonywaną dowolnie można przerwać, aby ją później kontynuować. W
międzyczasie można przetwarzać inne zlecenia.
Receptury wykonywane dowolnie można, jeżeli to skonigurowano, ponownie obliczać w
przypadku błędów dozowania (patrz rozdział 6.2.2.5.6).
Receptura może używać większej liczby wag. W danym momencie używa się jednak tylko
jednej wagi.

6.2.2.4.2 Receptury sekwencyjne [Sekwencyjnie]

Receptury sekwencyjne przetwarza się podobnie, jak receptury dowolne. W odróżnieniu
od receptur dowolnych, w recepturach sekwencyjnych należy przestrzegać kolejności
wykonywania (kolejności rosnącej wierszy). Uzasadnione jest to z reguły względami
produkcyjnymi.
Recepturę sekwencyjną można przerwać i później kontynuować. W międzyczasie można
przetwarzać inne zlecenia.
Receptury sekwencyjne można obliczać ponownie, co jednak oznacza niezachowanie
kolejności. W razie potrzeby należy dla tej receptury wyłączyć ponowne obliczanie.
Receptura może używać większej liczby wag. W danym momencie używa się jednak tylko
jednej wagi.

6.2.2.4.3 Receptury automatyczne [Automatycznie]

Receptury są przetwarzane w sekcjach. Przed rozpoczęciem następnej sekcji musi zostać
zakończona sekcja poprzednia. Kolejność poszczególnych instrukcji produkcji, wraz z
działaniami prowadzonymi równolegle, jest ściśle regulowana przez recepturę.
Recepturę automatyczną można przerwać, ale nie wstrzymać, aby ją później
kontynuować.
Receptury automatycznej nie można przeliczyć ponownie.

6.2.2.5 Edytor receptur

Za pomocą edytora receptur można tworzyć, edytować, usuwać i drukować receptury.
Można edytować nagłówek i wiersze.
Dla receptur automatycznych można dodatkowo utworzyć proces porządkowania
(wierszy). Typy materiałów niedostępne dla aktualnego typu receptury nie są
proponowane do wyboru.

6.2.2.5.1 Tworzenie receptury

W tym punkcie menu tworzy się receptury.
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Operating @admin

Application menuApplication menu
Produkcja
Drukuj bilety i raporty
Bazy danych
Konserwacja aplikacji
Konfiguracja

System menuSystem menu
System setup
System information
System maintenance

Logout

Bazy danych @admin

Tworzenie/edycja zlecenia
Tworzenie/edycja receptury
Tworzenie/edycja materiału

Nowa receptura @admin
A
B
C

Nazwa receptury
Typ
Bit aktywny

autom.
0

Standard Zapisz

Nowa receptura @admin

1
2
3

Nazwa receptury
Typ
Bit aktywny

Chleb cukrowy
autom.

32

Standard Zapisz

[Nazwa receptury]

Wprowadzona wartość: maks. 18 znaków alfanumerycznych

1. Wybrać kursorem w menu obsługi [Bazy danych] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem [Tworzenie/edycja receptury] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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Notyikacja:

Pole nie może być puste, nie może zawierać znaków sterujących ani cudzysłowów.

Wprowadzając dane należy pamiętać, że ostatnie znaki mogą zostać skrócone o
numer sekwencyjny (min. 4) (np. podczas bezpośredniego uruchamiania receptury).

[Typ]

Wybór: patrz rozdział 6.2.2.4

Notyikacja:

W przypadku [sekwencyjnego] i [fakultatywnego] można uaktywnić ponowne
obliczanie (patrz rozdział 6.2.2.5.6).

[Bit aktywny]

W przypadku receptur automatycznych można wprowadzać jeszcze adres SPM do
sterownika sprzętowego receptury (patrz rozdział 12).

6.2.2.5.2 Edycja receptury

W tym punkcie menu edytuje się utworzone receptury.

Wiersz @admin

1
2
3

Nazwa receptury
Proces porządkowania
Nr wiersza receptury
Sekcja
Nazwa materiału
Typ

Chleb cukrowy

1 / 1
1

NOP
Brak funkcji

Wstaw Materiał Skasuj Wiersz - Wiersz +

[Nazwa receptury]

Tego wiersza nie można edytować.

[Proces porządkowania]

Ten parametr jest dostępny tylko dla receptur automatycznych. W wierszu tym
wyświetla się dla receptur automatycznych aktualna część receptury.

W przypadku receptur ręcznych funkcja ta jest nieaktywna.

[Nr wiersza receptury]

Wiersz ten wskazuje aktualny numer wiersza / liczbę wierszy w recepturze.

4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia
fabryczne.

5. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
Tworzony jest nagłówek receptury i można bezpośrednio edytować recepturę.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych] - [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem poszczególne parametry, zmienić i potwierdzić.
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Proces produkcji i porządkowania są liczone osobno.

[Sekcja]

Ta funkcja jest dostępna tylko dla receptur automatycznych.

W przypadku receptur ręcznych funkcja [Sekcja] jest ustawiona na wartość 1.

[Nazwa materiału]

Materiał wybiera się z bazy danych materiałów. Wybór materiału rozpoczyna się w
nowych wierszach od pierwszego wpisu do bazy danych materiałów [NOP].

Zmiana materiału może ewentualnie skutkować wyświetlaniem innych parametrów.

[Wart. zad.]

Wprowadzona wartość: odpowiednia wartość masy

[+ tolerancja/- tolerancja]

Dozwolone tolerancje są najpierw kopiowane z bazy danych materiałów i można je
nadpisywać.

Ponowny wybór materiału resetuje tolerancję do wartości z bazy danych materiałów,
jeżeli w recepturze występuje 0%.

[Typ/nazwa wagi]

Wartości wierszy [Typ] i [Waga] są przejmowane z bazy danych materiałów, służą
informacji i nie są edytowalne.

Wiersz @admin

Nazwa receptury
Proces porządkowania
Nr wiersza receptury
Sekcja
Nazwa materiału
Typ

Chleb cukrowy

1 / 2
1

NOP
Brak funkcji

Wstaw Materiał Skasuj Wiersz - Wiersz +

[Wstaw]

Wstawienie nowego wiersza, aby wybrać istniejący materiał albo utworzyć nowy.

[Materiał]

Tworzenie nowego materiału, bez wychodzenia z edytora receptur.

[Skasuj]

Kasowanie jednego wiersza receptury.

[Wiersz-/Wiersz+]

Przewijanie wstecz/naprzód w recepturze.

Po osiągnięciu końca receptury dodaje się automatycznie przyciskiem
programowalnym [Wiersz+] nowy wiersz z nazwą materiału [NOP] jako symbolem
zastępczym.

3. Aby zakończyć edycję, nacisnąć przycisk ESC/EXIT. Zmiany zostaną zapisane.

6 Aplikacja Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-93



Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Chleb cukrowy
1500.0 g

autom.

0
32

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

[Tworzenie procesu porządkowania]

Zaznaczyć haczykiem ☑, aby uaktywnić funkcję. Za każdym razem, kiedy trzeba
poddać edycji proces porządkowania, należy najpierw zaznaczyć haczykiem.
Polecenie [Edytuj] działa wtedy na proces porządkowania.

Porządkowanie receptury patrz rozdział 6.2.2.5.3.

[Bit zezwolenia]

W przypadku receptur automatycznych można wprowadzać jeszcze adres SPM do
sterownika sprzętowego receptury (patrz rozdział 12).

6.2.2.5.3 Porządkowanie receptury (proces porządkowania)

Część receptury [Proces porządkowania] wykonuje się na żądanie, gdy receptura została
przerwana. W takim przypadku receptura składa się z dwóch części, obie można poddać
edycji.
Po przerwaniu receptury w zbiorniku znajduje się jeszcze nieznana ilość materiału.
Zbiornik należy odpowiednio opróżnić. Ewentualnie należy go jeszcze oczyścić,
wykonując recepturę płukania.

Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Supermix
1000.0 g

autom.

40
20

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

4. Aby zakończyć edycję, nacisnąć przycisk ESC/EXIT. Zmiany zostaną zapisane.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych] - [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem pozycję [Tworzenie procesu porządkowania] i potwierdzić wybór,
aby aktywować parametr.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Edytuj].
Ukaże się okno z pytaniem.
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Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Supermix
1000.0 g

autom.

40
20

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

??
Utworzyć proces porządkowania?

Tak Nie

Wiersz @admin

1
2
3

Nazwa receptury
Proces porządkowania
Nr wiersza receptury
Sekcja
Nazwa materiału
Typ

Chleb cukrowy

1 / 1
1

NOP
Brak funkcji

Wstaw Materiał Skasuj Wiersz - Wiersz +

Rozpoczyna się proces porządkowania po przerwaniu receptury.

Każda receptura robocza może zawierać proces porządkowania i pozostaje zapisana.

Porządkowanie nie powoduje utworzenia własnego raportu.

Użyty w procesie porządkowania materiał jest ujmowany w raporcie, nie zostaje
jednak dodany do wyprodukowanej ilości ani zaksięgowany w raporcie produkcji.

6.2.2.5.4 Kasowanie wiersza receptury

W tym punkcie menu usuwa się wybrane wiersze receptury.

Wiersz @admin

1
2
3

Nazwa receptury
Proces porządkowania
Nr wiersza receptury
Sekcja
Nazwa materiału
Wartość zadana
+ tolerancja
- tolerancja
Dodaj do sumy receptury
Wzgl.
Typ
Nazwa wagi

Chleb cukrowy

2 / 3
1

Mąka
1000.0 g

1 %
1 %

Napełn. netto
Punkt ważenia A

Wstaw Materiał Skasuj Wiersz - Wiersz +

4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Nie], aby powrócić do menu.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak], aby utworzyć nową część receptury [Proces

porządkowania].
Haczyk jest ustawiony, wiersz [Proces porządkowania] jest podświetlony na
szaro, co oznacza, że ta część receptury jest w edycji.

6. Wybrać materiał i potwierdzić wybór.

7. Aby zakończyć edycję, nacisnąć przycisk ESC/EXIT. Zmiany zostaną zapisane.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych] - [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem pozycję [Nr wiersza receptury] i potwierdzić wybór wiersza do
usunięcia.
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W tym przykładzie skasowano wiersz 2 z 3 wierszy. Następne wiersze cofają się
automatycznie o 1 wiersz.

Ostatniego, a tym samym jedynego wiersza receptury nie można skasować.

6.2.2.5.5 Usuwaniereceptury

W tym punkcie menu usuwa się wybrane receptury.

Notyikacja:

Nie można usunąć receptur, do których istnieje zlecenie.

Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Supermix
1000.0 g

autom.

40
20

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Supermix
1000.0 g

autom.

40
20

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

??
Skasuj całą recepturę.

Tak Nie

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj].

4. Aby zapisać zmiany, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem pozycję [Nazwa receptury] i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowy [Skasuj].

Ukaże się okno z pytaniem.

4. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Nie], aby powrócić do menu.
5. Nacisnąć przycisk programowy [Tak], aby usunąć wpis.

Receptura zostanie bezpowrotnie skasowana (-y) i ukaże się następny wpis do
bazy danych.

6. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.
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6.2.2.5.6 Ponowne obliczanie receptur ręcznych

Ponowne obliczanie jest możliwe tylko dla receptur ręcznych. Funkcję uaktywnia się w
menu [Koniguracja] - [Parametry] - [Ponowne obl.] dla danej kategorii użytkownika.
Jeżeli w przypadku przedawkowania materiału nie można go zdjąć z wagi (np. w
przypadku cieczy albo małych porcji zmieszanych z innymi substancjami), zalecane jest
ponowne obliczenie receptury, aby przywrócić proporcje.
Zlecenie znajdujące się w produkcji można w każdej chwili obliczyć ponownie, najpóźniej
jednak wtedy, gdy jest gotowy ostatni wiersz.
Obsługa przed zakończeniem receptury – patrz rozdział 7.

Przykład

Wiersz Wart. zad. Wart. rzecz. Toleran. Współcz. Korekta
wartości
zad.

Różnica
wartości
zad.

Dozuj

1 10,00 10,90 1,00 1,000 12,46 1,56 tak

2 5,00 6,23 0,20 1,246 6,23 0,00 nie

3 6,00 7,00 0,50 1,167 7,48 0,48 nie

4 15,00 14,50 0,20 1,000 18,69 4,19 tak

5 10,00 13,00 3,00 1,000 12,46 -0,54 nie

46,00 Maks.: 1,246 57,32

Sposób postępowania:

- W przypadku wartości powyżej zakresu tolerancji odchyłka jest obliczana dla wierszy
receptury jako współczynnik.

W ramach zakresu tolerancji współczynnik wynosi 1.

- Wiersze z większą odchyłką względną są określane jako współczynnik (w tym
przykładzie wiersz 2 = Maks. = 1,246).

Wiersze bez określonych tolerancji dodatnich nie są uwzględniane.

- Wszystkie wartości zadane są mnożone przez ten współczynnik.

Wiersze bez określonych tolerancji ujemnych nie są zmieniane.

- Różnica względem wartości zadanej obliczana jest dla każdego wiersza z
uwzględnieniem ilości już odmierzonej.

- Jeżeli odchyłka jest większa od dozwolonej, wiersz jest oznaczany jako jeszcze nie
gotowy po przetworzeniu.

Wartością zadaną dla korekty jest obliczona różnica.

- Wszystkie niegotowe wiersze można wybrać do edycji (tu są to wiersze 1 i 4).

- Podczas dozowania odmierzana masa netto jest dodawana do aktualnej wartości
rzeczywistej.

Ten sposób postępowania pozwala na dowolnie częste korygowanie. W przypadku
przedawkowania ilość całkowita z receptury jest podczas każdej korekty większa o
wartość określoną odpowiednim współczynnikiem. Tylko użytkownik decyduje o tym, czy
korekta jest możliwa i zalecana.
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Bilet dozowania uzupełniającego jest oznaczany jako [ponownie obl.] Zawiera on sumę
wszystkich dozowań dla tego wiersza wraz z numerem partii ostatnio pobranego
materiału.
Zakłada się, że w przypadku biletów wierszy następuje wypełnianie do pojedynczych
beczek, a korekta następuje w poprzednich zbiornikach. W ten sposób nowy bilet zawiera
nową wartość zadaną i rzeczywistą i może zastąpić poprzedni bilet. Jako operator
wpisywana jest osoba, która dokonała korekty. Data rozpoczęcia pozostaje bez zmian. W
każdym przypadku dokonuje się wpisu do bazy danych raportów z danymi biletu (jeżeli
skonigurowano).
Zakłada się, że bilet zlecenia jest drukowany, gdy w zbiorniku jest wytworzona
mieszanina. W tym zbiorniku następuje korekta. W ten sposób nowy bilet zawiera nową
wartość zadaną i rzeczywistą i może zastąpić poprzedni bilet. Data początkowa pozostaje
ta sama.

6.2.2.5.7 Drukowanie receptury

W tym punkcie menu drukuje się wybrane receptury.
Warunki:

- Ustawienie drukarki w menu systemowym w pozycji [Ustawienia systemowe] -
[Podłączone urządzenia]

- Wybór drukarki w pozycji [Koniguracja] - [Parametry] - [Drukarka rap.]

Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Chleb cukrowy
1500.0 g

autom.

0
32

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

Przykład 1: Wydruk receptury
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Chleb cukrowy'
Drukuj listę wszystkich materiałów
Drukuj dane wszystkich materiałów
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych] - [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj].
Pojawi się okno wyboru.

3. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz (tu: Drukuj dane dot. "Nazwa receptury") i
potwierdzić wybór.

Wynik zostanie wydrukowany.
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Przykład 2: Lista wszystkich receptur
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Chleb cukrowy'
Drukuj listę wszystkich receptur
Drukuj dane wszystkich receptur
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

Bułka słodka           25.03.2013 16:10:59

Typ                          automatyczna

Ogółem                           1500.0 g

Edycja przez                        admin

Edycja dnia          25.03.2013 11:30:41*

L  S  #Nazwa materiału    + Set point %     + tol.   - tol.

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

1  1  A Sanella           +  500.0 g %       1%       1%

2  1  A Mąka              + 1000.0 g %       1%       1%

3  1  A Cukier            +    0.0 g %       1%       1%

...

* Informacja o zmianach odnosi się do najnowszego wiersza w recepturze.
Data/czas oznaczają stan receptury, odpowiadający temu wydrukowi oraz
informują o osobie, która ten stan wygenerowała.

W nagłówku wydruku widnieje oprócz nazwy receptury data wydruku. Poza tym
nagłówek zawiera dane dotyczące typu, ostatniej wartości zadanej oraz osoby,
która wprowadziła do receptury ostatnią zmianę. Receptury ręczne zawierają w
nagłówku dodatkową informację o tym, czy można je ponownie obliczać.

Każdy wiersz zawiera:

- Numer wiersza (L)

- Sekcję (S), w recepturach ręcznych jest to zawsze 1

- Nazwę wagi (#)

- Nazwę materiału

- Informację (+), czy części receptury są dodawane do sumy receptury podczas
relatywizacji

- Wartość zadaną dla tego wiersza

- Informację (%), czy tę wartość zadaną należy relatywizować

- Dane o dopuszczalnej tolerancji (jeżeli jest to możliwe)

4. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz (tu: Drukuj Listę wszystkich receptur) i
potwierdzić wybór.

Wynik zostanie wydrukowany.
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6.2.2.5.8 Testowanie receptury

W tym punkcie menu testuje się wybrane receptury.

Tworzenie/edycja receptury @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Tworzenie procesu porządkowania
Bit zezwolenia
Bit aktywny

Chleb cukrowy
1500.0 g

autom.

0
32

Nowy Edytuj Start Skasuj Drukowanie

Notyikacja:

Wyświetlana proponowana wartość zadana stanowi sumę wszystkich
wprowadzonych wartości zadanych wierszy.

6.2.3 Zlecenie
6.2.3.1 Wskazówki ogólne

Zlecenie zawiera odsyłacz do receptury albo materiału. Dodatkowo są przy tym
zapisywane, zgodnie z koniguracją, nazwa materiału, komentarze i nazwa użytkownika.
Niezaznaczone w koniguracji parametry są w formularzu ukryte. Zlecenie może określać
ilość zadaną inną niż suma der materiałów w recepturze.
Do tej samej receptury może odsyłać więcej zleceń. Jeżeli zlecenie zostało już rozpoczęte,
następujące zmiany w recepturze nie mają na to wpływu.
Zlecenia zapisywane są w bazie danych, dopóki nie są zakończone.
Strukturę bazy danych OPC ORDER opisano w rozdziale 9.2.1.

Nazwa receptury  2013-03-25-14:48:26.13        Wart. zad.   Ogółem

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

Ciastka migdałowe        sekwencyjna             300.0 g     0.0 g

Obarzanek orzechowy     automatyczna            1000.0 g     0.0 g

Supermix              = automatyczna            1000.0 g     0.0 g

Bułka słodka          = automatyczna            1500.0 g     0.0 g

Wyspecyikowane są wszystkie receptury z typem, ostatnio używaną wartością
zadaną i dotychczas wyprodukowaną ilością.

Notyikacja:

"=" przed typem oznacza receptury, które mają co najmniej jedną część [Proces
porządkowania].

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych] - [Tworzenie/edycja
receptury] żądaną recepturę i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].
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6.2.3.2 Tworzenie zlecenia

W tym punkcie menu tworzy się zlecenia.
Operating @admin

Application menuApplication menu
Produkcja
Drukuj bilety i raporty
Bazy danych
Konserwacja aplikacji
Konfiguracja

System menuSystem menu
System setup
System information
System maintenance

Logout

Bazy danych @admin

Tworzenie/edycja zlecenia
Tworzenie/edycja receptury
Tworzenie/edycja materiału

Notyikacja:

Jeżeli nie ma zapisanych zleceń, ukaże się automatycznie menu [Nowe zlecenie].

Nowe zlecenie @admin
A
B
C

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Nazwa receptury
Wartość zadana
Typ
Powtórz

Ciasto migdałowe
300.0 g

sekw.
1 raz

Standard Materiał Receptura Zapisz

[Nazwa zlec.]

Wprowadzenie: maks. 18 znaków alfanumerycznych

1. Wybrać kursorem[Bazy danych] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem[Tworzenie/edycja zlecenia] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru z ostatnio utworzonym zleceniem.

3. Nacisnąć przycisk programowy [Nowy], aby utworzyć nowy wpis.

Ukaże się okno wyboru.

4. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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Notyikacja:

Pole nie może być puste, nie może zawierać znaków sterujących ani cudzysłowów.

Wprowadzając dane należy pamiętać, że ostatnie znaki mogą zostać skrócone o
numer sekwencji (min. 4) (n p. podczas bezpośredniego uruchamiania receptury).

[Nazwa produktu/pytanie o zlecenie]

Wprowadzenie: maks. 18 znaków alfanumerycznych

Notyikacja:

Możliwe tylko w przypadku wybrania w punkcie [Koniguracja]- [Parametry].

[Nazwa receptury]

Recepturę wybiera się z bazy danych receptur.

Notyikacja:

Zlecenie można utworzyć na bazie receptury albo materiału. Zmiany dokonuje się
przyciskami programowymi [Materiał] i [Receptura].

[Wart. zad.]

Wprowadzenie: Wartość masy produktu/materiału

[Powtórz]

Wprowadzenie: 1… 998 razy

Notyikacja:

W przypadku wprowadzenia 999 receptura jest ustawiona na "nieskończoność".

[Materiał]

Materiał wybiera się z bazy danych materiałów

Notyikacja:

Zlecenie można utworzyć na bazie receptury albo materiału. Zmiany dokonuje się
przyciskami programowymi [Materiał] i [Receptura].

W przypadku utworzenia zlecenia na bazie materiału wybór typów materiału
ogranicza się do "Materiałów masowych" oprócz [Opróżniania] i [Napełniania netto]
(patrz też tabela w rozdziale 6.2.1.3).

5. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Standard], aby przywrócić ustawienia fabryczne.
6. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowy [Zapisz], aby zapisać ustawienia.

Tworzony jest nagłówek receptury i można bezpośrednio edytować recepturę.
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6.2.3.3 Edycja zlecenia

W tym punkcie menu edytuje się utworzone zlecenia.

Notyikacja:

Edytować można tylko utworzone, ale jeszcze nie rozpoczęte zlecenia.

Tworzenie/edycja zlecenia @admin

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ
Nr poprawny?

2013-03-25 GAK
Ciasto migdałowe

1000.0 g
Supermix

autom.
Ok

Nowy Start Skasuj Drukowanie

[Nazwa produktu/pytanie o zlecenie]

Wprowadzenie: maks. 18 znaków alfanumerycznych

Notyikacja:

Możliwe tylko w przypadku wybrania w punkcie [Koniguracja]- [Parametry].

[Wart. zad.]

Wprowadzenie: Wartość masy produktu/materiału

6.2.3.4 Usuwanie zlecenia

W tym punkcie menu usuwa się wybrane zlecenia.

Tworzenie/edycja zlecenia @admin

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ
Nr poprawny?

2013-03-25 GAK
Ciasto migdałowe

1000.0 g
Supermix

autom.
Ok

Nowy Start Skasuj Drukowanie

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
zlecenia] żądany wpis i potwierdzić wybór.

2. Wybrać kursorem poszczególne parametry, zmienić i potwierdzić.

3. Aby zakończyć edycję, nacisnąć przycisk ESC/EXIT. Zmiany zostaną zapisane.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
zlecenia] żądany wpis i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowy [Skasuj].
Ukaże się okno z pytaniem.
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Tworzenie/edycja zlecenia @admin

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ
Nr poprawny?

2013-03-25 GAK
Ciasto migdałowe

1000.0 g
Supermix

autom.
Ok

Nowy Start Skasuj Drukowanie

??
Kasowanie zlecenia.:

'2013-03-25 GAK'

Tak Nie

6.2.3.5 Drukowanie zlecenia

W tym punkcie menu drukuje się wybrane zlecenia.
Warunki:

- Ustawienie drukarki w menu systemowym w pozycji [Ustawienia systemowe]-
[Podłączone urządzenia]

- Wybór drukarki w pozycji [Koniguracja]- [Parametry]- [Drukarka rap.]

Tworzenie/edycja zlecenia @admin

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ
Nr poprawny?

2013-03-25 GAK
Ciasto migdałowe

1000.0 g
Supermix

autom.
Ok

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Przykład 1: Pojedynczy bilet
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. '2013-02-26 dzień'
Drukuj listę wszystkich zleceń
Drukuj dane wszystkich zleceń
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

3. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Nie], aby powrócić do menu.
4. Nacisnąć przycisk programowy [Tak], aby usunąć wpis.

Zlecenie zostanie bezpowrotnie usunięte i wyświetli się następny wpis do bazy
danych.

5. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
zlecenia] żądany wpis i potwierdzić wybór.

2. Nacisnąć przycisk programowy [Drukuj].
Ukaże się okno wyboru.

3. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz (tu: Drukuj dane z "Nazwa zlecenia") i
potwierdzić wybór.
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Przykład 2: Lista wszystkich zleceń,
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Chleb cukrowy'
Drukuj listę wszystkich receptur
Drukuj dane wszystkich receptur
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

6.2.3.6 Testowanie zlecenia

W tym punkcie menu testuje się wybrane zlecenia.

2013-02-26 Tag      26.03.2013 13:04:37

Edycja przez                      admin

Edycja dnia         26.02.2013 09:54:58

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

Nazwa materiału                  Cukier

Nazwa prod.

Wart. zad.                      300.0 g

W opracowaniu...                    Nie

Wynik zostanie wydrukowany.

4. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz (tu: Drukuj listę wszystkich zleceń) i potwierdzić
wybór.

* Nazwa zlec.       26.03.2013 12:52:28

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

2013-02-26 Wieczór           1000.0 g

2013-02-26 Rano              1000.0 g

2013-02-26 Dzień              300.0 g

2013-03-25 GAK               1000.0 g

Wyszczególnione są wszystkie występujące zlecenia wraz z datą utworzenia i
wartością zadaną.

* Gwiazdka oznacza, że zlecenie jest rozpoczęte, ale jeszcze nie zakończone.

Wynik zostanie wydrukowany.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Bazy danych]- [Tworzenie/edycja
zlecenia] żądany wpis i potwierdzić wybór.
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Tworzenie/edycja zlecenia @admin

Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ
Nr poprawny?

2013-03-25 GAK
Ciasto migdałowe

1000.0 g
Supermix

autom.
Ok

Nowy Start Skasuj Drukowanie

6.3 Konserwacja aplikacji
6.3.1 Wskazówki ogólne

Notyikacja:

Konserwację aplikacji można wykonać tylko wtedy, gdy zalogowany jest użytkownik
kategorii "kierownik działu" albo "administrator".

Ruchy materiałów są ujęte w raporcie produkcyjnym i raporcie zużycia.
Zgodnie z koniguracją, po każdej edycji zlecenia są tworzone wpisy do bazy danych. Są
one przewidziane do przesłania do AccessIt i należy je ew. usunąć ręcznie. Dotyczy to
również danych do drukowania, których nie można przesłać do drukarki.

6.3.2 Ustawianie numeru sekwencyjnego
Numer sekwencyjny zwiększa się po każdym przebiegu (wykonaniu zlecenia). Wartość
musi mieścić się w przedziale od 1 do 100 000. Podczas produkcji numer sekwencyjny
może osiągnąć wartość maksymalną 999 999.
Po wywołaniu tej funkcji następuje przeszukanie baz danych według najwyższych
numerów sekwencyjnych. Podana wartość musi być większa, aby zapewnić jednoznaczne
zawartości baz danych.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Ustawić numer sekwencji
Raport produkcyjny
Raport zużycia
Kasowanie raportów baz danych
Kasowanie pamięci drukarki (0)

??
Numer sekwencji (20)

20

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Konserw. aplik.] punkt[Ustawić nr
sekwencyjny?] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wprowadzania.

2. Wprowadzić z klawiatury liczbę z zakresu od 1 do 999 999 i potwierdzić wybór.
Wyświetli się nowy numer i zostanie nim oznaczony następny przebieg.
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6.3.3 Raport produkcyjny
W tym punkcie menu drukuje się raport produkcyjny.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Raport produkcyjny @admin

Nazwa receptury
Produkcja

Ciasto migdałowe
0.0 g

Skasuj Wszyst. Drukowanie

[Skasuj]

Ilość receptury wyświetlana w pozycji [Produkcja] jest usuwana.

[Wszystkie]

Po uprzednim pytaniu zabezpieczającym następuje usunięcie wyprodukowanych
ilości wszystkich receptur.

6.3.4 Raport zużycia
W tym punkcie menu drukuje się raport zużycia.

Notyikacja:

Numer sekwencyjny można ustawić na 1 tylko wtedy, gdy nie ma zlecenia, baza
danych REPORT jest pusta i żaden wydruk nie oczekuje w kolejce do
drukowania.

3. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji, w punkcie [Konserwacja aplikacji] punkt [Raport
produkcyjny] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno wyboru.

2. Nacisnąć przycisk programowy [Drukuj].

Produkcja           26.03.2013 14:25:30

Nazwa receptury               Produkcja

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

Ciastka migdałowe                 0.0 g

Wianek orzechowy                  0.0 g

Supermix                          0.0 g

Chleb słodki                      0.0 g

Nastąpi wydruk na drukarce raportów.

3. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji, w punkcie [Konserwacja aplikacji] punkt [Raport
zużycia] i potwierdzić wybór.

Ukaże się okno wyboru.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Raport zużycia @admin

Nazwa materiału
Akt. zużycie mat.

Hartgold
0.0 g

Skasuj Wszyst. Drukowanie

[Skasuj]

Ilość materiału, wyświetlana w pozycji [Aktualne zużycie materiału] zostanie
usunięta.

[Wszystkie]

Po uprzednim pytaniu zabezpieczającym następuje usunięcie zużytych ilości
wszystkich materiałów.

6.3.5 Kasowanie raportów baz danych
W tym punkcie menu kasuje się raporty baz danych.
Użytkownik kategorii "Administrator" może również skasować odpowiednią bazę danych
(REPORT). W razie potrzeby należy zdezaktywować funkcję w pozycji [Koniguracja]-
[Parametry]- [Zapisz raport w bazie danych].

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Ustawić numer sekwencji
Raport produkcyjny
Raport zużycia
Bazy danych
Kasowanie pamięci drukarki

??
Kasowanie raportów baz danych? (3)

Tak Nie

2. Nacisnąć przycisk programowy [Drukuj].

Aktualne zużycie materiałów       26.03.2013 14:51:27

Nazwa materiału  Akt. zużycie materiału

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

Twarde złoto                      0.0 g

Mąka                              0.0 g

Sanella                           0.0 g

Cukier                            0.0 g

Nastąpi wydruk na drukarce raportów.

3. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Konserwacja aplikacji]
punkt[Kasowanie raportów baz danych?] i potwierdzić wybór.

Liczba rekordów danych wyświetlana jest w nawiasach.

Ukaże się okno z pytaniem.
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6.3.6 Kasowanie pamięci drukarki
W tym punkcie menu kasuje się pamięć drukarki.
Raporty z dozowania zostają najpierw zapisane w bazie danych (SPL), aby następnie
przesłać je w tle do drukarki. Pamięć drukarki co sekundę próbuje uruchomić wydruk, bez
ograniczenia czasowego.
Jeżeli pamięć drukarki nie może rozpocząć wydruku z powodu nieprawidłowej
koniguracji portu, raporty zbierają się, niepotrzebnie zajmując pamięć.
Kategoria użytkownika "Administrator" może skasować pamięć drukarki.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Ustawić numer sekwencji
Raport produkcyjny
Raport zużycia
Bazy danych
Drukarka

??
Kasowanie pamięci drukarki? (10)

Tak Nie

6.4 Produkcja
6.4.1 Wskazówki ogólne

Istnieją następujące tryby produkcji:

- Uruchomienie zlecenia (patrz rozdział 6.4.2)

- Uruchomienie receptury (patrz rozdział 6.4.3)

- Dozowanie pojedynczego materiału (patrz rozdział 6.4.4)

- Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe (patrz rozdział 6.4.5)

- Zdalne uruchomienie przez komunikację (patrz rozdział 6.4.6)

2. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Nie], aby powrócić do menu.
3. Nacisnąć przycisk programowy [Tak], aby usunąć wpis.

Wszystkie raporty zostaną bezpowrotnie usunięte.
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.

1. Wybrać kursorem w menu aplikacji pod pozycją [Konserwacja aplikacji]
punkt[Kasowanie pamięci drukarki?] i potwierdzić wybór.

Liczba rekordów danych wyświetlana jest w nawiasach.

Ukaże się okno z pytaniem.

2. Ew. nacisnąć przycisk programowy [Nie], aby powrócić do menu.
3. Nacisnąć przycisk programowy [Tak], aby usunąć wpis.

Wszystkie rekordy danych zostaną bezpowrotnie usunięte.
4. Aby wyjść z menu, nacisnąć przycisk ESC/EXIT.
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Skrót Nazwa Skrót Nazwa

Mat Materiał Start Start

Rec Receptura Prd Produkcja

Ord (auto) Zlecenie (autom.)

Można utworzyć i uruchomić zlecenie na bazie receptury (1) albo materiału (2).
Można również uruchomić bezpośrednio recepturę (3) albo materiał (4). W takim
przypadku zlecenie utworzy się automatycznie.
W menu [Koniguracja] - [Parametry] można uaktywnić sposoby uruchamiania, patrz
rozdział 5.4.6.
Ukaże się okno wyboru.

Parametry @admin
A
B
C

Identyfikator wagi
Uruchomienie zleceń
Rozpoczęcie receptur
Rozpoczęcie materiałów
Uruchom. zdalne przez wejścia cyfr.
Z nazwami produktów
Komentarz stały
Pytanie o zlecenie
Pytanie o materiał
Ponowne obl.
Identyfikator
Kontrola receptury

PR 5500-Batching

Należy sprawdzić!

Operator
liczbow.

Standard Zapisz

6.4.2 Start zlecenia
Zlecenie musi być utworzone przed uruchomieniem.
1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start zlecenia] i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Uruchomienie zlecenia @admin

Nazwa zlec.
W trakcie przetw.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ

2013-02-26 Wieczór

1000.0 g
Ciasto migdałowe

sekw.

Start Nowy Skasuj Drukowanie

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Wiersz
Nazwa materiału
Nazwa wagi
Wartość zadana

2013-02-26 Wieczór
Ciasto migdałowe

2
Mąka

Punkt ważenia A
1000.0 g

Start Ponowne obl. Drukowanie

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. '2013-02-26 Wieczór'
Drukuj listę wszystkich zleceń
Drukuj dane wszystkich zleceń
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

6.4.3 Start receptury
Receptura może zostać uruchomiona bez uprzedniego tworzenia na jej bazie zlecenia.

2. Wybrać kursorem odpowiednie zlecenie (patrz także rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3) i
potwierdzić wybór.

3. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowe
zlecenie. Wprowadzanie danych – patrz rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zlecenie.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić przetwarzanie zlecenia.

Ukaże się okno zlecenia.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby ostatecznie uruchomić przetwarzanie
zlecenia.

8. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowy [Ponowne obl.], aby uruchomić
ponowne obliczanie, patrz też rozdział 6.2.2.5.6.

9. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj].
Pojawi się okno wyboru.

10. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz i potwierdzić wybór, patrz również
rozdział 6.2.3.5.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Rozpoczęcie receptury @admin

Nazwa receptury
Nazwa produktu
Nazwa zlec.
Wartość zadana
Powtórz
Typ

Wieniec orzechowy

Wieniec orzechowy~020
1000.0 g

1 raz
autom.

Start Zlecenie Drukowanie

W przypadku receptur automatycznych można podać 1–998 razy. W przypadku
wprowadzenia 999 receptura jest ustawiona na "nieskończoność".

Przed każdym uruchomieniem partii następuje zapytanie o bit zezwolenia.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Wieniec orzechowy'
Drukuj listę wszystkich receptur
Drukuj dane wszystkich receptur
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

6.4.4 Uruchomienie materiału
Pojedynczy materiał można uruchomić bez uprzedniego tworzenia na bazie tego
materiału receptury ani zlecenia.
Funkcja jest ograniczona do materiałów dozowanych według wartości zadanej, tabela –
patrz rozdział 6.2.1.3. Następuje utworzenie tymczasowej receptury i tymczasowego
zlecenia. Mają one nazwę materiału z załączonym numerem sekwencyjnym.

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start receptury] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiednią recepturę (patrz także rozdział 6.2.2.5.1/6.2.2.5.2) i
potwierdzić wybór.

Typ jest określony przez recepturę.

Nazwa zlecenia składa się z nazwy receptury oraz z numeru sekwencyjnego (tu:
020).

3. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
4. W razie potrzeby zmienić liczbę powtórzeń.

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić przetwarzanie zlecenia.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Zlecenie], aby uruchomić zlecenie z bazy danych.
7. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj].

Pojawi się okno wyboru.

8. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz i potwierdzić wybór, patrz również
rozdział 6.2.2.5.7.

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Dozowanie pojedynczego materiału]
i potwierdzić wybór.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Dozowanie pojedynczego materiału @admin

Nazwa materiału
Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Typ
Nazwa wagi

Hartgold
Hartgold~020

100.0 g
Napełn. netto

Punkt ważenia A

Start Drukowanie

Jeżeli materiał ten był już uruchamiany, poprzednia wartość jest wyświetlana jako
propozycja. W przypadku zmiany nowa wartość jest zapisywana w bazie danych.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Drukowanie @admin

Drukuj dane dot. 'Hartgold'
Drukuj listę wszystkich materiałów
Drukuj dane wszystkich materiałów
Drukuj ostatni bilet wiersza
Drukuj ostat. bil. zlec.
Drukuj ostat. raport doz.

6.4.5 Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe
Jednemu wejściu można każdorazowo przyporządkować 8 różnych receptur (albo takich
samych z różnymi wartościami zadanymi). Wejście to (zbocze rosnące) uruchamia
następnie przyporządkowaną recepturę. Funkcję tę należy uprzednio uaktywnić w
pozycji[Koniguracja]- [Parametry].
Poniżej przedstawiono przykład uruchamiania zdalnego.
Warunki:
Wszystkie materiały i receptury muszą występować w bazie danych PR 5500.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni materiał (patrz także rozdział 6.2.1.5/6.2.1.6) i
potwierdzić wybór.

Typ i nazwa wagi są określone przez materiał.

Nazwa zlecenia składa się z nazwy materiału oraz z numeru sekwencyjnego
(tu: 020).

3. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić przetwarzanie zlecenia.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj].

Pojawi się okno wyboru.

6. Wybrać kursorem odpowiedni wiersz i potwierdzić wybór, patrz również
rozdział 6.2.1.9.
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6.4.5.1 Przykład: Zdalne uruchomienie receptur przez wejścia cyfrowe

Notyikacja:

Adresy SPM – patrz rozdział 12.7.

Sposób postępowania:

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe @admin

Adres SPM %MX
Bit gotowości
Nazwa receptury
Wartość zadana

20488

Wieniec orzechowy
1000 g

Start SPM - SPM +

6.4.6 Zdalne uruchomienie przez komunikację
Wybrane receptury można uruchomić przez komunikację (np.: OPC, magistralę ModBus,
magistralę Fieldbus).
Poniżej przedstawiono przykład uruchamiania zdalnego.

Warunki:

Wszystkie materiały i receptury muszą występować w bazie danych PR 5500.

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Zdalne uruchomienie przez wejścia cyfrowe]
i potwierdzić wybór.

Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem [Adres SPM %MX] i wprowadzić z klawiatury wolny adres SPM
(MX20488–20495, zbocze rosnące) dla uruchomienia odpowiedniej receptury albo
wybrać przyciskami programowalnymi [SPM +]/[SPM -].

3. Wybrać kursorem pozycję [Bit gotowe] i potwierdzić wybór, aby aktywować adres
SPM.

4. Wybrać nazwę receptury i wprowadzić wartość zadaną.
5. Skonigurować wszystkie wejścia, których należy użyć.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby przejść do gotowości do uruchomienia.

Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start receptury] i potwierdzić wybór.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Zdalne uruchomienie przez komunikację @admin

Nazwa receptury
Wartość zadana
Dozowanie

Wieniec orzechowy
1000.0 g

1

Pojawia się okno.
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6.4.6.1 Przykład: Zdalne uruchomienie receptur przez komunikację

Notyikacja:

Adresy SPM – patrz rozdział 12.7.

6.4.6.2 Stan dozowania i kontrola procesu

Poprzez adresy SPM B2560–2567 dostępne są stan dozowania i kontrola całego procesu,
patrz rozdział 12.7.
Za pomocą adresów SPM B2568–2575 dostępne są powiązane informacje o stanie
wszystkich punktów ważenia, patrz rozdział 12.7.
Za pomocą adresów SPM B4–7 (patrz rozdział 12.4).

6.4.6.3 Raporty z dozowania

Dane raportów z ostatniego wykonanego procesu można odczytać pod adresami SPM
D726–733 oraz B2936.
Jeżeli aktywny jest stan procesu X20480, oznacza to, że proces jest zakończony, a dane
raportu są zaktualizowane.

Notyikacja:

Adresy SPM – patrz rozdział 12.7.

1. Zapisać nazwy receptur w adresach SPM B2592–2609.
2. Zapisać wartość zadaną receptury w adresie SPM D653.
3. Zapisać liczbę dozowań w adresie SPM D660.
4. Zapisać adres SPM X20528 (zbocze rosnące), aby wczytać zapisaną recepturę.
5. Sprawdzić, czy można wczytać tę nazwę receptury.

Ostatni status błędu zachowuje się i należy go zresetować za pomocą adresu
SPM X20514.

Status błędu (adres SPM B2567) musi wynosić 0.

6. Uruchomić proces za pomocą adresu SPM X20512 (Start/ponowne uruchomienie,
zbocze rosnące).

7. Sprawdzić, czy proces został uruchomiony z podaną wartością.
Status błędu (adres SPM B2567) musi wynosić 0.

8. Przy niezmienionych parametrach uruchamiania uruchomić ponownie proces za
pomocą adresu SPM X20512 (Start / ponowne uruchomienie, zbocze rosnące).
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7 Obsługa i wizualizacja receptur

7.1 Wskazówki ogólne
Dostępne są dwa rodzaje wizualizacji:

- Widok receptury dla receptur automatycznych.

- Widok wagi dla dozowania pojedynczych materiałów w recepturach automatycznych
i ręcznych.

Różne rodzaje wymagają różnej obsługi.

Podczas produkcji można przyciskiem wydrukować ostatni raport z dozowania.

7.2 Receptury dowolnie wybierane
Receptura dowolnie wybierana umożliwia użytkownikowi przetwarzanie wierszy
receptury w dowolnej kolejności.
Użytkownik wybiera każdy wiersz pojedynczo. Jednocześnie przetwarza się jeden wiersz
receptury. Przetwarzanie można przerwać w dowolnej chwili.
Przerwane zlecenia są wyświetlane jako będące "W edycji". Przerwane zlecenie można
później kontynuować, również wtedy, gdy w międzyczasie przetwarzano inne zlecenia
(patrz też rozdział 6.2.2.4.1).

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Uruchomienie zlecenia @admin

Nazwa zlec.
W trakcie przetw.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ

Presupermix

Premix
500.0 g
Premix

Fakultatywn.

Start Nowy Skasuj Drukowanie

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start zlecenia] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiednie zlecenie (patrz także rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3) i
potwierdzić wybór.

3. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowe
zlecenie. Wprowadzanie danych – patrz rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zlecenie.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].

Pojawi się okno wyboru.

Batch PR 5500/83 7 Obsługa i wizualizacja receptur

PL-116 Minebea Intec



Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

1
2
3

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Wiersz
Nazwa materiału
Nazwa wagi

Presupermix
Premix

1
NOP

Punkt ważenia A

Start Wiersz - Wiersz + Ponowne obl. Drukowanie

7.3 Receptury sekwencyjne
Receptura sekwencyjna zmusza użytkownika do przetwarzania wierszy receptury w
zadanej kolejności.
Użytkownik musi zwolnić do przetwarzania każdy wiersz dodatkowo. Jednocześnie
przetwarza się jeden wiersz receptury. Przetwarzanie można przerwać w dowolnej chwili.
Przerwane zlecenia są oznaczane jako będące "W edycji". Przerwane zlecenie można
później kontynuować, również wtedy, gdy w międzyczasie przetwarzano inne zlecenia
(patrz też rozdział 6.2.2.4.2).

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Uruchomienie zlecenia @admin

Nazwa zlec.
W trakcie przetw.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ

Seqsupermix

Softsmell
300.0 g
Seqmix

sekw.

Start Nowy Skasuj Drukowanie

7. Aby wybrać wiersz do przetwarzania, nacisnąć przycisk programowalny
[Wiersz+]/[Wiersz-].

8. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić dozowanie wiersz po
wierszu.

9. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Ponowne obl.], aby uruchomić
ponowne obliczanie, patrz też rozdział 6.2.2.5.6.

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja] - [Start zlecenia] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiednie zlecenie (patrz także rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3) i
potwierdzić wybór.

3. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowe
zlecenie. Wprowadzanie danych – patrz rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zlecenie.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].

Pojawi się okno wyboru.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Wiersz
Nazwa materiału
Nazwa wagi

Presupermix
Premix

1
NOP

Punkt ważenia A

Start Ponowne obl. Drukowanie

7.4 Receptury automatyczne
Recepturę automatyczną przetwarza się w kolejności receptury.
W razie konieczności, w przypadku "materiałów sterujących" i sygnałów zezwolenia
podczas przebiegu może mieć miejsce interakcja z operatorem. Kolejność i zależności
między poszczególnymi krokami produkcji zapisano w recepturze.
Operator może zatrzymać, kontynuować albo przerwać recepturę przed czasem.
Receptury przerwanej przed czasem nie można kontynuować.
Przyciskiem STOP zatrzymuje się wszystkie wagi, niezależnie od aktualnej obsługi (patrz
też rozdział 6.2.2.4.3). Szczegóły dotyczące receptur – patrz rozdział 6.2.2.

Podczas podglądu receptury można przyciskiem wydrukować ostatni raport z
dozowania.

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Uruchomienie zlecenia @admin

1
2
3

Nazwa zlec.
W trakcie przetw.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Nazwa receptury
Typ

Ciasto orzechowe

Wieniec orzechowy
900.0 g

Wieniec orzechowy
autom.

Start Nowy Skasuj Drukowanie

7. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Ponowne obl.], aby uruchomić
ponowne obliczanie, patrz też rozdział 6.2.2.5.6.

8. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić przetwarzanie od wiersza 1
do wiersza n.

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start zlecenia] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiednie zlecenie (patrz także rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3) i
potwierdzić wybór.

3. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowe
zlecenie. Wprowadzanie danych – patrz rozdział 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
5. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zlecenie.
6. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].

Ukaże się receptura.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Zgrubne

Ciasto orzechowe
Wieniec orzechowy

trwa...
Sanella

Stop Dalej Anuluj Waga

7.4.1 Monitorowanie przepływu materiału
Jeżeli dla materiału monitorowanie przepływu materiału w menu obsługi [Baza danych]-
[Utwórz/edytuj materiał]- [Przepł. mat.] jest różne od 0 (aktywne), po zejściu wartości
poniżej wartości określonej dla odpowiedniej wagi wiersz zostaje zaznaczony kolorem
żółtym.
Sygnały sterowania zgrubnego/dokładnego nadal występują (dozowanie biegnie dalej)
(patrz też rozdział 6.2.1.4.3).

Max 3000g d= 0.1g

300.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 2
Mąka
Wartość zadana

Wieniec orzechowy
trwa...

Brak przepływu materiału
500.0 g

Stop Dalej Anuluj Receptura

Wiersz jest zaznaczony kolorem żółtym.

7.4.2 Proces porządkowania
W przypadku przerwania receptury automatycznej przez proces porządkowania (patrz
rozdział 6.2.2.5.3) (np. przez polecenie [Stop] oraz [Anuluj]), ukazuje się komunikat.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Waga].

Max 3000g d= 0.1g

500.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 2
Mąka

Wieniec orzechowy
trwa...

Zatrzymanie

Stop Dalej Anuluj Receptura

Wskaźnik paskowy wyświetla wartość zadaną z granicami tolerancji.

Jeżeli masa mieści się w zakresie tolerancji, pasek ma kolor zielony.

Romb pod znakiem poprzedzającym aktualną masę oznacza tryb dozowania.

Aktualna waga jest wyświetlana w systemie wizualizacji.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Zatrzym.

1 text end~011
Wieniec orzechowy

Zatrzym.
Sanella

Stop Waga

??
Nazwa receptury:

'Wieniec orzechowy'

Anuluj Start Dalej

[Anuluj]
Następuje przerwanie receptury i procesu porządkowania.
[Start]
Uruchomić proces porządkowania.
[Dalej]
Proces porządkowania nie rozpoczyna się i receptura jest kontynuowana.

7.4.3 Powtarzanie receptury
Receptury automatyczne można powtarzać automatycznie maksymalnie 998 razy. W
przypadku wprowadzenia 999 receptura przebiega "w nieskończoność".

Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Rozpoczęcie receptury @admin

1
2
3

Nazwa receptury
Nazwa produktu
Nazwa zlec.
Wartość zadana
Powtórz
Typ

Wieniec orzechowy

Wieniec orzechowy~039
900.0 g

999 raz
autom.

Start Aktywn. Drukowanie

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
Nazwa zlec.
Nazwa receptury (1/∞)
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Odpowiedź

Ciasto orzechowe~041
Wieniec orzechowy

trwa...
Cukier

Stop Dalej Anuluj Resetowanie Waga

1. Wybrać kursorem pozycję [Produkcja]-[Start receptury] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiednią recepturę (patrz także rozdział 6.2.2.5.1/6.2.2.5.2) i
potwierdzić wybór.

3. W razie potrzeby zmienić wartość zadaną.
4. Wprowadzić z klawiatury liczbę powtórzeń i potwierdzić.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić przetwarzanie zlecenia.

Ukaże się receptura.
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Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
Nazwa zlec.
Nazwa receptury (1/∞)
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Odpowiedź

Ciasto orzechowe~041
Wieniec orzechowy

trwa...
Cukier

Stop Dalej Anuluj Resetowanie Waga

??
Zakończenie sekwencji. (1/∞)

Tak Nie

Dla odpowiedzi [Nie] nie następuje żadne działanie.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Reset], jeżeli receptura nie ma zostać
przetworzona podaną liczbę razy.

Ukaże się okno z pytaniem.

7. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak], aby zapisać liczbę powtórzeń.

8. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Stop], aby przerwać proces
dozowania.

9. Aby kontynuować dozowanie, nacisnąć przycisk programowalny [Dalej].
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8 Obsługa i wizualizacja wag

8.1 Wskazówki ogólne
Wizualizacja wagi jest niezależna od typu produkowanej receptury. Dla receptur
automatycznych można, przyciskiem programowalnym [Receptura] przełączyć się na
widok receptury, a przyciskiem programowalnym [Waga] z powrotem na widok wagi.
Wizualizowane dane oraz możliwa/konieczna obsługa zależą od aktualnego procesu.
Istnieje 5 typów podstawowych. Informacje dotyczące materiałów znajdują się w
rozdziale 6.2.1.3.

Podczas produkcji można w widoku wagi przyciskiem wydrukować ostatni raport
z dozowania.

8.2 Wykres słupkowy, zakres tolerancji
Zarówno podczas dozowania automatycznego, jak i ręcznego pod wskazaniem masy
ukazuje się wykres słupkowy, skalowany zawsze względem wartości zadanej dla
aktualnego materiału.
Zakres tolerancji jest oznaczony i ma zawsze tę samą szerokość, niezależnie od wartości
bezwzględnej. Wartość zadana jest oznaczona przez 2 trójkąty i znajduje się zawsze
(również w przypadku niesymetrycznego położenia tolerancji) pośrodku pola.
Po osiągnięciu zakresu tolerancji kolor zmienia się z pomarańczowego na zielony. Przy
przekroczeniu zakresu wykres przybiera barwę czerwoną.
W przypadku ustawienia obu wartości tolerancji na 0 zakres tolerancji nie jest
wyświetlany, a kolor wykresu słupkowego zmienia się w przypadku przekroczenia
wartości zadanej z zielonego na czerwony.

Max 3000g d= 0.1g

500.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 2
Mąka

Wieniec orzechowy
trwa...

Zatrzymanie

Stop Dalej Anuluj Receptura

Wartość zadana: 500 g
Tolerancja dolna: 5 g
Tolerancja górna: 5 g

8.3 Brak obsługi i wizualizacji (NOP)
Materiał [NOP] pomyślany jest tylko jako symbol zastępczy. Jeżeli mimo to został
zastosowany, nie wymaga obsługi i nie jest wizualizowany. Po ok. 200 ms następuje
przełączenie na następny materiał.

8.4 Materiały automatyczne
Dozowanie automatyczne obowiązuje dla materiałów typu [Napełn. netto], [Wypełn.
netto], [Odej. netto], [Napełn. brutto] oraz [Odej. brutto].
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Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Zgrubne

Wieniec orzechowy~052
Wieniec orzechowy

trwa...
Cukier

Stop Dalej Anuluj Waga

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Zatrzym.

Wieniec orzechowy~052
Wieniec orzechowy

Zatrzym.
Cukier

Stop Dalej Anuluj Waga

W przypadku jednoczesnego dozowania przez większą liczbę wag, zatrzymany
zostaje tylko ten wiersz receptury, pozostałe pracują dalej.

Materiał ma stan [Zatrzymane] albo [Alarm tolerancji].

Sygnały [Zgrubne]/[Dokładne] zostają zresetowane.

1. Ewentualnie nacisnąć przycisk programowalny [Receptura], aby przejść do widoku
receptury.

Wyświetlą się stany zgrubny, następnie dokładny, zatrzymanie, gotowy i wolny.

2. Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Stop]:

Odpowiednio ukaże się w przypadku przekroczenia tolerancji komunikat [Alarm
tolerancji].

Ukaże się komunikat [Zatrzymane].

3. Przyciskiem programowalnym [Dalej] można kontynuować dozowanie lub
zaakceptować tolerancję / uzupełnić (zależnie od trybu restartu), patrz też
rozdział 6.2.1.4.3.

4. Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Anuluj]:
Ustawiony dotychczas materiał zostanie zarejestrowany i rozpoczęty wraz z
następnym wierszem receptury.

5. W przypadku zatrzymania materiału [Timer] przez [Stop]:
Czas zostanie zatrzymany.

6. Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Dalej]:
Czas, który nie upłynął, zostaje nadrobiony.

7. Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Anuluj]:

Przy włączonym nadzorowaniu przepływu materiału ukazuje się ostrzeżenie,
którego nie można skwitować.

Dozowanie trwa dalej, patrz również rozdział 7.4.1.

Timer zakończy pracę przed upływem czasu.
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8.5 Materiały ręczne
W przypadku materiałów ręcznych [Ręczne napełn.] oraz [Ręczne napełn. bez kontroli]
przyjmuje się w procesach automatycznych, że waga jest w momencie wskazywania
wytarowana.
W typach ręcznych receptur [sekwencyjny] i [dowolny] po uruchomieniu wierszy
receptury następuje tarowanie.

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
5g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 2
Sól
Wartość zadana

Chleb cukrowy
trwa...

Ręczn.
5.0 g

Stop Dalej Anuluj Gotowe Receptura

Max 3000g d= 0.1g

0.1
NETNET

++ gg
5g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 2
Sól
Wartość zadana

Chleb cukrowy
trwa...

Zatrzym.
5.0 g

Stop Dalej Anuluj Receptura

Max 3000g d= 0.1g

5.2
NETNET

++ gg
@admin

Nazwa zlec.
Nazwa receptury
Sekcja 1
1 Punkt ważenia A Ręczn.

Chleb cukrowy~056
Chleb cukrowy

trwa...
Sól

Stop Dalej Anuluj Waga

Wiersz będzie wyświetlany na żółtym tle, jeżeli konieczna jest ingerencja operatora.

Zależnie od materiału i koniguracji można w tym miejscu np. sprawdzić oznaczenie
albo prowadzić dialog.

1. Aby zatrzymać dozowanie, nacisnąć przycisk programowalny [Stop].
Ukaże się komunikat [Zatrzymane]. Wiersz jest zaznaczony kolorem czerwonym.

2. Materiał można wyjąć, a następnie nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby
kontynuować.

3. Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Anuluj]:
Wiersz zakończy się.

4. W razie potrzeby nacisnąć przycisk programowalny [Receptura], aby przejść do
widoku receptury.

5. Aby przełączyć się na widok wagi, nacisnąć przycisk programowalny [Waga].
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8.6 Elementy sterowania przebiegiem procesu
Dla typów materiałów [Stop], [Oczek. na SPM], [Ustaw. SPM], [Reset SPM], [Oczek. +
reset], [Wej. analog.] oraz [Wyjście analog.] wyświetla się mała liczba parametrów albo nie
wyświetlają się wcale, np. nie wyświetla się wartość zadana czy tolerancja.
W przypadku tych typów materiałów chodzi o elementy, sterujące przebiegiem procesu.

Max 3000g d= 0.1g

1500.0++ gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Stop A

Chleb cukrowy
trwa...

Oczekiwanie

Stop Dalej Anuluj Receptura

8.7 Okn. dialog.
Parametru tego używa się dla typów materiałów [Rejestruj] i [Okn. dialog.]
Jeżeli podczas tworzenia materiału był aktywny element [Sprawdzić nazwę], ukaże się
okno wprowadzania.

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Pieprz

~008
trwa...

Odpowiedź

Stop Dalej Anuluj Receptura

??
Nazwa materiału:

'Pieprz'
Wprowadzanie materiałów 123...

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Pieprz

~008
trwa...

Odpowiedź

Stop Dalej Anuluj Receptura

STOPSTOP
Akceptuj niepraw. wartości.

Tak Nie

6. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Gotowe], aby potwierdzić
zakończenie dozowania.

1. Nacisnąć przycisk programowalny [Start], aby uruchomić dozowanie.
Dozowanie automatyczne zatrzymuje się (tu: materiał [Stop]). Wiersz jest
zaznaczony kolorem czerwonym.

2. Aby kontynuować dozowanie, nacisnąć przycisk programowalny [Dalej].

1. Wprowadzić/zeskanować Nazwa/ID materiału i potwierdzić.
W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych ukaże się okno z pytaniem.
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Parametr [Typ danych okna] ma wiele możliwości wyboru, patrz rozdział 4.3.3.
Tworzenie/edycja materiału @admin

A
B
C

Nazwa materiału
Typ
Nazwa wagi
Bit aktywny
Typ danych okna
Wiadomość
Jednostka

Okno dialogowe
Okno dialogowe
Punkt ważenia A

0
Liczba całk.

Wprowadzić wartość
°C

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Okno dialogowe

Ciasto orzechowe
trwa...

Odpowiedź

Stop Dalej Anuluj Receptura

??
Wprowadzić wartość

140 °C
123...

Wynik okna dialogowego jest zapisywany w bazie danych raportów. W przypadku więcej
niż jednego wyniku (np. ID i okno dialogowe) będą one rozdzielone średnikiem. W
raporcie z dozowania zostaną one przedstawione w osobnych wierszach.

8.8 Zmiana wartości zadanej
Wartość zadaną można zmieniać dla następujących typów materiałów:

- Napełn. netto

- Wypełn. netto

- Napełn. brutto

- Ręczne napełn.

- Timer

- Wyjście analog.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak], aby przejąć nieprawidłowo wprowadzone
dane do raportu.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Nie], aby ponownie zapytać o nazwę materiału.
4. Wykonać ważenie.

5. Np. w pozycji [Typ danych okna] wybrać i potwierdzić [Liczba całk.]
6. Wprowadzić tekst w punkcie [Wiad.] i potwierdzić.
7. Wybrać w punkcie [Jednostka] odpowiednią jednostkę i potwierdzić wybór.

W cyklu receptury ukaże się okno dialogowe.

8. Wprowadzić z klawiatury wartość i potwierdzić.
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Warunek:
Tworzenie/edycja materiału @admin

Typ danych okna Nowa wart. zad.

Nowy Start Skasuj Drukowanie

Sposób postępowania:
WP-A Max 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Dozowanie pojedynczego materiału @admin

Nazwa materiału
Nazwa zlec.
Nazwa produktu
Wartość zadana
Typ
Nazwa wagi

Zielony pieprz
Zielony pieprz~017

500.0 g
Napełn. netto

Punkt ważenia A

Start Drukowanie

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Zielony pieprz

-018
trwa...

Odpowiedź

Stop Dalej Anuluj Receptura

??
'Zielony pieprz':
Nowa wart. zad.

500.0 g
123...

Max 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nazwa receptury
Sekcja 1 Wiersz 1
Zielony pieprz

-018
trwa...

Odpowiedź

Stop Dalej Anuluj Receptura

??
'Zielony pieprz':
Nowa wart. zad.

300.0 g
123...

1. W menu [Baza danych] - [Tworzenie/edycja materiału] umożliwić dla odpowiedniego
materiału zmianę wartości zadanej w pozycji [Typ danych okna].

2. W menu produkcji wybrać odpowiedni materiał i potwierdzić wybór.
3. Nacisnąć przycisk programowalny [Start].

Pojawi się okno wprowadzania. Wyświetli się wartość zadana zapisana w bazie
danych (tu: 500,0 g).

Następuje automatyczne przełączenie do widoku wagi.

4. Nacisnąć przycisk OK/ENTER, aby zachować tę wartość.
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5. Albo wprowadzić z klawiatury nową wartość zadaną i potwierdzić.
6. Produkcja będzie kontynuowana, kontrola tolerancji odbywa się na podstawie nowej

wartości zadanej. Nowa wartość zadana zostanie zastosowana w raporcie, suma
receptury nie zmieni się.

Batch PR 5500/83 8 Obsługa i wizualizacja wag

PL-128 Minebea Intec



9 Bazy danych OPC

9.1 Wskazówki ogólne
Edycja bazy danych przez OPC podzielona jest na 3 klasy.
Klasa 1
Bazy danych z nieograniczonymi uprawnieniami do dostępu (read and write)
ORDER: Tutaj użytkownik zapisuje nowe zlecenia.
REPORT: Tutaj system zapisuje wierszami raporty z dozowania.
Klasa 2
bazy danych tylko do odczytu (read only).
MAT: Opis materiału
REC: Opis wierszy wszystkich receptur
ORD: Lista aktualnych zleceń oraz zleceń w trakcie realizacji
Klasa 3
Bazy danych bez możliwości dostępu (hidden).
WRK: Karty obiegowe dla aktywnej receptury.
TMP: Kopia ostatniego raportu z dozowania:
SPL: Pamięć drukarki raportów z dozowania.

9.2 Bazy danych z nieograniczonymi uprawnieniami do dostępu
9.2.1 Zlecenie (ORDER)

Użytkownik zapisuje tu nowe zlecenia. Zlecenia są sprawdzane co ok. 1 s i przesuwane po
uzupełnieniu ważnych parametrów wewnętrznych do "ORD".
Jeżeli kontrola wykazałaby, że zlecenia nie można wyprodukować, rekord danych zostaje
oznaczony jako błędny i nie jest przesuwany. Błąd należy usunąć albo u sunąć rekord
danych.
Struktura

T_ORDER       : STRUCT

ID          : STR18;       (* order identification *)

RecMat      : STR18;       (* name of the recipe / material *)

Name        : STR18;       (* name of the product *)

Text        : STR18;       (* configuration dependent data *)

Setpoint    : REAL;        (* setpoint total recipe / material *)

ChgBy       : STR18;       (* user has created *)

Error       : INT;         (* <> 0 if order was not accepted *)

END_STRUCT;

Zmienna Treść przy zapisywaniu Treść w przypadku błędu

ID Identyikator zlecenia. Brak możliwości
podwójnego identyikatora.

bez zmian

RecMat Nazwa receptury albo materiału* w postaci,
w jakiej jest zapisana w bazie danych REC
albo MAT.

bez zmian
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Zmienna Treść przy zapisywaniu Treść w przypadku błędu

Name Nazwa produktu (do raportów), przejmo-
wana do raportu w takiej samej postaci.

bez zmian

Text Współczynnik zlecenia, przejmowany do
raportu w takiej samej postaci.

bez zmian

Setpoint Wartość zadana dla receptury albo materi-
ału w "kg" (ew. również w "lb" albo "oz" po
odpowiednim ustawieniu).

bez zmian

ChgBy Identyikator dla użytkownika, przejmowa-
ny do raportu w takiej samej postaci.

bez zmian

Error 0 (wartość stała!) 0: jeszcze nie zrealizowany

1: podwójne zlecenie ( ID )

2: Nie znaleziono receptury
ani materiału

* Trwa wyszukiwanie odpowiedniej recep-
tury, a następnie materiału.

9.2.2 Raport (REPORT)
W tym miejscu system zapisuje jeden raport na każdy zrealizowany wiersz receptury.
Warunkiem jest uaktywnienie funkcji w menu obslugi [Koniguracja]- [Parametry]- [Zapis
raportu w bazie danych].
System tylko zapisuje w bazie danych, ale nie wykorzystuje zapisanych danych.
Normalne użytkowanie:

- System zapisuje jeden albo więcej zapisów.

- Użytkownik odczytuje zapisane zapisy.

- Użytkownik usuwa odczytane zapisy.

Istnieje więc niebezpieczeństwo, że przy włączonej funkcji nastąpi po pewnym czasie
zajęcie całej pamięci przez bazę danych, o ile zapisy nie będą usuwane, patrz też rozdział
6.3.5.
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Struktura

T_REP         : STRUCT

Sequence    : DINT;      (* sequence number *)

Order       : STR18;     (* order identification *)

Body        : BOOL;      (* only for sorting the report *)

Clean       : BOOL;      (* was from cleaning recipe *)

Line        : INT;       (* line number *)

Done        : BOOL;      (* was done *)

Name        : STR18;     (* name of the product *)

Recipe      : STR18;     (* recipe *)

Material    : STR18;     (* material *)

Repl        : STR64;     (* result from dialog *)

Scale       : STR20;     (* used scale *)

WP          : INT;       (* WP index (internal) *)

Mode        : INT;       (* batch mode index *)

Recalc      : BOOL;      (* was recalculated *)

Setp        : REAL;      (* set point *)

Actual      : REAL;      (* actually dosed material *)

Cons        : REAL;      (* consumption of this line *)

PosTol      : REAL;      (* abs. upper tolerance *)

NegTol      : REAL;      (* abs. lower tolerance *)

Unit        : STR8;      (* unit if not a weight *)

User1       : STR18;     (* user who entered the order *)

User2       : STR18;     (* name of weighing user *)

Status      : INT;       (* dosing result status *)

Begin       : DT;        (* dosing started at *)

End         : DT;        (* dosing ready at *)

Text        : STR20;     (* configuration dependent data ord /

mat *)

Copy        : BOOL;      (* TRUE if a copy is requested *)

CRC         : UINT;      (* CRC from this record *)

END_STRUCT;

Zmienna Treść

Sequence Numer sekwencji, pod którym będzie realizowane to zlecenie (1…999999).

Order Identyikator zlecenia.

Body Używane wewnętrznie do sortowania bazy danych.

Clean Wiersz z procesu porządkowania.

Line Numer wiersza w recepturze Część główna i część porządkowana mają nu-
mer 1 . Wiersz 0 zawiera dane podsumowujące.

Done Ten wiersz był edytowany (FALSE: n p. z powodu "Abort").

Name Nazwa produktu, taka jaką wprowadzono przy zleceniu.

Recipe Identyikator receptury.

Material Identyikator materiału tego wiersza.

Repl Wynik weryikacji materiału i dialogu. Syntax:*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]

Scale Nazwa wagi z koniguracji, ew. z załączonym punktem ważenia (n p.:
Batch-A).
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Zmienna Treść

WP Indeks punktu ważenia (A=1)

Mode Indeks trybu dozowania, patrz rozdział 6.2.1.3.

Recalc Ten wiersz został obliczony ponownie

Setp Wartość zadana dla tego wiersza
"kg" dla mas, "s" dla timera.
Dla wejść i wyjść analogowych zgodnie z deinicją materiału.

Actual Wynik dozowania odniesiony do wartości zadanej. **

Cons Rzeczywiście przetransportowany materiał (ważne dla elementów, które
nie tarują ponownie).

PosTol Względna górna granica tolerancji (w %/100) przy której odbywało się do-
zowanie.

NegTol Względna dolna granica tolerancji (w %/100) przy której odbywało się do-
zowanie.

Unit Jednostka miary wartości zadanej i rzeczywistej (dla mas "kg", "lb" albo
"oz" albo deinicji materiału).

User1 Nazwa użytkownika, który udzielił zlecenia/zmienił zlecenie.

User2 Nazwa użytkownika, który wyprodukował wiersz.

Status Status dozowania (0: bez błędów, 1: poza granicami tolerancji, 2: anulowa-
ne)

Begin Czas rozpoczęcia produkcji tego wiersza (wiersz 0: zlecenia)

End Zakończenie (czas) produkcji

Text Współczynnik materiału (wiersz 0: zlecenia)

Copy zastosowanie wewnętrzne

CRC CRC, służące do kontroli integralności rekordu danych.

* "ID=" tylko gdy wprowadzono nieprawidłowy ID, <prompt>, <value" i <di-
mension> pochodzą z deinicji materiału. ";" dzieli ID i część dialogu, jeżeli
istnieje.

** Element timera zaokrągla do 0,1 s.
Elementy analogowe wyprowadzane są w pełnej rozdzielczości i skalowa-
ne.
Masy w kg/lb/oz.
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9.3 Bazy danych z prawem do odczytu
9.3.1 Materiał (MAT)

Każdy materiał zajmuje jeden wpis w bazie danych.
Struktura

T_MAT         : STRUCT

ID          : STR18;            (* name of material *)

WP          : INT;              (* assigned WP, 0 = selected by

the user *)

BMode       : INT;              (* code of batch mode *)

Cons        : REAL;             (* consumption report *)

Preset      : REAL;             (* preset *)

OVS         : REAL;             (* overshoot *)

Dens        : REAL;             (* density in kg/l, not yet used*)

PTol        : REAL;             (* upper tolerance in % *)

NTol        : REAL;             (* lower tolerance in % *)

Calm        : REAL;             (* calming time *)

Flow        : REAL;             (* min flow in kg/min *)

AMin        : REAL;             (* set point for 0/4 mA *)

AMax        : REAL;             (* set point for 20 mA *)

Setp        : REAL;             (* set point for single material

dosing *)

Unit        : STR8;             (* unit if has set point *)

SPMin       : INT;              (* enable bit *)

SPMout      : INT;              (* material select *)

Dialog      : INT;              (* mode of dialog *)

RstMode     : UINT;             (* restart mode for automatic

batching *)

Text        : STR18;            (* comment *)

dsp1        : STR18;            (* dialog prompt message *)

dsp2        : STR8;             (* dimension for dialog *)

Report      : BOOL;             (* report to database *)

ConsRep     : BOOL;             (* has consumption report *)

Ticket      : BOOL;             (* print a ticket *)

DlgOnly     : BOOL;             (* material has a dialog only *)

Auto        : BOOL;             (* usage in automatic recipes *)

Clean       : BOOL;             (* usage in cleaning recipes *)

Choice      : BOOL;             (* usage in real manual recipes *)

Sequent     : BOOL;             (* usage sequential recipes *)

Order       : BOOL;             (* usage to create an order *)

ChkID       : BOOL;             (* verify material ID *)

Protected   : BOOL;             (* not to be deleted *)

ChgBy       : STR18;            (* user has changed this line *)

ChgAt       : DT;               (* at this date *)

END_STRUCT;

Variable Treść

Sequence Numer sekwencji, pod którym będzie realizowane to zlecenie (1–999 999).

Order Identyikator zlecenia.

Body Używane wewnętrznie do sortowania bazy danych.

Clean Wiersz z procesu porządkowania.
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Variable Treść

Line Numer wiersza w recepturze. Część główna i część porządkowana mają nu-
mer 1 . Wiersz 0 zawiera dane podsumowujące.

Done Ten wiersz był edytowany (FALSE: np. z powodu "Abort").

Name Nazwa produktu, taka jaką wprowadzono przy zleceniu.

Recipe Identyikator receptury.

Material Identyikator materiału tego wiersza.

Repl Wynik weryikacji materiału i okna dialogowego. Syntax:*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]

Scale Nazwa wagi z koniguracji, ew. z załączonym punktem ważenia (np.:
BATCHING-A).

WP Indeks punktu ważenia (A=1)

Mode Indeks trybu dozowania – patrz rozdział 6.2.1.3.

Recalc Ten wiersz został obliczony ponownie

Setp Wartość zadana dla tego wiersza
"kg" dla mas, "s" dla timera.
Dla wejść i wyjść analogowych zgodnie z deinicją materiału.

Actual Wynik dozowania odniesiony do wartości zadanej. **

Cons Rzeczywiście przetransportowany materiał (ważne dla elementów, które
nie tarują ponownie).

PosTol Względna górna granica tolerancji (w %/100) przy której odbywało się do-
zowanie.

NegTol Względna dolna granica tolerancji (w %/100) przy której odbywało się do-
zowanie.

Unit Jednostka miary wartości zadanej i rzeczywistej (dla mas "kg", "lb" albo
"oz" albo deinicji materiału).

User1 Nazwa użytkownika, który udzielił zlecenia / zmienił zlecenie.

User2 Nazwa użytkownika, który wyprodukował wiersz.

Status Status dozowania (0: bez błędów, 1: poza granicami tolerancji, 2: przerwa-
ne)

Begin Czas początku produkcji tego wiersza (wiersz 0: zlecenia)

End Zakończenie (czas) produkcji

Text Współczynnik materiału (wiersz 0: zlecenia)

Copy zastosowanie wewnętrzne

CRC CRC, służące do kontroli integralności rekordu danych.

* "ID=" tylko gdy wprowadzono nieprawidłowy ID, <prompt>, <value" i <di-
mension> pochodzą z deinicji materiału. ";" dzieli ID i część dialogu, jeżeli
istnieje.
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Variable Treść

** Element timera zaokrągla do 0,1 s.
Elementy analogowe wyprowadzane są w pełnej rozdzielczości i skalowa-
ne.
Masy w kg/lb/oz.

9.3.2 Receptura (REC)
Baza danych zawiera po jednym wpisie na wiersz.
Struktura

T_REC         : STRUCT

ID          : STR18;       (* name of the recipe *)

Clean       : BOOL;        (* is cleaning *)

Line        : INT;         (* line number *)

Section     : INT;         (* number of the section *)

fixTol       : BOOL;        (* tolerance not yet changed by the

user *)

Temp        : BOOL;        (* TRUE: delete if finished, manual

only *)

Mat         : STR18;       (* name of the material *)

Setp        : REAL;        (* set point of this line *)

Total       : REAL;        (* last set point of the recipe *)

Prod        : REAL;        (* production total *)

PTol        : REAL;        (* upper tolerance *)

NTol        : REAL;        (* lower tolerance *)

CalcTotal   : BOOL;        (* use the lie to calculate total *)

Relative    : BOOL;        (* set point of line must be

recalculated *)

Recalc      : BOOL;        (* recalculation allowed for this

recipe *)

RMode       : INT;         (* must be done automatically, ... *)

SPMin       : INT;         (* enable bit *)

SPMout      : INT;         (* material select *)

ChgBy       : STR18;       (* user has changed this line *)

ChgAt       : DT;          (* at this date *)

END_STRUCT;
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9.3.3 Zlecenie (ORD)
Baza danych zawiera po jednym wpisie na zlecenie. Zlecenia są tworzone interaktywnie
albo po sprawdzeniu z bazy danych "ORDER".
Struktura

T_ORD         : STRUCT

ID          : STR18;    (* order identification *)

Sequence    : DINT;     (* sequence number *)

RecMat      : STR18;    (* name of the recipe / material *)

Mode        : INT;      (* how to do it *)

isRec       : BOOL;     (* TRUE is assigned to a recipe *)

WP          : INT;      (* WP = 0 is recipe / choice, >0 is

material *)

Name        : STR18;    (* name of the product *)

Text        : STR18;    (* configuration dependent data *)

Setp        : REAL;     (* setpoint total recipe *)

Expanded    : BOOL;     (* recipe was already expanded *)

Active      : BOOL;     (* order is active *)

ChgBy       : STR18;    (* user has created / changed this order

*)

ChgAt       : DT;       (* at this date *)

END_STRUCT;
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10 Wydruki

10.1 Wskazówki ogólne
W PR 5500 z aplikacją Batch możliwe są następujące wydruki:

- dane koniguracyjne urządzenia, patrz instrukcja obsługi PR 5500

- dane koniguracyjne Batch, patrz rozdział 10.2

- bilety, patrz rozdział 10.3

- raporty z dozowania, patrz rozdział 10.4.

10.2 Dane koniguracji Batch
Możliwe jest wydrukowanie koniguracji Batch. Dane koniguracji są wyprowadzane na
drukarkę, skonigurowaną w menu systemowym [Ustawienia systemowe] - [Podłączone
urządzenia] w pozycji "Urządzenia generalne" (patrz instrukcja obsługi PR 5500).
Szerokość wydruku ustawiono na 39 znaków na wiersz. Dzięki temu można używać
również drukarki biletów. Przed wydrukiem pierwszego wiersza następuje sprawdzenie,
czy wydruk jest możliwy. W przypadku awarii drukarki podczas wydruku, dla każdego
drukowanego wiersza biegnie czas nadzorowania, wynoszący ok. 3 s.
Wydruku nie można zmienić używając "NiceLabelExpress". Wydruk odpowiada obecnemu
stanowi danych.

Konfiguracja @admin

Wejścia
Wyjścia
ModBus-TCP Master
Limity
Parametry
Format druku
Symulacja

Drukowanie

10.3 Bilety
10.3.1 Wskazówki ogólne

Koniguracja biletów odbywa się w menu [Koniguracja] - [Wydruk] - [Szablon wydruku],
patrz rozdział 5.4.7.
Aby uruchomić wydruk, należy uruchomić aplikację.
Jeżeli wartość wagi nie znajduje się w dozwolonym zakresie (dotyczy głównie urządzeń
podlegających obowiązkowej legalizacji), wydruk nie nastąpi. Jeżeli wartość wagi jest
dozwolona, bilet można drukować zgodnie z koniguracją.

Przyciskiem można wydrukować ostatni bilet w różnych miejscach, nawet jeżeli
wyłączono to w koniguracji.

Aby wydrukować konigurację, nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj] albo

przycisk .

10 Wydruki Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-137



Bilet można wydrukować również w menu aplikacji [Drukuj bilety i raporty] - [Drukuj
ostatni bilet …].
Wydruk biletu zawiera po 39 znaków na wiersz.
Funkcja koniguracji może wprowadzić do zawartości biletu obiekty oznaczone w tabeli w
rozdziale 10.3.1. Bilet można drukować w wielu egzemplarzach, odpowiednio do
koniguracji.
Możliwe są następujące wydruki biletów:

- przypadające na wiersz receptury

- gdy recepturę opracowano w formie gotowej (podsumowanie bez poszczególnych
wierszy)

- bilety bez zastosowania NLE (NiceLabelExpress)

- bilety z zastosowaniem NLE (NiceLabelExpress)

- Wydruk w wielu egzemplarzach przyciskiem , dopóki nie utworzono nowego
biletu.

Notyikacja:

W przypadku receptur automatycznych nie drukuje się biletów wierszy.

Następujące obiekty można drukować wierszami, jeżeli nie zdeiniowano biletu NLE:

Obiekt Bilet Uwaga

Wiersze Zlecenie

Wiersz pusty ✘ ✘

Linia kreskowa ✘ ✘

Przesun. stron ✘ ✘

Nazwa zlec. ✘ ✘

Nazwa prod. ✘ ✘ tylko gdy skonigurowano

Nazwa receptury ✘ ✘

Numer wiersza w
recepturze

✘

Nazwa materiału ✘

Odpowiedź z okna
dialogowego

✘ jako 2. wiersz:
Dialog i identyikator materiału
(fałsz)

wartość zadana ✘ ✘

Bieżąca wartość * ✘ ✘

Tolerancja (2
wiersze)

✘

Status dozowania ✘ ✘
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Obiekt Bilet Uwaga

Wiersze Zlecenie

Nazwa wagi ✘ ✘ W bilecie wiersza dołącza się kod
punktu ważenia.

Zleceniodawca ✘ ✘

(ostatni) ważący ✘ ✘

Czas pocz. ✘ ✘

Czas koń. ✘ ✘

obliczone ponownie ✘ ✘ Znaki w wierszu receptury: "%"

Czas druku ✘ ✘

Współczynnik zlece-
nia

✘

Współczynnik
materiału

✘

Tekst z koniguracji ✘ ✘

Nr sekwencji ✘ ✘

* Element timera zaokrągla do 0,1 s.
Elementy analogowe wyprowadzane są w pełnej rozdzielczości i
skalowane, masy odpowiednio do skali.

10.3.2 Bilet wiersza
Bilet ten jest drukowany automatycznie na zakończenie każdego wiersza (o ile
skonigurowano go w menu [Koniguracja] - [Parametry], wyjątek stanowią receptury
automatyczne).
Przykład bez NLE (NiceLabelExpress)

Nazwa wagi Batch-A

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

Nazwa receptury        Ciastka migdałowe

Nr wiersza receptury                   2

Nazwa materiału                     Mąka

Okno dialogowe

Wart. zad.                      1000.0 g

Czas druku          2013-04-05  09:18:23

Wartość aktualna                 999.9 g

+ tolerancja                       1.0 %

- tolerancja                       1.0 %

Stan dozow.

Zlec. przez                        admin

Zważ. przez                        admin

Czas pocz.          2013-04-05  09:17:53

Czas koń.           2013-04-05  09:18:06
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10.3.3 Bilet zlecenia
Bilet ten jest drukowany automatycznie na zakończenie zlecenia (o ile skonigurowano go
w menu [Koniguracja]- [Parametry]).
Przykład bez NLE (NiceLabelExpress)

Nazwa zlec.           2013-02-26 wieczór

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

Nazwa receptury        Ciastka migdałowe

Nr sekwencyjny                         9

Wart. zad.                      1000.0 g

Aktualna wartość                1000.0 g

Stan dozow.

Nazwa wagi PR 5500-Batching

Zlec. przez                        admin

Zważ. przez                        admin

Nr sekwencyjny                         9

Czas koń.            2013-04-05 11:27:54

10.4 Raporty z dozowania
10.4.1 Wskazówki ogólne

Aby uruchomić wydruk, należy uruchomić aplikację.
Raport z dozowania jest drukowany automatycznie na zakończenie każdego wiersza (o ile
skonigurowano go w menu [Koniguracja] - [Parametry] , wybierając pozycję [1 raz]).

Przyciskiem można wydrukować bilet w różnych miejscach, również jeżeli zostało
to wyłączone w koniguracji.
Raport można wydrukować również w menu aplikacji [Drukuj bilety i raporty] - [Drukuj
ostat. raport doz.] .
Raport zawiera po 80 znaków na wiersz.

10.4.2 Krótki raport
Krótki raport z dozowania jest to jednowierszowy raport, zawierający oprócz daty/
godziny i masy nazwę zlecenia i receptury oraz status.
Jednowierszowego raportu nie można konigurować za pomocą NLE (NiceLabelExpress).

Przykład:

05.04.2013 11:27:54 2013-02-26 Wieczór Ciastka migdałowe

1000.0 g

10.4.3 Długi raport
Dane są pobierane z karty obiegowej (roboczej bazy danych).
Jeżeli liczba kolumn jednego wiersza jest ograniczona w koniguracji, szerokość wydruku
wynosi 39 znaków na wiersz.
Długi raport można skonigurować za pomocą NLE (NiceLabelExpress), patrz
rozdział 10.5.
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Oprócz danych nagłówka, dla określonych wierszy receptury zależnych od materiału
drukowany jest w raporcie jeden wiersz. Materiały, dla jakich sporządza się raport, patrz
rozdział 6.2.1.3.
Koniguracja długich raportów z dozowania odbywa się w menu obsługi [Koniguracja]-
[Format druku]- [Form. druk.] (patrz też rozdział 5.4.7).
Następujące obiekty można drukować wierszami, jeżeli nie zdeiniowano biletu NLE:

Obiekt Długi raport z do-
zowania

Uwaga

Nagłówki (Kolumny jednego
wiersza)

Stopki

Wiersz pusty ✘ ✘

Linia kreskowa ✘ ✘

Przesun. stron ✘ ✘

Nazwa zlec. ✘ ✘

Nazwa prod. ✘ ✘ tylko gdy skon-
igurowano

Nazwa receptury ✘ ✘

Numer wiersza w
recepturze

✘

Nazwa materiału ✘

Odpowiedź z dialo-
gu

✘ jako 2. wiersz:
Dialog i identy-
ikator materi-
ału (fałsz)

Wart. zad. ✘ ✘ ✘

Aktualna wartość ✘ ✘ ✘ odniesiona do
wartości zada-
nej

Status dozowania ✘ ✘ ✘ Znaki w wierszu
receptury:
"#" = tolerancja
"*" = anul.
"-" = pomin.

Nazwa wagi ✘ ✘

Zleceniodawca ✘ ✘

(ostatni) ważący ✘ ✘

Czas pocz. ✘ ✘

Czas koń. ✘ ✘

obliczone ponownie ✘ ✘ ✘ Znaki w wierszu
receptury: "%"

10 Wydruki Batch PR 5500/83

Minebea Intec PL-141



Obiekt Długi raport z do-
zowania

Uwaga

Nagłówki (Kolumny jednego
wiersza)

Stopki

Czas druku ✘ ✘

Współczynnik zlece-
nia

✘

Współczynnik
materiału

✘

Tekst z koniguracji ✘ ✘

+ tolerancja ✘ ✘

- tolerancja ✘

Porząd. ✘ Znaki w wierszu
receptury: "="

Zużyty materiał ✘ rzeczywiście pr-
zetransporto-
wany materiał

Przykład bez NLE (NiceLabelExpress)

Nazwa zlec.        Ciastka migdałowe~011

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

Wart. zad.                      2000.0 g

Aktualna wartość                2000.1 g

Stan dozow.

Nazwa wagi PR 5500-Batching

Zlec. przez                        admin

Zważ. przez                        admin

Czas pocz.          05.04.2013  15:02:48

Czas koń.           05.04.2013  15:03:21

Nazwa materiału   Wart. zad.  Aktualna wartość   Zużycie

mat.

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

1 Cukier            500.0 g        499.9 g         499.9 g

2 Mąka             1000.0 g       1000.1 g        1000.1 g

3 Sanella           500.0 g        500.1 g         500.1 g

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

Czas druku          05.04.2013    15:03:22
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10.5 Bilety i raporty z dozowania z NLE (NiceLabelExpress)
10.5.1 Wskazówki ogólne

Do utworzenia protokołu deiniowanego samodzielnie konieczny jest program
"NiceLabelExpress".
W protokołach tych wszystkie treści zmienne (np. masy) oraz teksty stałe (np. "Nr
sekwencji") przez zmienne przekazywane są do protokołu. Dzięki temu użytkownik może
w wielu przypadkach dostosować język za pomocą oprogramowania "TranslateIt".
Wywoływanie "NiceLabelExpress" nie jest w takim przypadku potrzebne. Do
"NiceLabelExpress" dostępna jest stała struktura zmiennych z aplikacji.
Wszystkie zmienne zawierają w biletach dane ostatnio edytowanego wiersza albo
zlecenia.
W raportach z dozowania drukuje się "Line" tyle razy, ile wierszy należy wydrukować w
raporcie. Instrukcje sterujące nie mają wierszy w raportach z dozowania. W zmiennych
"Line", "Material", "Setpoint", "Actual", itp. wprowadza się dane właściwe dla danego
wiersza.
W stanie fabrycznym wydruki nie są drukowane przez "NiceLabelExpress" (= nie są
dołączone pliki NLE). Jeżeli klient dołączy zaprojektowane pliki NLE, wydruk zgodny z
tym szablonem będzie drukowany przez NLE. Wszystkie dane potrzebne do wydruku
udostępnia się programowi NLE.

Notyikacja:

Szablon NLE nie wchodzi w zakres dostawy.

Nazwy plików NLE to:

- do biletu wiersza: "TLine.lbl"

- do biletu zlecenia: "TOrder.lbl"

- do nagłówka raportu z dozowania: "RHeader.lbl"

- do wiersza raportu z dozowania: "RLine.lbl"

- do stopki raportu z dozowania: "RTrailer.lbl"

Dane zawarte w poniższej tabeli są dostępne dla wszystkich biletów oraz raportów z
"NiceLabelExpress".
Należy używać tylko danych, utworzonych podczas przynależnego procesu ważenia.

Formaty danych

WSTR20 = maks. 20 znaków alfanumerycznych. dozwolone są również 9/18/30.

DINT = Podwójna liczba całkowita, tylko wartość liczbowa

WEIGHT = Wartość masy ze znakiem poprzedzającym i z jednostką

Date = Bieżąca data i czas
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10.5.2 Tabela dostępnych danych

Legenda kolumny 1–5:
1 Bilet wiersza, 2 Bilet zlecenia, 3 Raport dozowania – nagłówki, 4 Raport dozowania – stopki, 5 Raport
dozowania – (kolumny jednego) wiersza

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5

Zawartość parametru

Order WSTR18 Nazwa zlec. ✘ ✘ ✘ ✘

Sequence DINT Numer wewnętrzny ✘ ✘ ✘ ✘

Recipe WSTR18 Nazwa receptury ✘ ✘ ✘ ✘

Nazwa WSTR18 Nazwa prod. ✘ ✘ ✘ ✘

Line INT Numer wiersza w recepturze ✘ ✘

Materiał WSTR18 Nazwa materiału ✘ ✘

Repl WSTR18 Wartość wprowadzana, np. numer partii ✘ ✘

Recalc WSTR8 Recepturę obliczono ponownie ✘ ✘ ✘ ✘

Setpoint WSTR18 Wartość zadana, zależnie od wydruku odniesio-
na do wiersza albo do zlecenia.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Actual WSTR18 Wynik dozowania (netto), odniesiony do wiersza
albo do zlecenia.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Cons WSTR18 Zużycie materiału (netto) ✘ ✘

PosTol REAL Względna dopuszczalna tolerancja górna w % ✘ ✘

NegTol WEIGHT Względna dopuszczalna tolerancja dolna w % ✘ ✘

Status WSTR18 Status (Tolerancja, Anuluj, Oblicz. pon.) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

SStatus WSTR8 Status (krótki: "-", "*" lub "#") ✘

Clean WSTR1 Oznaczenie dla czyszczenia/porządkowania ✘

Scale WSTR20 Nazwa wagi ✘ ✘ ✘ ✘

User1 WSTR18 Utworzył zlecenie. ✘ ✘ ✘ ✘

User2 WSTR18 Napełnił jako ostatni. ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NowDate WSTR18 Bieżąca data ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NowTime WSTR18 Bieżący czas ✘ ✘ ✘ ✘

BegDate WSTR18 Data rozpoczęcia ✘ ✘ ✘ ✘

BegTime WSTR18 Czas rozpoczęcia ✘ ✘ ✘ ✘

EndDate WSTR18 Data końcowa ✘ ✘ ✘ ✘

EndTime WSTR18 Czas koń. ✘ ✘ ✘ ✘

TxtCnf WSTR18 Tekst zależny od koniguracji ✘ ✘ ✘ ✘

TxtOrd WSTR18 Współczynnik zlecenia ✘ ✘ ✘ ✘
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Legenda kolumny 1–5:
1 Bilet wiersza, 2 Bilet zlecenia, 3 Raport dozowania – nagłówki, 4 Raport dozowania – stopki, 5 Raport
dozowania – (kolumny jednego) wiersza

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5

TxtMat WSTR18 Współczynnik materiału ✘

Legenda kolumny 1–5:
1 Bilet wiersza, 2 Bilet zlecenia, 3 Raport dozowania – nagłówki, 4 Raport dozowania – stopki, 5 Raport
dozowania – (kolumny jednego) wiersza

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5

Nazwa parametru

TOrder WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TSeq WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TRecipe WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TName WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TLine WSTR18 Tekst stały ✘

TMat WSTR18 Tekst stały ✘

TMsg WSTR18 Podpowiedź w oknie dialogowym ✘

TSetp WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TActual WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TCons WSTR18 Tekst stały

TRecalc WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TPTol WSTR18 Tekst stały ✘

TNTol WSTR18 Tekst stały ✘

TStatus WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TScale WSTR18 Tekst konigurowalny ✘ ✘ ✘ ✘

TUser1 WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TUser2 WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TNow WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TBegin WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TEnd WSTR18 Tekst stały ✘ ✘ ✘ ✘

TTxtOrd WSTR18 Tekst konigurowalny ✘ ✘ ✘ ✘

TTxtMat WSTR18 Tekst konigurowalny ✘
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11 Interfejs magistrali Fieldbus

11.1 Wskazówki ogólne
Koniguracja złącza odbywa się w urządzeniu pod pozycją [Ustawienia systemowe] -
[parametry magistrali Fieldbus] .
Istnieją dwa różne protokoły dostępu.
Protokół wagi
8 bajtów dla prostych funkcji skali: Przeczytaj wagi i stany.
Protokół i funkcje oprogramowania opisano w instrukcji obsługi PR 5500.
Protokół SPM
Ten szerszy interfejs może być używany do uzyskania dostępu do wszystkich danych
opisanych w tabeli SPM.
Protokół i funkcje oprogramowania opisano w instrukcji obsługi PR 5500.
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12 SPM

12.1 Wskazówki ogólne
Dostępna dla użytkownika pamięć jest to tzw. SPM (Scratch Pad Memory). Zapisane jest w
niej wiele danych wewnętrznych, umożliwiających odczyt mas, statusów i raportów oraz
zapis danych sterujących.

- Dane systemowe deiniowane są przez oprogramowanie sprzętowe i daną aplikację.

- Swobodnego obszaru użytkownika można dowolnie używać np. poprzez konigurację
sprzężeń logicznych.

Dostęp do tabeli SPM możliwy jest poprzez komunikację OPC albo ModBus.
Poprzez konigurację wejść/wyjść poszczególne bity można dodatkowo kopiować w obie
strony między cyfrowymi wejściami i wyjściami a pamięcią SPM.

Notyikacja:

Jeżeli np. deiniuje się tekst od adresu pamięci SPM B401, to należy go zdeiniować na
serwerze OPC od adresu pamięci SPM B400, aby treść zaczęła się rzeczywiście od
adresu B401.

12.2 Elementarne typy danych
Elementarne typy danych charakteryzują się rozmiarem w bitach oraz możliwym
zakresem wartości.
Wszystkie polecenia o typie danych BOOL wykonywane się ze zboczem rosnącym.

Typ danych Opis Zakres wartości

BOOL bool 0 (FAŁSZ) albo 1 (PRAWDA)

SINT short integer -128 do 127

INT integer -32768 do 32767

DINT double integer -231 do 231-1

LINT long integer -263 do 263-1

USINT unsigned short integer 0 do 255

UINT unsigned integer 0 do 65535

UDINT unsigned double integer 0 do 232-1

ULINT unsigned long integer 0 do 264-1

REAL real number ±1.18E-38 do 3.4E38 (z ok. 7 waż-
nymi miejscami po przecinku)

LREAL long real number ±1.18E-308 do 3.4E308 (z
ok. 16 ważnymi miejscami po pr-
zecinku)

TIME time duration 1 ms do ±247 ms

DATE date (only) 1.1.1900 do 31.12.2099
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Typ danych Opis Zakres wartości

TIME_OF_DAY time of day (only) 00:00:00.00 do 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day patrz DATE i TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

maks. 255 znaków (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

maks. 255 znaków (Unicode)

BYTE bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

12.3 Adresowanie
Dostęp do tabeli SPM możliwy jest poprzez różne obliczenia. Poszczególne bity (MX) są
liczone przez adresowanie bitowe. Poszczególne bajty (MB) są liczone przez adresowanie
bajtowe, przy czym np. bity MX0–MX7 są identyczne z bajtem MB0.
Odpowiednio np. adresy ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 i MX1280-1343
zawierają te same dane, patrz rozdział 12.8.

Skrót Typ danych Przykład adresu

%ML LWORD L21

%MD DINT D42–43

%MW WORD W84–87

%MB BYTE B168–175

%MX BOOL (bit) X1344–1407

12.4 Dane systemowe punktu ważenia A

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X0–X3 BOOL R Wewnętrzne wejście cyfrowe 1–4

X8–11 BOOL R Wewnętrzne wyjście cyfrowe 1–4

X16–17 BOOL R Wyjście, limit 1–2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status wskaźnika
Błąd ADU
Powyżej wartości Maks (WKS = wartość końcowa skali)
Powyżej wartości maks. + jeszcze dop. zakresu (OVL)
Poniżej zera
Zero ±¼ d
W zakresie ustawiania zera (ZSR)
Masa jest stabilna
Masa poniżej zera albo powyżej wartości Maks. (WKS = wartość
końcowa skali)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status ADU
Sygnał pomiarowy ujemny (Error 7)
Sygnał pomiarowy > 36 mV (Error 3)
Wewnętrzny błąd arytmetyczny, ew. błędne dane CAL (Error 1)
Brak napięcia zwrotnego zasilania lub jest ono zbyt małe (Error 6)
Brak komunikacji z wagą typu xBPI (Error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status polecenia
Błąd polecenia
Aktywne polecenie
Sygnał awarii sieci

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status aktywny
Tryb testu jest aktywny
Wzorcowanie jest aktywne
Urządzenie jest wytarowane
Tylko Pendeo: brak stanu równowagi [Unbal. check deviat.]
Tylko Pendeo: praca z jednym symulowanym przetwornikiem wa-
gowym

X72 BOOL R/W Przełączenie D11 na wartość netto.

X112 BOOL W Zerowanie urządzenia.

X113 BOOL W Tarowanie urządzenia

X114 BOOL W Odtarowywanie urządzenia

X115 BOOL W Rozpoczynanie trybu testu

X116 BOOL W Kończenie trybu testu

X117 BOOL W Resetowanie sygnału awarii sieci

X118 BOOL W Ustawienie wartości tary zadanej D31 jako tary

X119 BOOL W Przejęcie obecnej masy brutto do pamięci tary zadanej (D31)

X121 BOOL W Reset błędów B19 = 0.

B16 SINT R Wykładnik potęgi
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B17 SINT R Jednostka masy 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B18 SINT R Wartość podziałki (wielopodziałkowa/wielozakresowa: = d1 lub e1)

B19 BYTE R Ostatni błąd punktu ważenia, patrz instrukcja obsługi PR 5500.

B20 BYTE R Górny bajt kodu produktu (0x59)

B21 BYTE R Dolny bajt kodu produktu (0x00)

B22 BYTE R Górna część numeru wersji (1.0)

B23 BYTE R Dolna część numeru wersji (1.0)

B31 BYTE R Status ADU

D6 UDINT R Numer seryjny (numer płyty)

W14 INT R Stan licznika będzie się zwiększał przy każdej wartości pomiarowej

D8 DINT R Obecna masa brutto

D9 DINT R Obecna masa netto

D10 DINT R Obecna tara

D11 DINT R Obecna wartość brutto/netto, wybrana przez X72

D12 DINT R Wartość brutto z lupą 100 (centy d)

D13 DINT R Wartość tary z lupą 100 (centy d)

D14 DINT R Masa maksymalna (WKS = wartość końcowa skali)

D15 DINT R Masa minimalna

D22 DINT R Obecna wartość zadana

D23 DINT R Licznik aktywności, kontrola komunikacji ze urządzeniem

D24 DINT R Limit 1 wł.

D25 DINT R Limit 1 wył.

D26 DINT R Limit 2 wł.

D27 DINT R Limit 2 wył.

D31 DINT R/W Pamięć tary zadanej (X118, X119)

X1024 BOOL R Masa jest prawidłowa.

X1025 BOOL R Punkt ważenia podczas dozowania aktywny.

X1026 BOOL R Dozowanie zatrzymane.

X1027 BOOL R Dozowanie w czasie zatrzymania.

X1028 BOOL R Dozowanie zgrubne

X1029 BOOL R Dozowanie dokładne

X1030 BOOL R Opróżnianie
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X1031 BOOL R Kierunek symulacji

X1032 BOOL R Reakcja na zbocze rosnące: ponowne uruchomienie po zatrzyma-
niu.

X1033 BOOL R Reakcja polecenia łączonego na zbocze rosnące:
punkt ważenia porusza się -> zatrzymać
punkt ważenia zatrzymany -> przerwać

X1034 BOOL R Reakcja na zbocze rosnące: polecenie dozowania ręcznego.
Po naciśnięciu przycisku programowalnego [Gotowe] może
nastąpić alarm tolerancji. Następnie ukażą się przyciski programo-
walne [Anuluj] i [Przyjmij].
Polecenie [Przyjmij] można uaktywnić również tym bitem.

X1035 BOOL R/W Alarm dozowania
Ostrzeżenie o przepływie materiału

X1036 BOOL R Alarm tolerancji

B130
X1040
X1041
X1042
X1043
X1044

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status receptury: statusy wskaźnika paskowego
0 – - tolerancja
- tolerancja – Wartość zadana
Wartość zadana – + tolerancja
+ tolerancja – Maks.
- tolerancja – + tolerancja
Podczas dozowania w widoku statusu ukazuje się wskaźnik pas-
kowy.
Dla dozowania ręcznego bity te wskazują, gdzie znajduje się dozo-
wana ilość. Ponieważ wskaźnik paskowy jest trudno odczytać z tej
odległości, można lokalnie wyświetlać status np. sygnałami cy-
frowymi sterującymi lampami.

W66 INT R Status receptury: aktywny numer wiersza dla tego punktu ważenia
Jeżeli w recepturze zastosowano większą liczbę punktów ważenia,
są one aktywne jednocześnie/równolegle, i – oczywiście – każdy
punkt ważenia ma aktywny numer wiersza.

L17
X1088–1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Wyjście

L18
X1152–1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Wyjście i zgrubnie

L19
X1216–1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Wyjście i dokładne

B168–185 BYTE R Status receptury: ID materiału
Nazwa materiału, aktywna dla tego punktu ważenia.

Notyikacja:

Swobodnie konigurowane adresy SPM D40–D41, patrz rozdział 12.8.
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Notyikacja:

Zmienne systemowe (np.: ST_WGT_A) dla komunikacji przez OPC opisano w instrukcji obsługi PR 1792
(rozdział 4 + 5).

12.5 Wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

D512 DINT R Wejście cyfrowe 1 (Opcja 1)

D513 DINT R Wejście cyfrowe 2 (Opcja 2)

D514 DINT R Wejście cyfrowe 3 (Wew.)

D516 DINT R/W Wyjście cyfrowe 1 (Opcja 1)

D517 DINT R/W Wyjście cyfrowe 2 (Opcja 2)

D518 DINT R/W Wyjście cyfrowe 3 (Wew.)

D520 DINT R Wejście analogowe 1 (Opcja 1)

D521 DINT R Wejście analogowe 2 (Opcja 2)

D523 DINT R/W Wyjście analogowe 1 (Opcja 1)

D524 DINT R/W Wyjście analogowe 2 (Opcja 2)

12.6 Moduły ModBus-TCP

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

W1052
X16832–16847

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 1
Wejścia cyfrowe 1–16

W1053
X16848–16863

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 2
Wejścia cyfrowe 1–16

W1054
X16864–16879

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 3
Wejścia cyfrowe 1–16

W1055
X16880–16895

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 4
Wejścia cyfrowe 1–16

W1056
X16896–16903

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 5
Wejścia cyfrowe 1–8

W1057
X16912–16919

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 6
Wejścia cyfrowe 1–8

W1058
X16928–16935

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 7
Wejścia cyfrowe 1–8

W1059
X16944–16951

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 8
Wejścia cyfrowe 1–8

W1062
X16992–17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 1
Wyjścia cyfrowe 1–16
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

W1063
X17008–17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 2
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1064
X17024–17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 3
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1065
X17040–17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 4
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1066
X17056–17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1067
X17072–17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1068
X17100–17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-2
Wyjścia cyfrowe 33–36

W1069
X17104–17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1070
X17120–17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1071
X17148–17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-2
Wyjścia cyfrowe 33–36

W1072
X17152–17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1073
X17168–17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1074
X17184–17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-2
Wyjścia cyfrowe 33–48

W1075
X17212–17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-3
Wyjścia cyfrowe 49–52

W1076
X17216–17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1077
X17232–17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1078
X17248–17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-2
Wyjścia cyfrowe 33–48

W1079
X17276–17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-3
Wyjścia cyfrowe 49–52
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12.7 Wspólne adresy SPM

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B2560
X20480
X20481
X20482
X20483
X20484
X20485
X20486

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

Status systemu
Komunikat zbiorczy WP-A: Gotowy do zdalnego uruchomienia do-
zowania.
Komunikat zbiorczy WP-A: Receptura jest aktywna.
Komunikat zbiorczy WP-A: Proces dozowania został zatrzymany.
Komunikat zbiorczy WP-A: Ostrzeżenie o przepływie elementu
Komunikat zbiorczy WP-A: Alarm tolerancji
Komunikat zbiorczy WP-A: Receptura została zatrzymana.
Komunikat zbiorczy WP-A: Aplikacja jest gotowa.

X20488…20495 BOOL R/W Zdalne uruchomienie receptury (maks. 8) przez wejścia cyfrowe

Do zdalnego uruchamiania przez komunikację

B2562 BYTE R Status receptury 1: wykładnik potęgi wartości zadanej
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2

B2563 BYTE R Status receptury 2: jednostka masy wartości zadanej
1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
Notyikacja:
Połączenie jednostek metrycznych i niemetrycznych w różnych
punktach ważenia nie jest możliwa.

B2564
X20512
X20513
X20514
X20515
X20516

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Polecenia dozowania 1
uruchomienie/ponowne uruchomienie
Stop/Anuluj
Resetowanie błędu.
Drukowanie ostatniego wyniku.
Przełączanie do następnego obsługiwanego punktu ważenia.

B2565
X20520

BYTE
BOOL

R
R

Status
Punkt ważenia A na wskazaniu masy

B2566
X20528
X20529

BYTE
BOOL
BOOL

R/W
R/W
R/W

Polecenia dozowania 2
Wczytywanie wybranej receptury.
Blokada receptury.
Istnieje możliwość zablokowania uruchamiania zdalnego przez cy-
frowy sygnał wejściowy.

B2567 BYTE R Ostatni błąd, patrz rozdział 12.7.1.
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B2568

X20544
X20545
X20546
X20547
X20548
X20549
X20550
X20551

BYTE

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R
R
R
R

Status punktu ważenia A
Kopia lokalnego punktu ważenia.
Masa jest prawidłowa.
Punkt ważenia podczas dozowania aktywny.
Dozowanie zatrzymane.
Dozowanie w czasie zatrzymania.
Dozowanie zgrubne
Dozowanie dokładne
Opróżnianie
Kierunek symulacji

B2569
X20555
X20556
X20557

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status punktu ważenia A
przepływ – ostrzeżenie
Alarm tolerancji
Kontynuacja dozowania.

W1288 INT R Status receptury WP-A: aktualny numer wiersza (= W66)

B2592–2609 BYTE R/W Parametry dla uruchamiania zdalnego: nazwa receptury (18
znaków alfanumerycznych)

D653 DINT R/W Parametry dla uruchamiania zdalnego: wartość zadana receptury

D660 DINT R/W Parametry dla uruchamiania zdalnego: liczba dozowań

D726 DINT R Raport: obecna wartość masy

D727 DINT R Raport: Wart. zad.

D728 DINT R Raport: obecny numer partii

D729 DINT R Raport: Nr sekwencyjny

D730 DINT R Raport: data uruchomienia

D731 DINT R Raport: czas uruchomienia

D732 DINT R Raport: drukowanie daty zakończenia

D733 DINT R Raport: drukowanie czasu zakończenia

B2936 BYTE R Raport: Status
ok = 0, alarm tolerancji = 1, anuluj = 2

B2942–2959 BYTE R Raport: nazwa użytkownika (18 znaków alfanumerycznych)
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12.7.1 Numery błędów @ "LAST_ERROR"

Numer Nazwa skrócona Przyczyna

0 ERR_NO Brak błędów.

1 ERR_FATAL Błąd ważenia, punkt ważenia jest nieprawidłowy.

12 ERR_PRINT Błąd podczas procesu drukowania.
Połączenie z drukarką nie jest możliwe.

14 ERR_FB_PARAM Niedozwolone parametry magistrali Fieldbus.

15 ERR_DB_LOAD Błąd podczas odczytu wpisu do bazy danych, np. niedozwolona
nazwa receptury.

16 ERR_DB_SAVE Błąd podczas zapisu wpisu do bazy danych.

17 ERR_NOT_ALLOW Akcja magistrali Fieldbus niedozwolona.
Np.: uruchomienie dozowania podczas trwającego dozowania
albo uruchomienie dozowania podczas ustawiania systemu.

20 ERR_WGT Niedozwolona masa, np.: dozowanie zostało uruchomione, ale
waga xBPI jest wyłączona albo uszkodzona.

21 ERR_MODBUS Błąd komunikacji magistrali ModBus.

12.8 Swobodnie przypisywane zakresy
Punkt ważenia A
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