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1 Bevezetés

1.1 Olvassa el a kézikönyvet
- A termékkel való munkavégzés előtt figyelmesen és alaposan olvassa át a

kézikönyvet.

- A jelen kézikönyv a termék részét képezi. Őrizze könnyen hozzáférhető és
biztonságos módon.

1.2 A kezelési utasítások megjelenítése
1. – n. a folyamatos számozású kezelési lépések előtt áll.

1.3 Listák megjelenítése
- felsorolást jelöl.

1.4 Menük és programgombok megjelenítése
[] a menüpontokat és programgombokat keretezi.
Példa:
[Start (Indítás)] - [Programme (Programok)] - [Excel]

1.5 A biztonsági utasítások megjelenítése
A jelzőszavak a veszélyek elhárítására vonatkozó intézkedések be nem tartásából
származó kockázatok súlyosságát jelzik.

VESZÉLY

Figyelmeztetés személyi sérülések veszélyére
Közvetlenül fenyegető VESZÉLY, ami halált vagy súlyos, visszafordíthatatlan sérüléseket
okozhat a megfelelő óvintézkedések elmulasztása esetén.

Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés veszélyes helyekre és/vagy személyi sérülések veszélyére
Lehetséges helyzetre való FIGYELMEZTETÉS, ami halált vagy súlyos, visszafordíthatatlan
sérüléseket okozhat a megfelelő óvintézkedések elmulasztása esetén.

Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

VIGYÁZAT

Figyelmeztetés személyi sérülésekre.
VIGYÁZAT: olyan lehetséges helyzetre való figyelemfelhívás, ami könnyű, orvosolható
sérüléseket okoz a megfelelő óvintézkedések elmulasztása esetén.

Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

egy kezelési lépés előtt áll.
egy kezelési lépés eredményét adja meg.
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FIGYELEM

Figyelmeztetés anyagi és/vagy környezeti károk veszélyére.
FIGYELEM: olyan lehetséges helyzetre való figyelmeztetés, ami anyagi és/vagy
környezeti károkat okozhat a megfelelő óvintézkedések elmulasztása esetén.

Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

Megjegyzés:

Alkalmazási tippek, hasznos információk és tanácsok.

1.6 Forródrót
Telefon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Biztonsági utasítások

2.1 Általános tudnivalók

VIGYÁZAT

Figyelmeztetés személyi sérülésekre.
A készülék gyártása és ellenőrzése a mérő- és szabályozókészülékek biztonsági
előírásaiban szereplő I. védelmi osztálynak (védővezeték-csatlakozás) megfelelően, az
IEC 1010/EN 61010, illetve a VDE 0411 szabvány szerint történt.
A készülék biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban hagyta el a gyárat.

Ennek az állapotnak a fenntartása és a veszélytelen üzemeltetés biztosítása
érdekében a felhasználónak követnie kell a jelen dokumentációban szereplő
utasításokat és figyelmeztetéseket.

2.2 Rendeltetésszerű használat
A készülék a mérőfunkciók kiértékelő készülékeként használható.
A termék kezelését, üzembe vételét és karbantartását kizárólag oktatásban részesített és
szakmailag képzett személyzet végezheti, aki ismeri és képes elkerülni a hozzá
kapcsolódó veszélyeket, illetve megvédeni magát ezekkel szemben.
A készülék fejlesztése a technika jelen állása szerint történt.
A termék hibamentességéért felelősséget nem vállalunk, különösen nem az
üzemeltetéshez szükséges, harmadik felek által szállított szoftver- és hardverelemekkel
összefüggésben.
A termék más berendezésrészei vagy szakszerűtlen alkalmazása által okozott károkért a
gyártó nem vállal felelősséget. A termék használata a fent nevezett rendelkezések
elismerésével jár együtt.

2.3 Ellenőrzés áruátvételkor
Ellenőrizni kell a küldemény hiánytalanságát. Szemrevételezéses ellenőrzéssel meg kell
állapítani, hogy a küldemény sértetlen-e. Ha panasz merül fel, akkor azonnal reklamálni
kell a kézbesítőnél. Értesíteni kell a Minebea Intec valamely értékesítési vagy
szervizirodáját.

2.4 Üzembe helyezés előtt

FIGYELEM

Szemrevételezéses ellenőrzés!
Üzembe helyezés előtt, raktározás és szállítás után oda kell figyelni arra, hogy a
készüléken ne legyenek mechanikus sérülések.

2.4.1 Telepítés
A készüléket az EMC-előírásoknak megfelelően kell telepíteni, lásd a 4.3 fejezetet.
A készülék háza eleget tesz az IP65 követelményeinek.
A készüléket úgy kell felszerelni, hogy a tömszelencék lefelé nézzenek.
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A készülék hűtése érdekében nem szabad akadályozni a levegő keringését. Az olyan
hőhatások, mint például a közvetlen napsugárzás és a vibrációk, kerülendők. Az előírt
környezeti feltételeket a 17.4.1 fejezetben foglaltak szerintfigyelembe kell venni.
A szabadban való szerelés esetén az időjárással szembeni megfelelő védelemről kell
gondoskodni (a hőmérsékleti értékeket lásd a 17.4.1 fejezetben).

2.4.2 A készülék felnyitása

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
A burkolatok kinyitása vagy az alkatrészek szerszámmal történő eltávolítása esetén
szabadon hozzáférhetővé válnak a feszültség alatt álló alkatrészek. Figyelembe kell
venni, hogy a készülékben lévő kondenzátorok még akkor is töltöttek, ha a készüléket
leválasztották a feszültségforrásokról.

Válassza le a készüléket az áramellátásról.

A készülék elektrosztatikusan veszélyeztetett részegységeket tartalmaz. Ezért a felnyitott
készüléken végzett minden munka esetében potenciálkiegyenlítést (antisztatikus
védelmet) kell biztosítani.

2.4.3 Tápfeszültség-csatlakozó
A készülék nem rendelkezik hálózati kapcsolóval. A tápfeszültség fennállásakor azonnal
üzembe lép.

2.4.3.1 230 V AC verzió

A tápfeszültség mindkét vezetékének biztonságosan megs-
zakíthatónak kell lennie a hálózati csatlakozóval vagy egy to-
vábbi kapcsolóval.
A készülék rendelkezik egy széles bemeneti tartományú
tápegységgel, és automatikusan lefedi az 50/60 Hz-es frek-
venciájú és UAC = 100–240 V –15/+10% feszültségtartomá-
nyú váltakozó feszültségű hálózatokat (átkapcsolás nélkül).
A tápegység védett a rövidzárlattal szemben.
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2.4.3.2 24 V DC verzió

Ez a verzió 24 V-os egyenfeszültségű csatlakozáshoz lett
kialakítva.
A tápellátás egy 3 pólusú dugós csatlakozón (PE/+/-) ke-
resztül valósul meg. A készülék védett a pólusok felc-
serélésével szemben.
A készüléket a primer oldalon belső biztosítékok védik a
+ és a – vezetékben.

2.4.4 A védővezeték csatlakoztatása
2.4.4.1 230 V AC verzió

A készüléket a hálózati csatlakozóban lévő védővezetéken (PA) keresztül csatlakoztatni
kell a védőföldeléshez.
A hálózati kábelben található egy védővezeték, amelyet semmiképpen sem szabad
megszakítani a készüléken belül vagy kívül.
A védővezeték a készülékben a házhoz csatlakozik.

2.4.4.2 24 V DC verzió

A készüléket csatlakoztatni kell a védővezetékhez. A csatlakoztatás a készülék oldalfalán
keresztül történhet.

2.5 Zavarmentesítés
A készülék ipari környezetben való üzemeltetéshez lett kialakítva, és lakott területeken
zavarokat okozhat, lásd a 17.4.3 fejezetet. Ebben az esetben az üzemeltetőtől
megkövetelhető, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket.

2.6 Hibák és rendkívüli igénybevételek
Ha feltételezhető, hogy a veszélytelen üzemeltetés tovább már nem lehetséges, akkor a
készüléket üzemen kívül kell helyezni, és biztosítani kell a véletlenszerű üzembe
helyezéssel szemben.
Ez az eset akkor áll fenn, ha a készülék

- láthatóan megsérült,

- nem működik,

- a megengedett határértékeknél nagyobb igénybevételnek lett kitéve (pl. tárolás,
szállítás).
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2.7 Különös figyelmet igénylő útmutatások
A készülék kialakítását semmilyen körülmények között sem szabad a készülék védelmére
nézve hátrányosan módosítani. Különösen a kúszóutakat, a (hálózati feszültség alatt álló
alkatrészek) biztonsági távolságait és a szigetelőrétegeket nem szabad veszélyeztetni.
Az üzemeltető vagy beállító által szakszerűtlenül helyreállított készülék miatt
bekövetkezett személyi sérülésekért és anyagi károkért a Minebea Intec nem tehető
felelőssé.

2.8 Javítás és karbantartás
2.8.1 Általános tudnivalók

A javítások ellenőrzése kötelező, és kizárólag a Minebea Intec vállalatnál végezhető el.
Meghibásodás vagy működészavar esetén, kérjük, forduljon a Minebea Intec vállalat helyi
képviseletéhez a javítási eljárás megindításához.
A készüléket pontos és hiánytalan hibaleírással kell beküldeni javításra.
Karbantartási munkákat az óvintézkedések betartása mellett és szakembereknek szabad
csak elvégezniük, akik tisztában vannak a karbantartás végzése alatt előforduló
veszélyekkel.

2.8.2 Elektrosztatikusan veszélyeztetett részegységek
A készülék elektrosztatikusan veszélyeztetett részegységeket tartalmaz. Ezért a
készüléken végzett minden munka esetében potenciálkiegyenlítést (antisztatikus
védelmet) kell biztosítani.

2.8.3 Biztosítékok cseréje
2.8.3.1 Biztosítékok cseréje Y2/WE1 opcióval

FIGYELMEZTETÉS

A biztosítékok szakszerűtlen cseréje robbanást okozhat!
A biztosítékok cseréje nem megengedett!

2.8.3.2 Biztosítékok cseréje Y2/WE1 opció nélkül

FIGYELMEZTETÉS

A túl erős felmelegedés sérülést okozhat.
Javított biztosítékok használata és a biztosítéktartó rövidre zárása tilos!

Kizárólag a 17.3.2 és a 17.3.3 fejezetben felsorolt biztosítékok megengedettek.
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3 A készülék leírása

3.1 Általános tudnivalók
A készülék 128 x 64 pixel felbontású kijelzővel rendelkezik. Ez max. 6 jegyű súlyok és
kiegészítő állapotkijelzés megjelenítését teszi lehetővé.
A készülék két alkalmazást tartalmaz:

- Standard

- EasyFill

A funkciók többségét mindkét alkalmazás támogatja.
Egyes funkciók az alkalmazástól függenek.

3.2 A készülék áttekintése
- Pontosság: 10 000 e (III. osztály) a mérőelektronikához

- Gyors megvalósítás akár 5 ezredmásodperces mérési időkkel

- Súlykijelzés állapottal 128 x 64 pixel felbontású S/W-kijelzőn

- 3 funkciógomb a házban

- IP65 burkolattal rendelkező nemesacél fali ház

- 10/100 Mbit/sec sebességű LAN-adapter adattovábbításhoz, beszabályozáshoz,
paraméterbeállításhoz

- RS-232 interfész pl. nyomtató vagy távkijelző használatához beépítve

- RS-485 interfész pl. PC, xBPI-mérlegek használatához beépítve

- A következő bővítőkártyákkal bővíthető (3 bővítőnyílás):

- PR 5230/06 analóg kimeneti kártya

- PR 5230/22 mérőcella-csatlakozókártya

- PR 1721/4x terepi busz kártyák

- 3 optoleválasztott kimenet (opció)

- 3 konfigurálható relékimenet átkapcsoló érintkezővel

- 3 konfigurálható optocsatoló-bemenet, potenciálmentes belső tápellátás lehetséges
(opció) – interfészek

- Az interfészek galvanikusan leválasztottak (kivéve: RS-232)

- Széles bemeneti tartományú tápegység 100–240 V váltakozó áramhoz, I. védelmi
osztály (védővezeték)

- Verzió 24 V egyenfeszültséghez

- Verzió gyújtószikramentes mérőcella-tápellátással (opció)

- Dugaszolható csatlakozók a készülékben mérőcellákhoz, be-/kimenetekhez, LAN-
adapterhez, soros interfészekhez

- Beszabályozás PC-s eszközön keresztül (böngésző/VNC)

- Beszabályozás súlyokkal, az mV/V-módszer szerint vagy közvetlenül
mérőcellaadatokkal (smart calibration)
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- Az interfészkártyák szoftverkonfigurációja, például távkijelzőhöz, nyomtatóhoz

- Az "EasyFill" alkalmazás lehetővé teszi tartályok gyors és megbízható feltöltését és
kiürítését (a funkcióleíráshoz lásd a 6.1 fejezetet).

- Analóg teszt a mérőelektronikához

- Felülírás elleni védelem CAL-kapcsolóval a mérőcella-csatlakozókártyán

3.2.1 Kommunikációs protokollok
A belső RS-232 vagy RS-485 interfészhez:

- Távkijelző-protokoll

- Nyomtató

- ModBus-RTU (slave)

- SMA-protokoll

- xBPI-protokoll

- EW-Com protokoll

Terepi busz slave (tartozék):

- PR 1721/41 ProfiBus-DP

- PR 1721/42 InterBus-S

- PR 1721/44 DeviceNet

- PR 1721/45 CC-Link

- PR 1721/46 ProfiNet I/O

- PR 1721/47 EtherNet-IP

A belső LAN-hoz:

- ModBus-TCP

- Ethernet-TCP/IP

- OPC

3.3 Burkolat
3.3.1 Általános tudnivalók

A transzmitter egy IP65 védettséggel rendelkező, nemesacél terepi házba van beépítve.
Fali szerelésre szolgál, az előrefelé nyíló ajtó bal oldalon csatlakozik.
A készülékhez meghatározott környezeti feltételeket be kell tartani (lásd a 17.4.1
fejezetet).
A ház rögzítése 4 csavarral történik. Zárt ház esetén nincsenek kezelőelemek a
készüléken.
A 128 x 64 pixel felbontású kijelző, valamint a 6 további állapotjelző LED egy, a készülék
ajtajában található kémlelőüvegen keresztül látható.
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3.3.2 Méretek

Minden méret mm-ben értendő
Magasság = kb. 120 mm

3.4 Kijelző- és kezelőelemek
3.4.1 Általános tudnivalók

A PR 5230 terepi házban található transzmitter kizárólag notebook/PC használatával
kezelhető.

- VNC-megtekintő (lásd: 3.4.4.5 és 7.9 fejezet) vagy

- Internetböngésző (lásd: 7.10 fejezet)
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3.4.2 Áttekintés

3.4.3 Kijelző
3.4.3.1 Kezelőfelület

A kezelőfelület kijelzőjén 7 jegyű súlyértékek jeleníthetők meg tizedesponttal és előjellel
együtt.
Mértékegységként t, kg, g, mg, lb vagy oz lehetséges.
Az lb és az oz kalibrálásra kötelezett használat esetén az EU-n és az EGT-n belül nem
megengedett.
A kezelőfelület súlykijelzése felett a pillanatnyilag kijelzett súly a maximális
terheléshez (Max.) viszonyítva oszlopdiagramként látható. A Max. érték 100%-a esetén az
oszlopdiagram a jobb oldali végpontjánál van.
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Jelölés Leírás

1 Súlyfajta/előjel/leállás

2 Oszlopdiagram

3 Állapotkijelzés

4 Súlyérték

5 Szimbólumok/Mértékegység

6 Infósor
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Súlyfajta/előjel Leírás

Bruttó súly

Bruttó súly (Gross) NTEP vagy NSC üzemmód esetén

Nettó súly (nettó = bruttó - tára)

Tárasúly

Fix táraérték

A súlykijelzésben a tesztérték mértékegység nélkül
jelenik meg.

Nincs kijelzés - Tesztérték
- Bruttó, nincs tárálva

Pozitív érték

Negatív érték

Leállás/nulla Leírás

A súlyérték leállása

A bruttó súlyérték a nulla ±¼ d tartományon belül
van

Adagolási üzemmód: villog "Megállított", gyorsan
villog "Hibaállapot" esetén

Szimbólumok/Mértékegység Leírás

Nem hitelesíthető súly (pl. 10‑szeres felbontás, de-
aktivált mérőcella)

R1 1. tartomány

R2 2. tartomány

R3 3. tartomány

WP-A A mérőpont

Max. Maximális terhelés (méréstartomány)

Min. Minimális súly

t, kg, g, mg, lb, oz Ezek a mértékegységek lehetségesek.
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3.4.3.2 A készülék kijelzője

A készülék kijelzőjén 6 jegyű súlyértékek (karaktermagasság: 18 mm) jeleníthetők meg
tizedesponttal.
A készülék súlykijelzése alatt a pillanatnyilag kijelzett súly a maximális terheléshez (Max.)
viszonyítva oszlopdiagramként látható. A Max. érték 100%-a esetén az oszlopdiagram a
jobb oldali végpontjánál van.

Jelölés Leírás

1 Súlyfajta/előjel/leállás

2 Súlyérték

3 Szimbólumok/Mértékegység

4 Állapotjelző LED-ek

5 Állapotkijelzés

6 Oszlopdiagram

Transzmitter terepi házban PR 5230 3 A készülék leírása

HU-20 Minebea Intec



Súlyfajta/előjel Leírás

Bruttó súly

Bruttó súly (Gross) NTEP vagy NSC üzemmód esetén

Nettó súly (nettó = bruttó - tára)

Tárasúly

Fix táraérték

Nincs kijelzés - Tesztérték
- Bruttó, nincs tárálva

A súlykijelzésben a tesztérték mértékegység nélkül
jelenik meg.

Pozitív érték

Negatív érték

Leállás/nulla/adagolás Leírás

A súlyérték leállása

A bruttó súlyérték a nulla ±¼ d tartományon belül
van

Adagolási üzemmód: villog "Megállított", gyorsan
villog "Hibaállapot" esetén

Szimbólumok/Mértékegység Leírás

Nem hitelesíthető súly (pl. 10‑szeres felbontás, de-
aktivált mérőcella)

R1 1. tartomány

R2 2. tartomány

R3 3. tartomány

t, kg, g, mg, lb, oz Ezek a mértékegységek lehetségesek.
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3.4.3.3 Állapotkijelzés

A készülék kijelzőjén történő állapotkijelzéshez legfeljebb 5 sor konfigurálható, a lista
szerinti választási lehetőségekkel (lásd: 7.15.7 fejezet).

Kiválasztás Szélesség Magas-
ság

Példa Leírás

Empty ½ kijelző 1 sor Szóköz

Gross/Net/Tare ½ kijelző 1 sor B           +123.45kg

B             E:Sense

Bruttó/Nettó/Tára
Hiba, lásd: 16.1 fejezet

Gross ½ kijelző 1 sor B           +123.45kg Bruttó

Net ½ kijelző 1 sor NET         +123.45kg Nettó

Tare ½ kijelző 1 sor T           +123.45kg Tára

Bar graph 1 kijelző 1 sor A súlyt a névleges terhelés
arányában jeleníti meg.

Fieldbus LEDs ½ kijelző 1 sor ---  red  ---  grn Lásd pl.: 4.6.5.2 fejezet.

Fieldbus inputs 1 kijelző 1 sor FB-Inp: 01.23...CD.EF Terepi busz bemenetek

Fieldbus outputs 1 kijelző 1 sor FB-Out: 01.23...CD.EF Terepi busz kimenetek

Digital inputs ½ kijelző 1 sor Inputs:           ■□■ Digitális bemenetek: 1, 2, 3

Digital outputs ½ kijelző 1 sor Outputs:          ■□■ Digitális kimenetek: 1, 2, 3

Digital I/O ½ kijelző 1 sor I:  ■□■ O:        ■□■ Digitális be-/kimenetek:
1, 2, 3

Analog output ½ kijelző 1 sor Ana:         12.345mA Analóg kimenet

Limits ½ kijelző 1 sor Limits:           ■□■ Határértékek: 1, 2, 3

Date ½ kijelző 1 sor 2015-09-11 Dátum

Time ½ kijelző 1 sor 10:37:34 Pontos idő

Hostname ½ kijelző 1 sor hopper1 Készüléknév a hálózatban

Hostname (long) 1 kijelző 2 sor small material hopper Készüléknév (hosszú)

IP-Address ½ kijelző 1 sor 192.168.1.1

---.---.---.---

??.??.??.??

Hálózati cím
Nincs hálózat
DHCP-szerver keresése

IP-Address (long) 1 kijelző 1 sor 172.200.280.255 Hálózati cím (hosszú)

Gross (2 lines high) 1 kijelző 2 sor B       +123.45kg Bruttó (2 sor magasságú)

Net (2 lines high) 1 kijelző 2 sor NET     +123.45kg Nettó (2 sor magasságú)

Tare (2 lines high) 1 kijelző 2 sor T       +123.45kg Tára (2 sor magasságú)
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3.4.3.4 LED-ek

A készülék 6 zöld LED-del rendelkezik az üzemi, illetve hibaállapot kijelzéséhez.

Üzemi állapot kijelzése

LED-ek Hardverhiba
E:HardE

Buszkapcsolat
létrehozva

Buszkapcsolat
nem jött létre

Feszültség be Hálózat aktív

Villog, 1 Hz

Világít Villog, 1 Hz

Villog megfel.

Világít

Súlyállapot kijelzése

LED-ek Leállás Center zero Nulla alatt vagy SKE** felett

Világít

Világít

Világít

** SKE (skála végső értéke)

Megjegyzés:

Súlyhibaállapot, lásd a 16.2 fejezetet.

3.4.4 Kezelőelemek
3.4.4.1 A készülék gombjai

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
A készüléket kizárólag oktatásban részesített és szakmailag képzett személyzet
kezelheti, aki ismeri és képes elkerülni a hozzá kapcsolódó veszélyeket, illetve
megvédeni magát ezekkel szemben.
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A 3 gombhoz kizárólag akkor lehet hozzáférni, ha nyitva van a ház ajtaja. A következő
funkciók hajthatók végre:

- Nullabeállítás (1)

- Tárálás (2)

- Tesztmérés (3)

- A szoftververzió és a NYÁK számának kijelzése az (1) és a (3) gomb egyidejű
megnyomásával

- Szoftver frissítése a "FlashIt!32" programmal (lásd: 9.4.1 fejezet) az (1) és a (3) gomb
egyidejű megnyomásával és ezt követően a (2) gomb 3-szori megnyomásával.

A beszabályozás, illetve paraméterbevitel

- a gombokkal nem lehetséges.

- csak notebook/PC használatával, VNC (lásd: 7.9 fejezet)/internetböngésző (lásd: 7.10
fejezet) segítségével lehetséges.

3.4.4.2 Kezelőfelület

A következő táblázatok a kezelőfelületen található szimbólumok alapvető jelentését
tartalmazzák.

Kijelzőgombok

Bruttó súly megjelenítése. Bruttó súly nullabeállítása, amennyiben
- a súly stabil.
- a súly a nullabeállítási tartományban

található.

Ez a funkció konfigurációfüggő.

Tárasúly megjelenítése. Nyomtatás indítása.

Tárálás
Az aktuális bruttó súly eltárolása a
táramemóriában, amennyiben
- a súly stabil.
- a készülék nincs hibaállapotban.

Ez a funkció konfigurációfüggő.
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Navigációs/menügombok

Menüfunkciók áttekintése visszafelé. Bevitel/kiválasztás jóváhagyása.

Menüfunkciók áttekintése előrefelé. - Visszatörlés
- A törlés gomb megnyomásával (beviteli

mezőn belüli) karakterek törölhetők.

- Kurzor balra
- Kiválasztás

- Bevitel/kiválasztás megszakítása (biz-
tonsági lekérdezés után), a módosítás
mentése nélkül.

- Kilépés a paraméter-/menüablakból.

- Kurzor jobbra
- Kiválasztás

Funkciógombok/programgombok

Beállítás menü előhívása.
A -[Weighingpoint] - [Calib] - [Param] -
[Test mode] menüben elvégzett beállítástól
függően később a teszt előhívásakor a
gombbal
- "Absolute" esetén a maximális terhelés
- "Relative" esetén a tesztértéktől való

eltérés jeleníthető meg.

Verzió-, felszerelési információ,
10-szeres felbontás

1–5. programgomb
Megfelelő menüfunkció kiválasztása, lásd
még a 3.4.4.3 fejezetet.

Nincs funkciója

Alfanumerikus billentyűzet

Átkapcsoló gomb
A megnyomásával át lehet kapcsolni:
- az alfa és a numerikus üzemmód között
- a konfigurálás közben a mértékegységek között
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Alfanumerikus billentyűzet

Egyszeri megnyomás esetén megjeleníti a mindenkori első karak-
tert, pl. az "A" betűt, a kurzor pozíciójában. Kétszeri megnyomás
után megjeleníti a "B" betűt a kurzor pozíciójában, háromszori
megnyomás esetén pedig a "C" betűt.

A kurzorgombok megnyomásakor vagy kb. 2 másodperc
elteltével a karakter bevitele lezárul.
Mivel csak numerikus értékek bevitelére szolgálnak, betűk nem
engedélyezettek.

Bevitelen belül a kurzorgomb megnyomásával visszatérhet az
előző karakterhez.

Bevitelen belül a kurzorgomb megnyomásával kijelölheti a
következő karaktert.

Bevitelen belül a törlés gomb megnyomásával törölheti a kur-
zortól balra lévő karaktert.

Beviteli mező

Alapvető tudnivalók
Ha a kiválasztott sor beviteli mezőjében már vannak alfanumeri-
kus karakterek, akkor ezek teljesen felülíródnak azonnali bevitel
után.
Ha a kiválasztott sor beviteli mezőjében már vannak alfanumeri-

kus karakterek, akkor a felülírni kívánt karakter a kurzorgomb
megnyomásával jelölhető ki és írható felül.

3.4.4.3 Kezelés programgombokkal

Transzmitter terepi házban PR 5230 3 A készülék leírása

HU-26 Minebea Intec



A kijelző alatt található öt programgomb a kijelző alsó szöveges sorában leírt
funkcióval rendelkezik. A szürkén megjelenő funkciók az adott menüszinten vagy az
aktuális felhasználói jogosultságokkal nem választhatók ki.
A programgombok használatával zajló kezelési folyamatok leírása során a szimbólum
nincs feltüntetve, hanem csak a kiválasztott funkció látható szögletes zárójelben
pl.: [Calib].

3.4.4.4 Kezelés a navigációs gombokkal

Menü

A menükben a kurzorgombokkal, az és az gombbal lehet navigálni.
Paraméterek

A kurzorgombokkal választhatók ki az egyes paraméterek.

Az gomb a kiválasztás jóváhagyására szolgál.
Az alfanumerikus billentyűkkel a szükséges értékek/szövegek adhatók meg.

Az gombbal helyezhető a pipa a ☑ jelölőnégyzetbe.
A paraméterek hosszabb listája esetén bal oldalon egy függőleges oszlopdiagram
(fekete/szürke) jelzi, hogy a lista mely részén tartózkodik éppen.
Ha több menüszint következik, akkor azt az előtte látható nyíl jelzi.
A lehetséges beállításokat és a rendelkezésre álló kiválasztólistát dupla nyíl jelzi.

Az gombbal választható ki a kiválasztólistában szereplő paraméter.

3.4.4.5 Kezelés VNC alkalmazáson keresztül

A kezelőfelületet lásd: 3.4.2, 3.4.3.1 és 3.4.4.2 fejezet.
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3.5 A csatlakozók áttekintése
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3.5.1 Bővítőkártyák
Az alaplapra 1 terepi busz kártya és egy analóg kimeneti kártya csatlakoztatható. A
mérőcella-csatlakozókártya lapos szalagkábelen keresztül csatlakozik a mérőelektronikai
NYÁK-hoz.

Termék Funkció Pozíció

PR 5230/06
Analóg kimeneti
kártya

Analóg kimenet: 16 bit, 0/4–20 mA
További információkért lásd a 4.6.2 fejeze-
tet.

Analóg kimenet

PR 5230/22
Mérőcella-
csatlakozókártya

Csatlakozókártya 2–4 mérőcellához
További információkért lásd a 4.6.3 fejeze-
tet.

Csatlakozókártya

PR 1721/41
ProfiBus-DP

ProfiBus-DP slave az IEC 61158 szabvány
szerint max. 12 Mbit/s sebességgel
További információkért lásd a 4.6.5 fejeze-
tet.

Terepi busz

PR 1721/42
InterBus-S

InterBus-S slave max. 500 kbit/s sebesség-
gel
További információkért lásd a 4.6.6 fejeze-
tet.

Terepi busz

PR 1721/44
DeviceNet

DeviceNet slave max. 500 kbit/s sebesség-
gel
További információkért lásd a 4.6.7 fejeze-
tet.

Terepi busz

PR 1721/45
CC-Link

CC-Link 156 kbit/s – 10 Mbit/s sebességgel
További információkért lásd a 4.6.8 fejeze-
tet.

Terepi busz

PR 1721/46
ProfiNet I/O

ProfiNet I/O 10/100 Mbit/s sebességgel
További információkért lásd a 4.6.9 fejeze-
tet.

Terepi busz

PR 1721/47
EtherNet-IP

EtherNet-IP 10/100 Mbit/s sebességgel
További információkért lásd a 4.6.10 feje-
zetet.

Terepi busz
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3.6 Készülékváltozatok
3.6.1 Az opciók kombinálása

Megnevezés Tartozék Jelölés Leírás Fejezet

Elektronika:

Standard W1 Mérőelektronikai NYÁK 4.4.3Analóg/digitális átal-
akító Ex-engedéllyel WE1 Mérőelektronikai NYÁK gyújtószikra-

mentes mérőcella-tápellátással
mérőcellák/platformok üzemel-
tetéséhez 1. és 21. zónában

WE1 opció
kiegészítő in-
formációi

Áramellátás:

Standard L0 230 V AC változat 2.4.3.1Áramellátás

L8 24 V DC változat 2.4.3.2

Belső bemenetek:

Standard DE1 3 passzív (külső tápellátású) optole-
választott bemenet

4.4.7Digitális bemenetek

DE2 3 aktív (belső 12 V tápellátású) optole-
választott bemenet

4.4.7

Belső kimenetek:

Standard DA1 3 passzív relékimenet (külső tápellátás) 4.4.8.1Digitális kimenetek

DA2 3 passzív (külső tápellátású) optole-
választott kimenet

4.4.8.2

Interfészkártyák:

Standard nincsSlot 1 bővítőnyílás

PR 5230/06 C11 1 analóg kimenet (0/4–20 mA) 4.6.2

Standard nincs

PR 1721/41 C21 ProfiBus-DP 4.6.5

PR 1721/42 C22 InterBus-S 4.6.6

PR 1721/44 C24 DeviceNet 4.6.7

PR 1721/45 C25 CC-Link 4.6.8

PR 1721/46 C26 ProfiNet I/O 4.6.9

Slot 2 bővítőnyílás

PR 1721/47 C27 EtherNet-IP 4.6.10

Standard nincsSlot 3 bővítőnyílás

PR 5230/22 C31 Mérőcella-csatlakozókártya 4.6.3

Kábelkötések:
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Megnevezés Tartozék Jelölés Leírás Fejezet

Standard nincs

PR 5230/30 M39 Ethernet-csatlakozóalj, RJ-45 csatlako-
zódugó, IP67
Megjegyzés: non è combinabile con
l’opzione Y2!

4.6.11

Kizárólag a "beépí-
tett" Ethernet csatla-
kozási ponthoz:
Hálózati csatlako-
zókábel

PR 5230/31 M40 7 méter hosszú Ethernet-kábel, metri-
kus csavarzat, RJ-45 csatlakozódugó,
ipari változat

4.6.12

A készülékváltozat jelölése (pl.: PR 5230-WE1-C21-DA2, alapkészülék + opció) a készülék
ajtajának egyik tábláján található.
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4 A készülék telepítése

4.1 Általános tudnivalók
A munkálatok megkezdése előtt olvassa át a 2. fejezetet, és vegye figyelembe az
utasításokat!

FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés veszélyes helyekre és/vagy személyi sérülések veszélyére
Valamennyi kábelkötésnek védettnek kell lennie sérülésekkel szemben.

Megjegyzés:

- A mérővezetékeket távol kell tartani erősáramú berendezésektől.

- A jel- és mérővezetékeket a tápfeszültséget vezető kábelektől elkülönítve kell
vezetni.

- A mérővezetékeket ajánlott külön kábelvezetőkben vezetni.

- A hálózati vezetékeket derékszögben kell keresztezni.

További felépítés:

- Küldemény ellenőrzése: Ellenőrizze a kiszállított alkatrészek hiánytalanságát.

- Biztonsági ellenőrzés: Ellenőrizze a sértetlenséget.

- Biztosítsa a berendezés oldalába beépített alkatrészeket a kábelezéssel együtt, pl. a
hálózati kábelt, a mérőcellákat, a bekötődobozt, az adatkábelt, a konzolt/szekrényt
stb.

- Szükség esetén szerelje be a bővítőkártyákat (a készüléket minden
feszültségforrásról le kell választani).

- Tartsa be a készülékre vonatkozó beépítési előírásokat a használat, a biztonság, a
szellőztetés, a tömítés és az idegen behatások tekintetében!

- Csatlakoztassa a bekötődoboz, illetve a platform/mérőcella kábeleit.

- Szükség esetén csatlakoztassa a többi adatkábelt/hálózati kábelt stb.

- Csatlakoztassa a tápfeszültséget.

- Ellenőrizze a beszerelést.

4.2 Mechanikai előkészítés
4.2.1 Általános tudnivalók

Minden alkatrészt, műszaki dokumentációt és szükséges szerszámot kéznél kell tartani.

- A kábeleket vezesse a szerelés helyére, és rögzítse őket (pl. kábelkötözőkkel).

- Csupaszítsa le a kábelvégeket, szigetelje le őket, tartsa röviden a kábelbeleket, és
lássa el őket érvéghüvelyekkel.
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4.2.2 Kábelátvezetés
A kábeleket csavarkötésekkel kell a készülékbe vezetni a tömítettség biztosítása
érdekében. A 9–13 mm-es kábelátmérők az M20×1,5 csavarkötésekhez, az 5–9 mm-es
kábelátmérők pedig az M16×1,5 csavarkötésekhez megfelelők.
A kábelerek a készülékben a kapcsokhoz csatlakoznak.
A csatlakozásokat dugaszolható kapcsokként alakították ki.
A huzalokat a lehető legrövidebben kell a kapcsokhoz csatlakoztatni. Az ereket minden
kábel esetében össze kell fogni egy kábelkötözővel, nem sokkal a kapocs előtt.

FIGYELEM

A csavarkötéseket polietilén porvédő alátéttel kell felszerelni a porral és a
nedvességgel szembeni védelem érdekében a szállítás és az összeszerelés alatt.
A porvédő alátéttel való üzemeltetés a max. IP-védelem érdekében nem megengedett!

Távolítsa el a porvédő alátétet.
Ha nem használja valamely csavarkötést, akkor azt a mellékelt zárócsapok egyikével
kell felszerelni.

FIGYELEM

Anyagi károk merülhetnek fel.
A felszerelt csavarkötések tömítettségét feltétlenül ellenőrizni kell rendszeres
időközönként, és szükség esetén után kell húzni őket.

4.2.3 Kábelezés
A kábelek alapvetően a kábelátmérőknek megfelelő minden csavarkötésen átvezethetők.
A következő ábrán egy kábelezési javaslat látható.

Jelölés Megnevezés

1 Áramellátás: 230 V AC, illetve 24 V DC

2 Digitális kimenetek: Relé/optocsatoló

4 A készülék telepítése Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-33



Jelölés Megnevezés

3 Soros interfészek

4 Ethernet-csatlakozóaljzat (opció/tartozék)

5 1–4 mérőcella

6 1 mérőcella, illetve bekötődoboz, illetve terepi busz kártya

7 Analóg kimenet, illetve terepi busz kártyák

8 Digitális bemenetek: belső/külső

4.2.4 Kábel szerelése

FIGYELEM

Anyagi károk merülhetnek fel.
A kábelárnyékolás terepi busz kártyákhoz való csatlakoztatását lásd a megfelelő
fejezetben.

FIGYELEM

Anyagi károk merülhetnek fel.
Az árnyékolást (4) nem szabad a készülékbe vezetni!

A kábelárnyékolást (4) a csavarzat tömszelencéjére (6) kell csatlakoztatni.
Feltétlenül ügyeljen a tömítés megfelelő elhelyezkedésére a szerelés előtt, alatt és
után.

1. Csavarozza le a csavarozható kupakot (1).
2. Tolja a kupakot (1) és a műanyag kúpot (3) a kábelre (2).
3. A felszerelt kábelt (5) vezesse át a tömszelencén (6).
4. Tegye a kábelárnyékolást (4) a műanyag kúp (3) alsó részére (kb. 10 mm).
5. Csatlakoztassa a kábelereket a kapcsokhoz.
6. Húzza meg erősen a csavarozható kupakot (1).
7. Húzza meg szorosra a tömszelencét (6) az O-gyűrűvel (7) együtt a (házban lévő)

ellenanya segítségével.
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FIGYELEM

Anyagi károk merülhetnek fel.
A csavarkötés tömítettségét feltétlenül ellenőrizni kell rendszeres időközönként, és
szükség esetén után kell húzni.

4.3 EMC-kompatibilis beszerelés
4.3.1 Árnyékolások csatlakoztatása

Az árnyékolásokat a 4.2.4 fejezetben leírtak szerint kell csatlakoztatni.

4.3.2 A potenciálkiegyenlítés csatlakoztatása
Robbanásveszélyes területeken potenciálkiegyenlítést kell csatlakoztatni, lásd a WE1
opció kiegészítő információit.

4.4 A hardver felépítése

A fő elektronikai elemek a következő egységeken helyezkednek el:

- Alaplap (2)

- Kijelző NYÁK (1)

- Mérőelektronikai NYÁK (3)

4.4.1 Alaplap
Az alaplapon találhatók a bővítőnyílások a következőkhöz:

- Analóg kimeneti kártya (4), opció/tartozék

- Terepi busz kártya (3), opció/tartozék

A lítium elem (2) mindig aktivált állapotú, és a naptár/pontos idő részegység tápellátását
biztosítja.
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Jelölés Megnevezés

1 Kijelző NYÁK

2 Lítium elem

3 Terepi busz kártya

4 Analóg kimeneti kártya

5 Ethernet-csatlakozó

6 Soros interfészek

7 Digitális bemenetek

8 Relékimenetek

9 Optoleválasztott kimenetek (opció)

10 Tápegység
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4.4.2 Kijelző NYÁK
A kijelző NYÁK-ot egy lapos szalagkábel köti össze az alaplappal.

4.4.3 Mérőelektronikai NYÁK
A mérőelektronikai NYÁK-ot csatlakozódugó köti össze az alaplappal.
A mérőelektronikai NYÁK két kivitelben kapható:

- Standard (W1)

- Gyújtószikramentes mérőcella-tápellátással mérőcellák/platformok üzemeltetéséhez
1. és 21. zónában (WE1), lásd a WE1 opció kiegészítő információi.

A mérőcella-csatlakozókártyát (lásd a 4.6.3 fejezetet) egy legfeljebb négy mérőcellát a
mérőelektronikai NYÁK-kal közvetlenül összekötő lapos szalagkábel csatlakoztatja.
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Jelölés Megnevezés

1 Mérőcella-csatlakozókártya csatlakozója

2 Mérőcella/bekötődoboz/mérleg csatlakozója

3 CAL-kapcsoló

Megjegyzés:

A mérőelektronikai NYÁK (W1) pótalkatrészként is kapható, lásd a 18.1.1 fejezetet.

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó 7 pólusú csatlakozóaljzat (male), árnyékoláscsatlakozó a há-
zon és a GNDA-n

Csatornák száma 1× 6 vezetékes vagy 4 vezetékes

A mérőcella típusa DMS-cellák, 6 vagy 4 vezetékes technika lehetséges

A mérőcella tápellátása UDC = 12 V, szimmetrikus a nullára (UDC = ±6 V,
Imax = 160 mA)

Terhelés (mérőcellák szá-
ma)

≥75Ω, ennek megfelelően 8 mérőcella 650Ω ellenállással
vagy 4 mérőcella 350Ω ellenállással

Érzékelőbemenet UDC = ±6 V, felügyelettel
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Megnevezés Adatok

Érzékelőfeszültség-
felügyelet

8 V alá esés, átkapcsolható úgy, hogy < 8 V

Mérési bemenet UDC = 0–36 mV, szimmetrikus a nullára

Holtteherelnyomás UDC = max. 36 mV (holtteher + tartomány)

Pontosság* 0,8 µV/d, ennek megfelelően 4,8 mV 6000 d esetében
0,8 µV/d, ennek megfelelően 8,0 mV 10 000 d esetében

Min. mérőjel* 6000 d: ≥0,40 mV/V
10 000 d: ≥0,66 mV/V

Max. felbontás 7,5 millió belső rész 3 mV/V esetén

Linearitás* < 0,003%

Nullpont-stabilitási hiba
(Tk0)*

< 0,05 µV/K RTI; 0,004%/10 K 1 mV/V mellett

SPAN-stabilitási hiba
(Tkspan)*

< ±2,5 ppm/K

Kábeltípus 6 vezetékes, árnyékolással a teljes kábelhosszon és árnyé-
kolással a mérővezetékekhez, pl. PR 6135/..

Kábelhossz max. 300 m

* 160 ms-os mérési idő esetén

4.4.4 Hálózati csatlakozás
A készülék belső Ethernet-csatlakozóval rendelkezik.

FIGYELEM

Az IT-üzem sérült adatok miatt leállt.
Az IT-hálózatot védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

A kockázat csökkentése érdekében be kell tartani a szokásos IT-biztonsági
irányelveket.

4.4.4.1 Ethernet-csatlakozó

Az Ethernet-csatlakozó nagy teljesítményű, 10 vagy 100 Mbit/sec átviteli sebességű TCP/
IP kapcsolással rendelkezik.
A működés a kijelző mellett jobbra található LED-en (lásd a 3.4.3.4 fejezetet), illetve
nyitott ház esetén az RJ-45 csatlakozóaljzaton lévő LED-eken is (zöld és sárga)
ellenőrizhető.
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó RJ-45 csatlakozóaljzat a készülékben
Zöld (grn): adatforgalom esetén villog (Activity)
Sárga (yel): fennálló kapcsolat esetén világít (Link)

Átviteli sebesség 10 Mbit/sec, 100 Mbit/sec, teljes/fél duplex, automatikus fe-
lismerés

Csatlakoztatás fajtája Pont-pont

Potenciálleválasztás Igen

Kábeltípus CAT 5 patch-kábel, párosával sodort, árnyékolt

Kábelimpedancia 150Ω

Kábelhossz Max. 115 m

Transzmitter terepi házban PR 5230 4 A készülék telepítése

HU-40 Minebea Intec



4.4.4.2 Csatlakoztatás notebookhoz/PC-hez

A készülék távirányítása notebook/PC használatával lehetséges (a VNC program 3.3.7*
verzióját telepítse a notebookra/PC-re).
A hálózati cím megállapításához lásd a7.7 fejezetet.
* A Minebea Intec csak ezzel a verzióval biztosítja a funkciókat!

4.4.5 RS-232 interfész
A készülék beépített RS-232 interfésszel rendelkezik.
Az interfész konfigurálható, és felhasználható pl. távkijelzőre vagy nyomtatóra való
adatátvitelhez.

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 5 pólusú

Csatornák száma 1

Típus RS-232, teljes duplex

Átviteli sebesség [bit/s] 300–115K2 bit/s

Adatbitek 7/8

Bemenő jelszint Logikai 1 (high) –3 – –15 V
Logikai 0 (low) +3 – +15 V
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Megnevezés Adatok

Kimeneti jelszint Logikai 1 (high) –5 – –15 V
Logikai 0 (low) +5 – +15 V

Jelek száma Bemenet: RxD, CTS
Kimenet: TxD, RTS

Potenciálleválasztás Nincs

Kábeltípus Párosával sodort, árnyékolt (pl. LifYCY 3×2×0,20), 1 érpár a
földeléshez (GND)

Kábelkeresztmetszet 1,5 mm2

Kábelhossz Max. 15 m

RS-232 blokkdiagram

Megjegyzés:

Adatforgalom nélküli 30 másodperc után az RTS és a TxD kikapcsol.
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4.4.5.1 YDP14IS jegynyomtató csatlakoztatása

Az YDP14IS-OCEUV jegynyomtató a belső RS-232 interfészen keresztül csatlakoztatható.

A PR 5230 konfigurációja A nyomtató konfigurációja

- [Serial ports parameter] - [Printer] - [Built-
in RS232] - [Param]:
- [Protocol] beállítása: "RTS/CTS"
- [Baudrate] beállítása: "9600"
- [Bits] beállítása: "8"
- [Parity] beállítása: "none"
- [Stopbits] beállítása: "1"
- [Output mode] beállítása: "Raw"

A nyomtatót "Line Mode"-ba kell állítani (a kis-
zállításkori állapot: "Page Mode"). Az átkapcsolás
a "FEED" gombbal történik.
Ennek menete a nyomtató kezelési útmutatójá-
ban található.
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4.4.5.2 IS-platform csatlakoztatása

xBPI-, illetve SBI-protokollt használó IS-platformmérleg a belső RS-232 interfészen
keresztül csatlakoztatható.

A PR 5230 konfigurációja

- [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS232]

Megjegyzés:

Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Plattformwaage.
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4.4.6 RS-485 interfész
Az RS-485 használata kötelező többpontos kapcsolat ("tristate" állapot) esetén.

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 5 pólusú

Csatornák száma 1

Típus RS-485, teljes duplex

Átviteli sebesség [bit/s] 300, 600, 1200, 2400, 4800, <9600>, 19 200

Bitek/stop bit <8/1> vagy 7/1

Paritás Páros, <Páratlan>, Nincs

Jelek TxA, RxA, TxB, RxB

Potenciálleválasztás Igen

Kábeltípus Párosával sodort, árnyékolt (pl. LifYCY 3×2×0,20), 1 érpár a
földeléshez (GND)

Kábelkeresztmetszet 1,5 mm2

Kábelhossz Max. 1000 m

<…> = előre beállított értékek (gyári beállítások)
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S401 kapcsoló RS-485 blokkdiagram

Az S401 kapcsoló a készülék-
ben, az alaplapon található.
Gyári beállítás:

S Funkció Az RS-485 beállításai

1 Rx buszlezárás OFF: Nincs csatlakoztatva ON: (RxA 120Ω RxB)

2 Rx pull-up ellenállás OFF: Nincs csatlakoztatva ON: (RxB 1K6Ω +V)

3 Rx pull-down ellenállás OFF: Nincs csatlakoztatva ON: (RxB 1K6Ω -V)

4 Tx/Rx buszlezárás OFF: Nincs csatlakoztatva ON: (TxA 120 Ω TxB)

5 2/4 huzal átkapcsolás OFF: 4 huzal ON: 2 huzal

6 Rx enable (engedélyezés) OFF: Rx disabled (letiltva);
ha Tx enabled (engedélyezve):
az S7-nek "ON" állapotúnak kell len-
nie.

ON: Rx mindig enabled (engedélyez-
ve):
4 huzal esetén az S7-nek "OFF" ál-
lapotúnak kell lennie.

7 Tx enable (engedélyezés)/Rx
disable (letiltás) (2 huzal)

OFF: az S6-nak "ON" állapotúnak kell
lennie.

ON: az S6-nak "OFF" állapotúnak kell
lennie.

8 n.c. Nincs funkciója
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4.4.6.1 Csatlakoztatás PC-hez vagy RS-485/RS-232 átalakítóhoz

Pont-pont kapcsolat a következő protokollokhoz (4 huzal):

- SMA

- EW-Com

- ModBus

Példa:

Kapcsolóállások Konfiguráció

ON: S1, S2, S3, S6
OFF: S4, S5, S7, S8 - [Serial ports parameter] - […] - [Built-in RS485]
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4.4.6.2 Több PR 5230 készülék csatlakoztatása PC-hez vagy RS-485/RS-232 átalakítóhoz

Pont-pont kapcsolat az EW-Com protokollhoz (4 huzal).

Példa:
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Kapcsolóállás
PR 5230-1

Kapcsolóállás
PR 5230-2

Kapcsolóállás
PR 5230-3

Konfiguráció

ON: S6
OFF: S1, S2, S3, S4,
S5, S7, S8

ON: S6
OFF: S1, S2, S3, S4,
S5, S7, S8

ON: S1, S2, S3, S6
OFF: S4, S5, S7, S8 - [Serial ports parameter] - [EW-Com] -

[Built-in RS485]

4.4.6.3 Csatlakoztatás PLC-hez

Pont-pont kapcsolat a következő protokollokhoz (2 huzal):

- ModBus

- xBPI

Példa:

Kapcsolóállások Konfiguráció

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] - […] - [Built-in RS485]
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4.4.6.4 Több PR 5230 készülék csatlakoztatása egy PLC-hez

Pont-pont kapcsolat a következő protokollokhoz (2 huzal):

- ModBus

- xBPI
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Kapcsolóállás
PR 5230-1

Kapcsolóállás
PR 5230-2

Kapcsolóállás
PR 5230-3

Konfiguráció

ON: S1, S2, S3, S5, S7
OFF: S4, S6, S8

ON: S1, S2, S3, S5, S7
OFF: S4, S6, S8

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] -

[…] - [Built-in RS485]

4.4.6.5 IS-platform csatlakoztatása

xBPI-, illetve SBI-protokollt használó IS-platformmérleg az RS-485 interfészen (2
huzalos) keresztül csatlakoztatható.

A PR 5230 kapcsolóállásai A PR 5230 konfigurációja

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S1, S6, S8 - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS485]
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Megjegyzés:

Weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung der Plattformwaage.

4.4.6.6 Pendeo® típusú digitális mérőcellák csatlakoztatása

Pendeo® típusú digitális mérőcellák az xBPI porton és az RS-485 interfészen (2 huzalos)
keresztül csatlakoztathatók a készülékhez.

Csatlakozások

Színrö-
vidítés

Szín Kapocsjelölés Leírás

rd piros + + Tápfeszültség

bu kék - - Tápfeszültség

gr zöld B B lel

gy szürke A A jel

A következő példa a 8 Pendeo® típusú digitális mérőcellával felszerelt PR 6024/68S
bekötődoboz csatlakoztatását mutatja be.
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Csatlakoztatási példa
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A PR 5230 kapcsolóállásai A PR 5230 konfigurációja

ON: S1, S2, S3, S4, S5, S7
OFF: S6, S8 - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-

in RS485]

Megjegyzés:

A további információkat lásd a mérőcellák és a csatlakozódobozok telepítési
kézikönyveiben.

4.4.7 Digitális bemenetek
Az alaplapon 3 digitális bemenet található a folyamatvezérléshez. Ezeket optocsatolók
választják le galvanikusan, és kétpólusúak, potenciálmentesek.
Az interfész szoftveresen konfigurálható.
Megrendeléstől függően a hardvert a gyárban "passzív" ("DE1" rendelési jelölés) vagy
"aktív" ("DE2" rendelési jelölés) állapotba kapcsolják.

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 6 pólusú

Bemenetek száma 3 (CH1, CH2, CH3)

Bemeneti feszültség Logikai 0: UDC = 0–5 V, illetve nyitott
Logikai 1: UDC = 10–28 V
Aktív: Belső UDC = 12 V tápellátás.
Passzív: Külső tápellátás szükséges.
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Megnevezés Adatok

Bemenő áram ≤11 mA @UDC = 24 V mellett
≤5 mA @ UDC = 12 V mellett
Védelem a pólusok felcserélésével szemben.

Potenciálleválasztás Aktív:
A tápellátásuk közösen, potenciálmentes feszültségen keres-
ztül történik.
Passzív:
Optocsatolón keresztül

Kábel Árnyékolt
Kábelárnyékolás (huzalkeresztmetszet: max. 1,5 mm2) csatla-
koztatása a tömszelencében.

Kábelhossz Max. 50 m
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Példa:

Standard: Érintkezőbemenet "passzív" ("DE1" rendelési jelölés)

2K
87

3 
V

 0

1

+ -
CH1

+        −

Digitális bemenetek

Elrendezés az alaplapon

① Tápegység, UDC = 24 V 0,5 A

Megjegyzés:

Az R327, R330 és R333 ellenállás egy-egy 0 Ω-os híd.
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Példa:

Opció: Érintkezőbemenet "aktív" ("DE2" rendelési jelölés)

Megjegyzés:

Az R326, R328, R329, R331, R332 és R334 ellenállás egy-egy 0 Ω-os híd.

4.4.8 Digitális kimenetek
4.4.8.1 Relékimenetek

Az alaplapon három relékimenet található potenciálmentes átkapcsoló érintkezőkkel a
folyamatvezérléshez ("DA1" rendelési jelölés).
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó 3× kapocs, 3 pólusú

Kimenetek száma 3 (CH1, CH2, CH3)

Kimenet Átkapcsoló érintkező
Max. kapcsolófeszültség:
UAC = 250 V
UDC = 250 V
UDC = 100 V
UDC = 50 V
UDC = 30 V

Max. kapcsolóáram:
0,5 A
0,3 A
0,5 A
1,5 A
5,0 A

1250 VA

Potenciálleválasztás Szabad relé-kapcsolóérintkező

Kábel Árnyékolt
Kábelárnyékolás (huzalkeresztmetszet: max. 1,5 mm2) csatla-
koztatása a tömszelencében.

Kábelhossz Max. 50 m
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Elrendezés az alaplapon

Ennél az opciónál az R320–R325 átkötőket szerelték fel az alaplapra!

Példa:

Áramkimenet

① Tápegység, UDC = 24 V 0,5 A

Ha az 1. kimenet aktív (igaz), akkor a relé kapcsol.

A kimeneti kapcsolás védelme érdekében szabadonfutó diódás reléket kell biztosítani.
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Példa:

Feszültségkimenet

① Tápegység, UDC = 24 V 0,5 A

Amikor az 1. kimenet aktív (igaz), akkor a kimeneti feszültség UDC = 24 V/UDC = 12 V
értékről UDC = <3 V értékre vált.

* Terhelő ellenállásként 2,2/1 kΩ szükséges.

4.4.8.2 Optoleválasztott kimenetek

Ez az opció ("DA2" rendelési jelölés) 2. és 22. zónába tartozó robbanásveszélyes
területeken való felhasználás esetén használható, lásd az Y2 opciót is.
Az alaplapon három optoleválasztott kimenet található.
A digitális kimenetek passzívak. Külső tápellátás szükséges.
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 6 pólusú

Kimenetek száma 3 (CH1, CH2, CH3)

Kimeneti feszültség Max. 24 V +10%
Külső tápellátás
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Megnevezés Adatok

Kimeneti áram Max. 40 mA

Feszültségesés 3,2 V @ Imax esetén

Kábel Árnyékolt
Kábelárnyékolás (huzalkeresztmetszet: max. 1,5 mm2) csatla-
koztatása a tömszelencében.

Kábelhossz Max. 50 m

Elrendezés az alaplapon

Ennél az opciónál az R320–R325 átkötők nincsenek az alaplapra felszerelve!

4.5 Analóg mérőcellák és -platformok bekötése
4.5.1 Általános tudnivalók

Mérőcellák vagy analóg platformok (pl. CAPP sorozat) csatlakoztathatók.
A tápellátás rövidzárlattal/túlterheléssel szemben védett.

Megjegyzés:

Az itt feltüntetett színek a(z) Minebea Intec "PR …" típusú mérőcella- és
összekötőkábelekre érvényesek.

Színkód

bk = Fekete

bu = Kék

gn = Zöld

gy = Szürke

rd = Piros

wh = Fehér

A mérőcellák és a kábelcsatlakozó dobozok csatlakoztatásával kapcsolatos további
információkat lásd a megfelelő telepítési kézikönyvekben.
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4.5.2 4 vezetékes kábelű mérőcella csatlakoztatása
A kapocsérintkezők között a következő hidakat kell kialakítani:
① a Sense S+ érintkezőtől a Supply V+ felé
② a Sense S- érintkezőtől a Supply V- felé

Kapocs Csatlakozás/színkód Leírás

M+ + Meas./gn + Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

M- - Meas./gy - Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

S+ + Sense + Érzékelőfeszültség

S- - Sense - Érzékelőfeszültség

V+ + Supply/rd + Tápfeszültség

V- - Supply/bu - Tápfeszültség

GNDA Ground analog Árnyékolás (ground)
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4.5.3 6 vezetékes kábelű mérőcella csatlakoztatása

Kapocs Csatlakozás/színkód Leírás

M+ + Meas./gn + Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

M- - Meas./gy - Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

S+ + Sense/wh + Érzékelőfeszültség

S- - Sense/bk - Érzékelőfeszültség

V+ + Supply/rd + Tápfeszültség

V- - Supply/bu - Tápfeszültség

GNDA Ground analog Árnyékolás (ground)
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4.5.4 2–8 mérőcella (650 Ω) csatlakoztatása 6 vezetékes összekötőkábellel
A csatlakoztatás PR 6130/.. kábelbekötő dobozon keresztül történik PR 6135/.. vagy
PR 6136/.. összekötőkábellel .
A mérőcellák tápellátó áramköre

- A mérőcella-áramkör terhelő ellenállása ≥75Ω, pl. 8 mérőcella, egyenként 650Ω

- A tápfeszültség állandó UDC = 12 V, és rövidzárlattal szemben védett.

A további műszaki adatokat lásd a 4.4.3 fejezetben.

Megjegyzés:

Amennyiben elektromos zümmögés lép fel, a kábelárnyékolás csak az egyik oldalon
alkalmazandó.

A használt kábelcsatlakozó doboz kialakításától függően el kell távolítani a J3 hidat,
vagy le kell választani a kábelárnyékolást a sárgával jelölt terminálérintkezőkről.

4 A készülék telepítése Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-65



Csatlakoztatási példa

4.5.5 PR 6221 típussorozatú mérőcellák csatlakoztatása
Lásd a PR 6221 és PR 6021/08, ../18, ../68S telepítési kézikönyvét.

4.5.6 A mérőkör ellenőrzése
Csatlakoztatott mérőcellák mellett az egyszerű ellenőrzés elvégezhető multiméterrel.

Megjegyzés:

Ha a mérőcellák külső tápfeszültség alatt állnak, illetve leválasztó kapcsolókészülék
használata esetén a belső mérőcella-tápellátásnak nincs jelentősége.

Transzmitter terepi házban PR 5230 4 A készülék telepítése

HU-66 Minebea Intec



Mérési feszültség

0–12 mV = @ 1,0 mV/V értékű
mérőcella esetén
0–24 mV = @ 2,0 mV/V értékű
mérőcella esetén

4.5.7 A mérőcellák külső tápellátása

Ha a mérőcellák összellenállása ≤ 75 Ω (pl. több mint 4 mérőcella 350Ω ellenállással),
akkor a mérőcellák tápellátását kívülről kell biztosítani. A mérőcellák külső tápellátása
esetén a belsőt egy külső potenciálmentes tápellátás helyettesíti.
A külső tápfeszültség (0 küls. tápellátás) középpontját össze kell kötni a GNDA-val annak
biztosítása érdekében, hogy a feszültség a 0-ra szimmetrikusan viselkedjen.
A belső tápellátást nem kell csatlakoztatni!
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Csatlakoztatási példa

4.5.8 2–4 mérőcella csatlakoztatása PR 5230/22 mérőcella-csatlakozókártyával
A tartozékként kapható, 2–4 mérőcellához használható PR 5230/22 mérőcella-
csatlakozókártya bekötődoboz helyett használható.
Ez akkor előnyös, ha a PR 5230 felszerelése a mérőcellák közvetlen közelében történik, és
a mérőcellakábelek megfelelően hosszúak a csatlakoztatáshoz.
A mérőcellakábeleket a fém tömszelencéken keresztül kell vezetni.
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4.5.8.1 4 vezetékes kábelű mérőcellák csatlakoztatása

A mérőcellakábelek③ árnyékolásait a fém tömszelencékbe kell csatlakoztatni, lásd: 4.2.4
fejezet.
A mérőcellakábelek 4 erét színek jelölik:

Kapocs Csatlakozás/színkód Leírás

M+ + Meas./gn + Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

M- - Meas./gy - Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

V+ + Supply/rd + Tápfeszültség

V- - Supply/bu - Tápfeszültség

Megjegyzés:

A mérőcellák csatlakoztatása közvetlen. Sarokkiegyenlítés a mérőcella-
csatlakozókártyán nem áll rendelkezésre.
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4.5.8.2 6 vezetékes kábelű mérőcellák csatlakoztatása

A mérőcellakábelek③ árnyékolásait a fém tömszelencékbe kell csatlakoztatni, lásd: 4.2.4
fejezet.
A mérőcellakábelek 6 erét színek jelölik:

Kapocs Csatlakozás/színkód Leírás

M+ + Meas./gn + Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

M- - Meas./gy - Mérési feszültség (mérőcella-kimenet)

+ Supply/rd + TápfeszültségV+

+ Sense/wh + Érzékelőfeszültség

- Supply/bu - TápfeszültségV-

- Sense/bk - Érzékelőfeszültség

Megjegyzés:

A mérőcellák csatlakoztatása közvetlen. Sarokkiegyenlítés a mérőcella-
csatlakozókártyán nem áll rendelkezésre.
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4.5.9 Analóg mérőplatform csatlakoztatása (CAP... sorozat)
A készülékhez analóg mérőplatform csatlakoztatható.

FIGYELEM

Az itt bemutatott kábelszínek pl. egy CAPP4 500 x 400 és egy CAPP1 320 x 420
esetében érvényesek.

A megfelelő kábelszínek jelentése a mindenkori mérőplatform kezelési
útmutatójában található.

Csatlakozások megnevezései

Combics 1–3 készülékek PR 5230

BR_POS V+ Supply

SENSE_POS S+ Sense

OUT_POS M+ Meas.

OUT_NEG M- Meas.

SENSE_NEG S- Sense

BR_NEG V- Supply

A kábelárnyékolásokat a készülék tömszelencéjéhez kell csatlakoztatni. Ha a
mérővezetékek (+M, -M) külön árnyékoltak, akkor ezeket az árnyékolásokat a "GNDA"-
hoz kell csatlakoztatni a sorkapocsblokkban.
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Példa:

4 vezetékes csatlakozóval rendelkező platform

A kapocsérintkezők között a következő hidakat kell kialakítani:

① a Sense S+ érintkezőtől a Supply V+ felé

② a Sense S- érintkezőtől a Supply V- felé

Transzmitter terepi házban PR 5230 4 A készülék telepítése

HU-72 Minebea Intec



Példa:

6 vezetékes csatlakozóval rendelkező platform
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4.6 Tartozék
4.6.1 Általános tudnivalók

Az alaplapon három további funkcióspecifikus bővítőnyílás található. Ezekhez a
következő kártyák használhatók:

- "Slot 1" bővítőnyílás: PR 5230/06 analóg kimeneti kártya (lásd a 4.6.2 fejezetet)

- "Slot 2" bővítőnyílás: PR 1721/4x (terepi busz kártya)

- "Slot 3" bővítőnyílás: PR 5230/22 mérőcella-csatlakozókártya (lásd a 4.6.3 fejezetet)

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
Bővítőkártya be-/kiszerelése előtt a készüléket minden feszültségforrásról le kell
választani.

Megjegyzés:

A bővítőkártyákat a készülék automatikusan felismeri a beszerelés/módosítás után.

A telepített bővítőkártyák, a PR 5230/22 kivételével, a - [Show HW-Slots]
menüpontban tekinthetők meg, lásd a 7.16.3 fejezetet.

Transzmitter terepi házban PR 5230 4 A készülék telepítése

HU-74 Minebea Intec



4.6.2 Analóg kimenetek
Az analóg kimeneti kártya típusmegjelölése: PR 5230/06. Az aktív analóg kimenethez 2
pólusú csavaros csatlakozókapoccsal van felszerelve. A kártyát a "Slot 1" bővítőnyílásba
kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 2 pólusú

Kimenet: Darabszám 1 aktív áramkimenet:
0/4–20 mA (max. 24 mA), 10 V kimeneti feszültség külső
500Ω ellenálláson keresztül

Kimenet: Funkció Bruttó súly/nettó súly/kijelzés szerint, konfigurálható

Kimenet: Tartomány 0/4–20 mA, konfigurálható

Kimenet: Felbontás belső 16 bit = 65 536 rész,
20 000-es felbontás @ 20 mA mellett

Kimenet:
Linearitási hiba

@ 0–20 mA mellett: < 0,04%
@ 4–20 mA mellett: 0,02%

Kimenet:
Hőmérséklethiba

< 100 ppm/K

Kimenet:
Nullponthiba

0,05%

Kimenet: Max. hiba < 0,1%

Kimenet: Terhelés max. 0–500Ω
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Megnevezés Adatok

Kimenet:
Rövidzárlattal szemben
védett

Igen

Kimenet:
Potenciálleválasztás

Igen

Kábeltípus párosával sodort, árnyékolt (pl. LifYCY 2x2x0,20)

Kábelhossz < 150 m, árnyékolt

Tartozék M3×12 rögzítőcsavar,
Távtartó gyűrű, 3 mm vastag

"Áramkimenet" analóg jel "Feszültségkimenet" analóg jel

Az áram továbbítása közvetlenül a kapocsérintkező-
kön keresztül történik.

A feszültségszint megfelel a külső 500Ω ellenálláson
történő feszültségesésnek.
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4.6.3 Mérőcella-csatlakozókártya
A mérőcella-csatlakozókártya típusmegjelölése: PR 5230/22. A kártyát egy lapos
szalagkábel köti össze a mérőelektronikai NYÁK-kal, és a "Slot 3" bővítőnyílásba kell
helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Csatlakozó Kapocs, 4× 4 pólusú

A mérőcellák száma 1–4

A mérőcella típusa DMS-cellák, 6 vagy 4 vezetékes technológia lehetséges

4.6.4 Állapotjelző LED-ek a terepi busz kártyákon

Watchdog LED

Frekvencia Szín Jelentés

Villog 1 Hz zöld A modul inicializált és üzemkész állapotban
van.

Villog 2 Hz zöld A modul nem inicializált.

Villog 1 Hz piros ASIC és FLASH ROM vizsgálati hiba: A modul
hibás.

4.6.5 ProfiBus-DP interfész
A ProfiBus-DP interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/41.
A kommunikációs protokollok és szintaxisok megfelelnek az IEC 61158 szabvány szerinti
ProfiBus-DP buszstandardnak, és legfeljebb 12 Mbit/s átviteli sebességűek.
A ProfiBus-kapcsolat létrehozása a 6 pólusú kapcson keresztül történik a készülékben.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 9,6 kbit/sec – 12 Mbit/sec, automatikus baudráta-felismerés

Csatlakoztatás fajtája Profibus hálózat,
A kapcsolatok csatlakoztatása/bontása a többi állomás be-
folyásolása nélkül.

Protokoll PROFIBUS-DP-V0 SLAVE az IEC 61158 szabvány szerint
- A mono- vagy multi-master rendszerek támogatottak.
- Master és slave eszközök, max. 126 csomópont támoga-

tott.
- Watch-Dog időzítő⑤ (lásd a 4.6.4 fejezetet)

Konfiguráció "SART5230.gsd" GSD-fájl

Potenciálleválasztás Igen, optocsatoló az A és a B sorban (RS-485)

Buszlezárás A busz lezáró ellenállásának kapcsolójával ③ (lásd a 4.6.5.3
fejezetet)

Címzés Szoftverrel
A ④ forgókapcsolónak a 0 helyzetben kell állnia!

Kábeltípus "Speciális" Profibus; szín: lila; összesodort kéthuzalos
vezeték; árnyékolt

Kábelimpedancia 150Ω

Kábelhossz Max. távolság 200 m 1,5 Mbit/s esetén; kiegészítő "repeater"
(jelismétlő) használatával meghosszabbítható.

Transzmitter terepi házban PR 5230 4 A készülék telepítése

HU-78 Minebea Intec



Megnevezés Adatok

Tanúsítványok Németországi Profibus Test-Center Comdec és PNO (Profi-
bus User Organisation)
Ipari felhasználásra alkalmas CE, UL és cUL

Megjegyzés:

A GSD-fájl a mellékelt CD-n található (a megfelelő készülék "Fieldbus" mappájában). Az
aktuális fájl az internetről is letölthető:

http://www.minebea-intec.com

ProfiBus-DP kapocs

A 6 pólusú kapocs kiosztása

Csatlakozókiosztás Jel Jelölőszín Leírás

Kábelburkolat lila Speciális ProfiBus-kábel (tanúsított)

1 ---------------------- VP Szigetelt feszültségellátás +5 V az RS-485
oldalhoz

2 ---------------------- DGND Szigetelt GND az RS-485 oldalhoz

3 ---------------------- RxD/TxD-N
(negatív) az
RS-485 speci-
fikációja sze-
rint

zöld Adatok küldése/fogadása
A adatér

4 ---------------------- RxD/TxD-P
(pozitív) az
RS-485 speci-
fikációja sze-
rint

piros Adatok küldése/fogadása
B adatér

5 Nincs csatlakoztatva

6 Nincs csatlakoztatva
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4.6.5.1 Kezelőelemek a terepi busz kártyán

A lezáró ellenállások be- (ON) és kikapcsolása a busz lezáró ellenállásának kapc-
solójával ③ történik, lásd a 4.6.5.3 fejezetet.

FIGYELEM
A forgókapcsolók ④④ beállításai nincsenek használatban.

Győződjön meg arról, hogy az 1–99. állomáscím két forgókapcsolója "0"
helyzetben áll.

A beállítások a - [Fieldbus parameter] [Profibus-DP] menüben végezhetők el.

4.6.5.2 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/41 kiválasztása.

Kijelző:

1 2 3 4

Folyamatos ---:
Nincs funkciója

Folyamatos grn:
A modul online ál-
lapotú, adatcsere le-
hetséges.

Villogó 1 Hz-es red:
A be-/kimeneti hos-
szok konfigurációs
hibája.

Folyamatos red:
A terepi busz offline
állapotú, adatcsere
nem lehetséges.

Villogó 2 Hz-es red:
Felhasználói pa-
raméterhiba

Villogó 4 Hz-es red:
ASIC-hiba

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld
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4.6.5.3 Buszvezeték lezárása

A ProfiBus-DP hálózat végállomásain lezáró ellenállásoknak kell lenniük, hogy ne
keletkezhessen visszaverődés a buszkábelben.

A busz lezáró ellenállásának ③ kapcsolója csak akkor hozzáfér-
hető, ha a készülék nyitva van.

Busz lezáró ellenállásának kapcsolója "ON"
helyzetben

A busz lezáró ellenállása be van kapcsolva.
Ha a modul az utolsó vagy az első a hálózatban, akkor a kapcsolót
"ON" helyzetbe kell állítani.
Ugyanakkor "külső" lezáró ellenállás is használható a ProfiBus-
csatlakozódugóban.

Busz lezáró ellenállásának kapcsolója "OFF"
helyzetben

A busz lezáró ellenállásának kapcsolója ki van kapcsolva.
Ha külső lezáró ellenállás van használatban a ProfiBus-
csatlakozódugóban, akkor a kapcsolónak "OFF" helyzetben kell
lennie.

4.6.5.4 Csatlakoztatási séma egy masterhez és három slave-hez

A következő csatlakoztatási séma olyan ProfiBus-DP hálózatot mutat be, amelynél nincs
külső lezáró ellenállás a ProfiBus-csatlakozódugóban.

FIGYELEM

Az árnyékolásokat nem szabad a készülékbe vezetni!
A kábelárnyékolásokat a tömszelencékben kell csatlakoztatni.
Feltétlenül ügyeljen a tömítések megfelelő elhelyezkedésére a szerelés előtt, alatt és
után.
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4.6.6 InterBus-S interfész
Az Interbus-S interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/42.
Az InterBus chiptechnológián alapszik, amelynek átviteli sebessége 500 kbit/s.
Az InterBus-S csatlakozás létrehozása a 6 pólusú (IN)② és a 7 pólusú (OUT)③ kapcson
keresztül történik.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 500 kbit/s

Protokoll InterBus-S master-slave
- Rögzített telegramhossz
- Determinisztikus ciklikus folyamatadat-átvitel max. 10

szóval I/O.
- Watch-Dog időzítő ④ (lásd a 4.6.4 fejezetet)

Potenciálleválasztás Igen, optocsatoló és DC/DC-átalakító

Vezetéklezárás Nem szükséges az aktív gyűrű miatt.

Kábeltípus InterBus; szín: zöld; 3x2 párosával sodort; árnyékolt

Kábelimpedancia 150Ω

Kábelhossz 400 m (két terepi busz résztvevő között), teljes hossz: 13 km

Tanúsítványok Az INTERBUS CLUB e.V. által:
- Kompatibilitás az InterBus szabvánnyal
- IEC 61158 (3–6. rész) szabvány, EN 50254 (DIN 19258) sz-

abvány
- Ipari felhasználásra alkalmas CE, UL és cUL
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InterBus-S kapcsok

Példa: Phoenix Contact IBS RTC-T

A 6 pólusú "IN"kapocs ②② kiosztása

Csatlakozókiosztás a
DIN 41642 szabvány
szerint

Jel Jelölőszín a
DIN 47100
szerint

Leírás

Kábelburkolat Lombzöld Speciális InterBus-kábel (tanúsított)

1 ---------------------- IDO1 Zöld Invertált, adatkimenet

2 ---------------------- DO1 Sárga Nem invertált, adatkimenet

3 ---------------------- IDI1 Rózsaszín Invertált, adatbemenet

4 ---------------------- DI1 Szürke Nem invertált, adatbemenet

5 ---------------------- GND Barna Jelföldelés

6 ---------------------- S Árnyékolás (screen)

A 7 pólusú "OUT" kapocs ③③ kiosztása

Csatlakozókiosztás a
DIN 41642 szabvány
szerint

Jel Jelölőszín a
DIN 47100
szerint

Leírás

Kábelburkolat Lombzöld Speciális InterBus-kábel (tanúsított)

7 ---------------------- IDO2 Zöld Invertált, adatkimenet

8 ---------------------- DO2 Sárga Nem invertált, adatkimenet

9 ---------------------- IDI2 Rózsaszín Invertált, adatbemenet

10 --------------------- DI2 Szürke Nem invertált, adatbemenet

11 --------------------* GND Barna Jelföldelés
(Továbbvezetés-híd: 11–12)

12 --------------------* C Con_Test
(Továbbvezetés-híd: 11–12)

13 --------------------- S Árnyékolás (screen)

* csak szükség esetén
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4.6.6.1 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/42 kiválasztása.

Kijelző:

1 2 3 4

Folyamatos grn:
Kábel rendben, nincs
Reset mód a master-
ben.

Folyamatos grn:
A busz aktív.

Folyamatos red:
A távoli busz nem
aktív.

Folyamatos grn:
A PCP-
kommunikáció aktív,
Hold = 500 ms.

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld

4.6.6.2 Csatlakoztatási séma egy masterhez és három slave-hez

FIGYELEM

Az "OUT"③③ kapcson ki kell alakítani a hidat a 11 (GND) és a 12 (C) kapocsérintkező
között, ha egy további slave következik.

A legutolsó slave eszköznél a kapocs nyitva van, lásd a kapcsolási sémát.

FIGYELEM

A kábelárnyékolásokat a tömszelencéken keresztül kell a készülékbe vezetni, és a
6 (S) kapocsérintkezőben az "IN"②②, illetve a 13 (S) kapocsérintkezőben az "OUT"③③
kapocsra kell csatlakoztatni, lásd a csatlakoztatási sémát.

Feltétlenül ügyeljen a tömítések megfelelő elhelyezkedésére a szerelés előtt, alatt és
után.
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4.6.7 DeviceNet interfész
A DeviceNet interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/44.
A terepi busz kártya rendelkezik minden funkcióval egy komplett, CAN-vezérlős és akár
500 kbit/s átviteli sebességű DeviceNet-slave megjelenítéséhez.
A DeviceNet-kapcsolat létrehozása az 5 pólusú kapcson② keresztül történik.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 125, 250 és 500 kbit/s

Protokoll DeviceNet master-slave
- Ciklikus lekérdezési eljárás (Polled IO)
- CRC-hibafelismerés az IEC 62026 (EN 50325) szabvány

szerint
- Max. 64 állomáscsomópont
- Adatszélesség: max. 512 bájt "Input&Output"
- Watch-Dog időzítő ④ (lásd a 4.6.4 fejezetet)

Konfiguráció "sag_5230.eds" EDS-fájl
MAC-azonosító (1–62)

Potenciálleválasztás Igen, optocsatoló és DC/DC-átalakító

Buszlezárás 120Ω a vezetékvégeken

Buszterhelés 33 mA @ UDC = 24 V mellett

Kábeltípus DeviceNet; szín: petrol zöld; 2x2 párosával sodort; árnyékolt

Kábelimpedancia 150Ω
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Megnevezés Adatok

Kábelhossz A kábeltípustól és az átviteli sebességtől függően:
100–500 m

Tanúsítványok - Kompatibilis a Vol 1: 2.0, Vol 2: 2.0 DeviceNet specifiká-
cióval

- ODVA tanúsítvány A‑12 verziójú megfelelőségi teszts-
zoftver szerint

- Ipari felhasználásra alkalmas CE, UL és cUL

Megjegyzés:

Az EDS-fájl a mellékelt CD-n található (a megfelelő készülék "Fieldbus" mappájában). Az
aktuális fájl az internetről is letölthető:

http://www.minebea-intec.com

DeviceNet kapocs

Az 5 pólusú kapocs kiosztása

Csatlakozókiosztás Jel Jelölőszín Leírás

Kábelburkolat Speciális DeviceNet-kábel (tanúsított)

1 -------------------- V– fekete negatív áramellátás

2 -------------------- CAN_L kék CAN_L buszjel

3 ------------ S Kábelárnyékolás

4 -------------------- CAN_H fehér CAN_H buszjel

5 -------------------- V+ piros pozitív áramellátás
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4.6.7.1 Kezelőelemek a terepi busz kártyán

③

FIGYELEM
A DIL-kapcsoló ③③ beállításai nincsenek használatban.

Győződjön meg arról, hogy az 1–8. kapcsoló "ON" pozícióban van.

A beállítások a - [Fieldbus parameter] menüben végezhetők el.

4.6.7.2 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/44 kiválasztása.

Kijelző:

1 2 3 4

Folyamatos ---:
Nincs funkciója

Folyamatos ---:
Nincs bekapcsolva,
nincs online kapcso-
lat.

Folyamatos ---:
Nincs funkciója

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos grn:
Kapcsolat észlelve. A
terepi busz online
kapcsolódik.

Folyamatos grn:
A modul működés-
ben van.

Villogó grn:
Online, nem kapc-
solódik.

Villogó grn:
Adatméret > Konfi-
guráció

Folyamatos red:
Kritikus link-hiba

Folyamatos red:
Elháríthatatlan hiba

Villogó red:
A kapcsolat
időtúllépése

Villogó red:
Csekély hiba

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld
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4.6.7.3 Csatlakoztatási séma egy masterhez és három slave-hez

FIGYELEM

A kábelárnyékolásokat a tömszelencéken keresztül kell a készülékbe vezetni, és a
3 (S) kapocsérintkezőben a ②② kapocsra kell csatlakoztatni, lásd a csatlakoztatási
sémát.

Feltétlenül ügyeljen a tömítések megfelelő elhelyezkedésére a szerelés előtt, alatt és
után.
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4.6.8 CC-Link interfész
A CC-Link interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/45.
A terepi busz kártya rendelkezik minden funkcióval egy komplett, akár 10 Mbps átviteli
sebességű CC-Link-slave megjelenítéséhez.
A CC-Link-kapcsolat létrehozása az 5 pólusú kapcson② keresztül történik.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

Megjegyzés:

A terepi busz kártya nem támogatja az "EasyFill" alkalmazást.

Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 156; 625 kbps; 2,5; 5, 10 Mbps

Protokoll CC-Link-slave
- CRC-hibafelismerés az IEC62026 (EN 50325) szabvány

szerint
- Max. 64 állomáscsomópont
- 128 I/O bit és 16 (32 bit) szó
- Watch-Dog időzítő ④ (lásd a 4.6.4 fejezetet)

Konfiguráció "PR1721_1.csp" CSP-fájl

Potenciálleválasztás Igen, optocsatoló és DC/DC-átalakító

Buszlezárás 110Ω a vezetékvégeken

Buszterhelés 100 mA

Kábeltípus 2x2 párosával sodort, árnyékolt
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Megnevezés Adatok

Kábelhossz 100 m @ 10 Mbps mellett, 1200 m @ 156 kbps mellett

Tanúsítványok - Típusok: ABS-CCL (H/W: 1.01, S/W: 2.00.05, CC-Link: 2.0)
- Referenciaszám: 372

Megjegyzés:

A CSP-fájl a mellékelt CD-n található (a megfelelő készülék "Fieldbus" mappájában). Az
aktuális fájl az internetről is letölthető:

http://www.minebea-intec.com

CC-Link kapocs

Az 5 pólusú kapocs kiosztása

Csatlakozókiosztás Jel Leírás

1 -------------------- DA Kommunikáció RS-485 RxD/TxD (+)

2 -------------------- DB Kommunikáció RS-485 RxD/TxD (–)

3 ------------ GND Digitális test

4 -------------------- S Kábelárnyékolás

5 -------------------- PE, az AnyBus-S specifikáció szerint Háztest

4.6.8.1 Kezelőelemek a terepi busz kártyán

FIGYELEM
A forgókapcsolók ③③ beállításai nincsenek használatban.

Győződjön meg arról, hogy a három forgókapcsoló (állomássz. és
baudráta) a "9"-es pozícióban álljon.

A beállítás a - [Fieldbus parameter] [CC-Link] menüben végezhető el.
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4.6.8.2 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/45 kiválasztása.

Kijelző:

1 2 3 4

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos grn:
Normál működés

Folyamatos red:
CRC-hiba, nem me-
gengedett állomás
vagy baudráta.

Folyamatos grn:
Adatok küldése.

Folyamatos grn:
Adatok fogadása.

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld

4.6.8.3 Csatlakoztatás

FIGYELEM

A kábelárnyékolást a tömszelencén keresztül kell a készülékbe vezetni, és a 4 (S)
kapocsérintkezőben a ②② kapocsra kell csatlakoztatni.

Feltétlenül ügyeljen a tömítések megfelelő elhelyezkedésére a szerelés előtt, alatt és
után.

4.6.9 ProfiNet I/O interfész
A ProfiNet I/O interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/46.
A terepi busz kártya szabványos RJ-45 csatlakozóaljzattal② rendelkezik a hálózati
csatlakozáshoz.
Nagy teljesítményű, 10 és 100 Mbit/s átviteli sebességű UDP/IP kapcsolásokkal
rendelkezik.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 10 Mbit/sec és 100 Mbit/sec
Automatikus felismerés (100, FullDX)

Protokoll ProfiNet I/O

Csatlakoztatás fajtája Hálózat

Konfiguráció XML-fájl
"GSDML-Vx.xx-Sartorius-PR5230-xxxxxx.xml"

Potenciálleválasztás Igen

Kábeltípus Párosával sodort, árnyékolt, pl. CAT5 Autolink patch-kábel
(straight vagy crossover)

Kábelimpedancia 150Ω

Kábelhossz az elosztóig Max. 115 m

Tanúsítvány ProfiBus Nutzerorganisation e. V. a HMS Industrial Networks
AB esetében
Tanúsítvány sz.: Z10931

Megjegyzés:

Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása a - [Fieldbus parameter] menüben
történik (lásd még: 7.15.5 és 12.2 fejezet)

Az XML-fájl a mellékelt CD-n található (a megfelelő készülék "Fieldbus" mappájában). Az
aktuális fájl az internetről is letölthető:

http://www.minebea-intec.com
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Megjegyzés:

Terepi busz paraméterek
Ajánlás pl. S7 Siemens-hez

Slave terepi busz beállítása:
A DHCP [on] használata a megadott (alapbeállítás) szerint, és a master aktiválása
mint DHCP-szerver (W [IP Adr durch IO controller zuweisen (IP-cím hozzárendelése
IO vezérlőn keresztül)]).

FIGYELEM

Slave-master készüléknevek
Egyértelmű készüléknevet kell kiosztani, a masterből kiindulva. A kapcsolat létrehozása
során ez a legfontosabb.

Különösen ügyeljen a következőre készülékcsere/szerviz esetén:
Az IP-cím mellett a készüléknévnek feltétlenül meg kell felelnie a
cserekészülékének. A masterből való kifejezett hozzárendelés szükséges.

Példa:

4.6.9.1 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/46 kiválasztása.
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Kijelző:

LED-ek a készüléken:

④

1 2 3 4

Folyamatos ---:
Nincs kapcsolat vagy
nincs áramellátás

Folyamatos ---:
"Offline", nincs kap-
csolat

Folyamatos ---:
Nincs funkciója

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás
vagy nem inicializált.

Folyamatos grn:
Kapcsolat észlelve.

Folyamatos grn:
Kapcsolat észlelve és
"online" kapcsolódik.

Folyamatos grn:
Inicializált, nincs hi-
ba.

Villogó 1 Hz-es grn:
Adatok fogadása/
küldése.

Villogó 1 Hz-es grn:
"Online, nem kapc-
solódik."

Villogó 1 Hz-es grn:
A diagnosztikai ada-
tok lehívhatók.

Villogó 2 Hz-es grn:
Azonosító Enginee-
ring Tool aktív.

Villogó 1 Hz-es red:
Konfigurációs hiba

Villogó 3 Hz-es red:
Nincs állomásnév,
nincs IP-cím

Villogó 4 Hz-es red:
Belső hiba

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld
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4.6.9.2 Csatlakoztatás

4.6.10 EtherNet-IP interfész
Az EtherNet-IP interfészkártya típusmegjelölése: PR 1721/47.
A terepi busz kártya szabványos RJ-45 csatlakozóaljzattal② rendelkezik a hálózati
csatlakozáshoz.
Nagy teljesítményű, 10 és 100 Mbit/s átviteli sebességű UDP/IP kapcsolásokkal
rendelkezik.
A kártyát a "Slot 2" ① bővítőnyílásba kell helyezni (lásd a 4.6.1 fejezetet).

1. Vezesse át a kábelt (pl. CAT5 patch-kábel) a készülék csavarzatának tömszelencéjén,
szigetelje le, és szerelje fel a melléket RJ-45 csatlakozódugóval (lásd a
csatlakozódugó szerelési utasításait).

2. Helyezze az RJ-45 csatlakozódugót a terepi busz kártya RJ-45 csatlakozóaljzatába.
3. Erősen húzza meg a készülék csavarzatát.
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Műszaki adatok

Megnevezés Adatok

Átviteli sebesség 10 Mbit/sec és 100 Mbit/sec
Automatikus felismerés (100, FullDX)

Protokoll EtherNet-IP

Csatlakoztatás fajtája Hálózat

Konfiguráció "sag_5230_ethernetip.eds" EDS-fájl

Potenciálleválasztás Igen

Kábeltípus Párosával sodort, árnyékolt, pl. CAT5 Autolink patch-kábel
(straight vagy crossover)

Kábelimpedancia 150Ω

Kábelhossz az elosztóig Max. 115 m

Tanúsítvány EtherNet-IP specifikáció
- ODVA File No. 10 286
- Test Date: 2005. 09. 06.
- Vendor ID 90
- lásd még: www.odva.org
- Ipari felhasználásra alkalmas CE, UL és cUL

Megjegyzés:

Az IP-cím és az alhálózati maszk beállítása a - [Fieldbus parameter] menüben
történik (lásd még: 7.15.5 és 12.2 fejezet)

Az EDS-fájl a mellékelt CD-n található (a megfelelő készülék "Fieldbus" mappájában). Az
aktuális fájl az internetről is letölthető:

http://www.minebea-intec.com

4.6.10.1 Kezelőelemek a terepi busz kártyán

③

FIGYELEM
A DIL-kapcsoló ③③ beállításai nincsenek használatban.

Győződjön meg arról, hogy az 1–8. kapcsoló "OFF" pozícióban van.

A beállítások a - [Fieldbus parameter] menüben végezhetők el.
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4.6.10.2 Állapotkijelzés

Előfeltételek:

- A - [Display items] - [Fieldbus LEDs] menüben megtörtént az elemek
meghatározása, lásd a 7.15.7 fejezetet.

- A - [HW-Slots] - [Slot 2] menüben megtörtént a PR 1721/46 kiválasztása.

Kijelző:

LED-ek a készüléken:

⑤

1 2 3 4

Folyamatos ---:
Nincs kapcsolat

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás

Folyamatos ---:
Nincs funkciója

Folyamatos ---:
Nincs áramellátás
vagy nincs IP-cím

Folyamatos grn:
Kapcsolat észlelve.

Folyamatos grn:
A lekérdező készülék
vezérli.

Folyamatos grn:
Online, kapcsolat
létrehozva.

Villogó grn:
Nem konfigurált va-
gy a lekérdező kés-
zülék nem aktív

Villogó grn:
Kétirányú csomag-
forgalom zajlik.

Villogó grn:
Online, nincs kapc-
solat létrehozva.

Folyamatos red:
Súlyos hiba, nem
hárítható el

Folyamatos red:
Duplán előforduló
IP-cím, súlyos hiba

Villogó red:
Kis, elhárítható hiba

Villogó red:
A kapcsolat
időtúllépése

Váltakozó red/grn:
Önellenőrzés folya-
matban.

Váltakozó red/grn:
Önellenőrzés folya-
matban.

Jelmagyarázat

--- ki

red piros

grn zöld
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4.6.10.3 Csatlakoztatás

4.6.11 Ethernet-csatlakozóalj PR 5230/30

Megjegyzés:

Kizárólag a beépített Ethernet csatlakozási ponthoz.

1. Vezesse át a kábelt (pl. CAT5 patch-kábel) a készülék csavarzatának tömszelencéjén,
szigetelje le, és szerelje fel a melléket RJ-45 csatlakozódugóval (lásd a
csatlakozódugó szerelési utasításait).

2. Helyezze az RJ-45 csatlakozódugót a terepi busz kártya RJ-45 csatlakozóaljzatába.
3. Erősen húzza meg a készülék csavarzatát.
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4.6.12 Ethernet-kábel PR 5230/31

Megjegyzés:

Kizárólag a beépített Ethernet csatlakozási ponthoz.
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5 "Standard" alkalmazás

5.1 Funkciók
5.1.1 Általános tudnivalók

A "Standard" alkalmazás támogatja a készülék mérőfunkcióit.
Adagolás nem végezhető.

5.1.2 Kijelzőfunkciók
- Bruttó súly, nettó súly és tára kijelzése

- Tárálás/tárálás megszüntetése

- Bruttó súly nullabeállítása

- Súlyérték nyomtatása

- Súlyérték kijelzése, ill. távkijelző

- Funkciók digitális be-/kimeneteken keresztül

- Információcsere a soros interfészen, terepi buszon és hálózaton keresztül
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— Dosing
— Material ID Anyagazonosító

Kiválasztás: ID 1–10
— Material name Anyagnév

Bevitel: max. 18 alfanumerikus karakter
— Set point Tervezett érték

Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Preset Előlekapcsolási pont a durvaáramról
finomáramra való átkapcsoláshoz.
Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Overshoot (OVS) Anyag utánfutása
Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— +/- Tolerance Tűrés a tervezett érték fölött/alatt
Bevitel: tűrési értékek; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Calming time Csillapítási idő
Bevitel: ms

— Start Adagolás indítása.

6 "EasyFill" alkalmazás

6.1 Funkciók
6.1.1 Általános tudnivalók

Az "EasyFill" alkalmazással adagolhatók az egykomponensűek.
Az alkalmazás lehetővé teszi tartályok gyors és megbízható feltöltését és kiürítését.
Az adagolási folyamat az VNC kezelőfelülettel, a digitális bemenetekkel, OPC/Modbus
segítségével és terepi busszal (kivéve a CC-Linket) indítható, állítható le, szakítható meg
és indítható újra.

6.1.2 Kijelzőfunkciók
- Bruttó súly, nettó súly és tára kijelzése

- Tárálás/tárálás megszüntetése

- Bruttó súly nullabeállítása

- Súlyérték nyomtatása

- Súlyérték kijelzése, ill. távkijelző

- Funkciók digitális be-/kimeneteken keresztül

- Információcsere a soros interfészen, terepi buszon és hálózaton keresztül

6.1.3 Adagolási mód
Az "EasyFill" alkalmazás a következő adagolási módokat támogatja:

- Nettó feltöltés "B1"

- Nettó levonás "B4"

6.2 Alkalmazásmenü [Start]
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— Stop Adagolás leállítása.
— Restart Adagolás újraindítása.
— Abort Adagolás megszakítása.

— Configuration
— Configuration mode Mód konfigurálása

— Dosing mode Adagolási mód
Kiválasztás: Net filling (B1) (nettó feltöltés), Net
Discharge (B4) (nettó levonás)

— Interaction mode Interakciós mód
Kiválasztás: Remote proc. control (távvezérlés),
VNC (kezelőfelület), Front keys (elülső gombok)

— Print Konfiguráció nyomtatása.
— Configuration digital I/Os

— Configuration digital
inputs

Digitális bemenetek konfigurálása

— 1…3: SPM address
%MX

Bevitel: SPM-cím, lásd a 13.4 fejezetet

— Print Konfiguráció nyomtatása.
— Configuration digital

outputs
Digitális kimenetek konfigurálása

— 1…3: SPM address
%MX

Bevitel: SPM-cím, lásd a 13.4 fejezetet

— Print Konfiguráció nyomtatása.
— Configuration material

— Material ID Anyagazonosító
Kiválasztás: ID 1–10

— Material name Anyagnév
Bevitel: max. 18 alfanumerikus karakter

— Set point Tervezett érték
Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Preset Előlekapcsolási pont a durvaáramról
finomáramra való átkapcsoláshoz.
Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Overshoot (OVS) Anyag utánfutása
Bevitel: súlyérték; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— +/- Tolerance Tűrés a tervezett érték fölött/alatt
Bevitel: tűrési értékek; mértékegység átvétele a
beszabályozásból.

— Calming time Csillapítási idő
Bevitel: ms

— Default Értékek visszaállítása 0-ra.
— Print all Az összes bevitt azonosító nyomtatása.
— Print A kiválasztott bevitt azonosító nyomtatása.

— Configuration printing
— Number printouts Példányszám

Bevitel: 1–10
— Sequence number Sorszám, lásd a 8.3.4 fejezetet.
— Use NLE NLE használata
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Tegye ki a pipát ☑ a példány NiceLabelExpress-
szel történő aktiválásához.

— Line 1…6 1–6. sor
Kiválasztás: lásd a 8.3.4 fejezetet.

— Print Konfiguráció nyomtatása.
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7 Üzembe helyezés

7.1 Feszültségkiesés/adatmentés/újraindítás
7.1.1 Feszültségkimaradás

A hálózati áramellátás szünetelésekor

- minden megadott konfigurációs és beszabályozási paraméter és

- a merevlemezre írt összes anyag

megőrződik.
Az óra és a naptár nem áll le.

7.1.2 Adatok mentése
A beszabályozási adatok és paraméterek, valamint a konfigurációs és interfészadatok
mentése egy nem felejtő memóriában (EAROM) történik.
Az adatok jogosulatlan módosítása hozzáférési kóddal akadályozható meg.
A beszabályozási adatokhoz és paraméterekhez kiegészítő írásvédelem áll rendelkezésre
(lásd a 7.1.3.1 fejezetet).

7.1.3 Felülírás elleni védelem
7.1.3.1 CAL-kapcsoló

A CAL-kapcsoló védi a beszabályozási adatokat/paramétereket a jogosulatlan
hozzáféréstől.

Ha a CAL-kapcsoló "nyitva" állásban van, akkor a beszabályozási adatok és paraméterek
PC-programmal, ill. ProfiBus-csatlakozóval módosíthatók.
Ha a CAL-kapcsoló "zárva" állásban van, akkor a beszabályozási adatok (pl. holtteher,
SPAN) és paraméterek (pl. mérési idő, nullpont-nyomonkövetés stb.) nem módosíthatók.
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Megjegyzés:

Ha a beszabályozást követően a mérőelektronikai NYÁK-ot kicserélték, vagy a
készüléket nem szabályozták be, akkor a súlyértékkijelzőn zárt CAL-kapcsoló esetén az
"E:BadDev" kijelzés jelenik meg.

A CAL-kapcsoló pozíciója a VNC-vel/webböngészővel jeleníthető meg az - [Show
status] alatt:
[opened] = nyitva, nincs írásvédelem.
[closed] = zárva, az írásvédelem aktív.
A készülék kijelzőjén zárt CAL-kapcsoló esetén fordítottan jelenik meg a súlyérték.

7.1.3.2 Gyári beállítások

Beszabályozási adatok <előre
beállított>

Beszabályozási paraméterek <előre beállított>

Skála vége (Max) <3000> <kg> Mérési idő <160> ms

Osztásérték <1> Digitális szűrő <off>

Holtteher <0,000000> mV/V <Absolute> (<Abszolút>) teszt üzemmód

SPAN <1,000000> mV/V W&M <none>

Leállítási idő <0,5> s

Leállítási tartomány <1,00> d

Nullabeállítási tartomány <50,00> d

Nullpont-nyomonkövetés tartománya <0,25> d

Nullpont-nyomonkövetés lépésköze <0,25> d

Túlterhelés (tartomány a Max. érték fölött) <9> d

Min. <20> d
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7.1.4 Újraindítás

A készülék újraindítását egy kb. 2,0 mm átmérőjű, lekerekített hegyű tűvel lehet
végrehajtani.
A Reset gomb (1) rövid (< 1 mp) megnyomása után a készülék újraindul.
Az újraindítás a következő hatással van a készülékre:

- Az aktuális folyamatlépések törlődnek.

- A gyári beállítások visszaállnak.

- A hálózati beállítások nem módosulnak.

7.2 A készülék bekapcsolása
A készülék a következő módon helyezhető üzembe:

- notebook/PC és VNC program használatával (CD-n mellékelve)

- internetböngészővel rendelkező notebookkal/PC-vel

Ha a készüléket csatlakoztatták a hálózati feszültségre, akkor a kijelzőn és/vagy a
notebookon/PC-n a következő üzenet jelenik meg:

Checking…
Booting…
Restore…

A készülék elindul.

PR 5230 - A készüléktípus jelentése, PR 5230
- A BIOS verziója
- A firmware verziója
- Automatikus kijelzőteszt
- Súlykijelző
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E:NoSig Hibaüzenet, amely abban az esetben jelenik meg, ha
nincsenek mérőcellák csatlakoztatva, lásd a 16.1 fejezetet
is.

E:Sense Hibaüzenet, amely abban az esetben jelenik meg, ha
nincsenek mérőcellák csatlakoztatva, lásd a 16.1 fejezetet
is.

E:NoCom Hibaüzenet, amely abban az esetben jelenik meg, ha
nincs kommunikáció az xBPI mérleggel, lásd a 16.3 feje-
zetet is.

E:HardE Hibaüzenet, amely abban az esetben jelenik meg, ha
nem olvashatók ki súlyértékek az ADU (analóg-digitális
átalakító) egységből, lásd a 16.1 fejezetet is.

E:NotRd Hibaüzenet, amely abban az esetben jelenik meg, ha
nincsenek mérőcellák, ill. nincs mérleg csatlakoztatva,
lásd a 16.3 fejezetet is.

Megjelenik a súlykijelző.
Az első bekapcsolást követően be kell állítani a dátumot és a pontos időt, lásd a 7.15.2
fejezetet.

7.3 A készülék kikapcsolása
A készülék a csatlakozó kihúzásával kapcsolható ki/árammentesíthető.

7.4 A készülék bemelegedési ideje
A készülék bemelegedési ideje 30 perc a beszabályozás kezdete előtt.

7.5 A készülék összekötése notebookkal/PC-vel, illetve a készülék megtalálása
Ha a készülék pont-pont kapcsolaton keresztül csatlakozik egy notebookhoz/PC-hez, az
"AutoIP" funkción keresztül a rendszer kioszt egy IP-címet. Ez akár 2 percig is eltarthat!
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Amikor az IT/DHCP hálózati kábelt ideiglenesen átdugják a notebookból/PC-ből
egy készülékbe, akkor a DHCP-kiszolgáló eltűnik, és a notebook vagy PC legfeljebb
kb. 2 perc után visszatér az automatikus IP-címhez!

Ennek oka: A DHCP-kiszolgáló/kliens kapcsolatát a rendszer ciklikusan
(2–3 percenként) ellenőrzi.

1. A notebookon/PC-n állítsa a helyi LAN és internetprotokoll tulajdonságait (operációs
rendszertől függően) az "IP-cím automatikus kiosztása" beállításra.

2. A készüléken a - [Network parameter] menüpontban aktiválja a "Use DHCP"
paramétert (Gyári beállítás/kiszállításkori állapot).

Példa:

A keresés időtúllépésével (eredmény: "nem található kiszolgáló") a PR 5230
automatikusan kap egy IP-címet (pl. 169.254.0.123), akárcsak a notebook vagy a
PC (pl. 169.254.0.54).

Ezek különböző IP-címek mindkét oldalon:

- az IP-cím első 2 oktettjében megegyeznek (pl. hálózati azonosító: 169.254.)

- az IP-cím utolsó 2 oktettjében különböznek (pl. gazdagép-azonosító: 0.123.)

A "DHCP"-eszközök maguktól megjelennek, mert egy automatikus, ciklikus
"DHCP"-kiszolgálókeresés után időtúllépés miatt (2–3 perc) egy úgynevezett
automatikus IP-cím 169.254.0.1 és 169.254.255.254 közötti tartományába esnek
(a címhez tartozó automatikus alhálózati maszk: 255.255.0.0).
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7.6 A készülék automatikus bekapcsolása a hálózatba és a készülék megtalálása
Ha a DHCP-kiszolgáló aktív a hálózatban, akkor a program a csatlakoztatott készülékhez

(a - [Network parameter] alatti standardbeállítás: "Use DHCP" aktív) automatikusan
hozzárendel egy IP-címet.
Notebookon/PC-n a hálózattal összekapcsolt készülékek a gazdagép nevével jelennek
meg a [Netzwerk (Hálózat)] alatt.
Ha kétszer rákattint a gazdagép nevére, akkor a webböngészőben megnyílik a
készülékoldal. Az IP-cím jobbra lent jelenik meg.

Megjegyzés:

Ha a webböngésző támogatja a Java-alkalmazást, akkor a készülék a [Remote
configuration (VNC)] beállítással kezelhető.

Ha a webböngésző nem támogatja a Java-alkalmazást, akkor a menüpontok zárolva
vannak (kiszürkítve jelennek meg).

7.7 Készülék keresése a hálózatban az "IndicatorBrowser" használatával
Az IP-cím az "IndicatorBrowser" programmal (a készülékhez mellékelt CD-ROM
tartalmazza) és a készülék "gazdagépnevével" található meg.
A "gazdagépnév" a készülék nevéből és a MAC-azonosító utolsó 3 bájtjából áll. A teljes
MAC-azonosítót tartalmazó tábla a készülék külsején található.

Gazdagép neve: PR5230-6B6A5E

Ehhez egy notebookra/PC-re kell telepíteni a programot, majd el kell indítani.
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Jelölés Leírás

1 A program az aktuális hálózati azonosítón (pl. 169.254. és 172.24.) belül keres a
számítógép minden meglévő hálózati adapterén (több lehetséges/javasolt, pl.
globális LAN/helyi LAN)
Eredmény:
A csatlakoztatott készülékek listája a következő állapottal: search??? – online -
byebye – lost???

2 Az alapértelmezett internetböngésző, pl. Microsoft Internet Explorer, kijelölt
IP‑címmel történő közvetlen megnyitásához kattintson a gombra.

3 A hozzá tartozó készülék megtalálásához kattintson a gombra.
A készülék rövid idejű vizuális reakciója:
Folyamatos futófény az 1., 2., 3. LED-eken.

4 A hálózatban való keresés újbóli indításához kattintson a gombra.
Feltétlenül várjon 2–3 percig!

5 Hangjelzés minden, "online" állapotú készülékhez.

Megjegyzés:

Ha egy minimális várakozási idő elteltével a böngésző ablaka üres, ill. a várt készülék
nincs a listában, akkor először ellenőrizze a helyi notebook/PC hálózati azonosítóját, és
szükség esetén módosítsa azt!

Az "IndicatorBrowser" program csak meghatározott Minebea Intec-készülékeket
támogat!
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7.8 A hálózati cím visszaállítása

A készülék újraindítását egy kb. 2,0 mm átmérőjű, lekerekített hegyű tűvel lehet
végrehajtani.
A Reset gomb (1) hosszan történő megnyomásával – mindenképp várja meg, amíg a felső
3 LED (2) egyszerre világít – a hálózati beállítások a gyári beállításra/kiszállításkori
állapotra állnak vissza.
Ez a következőket jelenti:

- A "DHCP" aktiválódik.

- A "Hostname" (gazdagépnév) inicializálása pl.PR 5230-6B6A5E (készüléktípus MAC-
azonosítója) értéken történik.

Példa a MAC-azonosítóra: 00-90-6C-6B-6A-5E

Ezzel biztosítható, hogy a készüléknek egy olyan érvényes címet tud kiosztani egy
kiszolgáló, amely alatt a készülék megtalálható a hálózatban. Ehhez lásd még a
7.15.6 fejezetet.

Megjegyzés:

A MAC-azonosító utolsó 3 bájtja jelenik meg. A teljes MAC-azonosítót tartalmazó tábla a
készülék külsején található.

Ha a készülék egy informatikai hálózathoz (üzemi hálózathoz) csatlakozik DHCP-

kiszolgálón keresztül, és a - [Network parameter] alatt a "Use DHCP" paramétert
aktiválták (gyári beállítás/kiszállításkori állapot), akkor nincs más teendő, csak várni kell
2–3 percet. Ezt követően automatikusan rendelkezésre áll egy hálózati kapcsolat (a
készülék és a munkaállomás/PC között).
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7.9 Kezelés VNC alkalmazáson keresztül
A készülékhez CD-n mellékelt VNC alkalmazás jelentése: "virtual network computing",
amely a számítógépek távvezérlésére szolgáló program.
Megkülönböztetünk VNC-kiszolgálót és VNC-klienst (megtekintő). A kiszolgálóprogram a
készülékszoftver része, a kliensprogramot (megtekintő) azon a notebookon/PC-n kell
elindítani, amelyek a kezelés zajlik.

Megjegyzés:

Ha a színek hibásan jelennek meg, akkor egy jobb színformátumot kell kiválasztani a
VNC megtekintőben.

A VNC-kapcsolaton keresztüli közvetlen kezelés esetén a program indításakor meg kell
adni a notebookon/PC-n az IP-címet (:1 értékkel kiegészítve), pl.: 172.24.20.233:1.

Megjegyzés:

A készüléken korlátozható a VNC-hozzáférés a hálózatban lévő meghatározott
notebookokhoz/PC-khez, lásd a 7.15.6 fejezetet.
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Ha a beállítás szinten leáll a VNC-megtekintő (pl. az ablak bezárásával vagy a
webböngésző Vissza funkciójának használatával), akkor a készülék újraindul és a
WEB menü néhány másodpercre elérhetetlenné válik.

A VNC-megtekintő befejezése előtt lépjen ki a beállítás szintről az Exit gomb (adott
esetben többszöri) megnyomásával.

7.10 Kezelés web- (internet-) böngészőn keresztül
A VNC-megtekintő helyett közvetlenül az internetböngésző is használható.
Hátránya abban áll, hogy kiegészítőleg telepíteni kell a Java-alkalmazást is.

Megjegyzés:

Ha a webböngésző támogatja a Java-alkalmazást, akkor a készülék a [Remote
configuration (VNC)] beállítással kezelhető.

Ha a webböngésző nem támogatja a Java-alkalmazást, akkor a menüpontok zárolva
vannak (kiszürkítve jelennek meg).

A VNC kiegészítéseképpen a következő áll vele rendelkezésre:

- kényelmes kezelés a konfiguráció kinyomtatásához

- kényelmes kezelés a jegyzőkönyvek megjelenítéséhez és tárolásához

- kényelmes kezelés a konfigurációs és beszabályozási adatok mentéséhez és
betöltéséhez

Példa:
Írja be az IP-címet az internetböngészőbe, és nyugtázza.
Megjelenik a WEB menü.

A WEB menü leírását lásd a 9.2.1 fejezetben.
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— Printer Nyomtató
Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve
ehhez:), Protocol (protokoll), Baudrate, Bits,
Parity, Stopbits, Output mode

— Config Lásd a [Printing parameter] menüt.
— Remote display Távkijelző

Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve
ehhez:), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits, Mode

— ModBus-RTU Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve
ehhez:), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits, Slave-
ID

— SMA Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve
ehhez:), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits

— EW-Com Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS485
— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve

ehhez:), Protocol (protokoll), Baudrate, Bits,
Parity, Stopbits, Slave-ID

— xBPI-Port Kiválasztás: <none> (nincs), Builtin RS232,
Builtin RS485

— Param Kiválasztás: Assigned to (hozzárendelve
ehhez:), Baudrate, Bits, Parity, Stopbits

— Date Dátum
Bevitel: yyyy (év), mm (hónap), dd (nap)

— Time Pontos idő
Bevitel: hh (óra), mm (perc), ss (másodperc)

FIGYELEM

Ha a beállítás szinten bezáródik a VNC-megtekintő ablaka, akkor a készülék
újraindul, és a WEB menü néhány másodpercre elérhetetlenné válik.

Ha szüksége van a WEB menüre és a készüléknézetre, akkor ki kell választani a
[Remote Configuration (VNC) Popup Window] menüpontot; ekkor megnyílik 2 ablak,
és a VNC-megtekintő nyitva marad akkor is, ha a WEB menüben kiválasztanak egyes
menüpontokat.

7.11 Rendszerbeállítás (Beállítás menü)
7.11.1 Serial ports parameter

7.11.2 Date & Time
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— Application Kiválasztás: Standard, EasyFill
— Address Készülékcím, pl. a nyomtatáshoz

Bevitel: A–Z
— PIN Az a hozzáférési kód, amellyel a

rendszerkonfigurációt védeni lehet a
jogosulatlan kezeléssel szemben.
Bevitel: 6 numerikus karakter

— Use alibi memory Az alibi memóriába írandó értékek kiválasztása.
Kiválasztás: <none> (nem kerül rekord a
memóriába), Gross (Bruttó); Net (Nettó); Gross,
Net, Tare (Bruttó, nettó, tára); Gross, Net
(Bruttó, nettó); Gross, Tare (Bruttó, tára)

— Sequence number Az egyes nyomtatási feladatok automatikus
számlálója

— SetTareKey Táráló gomb
Kiválasztás: Tare&reset tare (Tárálás és tárálás
megszüntetése), tare&tare again (Tárálás és
újratárálás), disabled (Deaktiválva)

— SetZeroKey Nullabeállítási gomb
Kiválasztás: only when not tared (csak akkor, ha
nem tárál), reset tare on zeroset (nullázáskor a
tárálás megszüntetése), disabled (deaktiválva).

— Printing mode Nyomtatási mód
Kiválasztás: Triggered (egyszeri
nyomtatásindítás), Cyclic (ciklikus), Cyclic with
enable (ciklikus, engedélyezéssel)

— Printing interval Nyomtatási intervallum
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a
[Cyclic] vagy [Cyclic with enable] nyomtatási
módot választották.
Bevitel: 1–250

— Printing interval unit A nyomtatási intervallum mértékegysége
Kiválasztás: Seconds (másodperc), Minutes
(perc), Hours (óra), Meas. time (mérési idő)

— Printlayout Item 1…6 Nyomtatási formátum az 1–6. sorhoz, lásd a
7.15.4 fejezetet.

— Fieldbus protocol

7.11.3 Operating parameter

7.11.4 Printing parameter

Megjegyzés:

Dieser Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn unter -[Operating parameter]-
[Application] "Standard" ausgewählt wurde.

7.11.5 Fieldbus parameter
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Terepibusz-protokoll, kijelzés: Csak akkor, ha a
PR 1721/4x eszközt beépítették a 2.
bővítőnyílásba, lásd a 7.15.5 fejezetet.

— HW address MAC-azonosító, kijelzés: pl.: 00:90:6C:31:1F:55
— Hostname Egyértelmű készüléknév, bevitel: 2–24

alfanumerikus karakter
— Use DHCP Tegye ki a pipát ☑ a DHCP aktiválásához.
— IP address IP-cím, kijelzés: a kiszolgáló által kiosztott

hálózati cím
— Subnet mask Alhálózati maszk, kijelzés: maszk az

engedélyezett IP-címtartományhoz
— Default gateway Alapértelmezett átjáró, kijelzés: az átjáróhoz

tartozó IP-szám
— Remote access Távoli hozzáférés a VNC-klienshez

— VNC-Client Hozzáférés korlátozása, bevitel: a készülék
kezeléséhez engedélyezett kliens

— Weighing point A Kiválasztás: Internal A, xBPI-Scale, Pendeo
Load Cells

— Calib Beszabályozás, "Internal A" kiválasztása esetén:
New, Modify, Param, lásd a 7.11.7.1 fejezetet.

— Setup Beállítás, "xBPI-Scale" kiválasztása esetén:
Calibration, Configuration, Select, Show device
info, lásd a 7.11.7.2 fejezetet.

— Config Konfiguráció, "xBPI-Scale" kiválasztása esetén:
Type, W&M, Tare timeout, Serial number, SBN
Address, lásd a 7.11.7.2 fejezetet.

— Param Konfiguráció, "xBPI-Scale" kiválasztása esetén:
Assigned to, Baudrate, Bits, Parity, Stopbits,
lásd a 7.11.7.2 fejezetet.

— Assign Hozzárendelés, "Pendeo Load Cells"
kiválasztása esetén: Search, View, Calib, LC
name, Service, lásd a 7.11.7.3 fejezetet.

— Calib A mérőelektronika beszabályozása
— New Lekérdezőablak új beszabályozásnál: Reset

Span and deadload
Contin = Tovább, Cancel = Mégse

— Max. A legnagyobb terhelés megadása:
0,00001–<3000>–999 999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Scale interval Az osztásérték megadása: <1>, 2, 5, 10, 20, 50
— Dead load at <0,000000 mV/V> vagy [by load]

[by load]: 0,00001–999 999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

7.11.6 Network parameter

7.11.7 Weighing points

7.11.7.1 Weighing point "Internal A"
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— Max at <1,000000 mV/V> vagy [by load]
[by load]: 0,00001–999 999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Calibrated at csak kijelzés
— Sensitivity (µV/d) csak kijelzés
— Test Tesztérték meghatározása
— Exit calibration Új beszabályozás mentése vagy a módosítások

elvetése.
— Modify Csak kisebb módosításokra használja (pl. a

holtteher módosítására, a holtteher és/vagy a
Max. érték mV/V-értékeinek beállítására).
Egyébként mindig a [New] menüpontot kell
kiválasztani!

— Param Paraméterbeállítások
— Measuretime A mérési idő megadása: 5, 10, 20, 40, 80, 160,

<320>, 640, 960, 1280, 1600 ms
— Digital filter A digitális szűrő kiválasztása: <off>, Bessel,

aperiod., Butterw., Tcheby.
— External supply Kiválasztás: below or equal 8 V (≤8 V), <above 8

V> (> 8 V)
— Fcut A vágási frekvencia megadása, csak akkor, ha a

szűrő nem "off", 0,1–80,0 Hz
— Test mode A tesztértéktől való eltérés megjelenítésének

kiválasztása: <Absolute>, Relative
— W&M Kalibrálásra kötelezett üzemmód kiválasztása:

<none> (nincs), OIML (nem, ha a [Range mode]
"Multi-interval" van kiválasztva, vagy a Max.
érték 3-nál több tizedesjegyet tartalmaz), NSC,
NTEP

— Standstill time A leállítási idő megadása:
0,01 s–<0,50 s>–2,0 s (A tartomány a mérési
időtől függ.)

— Standstill range A leállítási tartomány megadása:
0,00 d–<1,00 d>–10,00 d

— Tare timeout A megszakítási idő megadása, ha nincs
nyugalmi állapotban: 0,1 s–<2,5 s>–25 s

— Zeroset range ± tartomány a nullpont körül, ha nincs nyugalmi
állapotban. Bevitel:
0,00 d–<50,00 d>–10 000,00 d

— Zerotrack indic. range A nullpont-nyomonkövetés kijelzési tartomány
megadása: 0,00 d–<0,25 d>–10 000,00 d

— Zerotrack step A nullpont-nyomonkövetési lépések megadása:
0,00 d–<0,25 d>–10,00 d

— Zerotrack time A nullpont-nyomonkövetési időintervallum
megadása: <0,0 s>–25 s

— Overload A maximális terhelés (Max.) feletti, hibajelzés
nélküli méréstartomány megadása:
0–999 999 d

— Minimum weight A minimális terhelés megadása:
0 d–<50 d>–999 999 d

— Range mode Tartomány kiválasztása: <Single range>,
Multiple range, Multi-interval
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Lásd még a FEHLER és a FEHLER fejezetet.
— Range limit 1 1. határtartomány megadása: Súlyban

megadva, a mértékegység ugyanaz, mint a
Max. esetében, átmenet a kicsitől a közepes
osztásértékig
Kizárólag a [Multiple range] vagy a [Multi-
interval] opcióhoz!

— Range limit 2 2. határtartomány megadása: Súlyban
megadva, a mértékegység ugyanaz, mint a
Max. esetében, átmenet a kicsitől a közepes
osztásértékig
Kizárólag a [Multiple range] vagy a [Multi-
interval] opcióhoz!

— View (Ha a CAL-kapcsoló zárva)
— Max. csak kijelzés
— Scale interval csak kijelzés
— Dead load at csak kijelzés
— Max at csak kijelzés
— Calibrated at csak kijelzés
— Sensitivity (µV/d) csak kijelzés

— Param A [Param] alattihoz hasonló pontok (csak
kijelzés)

— Setup Az xBPI mérleg beállítása
— Calibration Az xBPI mérleg beszabályozása

— Dead load Holtteher/előterhelés
— Set Holtteher/előterhelés megadása: Accept = OK,

ResError = hiba visszaállítása, Abort =
megszakítás

— Delete Holtteher/előterhelés törlése: Accept = OK,
ResError = hiba visszaállítása, Abort =
megszakítás

— Span
— Adjust with user

weight
— Adjust with auto

weight
— Adjust with default

weight
Beszabályozás standard súllyal.

— Adjust with intern
weight

Beszabályozás belső súllyal.

— Linearity Linearitás beállítása.
— Default Gyári beállítások visszaállítása: Accept = OK,

ResError = hiba visszaállítása, Abort =
megszakítás

— User Felhasználó által meghatározott beállítások:
Accept = OK, ResError = hiba visszaállítása,
Abort = megszakítás

— Configuration Mérleg konfigurálása
— Weighing parameters Mérési paraméterek

— Ambient conditions

7.11.7.2 Weighing point "xBPI-Scale"

Beszabályozás a felhasználó által
meghatározott súllyal.
Beszabályozás automatikus súlyfelismeréssel.
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Válassza ki a környezeti feltételeket: Very
stable = nagyon nyugodt, stable = nyugodt,
unstable = nyugtalan, very unstable = nagyon
nyugtalan

— Application filter Válassza ki az alkalmazásszűrőt: Final readout =
kimérés, Filling mode = adagolás, low filtering =
alacsony szűrés, w/o filtering = szűrés nélkül

— Stability range Leállítási tartomány kiválasztása: 0.25 digit,
0.5 digit, 1 digit, 2 digit, 4 digit, 8 digit

— Stability symb. delay Leállításkésleltetés kiválasztása: no delay =
nincs késleltetés, short delay = rövid
késleltetés, average delay = átlagos késleltetés,
long delay = hosszú késleltetés

— Tare parameter Tárálás kiválasztása: at any time = bármikor,
not until stable = csak a nyugalmi állapot
elérése után

— Auto zero function Automatikus nullázás: auto zero on = be, auto
zero off = ki

— Adjustment function Beszabályozási folyamat: ext.adj.w.fact.wt. =
kül.besz.std.súly., ext.adj.w.user.wt. =
kül.besz.felh.súly., ext.adj.w.pres.wt. =
kül.besz.előz.súly., internal adjust = belső
beszabályozás, ext.lin.w.fact.wt. =
kül.lin.std.súly., ext.lin.w.user.wt. =
kül.lin.felh.súly., confirm preload = előterhelés
megerősítése, delete preload = előterhelés
törlése, adjust disabled = beszabályozás letiltva

— Confirming adjust. Beszabályozás megerősítése: manual = kézi,
automatically = automatikus

— Zero range Nullabeállítási tartomány: 1% of max load =
1%/Max. terhelés, 2% of max load = 2%/Max.
terhelés, 5% of max load = 5%/Max. terhelés,
10% of max load = 10%/Max. terhelés

— Power-On zero
range

Bekapcsoláskori nullabeállítási tartomány: 2%
of max load = 2%/Max. terhelés, 5% of max
load = 5%/Max. terhelés, 10% of max load =
10%/Max. terhelés, 20% of max load =
20%/Max. terhelés

— Power-On tare/zero Bekapcsoláskori tárálás/nullázás: active = aktív,
inactive = inaktív, only for zeroing = csak
nullázáshoz

— Measure rate Mérési sebesség: normal output = normál
kimenet, fast output = gyors kimenet

— Calibration check Beszabályozás ellenőrzése: calibration prompt
= beszabályozás ellenőrzése, off = ki

— External adjustment Külső beszabályozás: accessible =
engedélyezve, blocked = letiltva

— Application settings Alkalmazás beállítása
— Application Tare Alkalmazás tárálása: accessible =

engedélyezve, blocked = letiltva
— Number of units
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Súlyegységek száma: 1 weight unit = 1
súlyegység, 2 weight units = 2 súlyegység, 3
weight units = 3 súlyegység

— Weight unit 1…3 1–3. súlyegység kiválasztása: Gramm [g],
kilogramm [kg], karát [ct], font [lb], uncia [oz],
trójai uncia [ozt], hongkongi tael [tlh],
szingapúri tael [tls], tajvani tael [tlt], szemer
[GN], pennyweight [dwt], milligramm [mg],
rész/font [/lb], kínai tael [tlc], momme [mom],
karát [k], tola [tol], baht [bat], Mesghal [m],
tonna [t]

— Display accuracy 1…3 1–3. kijelzési pontosság kiválasztása: all digits =
minden számjegy, reduced when moved =
terhelés változtatásakor csökken, one level
lower = egy szinttel nagyobb, two level lower =
két szinttel nagyobb, three level lower = három
szinttel nagyobb, 1%, 0,5%, 0,2%, 0,1%, 0,05%,
0,02%, 0,01%, Multi-interval = többes osztás,
increased by 10 = egy számjeggyel több

— Interface settings Interfészek beállítása
— Communication

type
Kommunikáció típusa: SBI protokoll, xBPI
protokoll

— Baudrate for
SBI

150 baud, 300 baud, 600 baud, 1200 baud,
2400 baud, 4800 baud, 9600 baud, 19200
baud

— Parity for SBI Paritás kiválasztása: Mark, Space, Odd, Even
— Stop bits Kiválasztás: 1 stop bit, 2 stop bit
— Handshake Kiválasztás: Software handshake, CTS with 2

chr.pau = CTS 2 karakterrel, CTS with 1 chr.pau
= CTS 1 karakterrel

— Data output
interval

Adatkimeneti gyakoriság kiválasztása: with
each display = minden megjelenítési ciklus,
after 2 updates = 2 megjelenítési ciklus után,
after 5 updates = 5 megjelenítési ciklus után,
after 10 updates = 10 megjelenítési ciklus után,
after 20 updates = 20 megjelenítési ciklus után,
after 50 updates = 50 megjelenítési ciklus után,
after 100 updates = 100 megjelenítési ciklus
után

— Parameter
change

Paramétermódosítások: can be changed =
módosítható, cannot be changed = zárolva

— Select specification group
— Specif. group 1…6 A mérleg specifikációs csoportjának

kiválasztása (lásd a megfelelő mérleg kezelési
útmutatóját)

— Show device info
— Set user A csatlakoztatott készülékek

felhasználónevének megadása
— Set SBN Egy interfészhez kapcsolódó xBPI címe <0>

legyen, mivel itt nincs buszüzem.
— Config Az xBPI-mérleg konfigurációja

— Type xBPI-Scale
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— W&M Kalibrálásra kötelezett üzemmód kiválasztása:
<none>, OIML, NSC, NTEP

— Tare timeout Megszakítási idő, ha nincs nyugalmi állapotban:
0,1 s–<2,0 s>–25 s

— Serial number <0>, ha > 0, akkor a sorozatszámot a rendszer
ellenőrzi (kalibrált mérlegnél)

— SBN Address <0 > nincs buszüzem
— Param Az xBPI-mérleg paramétereinek beállítása

— Assigned to Hozzárendelve ehhez: 1. xBPI-port
— Baudrate Átviteli sebesség kiválasztása: <9600>, 19 200
— Bits 8
— Parity odd (páratlan paritás)
— Stopbits Kiválasztás: <1>, 2

— Assign A Pendeo-mérleg hozzárendelése
A típus, a mérőcellák száma, az egyes
mérőcellák sorozatszáma és a mérőpont-
sorozatszám (ha már ki lett számítva) jelenik
meg (ha a "Search" funkcióval már keresést
végeztek).

— Search Csatlakoztatott mérőcellák keresése.
Új hálózat keresése és a mérőcellaadatok
visszaállítása a gyári beállításokra.

— View A csatlakoztatott mérőcellák sorozatszáma és
aktuális súlya jelenik meg.

— Info A kiválasztott mérőcella adatai jelennek meg.
— Assign A mérőcellákat (sorozatszámot) a rendszer

hozzárendeli a beépítési helyhez.
— Calib A csatlakoztatott mérőcellák sorozatszáma és

aktuális súlya jelenik meg.
— New Lekérdezőablak új beszabályozásnál: Corner

correction will be reset (A sarokkiegyenlítést a
rendszer visszaállítja.) Yes = Igen, No = Nem

— Local gravity Helyi nehézségi gyorsulás megadása (normál:
Hamburg 9,81379 m/s2)

— Number of
platforms

Csak Pendeo Truck esetében: Csak akkor jelenik
meg, ha a mérőcellák száma = 8.

— Number of
vessel feet

Csak Pendeo Process esetében: Adja meg a
darabszámot.

— Max. Maximális terhelés megadása:
0,000010–<3000>–9 999 998 <kg>, t, lb, g,
mg, oz

— Scale interval Osztásérték (1 d) megadása: <1>, 2, 5, 10, 20, 50
jelenik meg a Max. opciónál megadott
tizedesjegyeknek és a mértékegységnek
megfelelően.

— Dead load Holtteher: Az üres mérleg súlya.
— CAL weight Beszabályozósúly megadása:

0,000010…9 999 998 <kg>, t, lb, g, mg, oz
— Corner

correction
1. platform, 2. platform (Csak akkor jelenik meg,
ha a mérőcellák száma = 8.)

7.11.7.3 Weighing point "Pendeo® Truck/Process"
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OK, ha elvégezték.
— Modify Csak kisebb módosításokhoz használható (pl. a

holtteher módosításakor). Egyébként mindig a
[New] menüpontot kell kiválasztani!

— Param Paraméterbeállítások
— Ambient

conditions
Válassza ki a környezeti feltételeket: Very
stable = nagyon nyugodt, stable = nyugodt,
unstable = nyugtalan, very unstable = nagyon
nyugtalan

— W&M Kalibrálásra kötelezett üzemmód kiválasztása:
<none>, OIML, NSC, NTEP

— Unbal.
Check deviat.

Egyensúlyvizsgálat eltérése: az elfogadhatósági
felügyelet aktiválódik, ha a középértéktől való
eltérés > 0%.
Bevitel: 0–100%

— Standstill time A leállítási idő megadása: 0,01 s–<0,50 s>–2,0
s (A tartomány a mérési időtől függ.)

— Standstill
range

A leállítási tartomány megadása:
0,00 d–<1,00 d>–10,00 d (A tartomány a
mérési időtől függ.)

— Tare timeout A megszakítási idő megadása, ha nincs
nyugalmi állapotban: 0,1 s–<2,5 s>–25 s

— Zeroset range ± tartomány a nullpont körül, ha nincs nyugalmi
állapotban. Bevitel:
0,00 d–<50,00 d>–10 000,00 d

— Zerotrack
indic. range

A nullpont-nyomonkövetés kijelzési tartomány
megadása: 0,00 d–<0,25 d>–10 000,00 d

— Zerotrack step A nullpont-nyomonkövetési lépések megadása:
0,00 d–<0,25 d>–10,00 d

— Zerotrack time A nullpont-nyomonkövetési időintervallum
megadása: <0,0 s>–25 s

— Overload A maximális terhelés (Max.) feletti, hibajelzés
nélküli méréstartomány megadása:
0–<9 d>–999 999 d

— Min. A minimális terhelés megadása:
0 d–<50 d>–999 999 d

— Range mode Tartomány kiválasztása: <Single range>,
Multiple range, Multi-interval
Lásd még a FEHLER és a FEHLER fejezetet.

— Range limit 1 1. határtartomány megadása: Súlyban
megadva, a mértékegység ugyanaz, mint a
Max. esetében, átmenet a kicsitől a közepes
osztásértékig
Kizárólag a [Multiple range] vagy a [Multi-
interval] opcióhoz!

— Range limit 2 2. határtartomány megadása: Súlyban
megadva, a mértékegység ugyanaz, mint a
Max. esetében, átmenet a kicsitől a közepes
osztásértékig
Kizárólag a [Multiple range] vagy a [Multi-
interval] opcióhoz!

— LC name Mindegyik mérőcellát nevezze el.
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— LC 1…n 1.–n. mérőcella, pl.: PR6224-xx
Max. 20 alfanumerikus karakter bevitele.

— Default A beállítások a gyári beállításokra állnak vissza.
— Service A mérőcellák szervizfunkciója: Mérőcella

deaktiválása/aktiválása.
— LC 1…n 1.–n. mérőcella

Jelölje ki a hibás mérőcellát, és a pipát ☑ állítsa
vissza ☐ értékre.
Jelölje ki az új (kicserélt) mérőcellát, és tegye ki
a pipát ☑.

— Accept Elfogadás:
A deaktiválást követően elkezdődik a deaktivált
mérőcella szimulációja.
A kicserélt mérőcella aktiválását követően
elindul a keresési folyamat.

— Assign (CAL-kapcsoló zárva)
— View A csatlakoztatott mérőcellák pozíciószáma,

sorozatszáma és aktuális súlya jelenik meg.
— Info A kiválasztott mérőcella adatai jelennek meg.
— by name Az [ID] (LC 1…n + sorozatszám)

megjelenítésének módosítása a mérőcellák [by
name] tulajdonsága (neve) szerint; csak akkor
lehetséges, ha adtak meg mérőcellanevet.

— LC name Az [ID] (LC 1–n + sorozatszám)
megjelenítésének módosítása a mérőcellák [by
name] tulajdonsága (neve) szerint; csak akkor
lehetséges, ha adtak meg mérőcellanevet.

— Service Megjelenik a mérőcellák szervizablaka. Nem
lehetséges a módosítás!

— Item 1…10 Az Item 1 (1. sor) elemet a rendszer fixen
beállította: Indicator value (Megjelenített érték).
Kiválasztás: lásd a 3.4.3.3 fejezetet.

— Limit 1…3 on 0–Max. (legnagyobb terhelés) megadása;
mértékegység átvétele a beszabályozásból.

— Action Művelet, kiválasztás: no action, set marker 1…3,
clr (clear) marker 1…3

— Condition Feltétel, kiválasztás: lásd a 7.15.8 fejezetet.
— Limit 1…3 off 0–Max. (legnagyobb terhelés) megadása;

mértékegység átvétele a beszabályozásból.
— Action Művelet, kiválasztás: no action, set marker 1…3,

clr (clear) marker 1…3

7.11.8 Display items

7.11.9 Limit parameter

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.
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— Condition Feltétel, kiválasztás: lásd a 7.15.8 fejezetet.

— Output 1…3 Kimenetek meghatározása, kiválasztás: lásd a
7.15.10 fejezetet.

— Input 1…3 on Bemenetek meghatározása
— Action Művelet, kiválasztás: lásd a 7.15.9.1 fejezetet.
— Condition Feltétel, kiválasztás: lásd a 7.15.9.2 fejezetet.

— Input 1…3 off Bemenetek meghatározása
— Action Művelet, kiválasztás: lásd a 7.15.9.1 fejezetet.
— Condition Feltétel, kiválasztás: lásd a 7.15.9.2 fejezetet.

— Analog mode Analóg kimeneti paraméterek: Gross D08 =
Bruttó, Net if tared D09 = Nettó (táráláskor),
Selected D11 = Megjelenített érték, Transparent
D30 = Átlátszó, no output = Nem használt
analóg kimenet, lásd a 7.15.12 fejezetet.

— Analog range Kimeneti tartomány: 0–20 mA, <4–20 mA>
— Output on error Kimenet hiba esetén: 0 mA = állítsa 0 mA-re,

<4 mA> = állítsa 4 mA-re, 20 mA = állítsa
20 mA-re, hold = utolsó kimeneti érték
megtartása

— Output if <0 Kimenet, ha < 0: 0 mA = állítsa 0 mA-re,
<4 mA> = állítsa 4 mA-re, 20 mA = állítsa
20 mA-re, linear = 4 mA alá csökken a
határértékig (4–20 mA esetén)

— Output if >Max Kimenet, ha > Max: 0 mA = állítsa 0 mA-re,
4 mA = állítsa 4 mA-re, <20 mA> = állítsa
20 mA-re, linear = 20 mA fölé emelkedik a
határértékig

— Weight at 0/4 mA Súlyérték 0/4 mA kimenethez
— Weight at 20 mA Súlyérték 20 mA kimenethez

7.11.10 Digital I/O parameter

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

7.11.11 Analog output parameter

7.12 Belső mérőpont beszabályozása
7.12.1 Általános tudnivalók

Kalibrálásra kötelezett használat esetében a beszabályozás indítása előtt a [W & M]

paramétert "OIML" értékre kell beállítani a - [Weighing point] - [Calib] - [Param]
menüpontban, lásd a 7.12.15 fejezetet.
A beszabályozási adatokat egy CAL-kapcsoló védi (lásd a 7.1.3.1 fejezetet), amely a
kalibrálásra kötelezett alkalmazásoknál a "mentett" pozícióban van reteszelve.
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7.12.2 Beszabályozási adatok megjelenítése
7.12.2.1 Felülírás elleni védelem a CAL-kapcsolóval

Ha a CAL-kapcsoló zárva van, akkor megjelenik egy megfelelő elemleírás.

A [Calib] és [Param] alatti adatok csak megjelennek.
A beszabályozási adatok és paraméterek abban a formában jelennek meg, amelyben a
beszabályozás során beírták/meghatározták azokat.

Megjegyzés:

[Calibrated at]: Beszabályozósúly és annak megfelelő mV/V-érték

Ha az mV/V használatával végezték az adatbevitelt, akkor megjelenik a teljes
skálatartomány és a beírt mV/V-érték.
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7.12.2.2 Megnövelt felbontás (10-szeres)

A -[Weighing point] - [Calib] menüben az gombbal 10-szeres felbontásban
jeleníthető meg a súly (zárt CAL-kapcsoló esetén is).
Az átkapcsolás normál felbontásra 5 másodperc elteltével történik. A normál felbontásra

való azonnali átkapcsoláshoz nyomja meg a gombot.

7.12.3 A Beszabályozási mód kiválasztása

Megjegyzés:

A [Modify] menüponttal csak kisebb módosítások végezhetők (pl. a holtteher/
előterhelés módosítása, az mV/V-értékek beállítása a holtteherhez/előterheléshez és/
vagy a max. értékhez, az osztásérték módosítása). Egyébként alapvetően a [New]
menüpontot kell kiválasztani.

A -[Weighing point] - [Calib] alatt válassza ki a [New] vagy a [Modify] menüpontot.

7.12.3.1 Új beszabályozás végrehajtása

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [Calib] menüpontot.
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7.12.3.2 A beszabályozás módosítása

Megjegyzés:

A [Modify] menüponttal csak kisebb módosítások végezhetők (pl. a holtteher
módosítása, az mV/V-értékek beállítása a holtteherhez és/vagy a max. értékhez).
Egyébként mindig a [New] menüpontot kell kiválasztani!

Példa:
Holtteher újbóli megadása

2. Nyomja meg a [New] programgombot.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

3. A [Continue] gombbal visszaállíthatók gyári beállításra (default) az adatok a
beszabályozás előtt. A [Cancel] gombbal elvethető a kiválasztás.

4. Határozza meg a legnagyobb terhelést a [Max] gombbal, lásd a 7.12.4 fejezetet.
5. Határozza meg az osztásértéket a [Scale interval] gombbal, lásd a 7.12.5 fejezetet.
6. Határozza meg a holtterhet a [Deadload at] gombbal, lásd a 7.12.6 fejezetet.
7. Végezze el a beszabályozást teherrel: [Max at], lásd a 7.12.7 fejezetet.
8. Végezze el a beszabályozást az mV/V megadásával: [Max at], lásd a 7.12.8 fejezetet.
9. Végezze el a beszabályozást mérőcellaadatokkal (smart calibration): [Max at], lásd

a 7.12.8.1 fejezetet.
10. Végezze el a linearizálást, lásd a 7.12.11 fejezetet.
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1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [Calib] menüpontot.

2. Nyomja meg a [Modify] programgombot.

3. Válassza ki a [Deadload at] menüpontot.
4. Új érték beviteléhez nyomja meg a [by mV/V] programgombot, vagy ürítse ki a

mérleget/tartályt és nyomja meg a [by load] programgombot a holtteher újbóli
megadásához.

5. Nyomja meg az gombot a beszabályozás befejezéséhez.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

6. Nyomja meg a [Yes] programgombot, ha a menüből a tesztszám kiszámítása nélkül
szeretne kilépni.
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7.12.4 A legnagyobb terhelés meghatározása
A legnagyobb terhelés (max. érték) határozza meg a holtteher nélküli maximális mérendő
súlyt, valamint a kijelzéshez a tizedesjegyek megfelelő számát. A max. érték általában
kisebb, mint a mérőcella kapacitása (mérőcella névleges terhelése x mérőcellák száma).
Megengedett beviteli értékek a legnagyobb terheléshez:
Maximális súlyérték megadása a 0,00010–999 999 tartományban t, kg, g, mg, lb vagy oz
mértékegységben.
A maximális súlyértéknek maradék nélkül oszthatónak kell lennie az osztásértékkel (1 d), 6
jegyű lehet, és numerikus értékként tizedesvesszővel vagy anélkül adható meg.

Megjegyzés:

A beszabályozási hibaüzenetekhez lásd a 16.5 fejezetet.

7. Nyomja meg az gombot a beszabályozás végleges befejezéséhez.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

8. Nyomja meg a [Save] programgombot a módosított beszabályozási adatok
eltárolásához.

1. Adja meg a [Max] legnagyobb terhelés értékét tizedesjegyekkel (itt: 3000,0).

2. Az gombbal válassza ki a mértékegységet.

3. Nyugtázza a bevitelt az vagy a gombbal.
A nyugtázás a "Setting Max…" üzenettel jelenik meg.
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7.12.5 Az osztásérték meghatározása
Az osztásérték (d) két egymást követő kijelzőérték közötti különbség.
Példa:
Max. = 6000 kg
Osztásérték (1 d) = 2 kg
Osztásérték kiszámítása a Max. értékhez (automatikus):
d = Max/osztásérték (1 d)
d = 6000 kg/2 kg
d = 3000

Eljárásmód:

A mértékegységet a [Max] értéktől veszi át. A tizedesjegyek számának
meghatározása is a [Max] bevitele során történik.

Megjegyzés:

A beszabályozási hibaüzenetekhez lásd a 16.5 fejezetet.

1. Válassza ki a [Scale interval] osztásértéket, és nyugtázza az vagy a gombbal.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki az osztásértéket (1 d), és nyugtázza az gombbal.

A nyugtázás a "Setting Scale interval…" üzenettel jelenik meg.

A program ekkor kiszámítja a Max. súlyértékre vonatkoztatott osztásértéket (d).
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7.12.6 A holtteher meghatározása

Megjegyzés:

Ha linearizálást végeztek (lásd a 7.12.11 fejezetet), akkor a [Dead load at] sor
kiválasztását követően a következő megjegyzés jelenik meg:

Cannot be changed here while linearization is active.

Módosítás nem végezhető, miközben be van kapcsolva a linearizálás.

Csak a linearizálási pontok törlésével kapcsolható ki a linearizálás!

Az üres mérleg/üres tartály holtteherként való vételéhez (általános eset):

Megjegyzés:

Amint a program kiszámolta a holtteher mV/V-értékét, vagy az érték az előző
beszabályozásból ismert, akkor az felülírható a [by mV/V] gombbal.

A beszabályozási hibaüzenetekhez lásd a 16.5 fejezetet.

1. Ürítse ki a mérleget/tartályt.
2. Nyomja meg a [by load] programgombot.

3. Nyugtázza a bevitelt az vagy a gombbal.
A nyugtázás a "Setting dead load…" üzenettel jelenik meg.
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7.12.7 Beszabályozás súllyal

Megjegyzés:

Ha linearizálást végeztek (lásd a 7.12.11 fejezetet), akkor a [Max at] sor kiválasztását
követően a következő megjegyzés jelenik meg:

Cannot be changed here while linearization is active.

Módosítás nem végezhető, miközben be van kapcsolva a linearizálás.

Csak a linearizálási pontok törlésével kapcsolható ki a linearizálás!

A beszabályozósúly mértékegysége eltérhet a készülék mértékegységétől. A
program automatikusan elvégzi az átszámítást.

1. Nyomja meg a [by load] programgombot.

2. Helyezze fel a beszabályozósúlyt.
3. Adja meg a beszabályozósúly súlyértékét.
4. Hagyja jóvá a beírt adatokat.

5. Az gombbal válassza ki a mértékegységet.

6. Nyugtázza a bevitelt az vagy a gombbal.
A nyugtázás a "Setting Span by load…" üzenettel jelenik meg.
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Megjegyzés:

A beszabályozási hibaüzenetekhez lásd a 16.5 fejezetet.

7.12.8 Beszabályozás az mV/V megadásával
A beszabályozás elvégezhető súlyok nélkül. A mérőcellák mV/V-értékének bevitele során
figyelembe vehető a felállítási helyen jellemző gravitáció.
A PR-mérőcellák adatai a hamburgi gravitáció adatain alapulnak:

9,81379 m/s2.

A [Calibrated at] sorban jelenik meg a súly értéke, a mértékegység és az ennek az
értéknek megfelelő mérőjel mV/V-ben megadva.

1. Számítsa ki a legnagyobb terheléshez és adott esetben a holtteherhez tartozó SPAN-
értéket, lásd a 7.12.8.1 fejezetet.

2. Nyomja meg a [by mV/V] programgombot.

3. Írja be a legnagyobb terheléshez és adott esetben a holtteher utólagos
korrekciójához tartozó SPAN-értéket (lásd a 7.12.10 fejezetet).

4. Hagyja jóvá a beírt adatokat.

A [Calibrated at] sorban jelenik meg a súly értéke, a mértékegység és az ennek az
értéknek megfelelő mérőjel mV/V-ben megadva.

A nyugtázás a "Setting Span by mV/V…" üzenettel jelenik meg.
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Megjegyzés:

A beszabályozási hibaüzenetekhez lásd a 16.5 fejezetet.

7.12.8.1 A SPAN-érték kiszámítása

SPAN kiszámítása
A SPAN az ekvivalens bemeneti feszültséget adja meg mV/V egységben, a mérleg
legnagyobb terhelésére (Max.) vonatkoztatva. Az alábbiak szerint számítható ki:
SPAN [mV/V] = legnagyobb terhelés x mérőcella-érzékenység Cn [mV/V] / mérőcella-
kapacitás (névleges terhelés Emax x mérőcellák száma)
Mérőcella-érzékenység Cn = Névleges mérőszám Cn (lásd a mérőcella műszaki adatait).
Holtteher kiszámítása
A holtteherrel egyenértékű bemeneti feszültség (mV/V) a fenti képlettel számítható ki
úgy, hogy a legnagyobb terhelés helyett a holtterhet alkalmazzák.
A holtterhet (terheletlen mérleg vagy üres tartály) általában nem kell kiszámítani.
A holtteher utólagos korrekciójával (lásd a 7.12.10 fejezetet) egy későbbi időpontban,
amikor a mérleg vagy a tartály üres, újonnan meghatározható a holtteher.

Mérőcella 2 mV/V 2000 kg esetén
Tápellátása  U

DC
 = 12 V

SPAN = 1 mV/V

Holtsúly 0,5 kg 1000 kg
max.

1.5 mV/V
(18 mV)

0.5 mV/V
(6 mV)

Példa

- 1. mérőcella Cn = 2 mV/V névleges mérőszámmal

- 2000 kg névleges terhelés

- 1000 kg legnagyobb terhelés

- 500 kg holtteher

- UDC = 12 V mérőcella-tápfeszültség esetén

7.12.9 Beszabályozás mérőcellaadatokkal (smart calibration)
Ha a beszabályozandó mérleg nem tartozik a kalibrálási törvény hatálya alá, akkor a
beszabályozás súlyok nélkül is elvégezhető. A legegyszerűbb mód a mérőcellaadatok
használata számítás nélkül.
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[Number of load cells]

A párhuzamosan kapcsolt mérőcellák száma

Bevitel: 1, 2–<4>–9, 10

[max. capacity of load cell]

Egy mérőcella Emax névleges terhelése (nem a mérleg teljes névleges terhelése!)

Bevitel: Az értéket a mérőcella műszaki adatai tartalmazzák.

[Gravity]

Gravitációs gyorsulás a felállítási helyen

Az előzetes beállítás szerinti 9,81379 m/s2 érték Hamburgban mért adat.

[Hysteresis error]

Hiszterézishiba

Ha a [not specified] beállításról átkapcsolnak a [specified] beállításra, akkor meg kell
adni a [Correction A/B] értékeit. Az adatokat a mérőcella tanúsítványa tartalmazza.

[Certified data], [LC output at max. capacity], [LC output impedance]

LC = mérőcella

Az [all LC same] beállítás esetén mindig csak 1 értéket kell megadni az [LC output at
max. capacity] és az [LC output impedance] kimeneti ellenállás mutatószámaként.

1. Nyomja meg a [by data] programgombot.
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Az [each LC specific] beállítás esetén nyomja meg az [Enter] programgombot, ha
egyedi adatot szeretne megadni minden mérőcellánál.

7.12.10 A holtteher utólagos korrekciója
Ha pl. dörzsölődés/beégés (a holtteher csökkenése), lerakódások (a holtteher
növekedése) vagy mechanikus változtatások miatt a nullabeállítási tartománynál
nagyobb mértékben változik meg a tartály/platform súlya, akkor az automatikus
nullpont-nyomonkövetés és a manuális nullabeállítás nem működik.

A nullpont-nyomonkövetéssel vagy nullázással már kihasznált tartomány a [Calibration]

menüpont alatt az gombbal megjeleníthető, ezzel egyidejűleg bekapcsolható a
súlyérték 10-szeres felbontása.

Megjegyzés:

A mérleg legyen terheletlen!

Ha a nullázási tartományt már kihasználták, akkor elvégezhető a holtteher utólagos
korrekciója (a felülírás elleni védelmet ki kell kapcsolni, lásd a 7.1.3.1 fejezetet) anélkül,
hogy a többi beszabályozási adatra/paraméterre ez hatással lenne. Ehhez a

beszabályozást be kell hívni a -[Weighing points] - [Calib] - [Modify] menüpontban,
majd a [by load] gombnál lévő [Dead load at] gombbal el kell végezni a holtteher
meghatározását (lásd a 7.12.6 fejezetet).

Megjegyzés:

Ha linearizálást végeztek (lásd a 7.12.11 fejezetet), akkor a [Dead load at] sor
kiválasztását követően a következő megjegyzés jelenik meg:

Cannot be changed here while linearization is active.

Módosítás nem végezhető, miközben be van kapcsolva a linearizálás.

Csak a linearizálási pontok törlésével kapcsolható ki a linearizálás!

2. A számítás indításához nyomja meg a [Calc] programgombot.
3. A számítást nyugtázza az [Ok] programgombbal, és vegye át a kiszámított mV/V-

értéket a beszabályozási adatokba.
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7.12.11 Linearizálás
A linearizálási pontok meghatározásával optimalizálható a mérési tartomány egy
egyeneshez.
Előfeltétel:
Elvégezték a max. és a holtteher beszabályozását.

Eljárásmód:

1. Nyomja meg a [Linear.] programgombot.
Megjelenik a linearizálási menü.

2. Nyomja meg az [Add] programgombot egy linearizálási pont meghatározásához.
Megjelenik a beviteli ablak.

7 Üzembe helyezés Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-139



3. A billentyűzettel írja be a kívánt értéket.
4. Nyomja meg az [Ok] programgombot.
5. Ismételje meg a beviteli lépéseket legfeljebb 3 linearizálási pont egymás utáni

meghatározásáig.

A [by mV/V] gomb megnyomásával az érték közvetlenül beírható.

A [Change] gomb megnyomásával módosítható a kiválasztott linearizálási pont.

A [Delete] gomb megnyomásával törölhető a kiválasztott linearizálási pont.

Az ablak a meghatározott linearizálási pontokat mutatja.

6. Linearizálási pont kijelöléséhez helyezze fel a megfelelő súlyt, majd nyomja meg a
[by load] programgombot.

A súlynak megfelelő értéket a program automatikusan beírja mV/V egységben.
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7.12.12 A tesztérték meghatározása
A tesztérték-meghatározás a [CalcTest] programgombbal hívható be.
Ezt követően megjelenik a legnagyobb terhelés (Max) a jelöléssel, mértékegység
nélkül. Megjelenik az az érték, amelyet a teszt indítását követő beszabályozás során a
[CalcTest] programgombbal határoztak meg.

Beállítástól függően a -[Weighing point] - [Calib] - [Param] - [Test mode] elérési

útvonalon a következő információ jelenik meg a teszt gombbal történő későbbi
behívása során:

- [Absolute] esetén a legnagyobb terhelés

- [Relative] esetén az eltérés

7. Ismételje meg a beviteli lépéseket minden meghatározott linearizálási pontnál a
súlynak megfelelő érték mV/V egységben történő automatikus beviteléhez.

8. Nyomja meg az gombot az előző ablakba való visszatéréshez.

Megjelenik a megjegyzés, hogy a max. értéke nem módosítható addig, amíg a
linearizálás aktív.
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7.12.13 A beszabályozás mentése

A beszabályozás az programgombbal fejezhető be.

Megjelenik ez a biztonsági kérdés, ha a beszabályozásból előzetes tesztérték-
meghatározás nélkül szeretne kilépni.

A módosított beszabályozási adatok a [Save] gombbal tárolhatók el.
A nyugtázás a "Saving calibration" üzenettel jelenik meg.
A menüből való kilépést az "Exit calibration" üzenet jelzi.
A beszabályozás elvégzését követően állítsa CAL-kapcsolót az elmentett pozícióba, lásd a
7.1.3.1 fejezetet.
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7.12.14 A beszabályozás megszakítása

A beszabályozás az programgombbal fejezhető be.

Megjelenik ez a biztonsági kérdés, ha a beszabályozásból előzetes tesztérték-
meghatározás nélkül szeretne kilépni.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a [New] gombbal végzett újbóli beszabályozáskor nem
minden adatot határoztak meg (pl. nem adták meg/nem írták be a holtterhet).

A [Yes] gombbal végzett megerősítést, majd az programgomb megnyomásával
végzett újbóli megerősítést követően megjelenik egy további hibaüzenet.

Az [Undo] gombbal nem veszi át a módosításokat, és visszatér a kiválasztási menübe.
A menüből való kilépést az "Exit calibration" üzenet jelzi.
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7.12.15 Paraméterek bevitele

A menü a -[Weighing point] - [Calib] - [Param] útvonalon érhető el.

[Measuretime]
Mérési idő: Egy mérés időtartama kiválasztható.
Kiválasztás: 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms , 80 ms, 160 ms, <320 ms>, 640 ms, 960 ms,
1280 ms, 1600 ms.
[Digital filter]
A digitális szűrő (szűrőkarakterisztika) kiválasztása: <off> (nincs szűrő), Bessel, aperiod.
(aperiodikus), Butterw. (Butterworth), Tcheby. (Tschebyscheff)
A következő ábrákon az egyes szűrőtípusokhoz tartozó zavarjelekre láthatók példák:

Bessel-szűrő Aperiodikus szűrő

Transzmitter terepi házban PR 5230 7 Üzembe helyezés

HU-144 Minebea Intec



Butterworth-szűrő Tschebyscheff-szűrő

Egy digitális szűrő csak akkor kapcsolható be, ha a mérési idő beállítása < 160 ms.
Ha működés közben nem várhatók különösen nagy frekvenciás rezgések, akkor a
következő beállításokat javasoljuk:
[Measuretime]: < 160 ms
[Digital filter]: aperiod.
[Fcut]: 2,00 Hz
[Fcut]
Ez a menüsor csak akkor jelenik meg, ha a digitális szűrő be van kapcsolva.
Minél kisebb a határfrekvencia értéke, annál lomhább a mérési viselkedés és annál
stabilabb a mérés eredménye.
Az aluláteresztő szűrő határfrekvenciája megadható.
Megengedett tartomány: 0,1–2,5 Hz.
A beállítási lehetőségek a mérési időtől függenek.
[External supply]
Ha a mérőcellákat külső forrásból táplálják, akkor az érzékelőfeszültség-felügyelet
alacsony tápfeszültségre hangolásához át lehet kapcsolni ≤8 V értékre.
Kiválasztás: below or equal 8 V (≤8 V), <above 8 V> (>8 V)
[Test mode]
[absolute] beállítás esetén a teszt indításakor a program kiszámítja a tesztszámot.
[relative] beállítás esetén megjelenik az eltérés az eredetileg elmentett tesztértékhez
képest, lásd a 7.12.12 fejezetet.
[W&M]
Beállítás kalibrálásra kötelezett üzemhez.

Megjegyzés:

A PR 5230transzmitter nem engedélyezett hitelesítéshez.

[Standstill time]
A [Standstill time] (Leállítási idő) és a [Standstill range] (Leállítási tartomány) paraméterrel
a mérleg nyugalmi helyzete (stabil egyensúlyi helyzete) határozható meg.
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A [Standstill time] paraméter bevitele másodpercben történik.
Megengedett tartomány: 0,00–2 s
Ha az idő beállítása "0", akkor nem kerül sor ellenőrzésre. Az idő nem lehet kisebb a
mérési időnél.
[Standstill range]
Ameddig a súlyváltozások ezen a tartományon belül maradnak, stabil egyensúlyi helyzet
ismerhető fel.
A [Standstill range] paraméter bevitele "d"-ben történik.
Megengedett tartomány: 0,01–10,00 d.
[Tare timeout]
Megszakítási idő egy végre nem hajtható tárálási/nullára állítási parancshoz (pl. a mérleg
mechanikus kiegyensúlyozatlansága, nem megfelelő szűrőbeállítás, túl nagy felbontás,
túl szűk leállítási feltételek).
A bevitel másodpercben történik.
Megengedett tartomány: 0,0–<2,5>–25 s.
0,0 s esetén a tárálásra csak akkor kerül sor, ha a mérleg már nyugalomban van.
[Zeroset range]
Egy ±tartomány meghatározása, amelyen belül a beszabályozás során a holtteher által
meghatározott nullpont

- a mindenkor megjelenített bruttó súly a nullázó gomb megnyomásával (vagy egy
megfelelő külső paranccsal) nullára állítható, és

- az automatikus nullpont-nyomonkövetés aktív.

Beállítható tartomány: 0,00–10 000,00 d
[Zerotrack indic. range]
Az a kijelzési tartomány, amelyen belül az automatikus nullpont-nyomonkövetés az
eltéréseket kiegyenlíti.
Beállítható tartomány: 0,25…10000,00 d
[Zerotrack step]
Ha a beállított értéknél nagyobb súlybeli ugrás következik be, akkor az automatikus
nyomonkövetés nem működik.
Az automatikus nyomonkövetés lépéseinek beállítható tartománya: 0.25–10 d
[Zerotrack time]
Időintervallum az automatikus nullpont-nyomonkövetéshez.
Beállítható tartomány: 0,1–25 s
0,0 s esetén a nullpont-nyomonkövetés ki van kapcsolva.
[Overload]
Méréstartomány a maximális terhelés (Max.) felett hibajelzés nélkül.
Beállítható tartomány: 0–9 999 999 d
[Minimum weight]
Az a minimális súly, amelynél még kiadható nyomtatási parancs.
Beállítható tartomány: 0–9 999 999 d
[Range mode]
Kiválasztás: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
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A mérlegek tartományválasztását lásd: 7.12.15.1 és 7.12.15.2 fejezet.

A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

7.12.15.1 Többtartományú mérleg (III. osztályú mérleg, ill. I. és II. osztályú egytartományú mérleg változó
osztásértékkel)

A többtartományú mérleg kettő vagy több méréstartománnyal, különböző legnagyobb
terhelésekkel és osztásértékekkel rendelkező mérleg. Csak egy terhelésérzékelővel
rendelkezik, az egyes tartományok nullától a mindenkori legnagyobb terhelésig
terjednek.
A [Range mode] = [Multiple range] beállítás esetén a skála legfeljebb 3 különböző
felbontású tartománnyal, ill. résztartománnyal rendelkezik.
A súlykijelzés fejlécében jelenik meg az aktuális tartomány (R1, R2 vagy R3), valamint a
Max, Min és d (ill. kalibrálási kötelezettség esetén az e) érték (példa: többtartományú
mérleg a 2. tartományban):

A [Range limit 1] és [Range limit 2] kapcsolási pontok adják meg a tartományok határait.
Amint a bruttó súly meghaladja az 1. tartományt, akkor a következő nagyobb tartomány
lesz érvényes, a következő nagyobb osztásértékkel (1->2->5->10->20->50).
A súly csökkentése esetén az utolsó tartomány osztásértéke megmarad. Ha az 1.
tartomány bruttó súlya ≤0,25 d, a mérleg nyugalmi állapotban van és nem tárál, akkor a
program visszakapcsol a megfelelő osztásértékkel rendelkező 1. tartományba.

Megjegyzés:

Beszabályozás közben a többtartományú funkció alapesetben ki van kapcsolva.

Példa:
Range mode: "Multiple range"
1. tartomány: 0–1000 kg (a beszabályozáskor beállított osztásérték: 1 kg)
2. tartomány: 0–2000 kg (a következő nagyobb osztásérték: 2 kg)
3. tartomány: 0–3000 kg (a következő nagyobb osztásérték: 5 kg)

1. A -[Weighing point] - [Calib] - [Param] menüben válassza ki a "Range mode"
beállítást.
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7.12.15.2 Többes osztású mérleg (III. osztályú mérleg, ill. I. és II. osztályú egytartományú mérleg változó
osztásértékkel)

A többes osztású mérleg egy részméréstartományokra osztott méréstartománnyal
rendelkező mérleg. Az egyes részméréstartományok más osztásértékkel rendelkeznek, a
méréstartomány a felhelyezett tehertől függően akár terheléses, akár terheletlen
állapotban automatikusan átkapcsol.
A [Range mode] = [Multi-interval] beállítás esetén a skála legfeljebb 3 különböző
felbontású tartománnyal, ill. résztartománnyal rendelkezik.
A súlykijelzés fejlécében jelenik meg az aktuális részméréstartomány (R1 vagy R2 vagy
R3), valamint a Max, Min és d (ill. kalibrálási kötelezettség esetén az e) érték (példa:
többes osztású mérleg a 2. tartományban):

A [Range limit 1] és [Range limit 2] paraméterek adják meg a részméréstartományokat.
Amint a kijelzett súly meghaladja az 1. résztartományt, akkor a következő nagyobb
résztartomány lesz érvényes, a következő nagyobb osztásértékkel
(1->2->5->10->20->50).

Megjegyzés:

Beszabályozás közben a többes osztású funkció alapesetben ki van kapcsolva.

Példa:
Range mode: "Multi-interval"
1. részméréstartomány: 0–1500 kg (a beszabályozáskor beállított osztásérték: 1 kg)
2. részméréstartomány: 1500–2900 kg (a következő nagyobb osztásérték: 2 kg)

2. Válassza ki és hagyja jóvá a "Multiple range" beállítást.

3. Átkapcsolási pont beállítása 1. tartományról 2. tartományra: az 1. határtartományhoz
(Range limit 1) írja be az "1000 kg" értéket.

4. Átkapcsolási pont beállítása 2. tartományról 3. tartományra: a 2. határtartományhoz
(Range limit 2) írja be a "2000 kg" értéket.

5. A beszabályozás befejezéséhez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.

1. A -[Weighing point] - [Calib] - [Param] menüben válassza ki a "Range mode"
beállítást.
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7.13 xBPI-mérleg beszabályozása
7.13.1 Általános tudnivalók

A PR 5230 nem használható az xBPI-mérleggel együtt kalibrálásra kötelezett
alkalmazásban.

7.13.2 Paraméterek a soros interfészhez

2. Válassza ki és hagyja jóvá a "Multi-interval" beállítást.

3. 1. részméréstartomány beállítása: az 1. határtartományhoz (Range limit 1) írja be az
"1500 kg" értéket.

4. 2. részméréstartomány beállítása: a 2. határtartományhoz (Range limit 2) írja be a
"2900 kg" értéket.

5. A beszabályozás befejezéséhez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.

1. Válassza ki és nyugtázza a -[Serial ports parameter] - [xBPI-Port] menüpontot.
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Megjelenik az alábbi ablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot.
Megjelenik az alábbi ablak.

4. Szükség esetén módosítsa a paramétereket. xBPI-mérleghez csak a "Baudrate" és a
"Stopbits" opciók állíthatók be.

5. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az gombot.
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7.13.3 Az xBPI mérlegfunkció paraméterei
A következő paramétereket ebben a menüpontban kell megadni:

- a tárálási funkció várakozási ideje az alkalmazásnak megfelelően

- SBN-cím minden xBPI mérleghez buszüzem során

- az xBPI mérleg, ill. a mérőmodul sorozatszáma kalibrálásra kötelezett alkalmazás
esetén

[Tare timeout]

Nullázási vagy tárálási parancs végrehajtásának várakozási ideje.

Ha a megadott időn belül az xBPI mérleg nem hajtja végre a parancsot, akkor a
folyamat megszakad.

Beállítható tartomány: 0–9,9 s

[Serial number]

A csatlakoztatott xBPI méreg, ill. a mérőmodul sorozatszáma.

Kalibrálásra kötelezett alkalmazás esetén az adat ellenőrzés céljából szükséges.

"0" sorozatszám esetén nincs ellenőrzés.

Beállítható tartomány: 0–99 999 999

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.

2. Nyomja meg a [Config] programgombot.

3. Adja meg a következő paramétereket.
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[SBN Address]

Ha a cím nem 0, a buszüzem aktív, lehetséges címek: 1–31, vagyis max. 31 xBPI
mérleg üzemeltethető egy RS-485 ágon.

Az SBN-szín megjelenik a kijelzőn.

Példa: 31 cím a WP-A egységen

7.13.4 Az xBPI platform beállítása

4. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az gombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.

A haladást a pipák jelenítik meg.

Ha nincs adatkapcsolat egy xBPI mérleggel, akkor hibaüzenet jelenik meg!

Megjelenik az alábbi ablak.

A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Show device info] menüpontot.
Megjelenik az alábbi ablak.
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Megjegyzés:

Néhány xBPI platform úgynevezett specifikációs blokkal rendelkezik a különböző
üzemmódok (egy tartomány, több tartomány stb.) kiválasztásához.

A specifikációs csoport következő kiválasztásához az alábbiakra van szükség:

- Jegyezze fel a mérleg modellnevét.

- A megfelelő specifikációs blokk számát a kezelési útmutató tartalmazza.

A [No] gombbal léphet ki a menüből az adatok módosítása nélkül.

A paramétereket a következő áttekintés ismerteti, lásd a 7.13.5.1 fejezetet.

Megjegyzés:

Csak a csatlakoztatott mérleg által támogatott paraméterek jelennek meg.

4. Szükség esetén módosítsa a felhasználói azonosítót és az SBN-címet.

5. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

6. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Select group of specification] menüpontot.

7. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő specifikációs csoportot.

8. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

Megjelenik egy lekérdezőablak.
9. Nyomja meg a [Yes] programgombot az adatok mentéséhez.

A program elmenti a paramétereket. A haladást a pipák jelenítik meg.
10. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Configuration] menüpontot.
11. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Weighing parameters] menüpontot.

12. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

Megjelenik egy lekérdezőablak.
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— Ambient conditions
— Very stable cond.
— Stable conditions
— Unstable cond.
— Very unstable cond.

— Application/Filter
— standard mode
— manual filling
— automatic dosing
— checkweighing

— Stability range
— 0.25 digit

A [No] gombbal léphet ki a menüből az adatok módosítása nélkül.

A paramétereket a következő áttekintés ismerteti, lásd a 7.13.5.2 fejezetet.

Megjegyzés:

Csak a csatlakoztatott mérleg által támogatott paraméterek jelennek meg.

A [No] gombbal léphet ki a menüből az adatok módosítása nélkül.

A paramétereket a következő áttekintés ismerteti, lásd a 7.13.5.3 fejezetet.

Megjegyzés:

Csak a csatlakoztatott mérleg által támogatott paraméterek jelennek meg.

A [No] gombbal léphet ki a menüből az adatok módosítása nélkül.

7.13.5 xBPI paramétertáblázatok
A következő táblázatokban a [Weighing point] - [Weighing point A] - [xBPI-Scale] -
[Setup] - [Configuration] - [Weighing parameters]/[Application settings]/[Interface
settings] menüpont alatt megadandó paraméterek vannak felsorolva.

7.13.5.1 Mérlegparaméterek

[Weighing parameters]

13. Nyomja meg a [Yes] programgombot az adatok mentéséhez.

14. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá az [Application settings] menüpontot.

15. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

Megjelenik egy lekérdezőablak.
16. Nyomja meg a [Yes] programgombot az adatok mentéséhez.

17. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá az [Interface settings] menüpontot.

18. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

Megjelenik egy lekérdezőablak.
19. Nyomja meg a [Yes] programgombot az adatok mentéséhez.
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— 0.5 digit
— 1 digit
— 2 digit
— 4 digit
— 8 digit

— Stability symb.delay
— no delay
— short delay
— long delay
— extrem long delay

— Tare parameter
— at any time
— not until stable

— Auto zero function
— Auto Zero on
— Auto Zero off

— Adjustment function
— ext.adj.w.fact.wt.
— ext.adj.w.user.wt.
— ext.adj.w.pres.wt.
— internal adjust
— ext.lin.w.fact.wt.
— ext.lin.w.pres.wt.
— Confirm preload
— Delete preload
— adjust disabled

— Confirming adjust.
— automatically
— manual

— Zero range
— 1% of max load
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On zero range
— factory settings
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On tare/zero
— activ
— inactiv
— only for zeroing

— Measure rate
— normal output
— fast output

— Calibration check
— Off
— Calibration prompt

— External adjustment
— Accessible
— Blocked
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— Maximum capacity
— reduced by preload
— constant

— Application Tare
— Accessible
— Blocked

— Number of units
— 1 weight unit
— 2 weight units
— 3 weight units

— Weight unit 1…3
— gramm g
— kilogram kg
— Carat ct
— Pound lb
— Unze oz
— Troy unze ozt
— Tael Hongkong tlh
— Tael Singapur tls
— Tael Taiwan tlt
— grain GN
— pennyweight dwt
— milligramm mg
— Parts/pound /lb
— Tael china tlc
— Momme mom
— Karat k
— Tola tol
— Baht bat
— Mesghal m
— Tonne t

— Display accuracy 1…3
— all digits
— reduced when moved
— one level lower
— two levels lower
— three levels lower
— 1%
— 0.5%
— 0.2%
— 0.1%
— 0.05%
— 0.02%
— 0.01%
— Multi interval
— increased by 10

7.13.5.2 Alkalmazási beállítások

[Application settings]

7.13.5.3 Interfész-paraméterek

[Interface settings]
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— Communication type
— SBI protocol
— xBPI protocol

— Baudrate for SBI
— 150 baud
— 300 baud
— 600 baud
— 1200 baud
— 2400 baud
— 4800 baud
— 9600 baud
— 19200 baud

— Parity for SBI
— Mark g
— Space kg
— Odd ct
— Even lb

— Stop bits
— 1 stop bit
— 2 stop bits

— Handshake
— software handshake
— CTS with 2 chr.pau
— CTS with 1 chr.pau

— Data output print
— on requ always
— on requ when stab
— on requ with store
— auto
— auto when stable

— Auto print
— start/stop by ESCP
— not stoppable

— Output format
— without ID 16 byte
— with ID 22 byte

— Data output interval
— with each display
— after 2 updates
— after 5 updates
— after 10 updates
— after 20 updates
— after 50 updates
— after 100 updates

— Parameter change
— can be changed
— cannot be changed
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7.13.6 Az xBPI holtteher megadása

Megjegyzés:

A Minebea Intec használja mind a "holtteher", mind az "előterhelés" fogalmát.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.

A haladást a pipák jelenítik meg.

Ha nincs adatkapcsolat egy xBPI mérleggel, akkor hibaüzenet jelenik meg!

Megjelenik az alábbi ablak.

A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] menüpontot.
Megjelenik az alábbi ablak.

Transzmitter terepi házban PR 5230 7 Üzembe helyezés

HU-158 Minebea Intec



7.13.7 Az xBPI beszabályozása felhasználó által meghatározott súllyal
Voraussetzungen:

- Das xBPI Protokoll wurde ausgewählt (siehe Kapitel 7.13.2).

- Der Wägepunkt "xBPI-scale" wurde ausgewählt (siehe Kapitel 7.13.3).

- Die Plattform wurde eingerichtet (siehe Kapitel 7.13.4).

- Im Menü [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] wurde unter [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] "manual" eingestellt.

- Die Kommunikation zwischen Gerät und Plattform ist aktiv.

Eljárásmód:

4. A holtteher megadásához vegye le a súlyt a mérlegről, és a kurzorral válassza ki, majd
nyugtázza a [Set] menüpontot.

A parancs elküldését követően a bruttó súly kijelzője "0" értéken áll.
5. Alternatívaként lehetőség van az elmentett holtteher törlésére: Vegye le a súlyt a

mérlegről, és a kurzorral válassza ki, majd nyugtázza a [Delete] menüpontot.
A program törli a mentett holtterhet. A súlykijelzés az aktuális holtterhet mutatja.

6. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.
A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.
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7.13.8 Az xBPI beszabályozása automatikus súlyfelismeréssel
Előfeltételek:

- Kiválasztották az xBPI protokollt (lásd a 7.13.2 fejezetet).

- Kiválasztották az "xBPI-scale" mérőpontot (lásd a 7.13.3 fejezetet).

- A platformot beállították (lásd a 7.13.4 fejezetet).

- A [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] menüben a [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] pontban a "manual" lehetőséget állították be.

- A készülék és a platform közötti kommunikáció aktív.

Eljárásmód:

3. Válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] - [Adjust with user weight] menüpontot.
Megjelenik egy beviteli ablak. Megjelenik az előzőleg elmentett felhasználói súly.

4. A billentyűzettel szükség szerint módosítsa és hagyja jóvá a súlyértéket.
A beszabályozási folyamat súly nélkül megy végbe. Megjelenik a beszabályozási
állapot.

5. Helyezze fel a súlyt.
Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.

6. Válassza ki az [Accept] programgombot.

A súly 10-szeres felbontásban jelenik meg.

A program átveszi az adatokat, és a készülék a következő visszajelzést küldi:

7. Vegye le a súlyt.

8. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.
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7.13.9 Az xBPI beszabályozása standard súllyal
Előfeltételek:

- Kiválasztották az xBPI protokollt (lásd a 7.13.2 fejezetet).

- Kiválasztották az "xBPI-scale" mérőpontot (lásd a 7.13.3 fejezetet).

- A platformot beállították (lásd a 7.13.4 fejezetet).

- A [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] menüben a [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] pontban a "manual" lehetőséget állították be.

- A készülék és a platform közötti kommunikáció aktív.

Eljárásmód:

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.
A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] - [Adjust with auto weight]
menüpontot.

A súlyértéket a rendszer automatikusan megadja.

A beszabályozási folyamat súly nélkül megy végbe. Megjelenik a beszabályozási
állapot.

4. Helyezze a kijelzett súlyt a mérlegre.
5. Válassza ki az [Accept] programgombot.

A súly 10-szeres felbontásban jelenik meg.

A program átveszi az adatokat.

6. Vegye le a súlyt.

7. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.
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7.13.10 Az xBPI beszabályozása belső súllyal
Előfeltételek:

- Kiválasztották az xBPI protokollt (lásd a 7.13.2 fejezetet).

- Kiválasztották az "xBPI-scale" mérőpontot (lásd a 7.13.3 fejezetet).

- A platformot beállították (lásd a 7.13.4 fejezetet).

- A [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] menüben a [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] pontban a "manual" lehetőséget állították be.

- A készülék és a platform közötti kommunikáció aktív.

Eljárásmód:

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.
A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] - [Adjust with default weight]
menüpontot.

A súlyértéket a rendszer automatikusan megadja.

A beszabályozási folyamat súly nélkül megy végbe. Megjelenik a beszabályozási
állapot.

4. Helyezze a kijelzett súlyt a mérlegre.
Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.

5. Válassza ki az [Accept] programgombot.

A súly 10-szeres felbontásban jelenik meg.

A program átveszi az adatokat.

6. Vegye le a súlyt.

7. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.
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7.13.11 xBPI linearizálás
A linearizálási pontok meghatározásával optimalizálható a mérési tartomány egy
egyeneshez. A következőkben ismertetjük a standard linearizálást.
Előfeltételek:

- Kiválasztották az xBPI protokollt (lásd a 7.13.2 fejezetet).

- Kiválasztották az "xBPI-scale" mérőpontot (lásd a 7.13.3 fejezetet).

- A platformot beállították (lásd a 7.13.4 fejezetet).

- A [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] menüben a [Configuration] - [Weighing
parameters] - [Confirming adjust.] pontban a "manual" lehetőséget állították be.

- A készülék és a platform közötti kommunikáció aktív.

Eljárásmód:

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.
A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] - [Adjust with intern weight]
menüpontot.

Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.

Megjelenik a folyamat egymást követő állapotüzenetekkel.

4. Válassza ki az [Accept] programgombot.

A súly 10-szeres felbontásban jelenik meg.

A program átveszi az adatokat.

5. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a -[Weighing point] - [xBPI-Scale] menüpontot.
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7.14 Pendeo típusú digitális mérőcellák beszabályozása
7.14.1 Általános tudnivalók

A digitális mérőcellákat gyárilag a hamburgi alapgravitációra (9,81379 m/s2) állítjuk be. A
mérőcellákban lévő beszabályozási adatok állandóak. A beszabályozási adatokat csak a
készülékben lehet a telepítési hely gravitációs adatainak megfelelően módosítani, majd
felülírás ellen védetté tenni (lásd a 7.1.3.1 fejezetet).
Kalibrálásra kötelezett forgalom esetében a beállítások kiválasztásánál be kell tartani a
törvényi előírásokat, valamint a vizsgálati bizonyítványon feltüntetett, ill. az engedély
szerinti feltételeket.

2. Nyomja meg a [Setup] programgombot.
A program beolvassa az xBPI mérleg paramétereit a készülékbe.

3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá a [Calibration] - [Linearity: Default]
menüpontot.

Megjelenik az első kalibrálandó linearizálási pont.
4. Helyezze fel a kijelzett súlyt.

Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.
5. Válassza ki az [Accept] programgombot.

Megjelenik a második kalibrálandó linearizálási pont.
6. Helyezze fel a kijelzett súlyt.

Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.
7. Válassza ki az [Accept] programgombot.

Megjelenik a harmadik kalibrálandó linearizálási pont.
8. Helyezze fel a kijelzett súlyt.

Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.
9. Válassza ki az [Accept] programgombot.

Megjelenik az utolsó kalibrálandó linearizálási pont.
10. Helyezze fel a kijelzett súlyt.

Az eltérés az utolsó sorban, 10-szeres felbontásban jelenik meg.
11. Válassza ki az [Accept] programgombot.

12. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az
programgombot.
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Digitális mérőcellák (xBPI mérőcellák) csatlakoztatásához 3.10 vagy annál újabb firmware
szükséges.

A meglévő interfészek az -[Show HW-slots] menüpontban jeleníthetők meg.

7.14.2 Az RS-485 interfész kiállítása és beállítása

1. Válassza ki és nyugtázza a -[Serial ports parameter] - [xBPI-Port] menüpontot.
Megjelenik az alábbi ablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot.
Megjelenik az alábbi ablak.
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7.14.3 A mérőcella típusának kiválasztása

7.14.4 A beszabályozás menete
Beszabályozáskor nem módosulnak a digitális mérőcellákban tárolt adatok. A
beszabályozási adatok és paraméterek a készülékben tárolódnak. A program felügyeli a
csatlakoztatott mérőcellák egyértelmű sorozatszámait.
A beszabályozáshoz be kell tartani a következő sorrendet:

- Mérőcellák keresése, lásd a 7.14.5 fejezetet.

- Mérőcellák hozzárendelése, lásd a 7.14.6 fejezetet.

- Újbóli beszabályozás: Legnagyobb terhelés és mértékegység, osztásérték, holtteher,
beszabályozósúly, lásd a 7.14.7 fejezetet.

- Szükség esetén végezzen sarokkiegyenlítést, lásd a 7.14.10.3 fejezetet.

Megjegyzés:

További tudnivalók a mérőpontok beszabályozásával kapcsolatban a 7.12.3 fejezetben
találhatók.

4. Válassza ki és hagyja jóvá a [Baudrate] menüpontot.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Válassza ki és hagyja jóvá a "19200 bd" értéket.
6. Válassza ki és hagyja jóvá a [Stopbits] menüpontot.

Megjelenik egy kiválasztóablak.
7. Válassza ki és hagyja jóvá az "1" értéket.

8. A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az gombot.

1. Válassza ki a -[Weighing point] - [Weighing point A] menüpontot.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a "Pendeo Load Cells" beállítást.

3. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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7.14.5 Mérőcellák keresése

Nyomja meg a [Cancel] programgombot a meglévő értékek átvételéhez és
megjelenítéséhez.

1. Válassza ki a -[Weighing point] - [Weighing point A] menüpontot.

2. Nyomja meg az [Assign] programgombot.
Megjelenik az alábbi ablak:

3. Nyomja meg a [Search] programgombot.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

4. Nyomja meg a [Continue] programgombot egy új keresés végérvényes indításához.
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[Type]

Mérőcellák típusa

[No of LC]

A mérőcellák száma

[LC 1…n]

Sorozatszám/Mérőcellák neve

[WP serial number]

Mérőpont-sorozatszám (csak keresés után jelenik meg)

Megjelenik egy ablak a mérőcella-információkkal

5. Nyomja meg a [View] programgombot.
A mérőcellák pozíciószámmal, sorozatszámmal és felfekvési súllyal jelennek
meg.

6. Jelölje meg a kívánt mérőcellát, és nyomja meg az [Info] programgombot.

Megjegyzés:

Ha kiosztották a mérőcellaneveket (lásd a 7.14.8 fejezetet), akkor a nézet
átváltható a [by name] programgombbal.

Megjelennek a mérőcellaadatok.

7. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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7.14.6 A mérőcellák hozzárendelése
Ebben a menüben rendelhetők hozzá a mérőcellák (sorozatszám) a beépítési helyhez. Ez
mind a holtteher kiegyenlítése (az egyes mérőcellák közötti elosztása), mind a
sarokkiegyenlítés és a mérőcellák esetleges cseréje szempontjából fontos.
A következő ábra egy lehetséges hozzárendelést mutat.

Megjegyzés:

A mérőcellák esetleges cseréjéhez telepítéskor dokumentálni kell a hozzárendelést.

Pendeo Truck típusú mérőcellákkal Pendeo Process típusú mérőcellákkal

A menü a -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [View] útvonalon érhető
el.

A mérőcellák hozzárendelése a minimális súlyok (kb. 50 kg) egymás utáni
felhelyezésével történik.

Amint a készülék felismeri a súlyváltozást, megjelöli a megfelelő sort.

1. Tehermentesítse a mérleget.
2. Nyomja meg az [Assign] programgombot.

Megjelenik egy biztonsági kérdés.
3. Nyomja meg a [Continue] programgombot a holtteherrel kapcsolatos információk

visszaállításához és a hozzárendelés elindításához.
4. Nyomja meg a [Cancel] programgombot, ha nem kívánja elindítani a hozzárendelést.

5. Helyezze a súlyt arra a sarokra/mérőcellára, amelyet később az 1. számhoz rendelnek
hozzá.

6. Nyugtázza az 1. mérőcella hozzárendelését az gombbal.
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7.14.7 A mérőcellák beszabályozása

A menü a -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] útvonalon érhető el.

Megjegyzés:

A [Modify] menüponttal csak kisebb módosítások végezhetők (pl. a holtteher/
előterhelés módosítása, az mV/V-értékek beállítása a holtteherhez/előterheléshez és/
vagy a max. értékhez, az osztásérték módosítása). Egyébként alapvetően a [New]
menüpontot kell kiválasztani.

Példa:
Egy mérőcella névleges terhelése: Emax = 50 t
Mérőcellák száma: 4
Max. érték: 200,000 t
Osztásérték: 0,020 t
Holtteher: Tárasúly
Beszabályozósúly: 11,000 t
Eljárásmód:

A sor jobb szélén megjelenik a jövőbeni mérőcellaszám.
7. Vegye le a súlyt.
8. Ismételje meg az eljárást a 2–4. mérőcelláknál.
9. Nyomja meg az [Accept] programgombot.

10. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
11. Nyomja meg a [View] programgombot.

Az új hozzárendelés megjelenik a kijelzőn.
12. Ellenőrizze a sarokterhelést (holtterhet), ehhez lásd a 7.14.10.1 fejezetet.

13. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.

1. Nyomja meg a [Calib] programgombot.

A Max. értékhez előre be van állítva a mérőcella névleges terheléseinek összege:

4x 50 t = 200 t

Megjelenik egy ablak.

2. Nyomja meg a [New] programgombot.

Megjelenik egy lekérdezőablak.

Az értékek először visszaállnak a gyári beállítási (default) értékekre, majd elindul
a beszabályozás.

3. Nyomja meg a [Yes] programgombot a sarokkiegyenlítés visszaállításához és a
beszabályozás folytatásához.

Megjelenik a "beszabályozási ablak".
4. Írja be és nyugtázza a paramétereket.
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[Local gravity]

Írja be a gravitációs gyorsulás értékét (itt: Hamburg 9,81379 m/s2), lásd pl.:
http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php.

[Number of platforms] (csak Pendeo Truck mérőcellák esetében)

Ez a paraméter csak 8 mérőcella esetében jelenik meg.

Írja be a platformok számát.

[Number of vessel feet] (csak Pendeo Process mérőcellák esetében)

Adja meg a tartálylábak számát.

Megjegyzés:

A tartálylábak száma és a mérőcellák száma eltérő lehet, pl.: 4 tartályláb 1
állócsapágyon és 3 mérőcellán.

[Max]

Max. értékként ajánlatos a mérőcella kapacitását használni (Emax × mérőcellák
száma).

A legnagyobb terhelés (max. érték) határozza meg a holtteher nélküli maximális
mérendő súlyt. A mérőcellák túlterhelésének megakadályozása érdekében a max.
értéket általában kisebbre kell választani, mint a mérőcella kapacitása (névleges
terhelés × mérőcellák száma) és a holtteher különbsége.

Adja meg a legnagyobb terhelés értékét tizedesjegyekkel (itt: 200.000 tonna).

Az egyes mértékegységek között az gombbal lehet átkapcsolni.

[Scale interval]

Válassza ki az osztásértéket (1 d) (itt: 0,020).

A program kiszámítja a Max. súlyértékre vonatkoztatott osztásértéket (d).

[Dead load]

Az üres mérleg holtteherként való vételéhez (általános eset):

- Ne terhelje a mérleget.

- Nyomja meg a [by load] programgombot.

Megjegyzés:

Amennyiben a holtteher ismert, az érték felülírható a [by value] gombbal.

[CAL weight]

- Helyezze fel középpontosan a beszabályozósúlyt, és adja meg a súlyértéket
tizedesjegyekkel (itt: 11,000 t).

- Nyomja meg az [Ok] programgombot, és vegye le a beszabályozósúlyt.

[Corner correction]

Szükség esetén végezze el a sarokkiegyenlítést, lásd a 7.14.10.3 fejezetet.
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Megjegyzés:

Beszabályozás közben az gombbal a súly 10-szeres felbontásban jeleníthető
meg.

Az átkapcsolás normál felbontásra 5 másodperc elteltével történik. A normál

felbontásra való azonnali átkapcsoláshoz nyomja meg a gombot.

7.14.8 A mérőcella nevének megadása
Ebben a menüben adhatók meg nevek a mérőcellákhoz a mérőcellaszám és a
sorozatszám kiegészítéseként.

A menü a -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [LC name] útvonalon
érhető el.

7.14.9 Szervizfunkció
Ebben a menüben kapcsolhatók ki a meghibásodott mérőcellák és aktiválhatók a kicserélt
mérőcellák.

A menü a -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [Service] útvonalon
érhető el.
Megjelenik a Szerviz ablak.

5. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.

1. Jelölje ki a sort, írja be a billentyűzettel a nevet (max. 20 alfanumerikus karakter),
majd nyugtázza a bevitelt.

2. Ismételje meg az eljárást a 2–4. mérőcelláknál.

3. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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Megjelenik a pozíciószám, a sorozatszám, a holtteher és a mérőcellák aktuális felfekvési
súlya.

7.14.9.1 A mérőcella kikapcsolása

Ha hibás mérőcellát érzékelnek, akkor az kikapcsolható. Ekkor a súly a többi mérőcellán
oszlik el.

Megjegyzés:

Járműmérlegek esetében:

A járművel csak a mérőplatform feléig haladjon, hogy a súly eloszlása egyenletes
legyen.

1. Kikapcsoláshoz jelölje meg és hagyja jóvá a meghibásodott mérőcellát.

2. Nyomja meg az [Accept] (Átvesz) programgombot.
A mértékegységet figyelmeztető szimbólum helyettesíti.
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7.14.9.2 A mérőcella aktiválása

7.14.10 Sarokkiegyenlítés
7.14.10.1 A sarokterhelés (holtteher) ellenőrzése

Megjegyzés:

Tartállyal rendelkező mérlegszerkezetek esetén a következőket kell figyelembe venni:

- Aszimmetrikus mérlegszerkezet esetén nincs szükség sarokkiegyenlítésre.

- Azonban szimmetrikus mérlegszerkezet esetén szükség lehet a
sarokkiegyenlítésre.

Hozzárendelés és beszabályozás után a mérőcellák pozíciója egyértelműen meg van
határozva.

7.14.10.2 Mechanikai sarokkiegyenlítés

A mechanikai sarokkiegyenlítést akkor kell elvégezni, ha a mérőcellák terhelése nem
egyenletes, pl. ha a platform billeg.
A mérőcellákon elhelyezkedő holtterhet kiegyenlítőlemezekkel lehet kiegyenlíteni. Ha két
egymással összekapcsolt platformot csatlakoztatnak, akkor a platformoknál egymástól
függetlenül kell elvégezni a sarokterhelés ellenőrzését, ill. a kiegyenlítőlemezek
beépítését.
A finomkiegyenlítés szoftveres sarokkiegyenlítéssel hajtható végre, lásd a 7.14.10.3
fejezetet.

7.14.10.3 Szoftveres sarokkiegyenlítés

Ha a sarkokat egymást követően terhelik, akkor a készülék kijelzőjén mindig ugyanannak
az értéknek kell megjelennie. A túl nagy eltérés szinte mindig ferde beépítésre vagy a
mérőcellák tapadására utal.
Ha a jeleltérések nem szüntethetők meg a gondos beigazítással, akkor szoftveres
kiegyenlítést kell végezni.

1. Az új mérőcella behelyezését és csatlakoztatását követően jelölje meg a kikapcsolt
mérőcella sorát, és nyugtázza a kijelölést.

2. Nyomja meg az [Accept] (Átvesz) programgombot.
Elindul a keresés, majd csak ezt követően ismeri fel a program az új mérőcellát.
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A menü a -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] útvonalon érhető el.

7.14.11 A beszabályozás befejezése/mentése

A beszabályozás az gombbal fejezhető be.
Ha a [New] gombbal végzett újbóli beszabályozáskor nem minden adatot határoztak meg
(pl. nem adták meg/nem írták be a holtterhet), akkor megjelenik egy lekérdezőablak.

1. Nyomja meg a [Modify] programgombot.
2. Válassza ki és hagyja jóvá a [Corner correction] menüpontot.
3. Állítsa a beszabályozósúlyt a mérlegszerkezet egy tartományára.

A pozíciót (pl.: LC 4) a program megjelöli.
4. Hagyja jóvá ezt a pozíciót.

Ezt a ☑ jel mutatja.
5. Vegye le a beszabályozósúlyt.
6. Ismételje meg a 3–5. lépéseket a többi mérőcellánál. A sorrend szabadon

megválasztható.
7. Ha minden mérőcellát egyszer megterheltek, akkor nyomja meg a [Calc]

programgombot a sarokkiegyenlítés elvégzéséhez.

A sikeres sarokkiegyenlítést az "OK" jelzi.

Az összsúly változatlan marad, a program csak az egyes mérőcellák hatását
korrigálja.

8. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.

1. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a beszabályozás befejezéséhez.

2. Hagyja jóvá az gombbal.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

3. Nyomja meg a [Save] (Mentés) programgombot a módosított beszabályozási adatok
mentéséhez.

A nyugtázás a "Saving calibration" üzenettel jelenik meg.
4. Nyomja meg az [Undo] (Mégse) programgombot, ha nem szeretné elmenteni a

módosításokat.
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7.14.12 Paraméterek bevitele

A menü a - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [Calib] - [Param]
útvonalon érhető el.

[Ambient conditions]
Ezzel a paraméterrel határozható meg a mérleg környezete.
Kiválasztás: nagyon stabil, stabil, nem stabil, nagyon nem stabil állapot
[W&M]
Beállítás kalibrálásra kötelezett üzemhez.

Megjegyzés:

A PR 5230transzmitter nem engedélyezett hitelesítéshez.

[Unbal. Check deviat.]
Az elfogadhatósági felügyelet aktiválódik, ha a középértéktől való eltérés nagyobb mint
0%. A program kiszámítja az egyes mérőcellák középértéktől való eltérését.
Beállítható tartomány: 0–100%.
[Standstill time]
A [Standstill time] (Leállítási idő) és a [Standstill range] (Leállítási tartomány) paraméterrel
a mérleg nyugalmi helyzete (stabil egyensúlyi helyzete) határozható meg.
A [Standstill time] paraméter bevitele másodpercben történik.
Megengedett tartomány: 0,00–2 s
Ha az idő beállítása "0", akkor nem kerül sor ellenőrzésre. Az idő nem lehet kisebb a
mérési időnél.
[Standstill range]
Ameddig a súlyváltozások ezen a tartományon belül maradnak, stabil egyensúlyi helyzet
ismerhető fel.

A menüből való kilépést az "Exit calibration" üzenet jelzi.

Ekkor visszalép a kiválasztási menüben.

5. A beszabályozás befejezését követően állítsa a CAL-kapcsolót az elmentett
pozícióba, lásd a 7.1.3.1 fejezetet.
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A [Standstill range] paraméter bevitele "d"-ben történik.
Megengedett tartomány: 0,01–10,00 d.
[Tare timeout]
Megszakítási idő egy végre nem hajtható tárálási/nullára állítási parancshoz (pl. a mérleg
mechanikus kiegyensúlyozatlansága, nem megfelelő szűrőbeállítás, túl nagy felbontás,
túl szűk leállítási feltételek).
A bevitel másodpercben történik.
Megengedett tartomány: 0,0–<2,5>–25 s.
0,0 s esetén a tárálásra csak akkor kerül sor, ha a mérleg már nyugalomban van.
[Zeroset range]
Egy ±tartomány meghatározása, amelyen belül a beszabályozás során a holtteher által
meghatározott nullpont

- a mindenkor megjelenített bruttó súly a nullázó gomb megnyomásával (vagy egy
megfelelő külső paranccsal) nullára állítható, és

- az automatikus nullpont-nyomonkövetés aktív.

Beállítható tartomány: 0,00–10 000,00 d
[Zerotrack indic. range]
Az a kijelzési tartomány, amelyen belül az automatikus nullpont-nyomonkövetés az
eltéréseket kiegyenlíti.
Beállítható tartomány: 0,25…10000,00 d
[Zerotrack step]
Ha a beállított értéknél nagyobb súlybeli ugrás következik be, akkor az automatikus
nyomonkövetés nem működik.
Az automatikus nyomonkövetés lépéseinek beállítható tartománya: 0.25–10 d
[Zerotrack time]
Időintervallum az automatikus nullpont-nyomonkövetéshez.
Beállítható tartomány: 0,1–25 s
0,0 s esetén a nullpont-nyomonkövetés ki van kapcsolva.
[Overload]
Méréstartomány a maximális terhelés (Max.) felett hibajelzés nélkül.
Beállítható tartomány: 0–9 999 999 d
[Minimum weight]
Az a minimális súly, amelynél még kiadható nyomtatási parancs.
Beállítható tartomány: 0–9 999 999 d
[Range mode]
Kiválasztás: <Single range>, Multiple range, Multi-interval
A mérlegek tartományválasztását lásd: 7.12.15.1 és 7.12.15.2 fejezet.

A menüből való kilépéshez és a beállítások mentéséhez nyomja meg az gombot.

7.14.13 A holtteher utólagos korrekciója
Ha pl. dörzsölődés/beégés (a holtteher csökkenése), lerakódások (a holtteher
növekedése) vagy mechanikus változtatások miatt a nullabeállítási tartománynál
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nagyobb mértékben változik meg a tartály/platform súlya, akkor az automatikus
nullpont-nyomonkövetés és a manuális nullabeállítás nem működik.

A nullpont-nyomonkövetéssel vagy nullázással már kihasznált tartomány a [Calibration]

menüpont alatt az gombbal megjeleníthető, ezzel egyidejűleg bekapcsolható a
súlyérték 10-szeres felbontása.

A visszakapcsolás újból az gomb megnyomásával történik.

Megjegyzés:

A mérleg legyen terheletlen!

Ha a nullázási tartományt már kihasználták, akkor elvégezhető a holtteher utólagos
korrekciója anélkül, hogy a többi beszabályozási adatra/paraméterre ez hatással lenne.

Ehhez be kell hívni a beszabályozást a -[Weighing point] - [Weighing point A] -
[Assign] - [Calib] - [Modify] menüpontban, majd a [by load] gombnál lévő [Dead load]
gombbal el kell végezni a holtteher meghatározását (lásd a 7.14.7 fejezetet).

7.14.14 A mérőpont-sorozatszám megjelenítése

A -[Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] - [Search] útvonalon végzett
keresést követően megjelenik a megfelelő mérőpont-sorozatszám.

7.15 Általános paraméterbeállítások
Azok a paraméterbeállítások, amelyek nem függenek össze a mérőelektronikával, több
tartományra vannak osztva.

- Soros interfészek [Serial ports parameter]

- Dátum és idő [Date & Time]

- Kezelési paraméterek [Operating parameter]

- Nyomtatási paraméterek [Printing parameter]

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.
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- Terepi busz paraméterek [Fieldbus parameter]

- Hálózati paraméterek [Network parameter]

- Kijelző konfigurálása [Display items]

- Határértékek konfigurálása [Limit parameter]

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

- Digitális be- és kimenetek konfigurálása [Digital i/o parameter]

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

- Analóg kimenet konfigurálása [Analog output parameter]

7.15.1 Soros interfészek kiválasztása és beállítása
Ebben a menüpontban állíthatók be az interfészek.

Válassza ki a [Serial ports parameter] elemet, és hagyja jóvá.
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7.15.1.1 Nyomtatóprotokoll

Megjelenik az alábbi ablak.

1. Válassza ki a [Printer] (Nyomtató) elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
Megjelenik a kiválasztott interfész.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
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Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki a paramétereket, és hagyja jóvá.
5. Az adott kiválasztási ablakban válassza ki a megfelelő értéket, és hagyja jóvá.

6. Nyomja meg az gombot az előző ablakba való visszatéréshez.
7. Nyomja meg a [Config] programgombot a nyomtatási beállítások meghatározásához.

Megjelenik az alábbi ablak.

8. Válassza ki a paramétereket, és hagyja jóvá.
9. Az adott kiválasztási ablakban válassza ki a megfelelő értéket, és hagyja jóvá.

10. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.
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7.15.1.2 Távkijelző-protokoll

1. Válassza ki a [Remote display] (Távkijelző) elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
Megjelenik a kiválasztott interfész.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki a [Baudrate] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, és hagyja jóvá.
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7.15.1.3 ModBus-RTU protokoll

6. Válassza ki a [Mode] (Mód) elemet, és hagyja jóvá.
7. Ha több távkijelző is csatlakozik, akkor válassza ki a "multiple transmitters" módot.

Ha csak 1 készülék csatlakozik egy távkijelzőhöz (normál eset), akkor a [Mode]
beállítása "single transmitter" legyen.

8. Adja meg a saját készülékcímet (itt: A) és a szolgakészülék címét (itt: B), és hagyja
jóvá.

9. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.

1. Válassza ki a [ModBus-RTU] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
Megjelenik a kiválasztott interfész.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
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7.15.1.4 SMA-protokoll

Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki és hagyja jóvá a [Baudrate] menüpontot.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, és hagyja jóvá.
6. Válassza ki a [Parity] elemet, és hagyja jóvá.

Megjelenik egy kiválasztóablak.
7. Válassza ki a megfelelő paritást, és hagyja jóvá.
8. Válassza ki a [Slave ID] elemet, és hagyja jóvá.
9. Adja meg a Slave-címet (itt: 65), és hagyja jóvá.

10. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.

1. Válassza ki az [SMA] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
Megjelenik a kiválasztott interfész.
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7.15.1.5 EW-Com protokoll

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki a [Baudrate] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, és hagyja jóvá.

6. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.

1. Válassza ki az [EW-Com] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
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Megjelenik a kiválasztott interfész.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki a [Protocol] (Protokoll) elemet, és hagyja jóvá.

V1 = régi kommunikációs programokhoz

V2 = receptvezérlőhöz

V3 = OPC-hez

Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Hagyja jóvá a megfelelő kiválasztást.
6. Válassza ki a [Baudrate] elemet, és hagyja jóvá.

Megjelenik egy kiválasztóablak.
7. Válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, és hagyja jóvá.
8. Válassza ki a [Bits] elemet, és hagyja jóvá.

Megjelenik egy kiválasztóablak.
9. Válassza ki a megfelelő bitszámot, és hagyja jóvá.
10. Válassza ki a [Slave ID] elemet, és hagyja jóvá.
11. Adja meg a címet (A–Z), és hagyja jóvá.

12. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.
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7.15.1.6 xBPI-protokoll

1. Válassza ki az [xBPI-Port] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő interfészt.
Megjelenik a kiválasztott interfész.

3. Nyomja meg a [Param] programgombot a paraméterek beállításához.
Megjelenik az alábbi ablak.

4. Válassza ki a [Baudrate] elemet, és hagyja jóvá.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

5. Válassza ki a megfelelő átviteli sebességet, és hagyja jóvá.
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7.15.2 Dátum és időpont
Ebben a menüpontban állítható be a dátum és az idő.

6. Válassza ki és hagyja jóvá a [Stopbits] menüpontot.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

7. Válassza ki a megfelelő Stop bitet, és hagyja jóvá.

8. Nyomja meg kétszer az gombot a menüből való kilépéshez és a mentéshez.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a [Date & Time] menüpontot.
Megjelenik az alábbi ablak.

2. Jelölje ki az egyes számjegyeket, és a billentyűzettel írja felül ezeket, majd hagyja
jóvá az adatbevitelt.
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7.15.3 Kezelési paraméterek
Ebben a menüpontban határozhatók meg a kezelési paraméterek.

A menü a -[Operating parameter] útvonalon érhető el.

[Application]
Az alkalmazás kiválasztása: Standard, EasyFill
[Address]
Készülékcím, pl. nyomtatás megadásához.
Bevitel: A–Z
[PIN]
Ezzel a hozzáférési kóddal védhető a rendszer beállítása a jogosulatlan kezeléssel
szemben.
Beírható kód: max. 6 jegyű szám
Ameddig ebben a menüben tartózkodik, addig a szám tetszőlegesen felülírható.
Ha a [PIN] beállítása "0", akkor a program nem kér hozzáférési kódot.

Megjegyzés:

SUPER-PIN

Ha elfelejtették a hozzáférési kódot, akkor a Beállítás menü a "212223" SUPER-PIN
használatával oldható fel.

[Sequence number]
A sorszám (az egyes nyomtatási feladatok számlálója) számlálása automatikus (max.
999 999 999), és adott esetben itt állítható vissza a kiindulási értékre.
A sorszám megjelenhet a kinyomtatott példányon is (opcionális).

3. Jelölje ki az egyes számjegyeket, és a billentyűzettel írja felül ezeket, majd hagyja
jóvá az adatbevitelt.

4. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

[SetTareKey]
Kiválasztás: disabled, tare & reset tare, tare & tare again
A tárálási funkciók (VNC/internetböngésző kezelése) átkapcsolhatók:

- A [tare & reset tare] menüponttal végezhető a tárálás, ha korábban nem végeztek
tárálást, illetve megszüntethető a korábbi tárálás.

- A [tare & tare again] menüponttal a program minden tárálási parancsnál átveszi az
aktuális értéket a táramemóriába, és a nettó érték kijelzője "0" értékre áll.

A tárálási parancsnak nincs funkciója, ha a [disabled] opció van beállítva.
[SetZeroKey]
Kiválasztás: disabled, only when not tared, reset tare on zeroset
A nullázási funkció (VNC/internetböngésző kezelése) az [only when not tared] beállítással
a bruttó módra korlátozható, vagy a [reset tare on zeroset] menüponttal automatikusan
átváltható a bruttó módba.
Ha ezeknél a beállításoknál a nullázás nem működik, akkor ennek az az oka, hogy a
beállított nullabeállítási tartományt (a holtteher által meghatározott nullpont körül) már
használja az előző nullázás és/vagy az automatikus nullabeállítás.
A nullázás a [disabled] opcióval kapcsolható ki.

Az gombbal lépjen vissza a Beállítás menübe.
Paraméterek módosításakor az alábbi lekérdezőablak jelenik meg.

A [Yes] (Igen) gombbal elmenti az adatokat.
A [No] (Nem) gombbal adatmódosítás nélkül kilép a menüből.

7.15.4 Nyomtatási paraméterek

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.
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Ebben a menüpontban határozhatók meg a nyomtatási paraméterek.

A menü a -[Printing parameter] útvonalon érhető el.

[Printing mode]
Nyomtatási mód
Kiválasztás: <Triggered> egyszeri nyomtatásindítás, Cyclic (ciklikus), Cyclic with enable
(ciklikus, engedélyezéssel)
[Printing interval]
Nyomtatási intervallum
Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a [Cyclic] vagy [Cyclic with enable] nyomtatási
módot választották.
Bevitel: 1–250
[Printing interval unit]
A nyomtatási intervallum mértékegysége
Kiválasztás: Seconds (másodperc), Minutes (perc), Hours (óra), Meas. time (mérési idő)
[Printlayout Item 1…6]
Az 1–6. sor nyomtatási formátuma
Kiválasztás: -none- (Nincs nyomtatandó példány; akkor választja ki a rendszer, ha 6
elemnél kevesebbet kell kinyomtatni.), Gross weight (Bruttó súly), Net weight (Nettó súly),
Tare weight (Tárasúly), Date & Time (A dátum és idő nyomtatása NN.HH.ÉÉÉÉ ÓÓ:PP:MM
formátumban történik.), Sequence number (az egyes nyomtatási feladatok számlálója,
max. 6 számjegy, a #999999 után #000001 következik), CR/LF (Sorvég és soremelés),
Device address (Eszközcím), displayed weight (Megjelenített súly), Formfeed (Lapdobás)

Megjegyzés:

Ha az [OIML], az [NTEP] vagy az [NSC] opciót választották, csak a nyugalmi állapotra
vonatkozó követelmények teljesülésekor kerül sor a nyomtatásra.

A súly "< >" szimbólumokkal jelenik meg.

[NTEP] vagy [NSC] esetén a bruttó súlyt "G" (egyéb esetben "B") betű jelzi.

Az gombbal lépjen vissza a Beállítás menübe.
Paraméterek módosításakor az alábbi lekérdezőablak jelenik meg.
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A [Yes] (Igen) gombbal elmenti az adatokat.
A [No] (Nem) gombbal adatmódosítás nélkül kilép a menüből.
Ha csatlakoztatták és beállították a nyomtatót (lásd a FEHLER fejezetet), a konfigurációs

dokumentum nyomtatása a(z egymás után megnyomott) és gombbal indítható
el.

7.15.5 Terepi busz paraméterek
Ebben a menüpontban határozhatók meg a terepi busz paraméterei.

A menü a -[Fieldbus parameter] útvonalon érhető el.
Ez a menüpont csak akkor választható ki, ha telepítettek terepi busz kártyát.
A készülékverziótól függően automatikusan megjelenik a megfelelő protokoll:

- [ProfiBus-DP] a PR 1721/41 készülékekhez

- [InterBus-S] a PR 1721/42 készülékekhez

- [DeviceNet] a PR 1721/44 készülékekhez

- [CC-Link] a PR 1721/45 készülékekhez

Megjegyzés:

A terepi busz kártya nem támogatja az "EasyFill" alkalmazást.

- [ProfiNet I/O] a PR 1721/46 készülékekhez

- [EtherNet-IP] a PR 1721/47 készülékekhez

Példa:
PR 1721/46 ProfiNet I/O
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Megjegyzés:

Az egyes paraméterek a terepi busz típusától függenek.

Az gombbal lépjen vissza a Beállítás menübe.
Az alábbi lekérdezőablak jelenik meg.

A [Yes] (Igen) gombbal elmenti az adatokat.
A [No] (Nem) gombbal adatmódosítás nélkül kilép a menüből.

7.15.5.1 A ProfiBus-DP beállításai S7 készülékhez

Előfeltételek:

- Telepítették a PR 1721/41 ProfiBus-DP készüléket.

- A paramétereket kiválasztották és elmentették.

Kártyateszt:
A készülék kijelzőjén megjelenik a terepi busz kártya állapota.

Az - [HW-Slots] - [Slot 2] alatt jelenik meg minden be- és kimenet.
Eljárásmód:
1. Hozza létre az adatkapcsolatot a PLC-vel (itt: SIEMENS S7-300/400, ill. S7-1500).
2. Hozza létre vagy nyissa meg a projektet a "SIMATIC MANAGER" kezelőben.
3. Töltse be a "sart5230.gsd" fájlt a CD-lemezről, és telepítse a fejlesztői környezetben.
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Megjegyzés:

Lásd 12.2 c. fejezetet

Példa:

Le kell olvasni a bruttó súlyt.

I/O szélesség = 8 bájt, 0–7 bájt között számítva

7.15.5.2 A DeviceNet beállításai Rockwell munkaállomáshoz

Előfeltételek:

- Telepítették a PR 1721/44 DeviceNet készüléket.

- A paramétereket kiválasztották és elmentették.

Kártyateszt:
A készülék kijelzőjén megjelenik a terepi busz kártya állapota.

Az - [HW-Slots] - [Slot 2] alatt jelenik meg minden be- és kimenet.
Eljárásmód:

Megjegyzés:

Lásd 12.2 c. fejezetet

Példa:

Le kell olvasni a bruttó súlyt.

I/O szélesség = 8 bájt, 0–7 bájt között számítva

7.15.5.3 A ProfiNet I/O beállításai S7 készülékhez

Előfeltételek:

- Telepítették a PR 1721/46 ProfiNet I/O készüléket.

Kártyateszt:
A készülék kijelzőjén megjelenik a terepi busz kártya állapota.

Az - [HW-Slots] - [Slot 2] alatt jelenik meg minden be- és kimenet.
Eljárásmód:

FIGYELEM

Lehetséges hálózati problémák
A hardver konfigurációjához és hozzárendeléséhez, ill. a letöltéshez egyértelmű
készüléknevet kell megadni.

4. Adja hozzá a PR 5230 készüléket a projekthez, és rendelje hozzá az I/O-
tartományokat.

1. Regisztrálja a "sag_5230.eds" fájlt a "Hardware Installation Tool" eszközzel.
2. Válassza ki a készüléket a katalógusból, és illessze be az I/O-konfigurációba.

1. Hozza létre az adatkapcsolatot a PLC-vel (itt: SIEMENS S7-300/400, ill. S7-1500).
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Megjegyzés:

Lásd 12.2 c. fejezetet

Példa:

Le kell olvasni a bruttó súlyt.

I/O szélesség = 8 bájt, 0–7 bájt között számítva

7.15.5.4 Az EtherNet-IP beállításai Rockwell munkaállomáshoz

Előfeltételek:

- Telepítették a PR 1721/47 DeviceNet EtherNet-IP készüléket.

Kártyateszt:
A készülék kijelzőjén megjelenik a terepi busz kártya állapota.

Az - [HW-Slots] - [Slot 2] alatt jelenik meg minden be- és kimenet.
Eljárásmód:

Megjegyzés:

Lásd 12.2 c. fejezetet

Példa:

Le kell olvasni a bruttó súlyt.

I/O szélesség = 8 bájt, 0–7 bájt között számítva

7.15.6 Hálózati paraméterek
Ebben a menüpontban határozhatók meg a hálózati kapcsolatok (beépített LAN-adapter)
hálózati paraméterei.

A menü a - [Network parameter] útvonalon érhető el.

2. Írja be az IP-címet és a hálózati maszkot a - [Fieldbus parameter] menüpont
alatt, és hagyja jóvá.

3. Adja hozzá a PR 5230 készüléket a projekthez, és rendelje hozzá az I/O-
tartományokat.

4. Rendelje hozzá a készüléknevet a PR 5230 készülékhez.

1. Írja be az IP-címet és a hálózati maszkot a - [Fieldbus parameter] menüpont
alatt, és hagyja jóvá.

2. Regisztrálja a "sag_5230_Ethernetip.eds" fájlt a "Hardware Installation Tool"
eszközzel.

3. Válassza ki a készüléket a katalógusból, és illessze be az I/O-konfigurációba.
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[HW address]
Ez a paraméter nem módosítható, mivel a fix címet a készülék határozza meg.
[Hostname]

FIGYELEM

Lehetséges hálózati problémák
A gazdagép neve csak egyszer lehet kiosztva a hálózatban!

A felhasználó által szabadon megválasztott készüléknévre a következő korlátozások
érvényesek:

- Minimum 2, maximum 24 karakterből állhat.

- Az 1. karakternek betűnek kell lennie, szóköz használata nem megengedett.

- Engedélyezett karakterek: 0–9 és A–Z (kis- és nagybetűk között nincs különbség).

- "-" vagy "." szerepelhet a névben, de ezek nem állhatnak a név végén, és nem
követhetik egymást.

Bevitel: billentyűzettel
[DHCP]
Ha pipát ☑ tettek a jelölőnégyzetbe (előzetes beállítás: a DHCP be van jelölve), akkor a
kiszolgáló automatikusan kiosztja az IP-címet, az alhálózati maszkot és a standard
átjárót.
Ha nem tettek pipát ☐ a jelölőnégyzetbe, akkor az [IP address], [Subnetmask] és [Default
gateway] beállításokat egyeztetni kell a felelős rendszergazdával, és azt követően kell
beállítani.
[VNC-Client]
Ezzel a címmel engedélyezhető a távoli hozzáférés, lásd a következő táblázatot.

Felhasználó Cím Leírás

VNC-Client 0.0.0.0. Nem engedélyezett a VNC-kapcsolaton keresztüli
hozzáférés.

VNC-Client 172.24.21.101 Csak ezzel a címmel rendelkező kliensek férhetnek
hozzá a készülékhez.
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Felhasználó Cím Leírás

VNC-Client 172.24.21.255 A 172.24.21.1 - ..254 címtartományba tartozó min-
den kliens számára biztosított a hozzáférés.

VNC-Client 255.255.255.255 Bármilyen címmel rendelkező kliens hozzáférhet.

Megjegyzés:

Az [IP Address], [Subnetmask] és [Default gateway] beállítása kapcsán feltétlenül
forduljon a felelős rendszergazdához.

Az gombbal lépjen vissza a Beállítás menübe, és mentse el a módosításokat.

7.15.7 A kijelző konfigurálása
Ebben a menüpontban határozhatók meg a kijelző sorai.

A menü a -[Display items] útvonalon érhető el.

Az első sor nem módosítható.
A lehetséges beállításokhoz lásd a 3.4.3.3 fejezetet.

7.15.8 A határértékek konfigurálása

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

Ebben a menüpontban határozhatók meg a határértékek paraméterei.
Minden határérték be- és kikapcsolási pontból áll a hiszterézis definiálásához. A 3
értékpárt azonos séma szerint kell megadni. A határértékek mindig a bruttó súlyra
vonatkoznak. A határértékek SPM-címeit lásd a 13.4 fejezetben.
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FIGYELEM

Egy xBPI mérőpont határértékei mérlegspecifikusak!
A határértékek beírásakor a mérlegnek aktívnak kell lennie.

Konfigurálást követően a skála és az egység nem cserélhető.
A következőt kell beállítani: [Weighingpoint/xBPI-Scale] - [Setup] - [Configuration] -
[Application settings] - [Number of units] "1 Weight"

A határértékek paramétereit a -[Limit parameter] menüpont alatt lehet
meghatározni.

A konfiguráláshoz be kell tartani a következő sorrendet:
1. Határértékek meghatározása.
2. Művelet meghatározása.
3. Feltétel meghatározása.
4. Paraméterek mentése.
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7.15.8.1 Határértékek meghatározása

1. példa:

Az 1. határérték (Limit 1) kimeneti jele (Limit 1 out) a 900 kg-os súly (Wgt) fölött "ki" (OFF)
állapotba kapcsol.
A 2. határérték (Limit 2) kimeneti jele (Limit 2 out) 290 kg alatt "ki" (OFF) állapotba
kapcsol.
Mindkét határérték 10 kg-os hiszterézissel rendelkezik.
Feszültségkiesés esetén mindkét kimenet "ki" (OFF) állapotba kapcsol, és így egyszerre
mutatja az alultöltést és a túltöltést.
2. példa:

Ha az 1. és 2. határérték (Limit 1 és Limit 2) azonos a "be" és "ki" állapothoz (on = off),
akkor

- az 1. kimenet (Limit 1 out) "be" (ON) állapotba kapcsol, ha a súly (Wgt) meghaladja az
értéket.

7 Üzembe helyezés Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-199



- a 2. kimenet (Limit 2 out) "ki" (OFF) állapotba kapcsol, ha a súly (Wgt) az érték alá
csökken.

7.15.8.2 Művelet meghatározása

A következő táblázat a lehetséges műveleteket ismerteti.

Kiválasztási lista a műveletekhez [Action]

Funkció SPM-bit Leírás

-no action- --- Nincs funkciója

set marker 1 X64 = 1 1. jelölő megadása

set marker 2 X65 = 1 2. jelölő megadása

set marker 3 X66 = 1 3. jelölő megadása

clr marker 1 X64 = 0 1. jelölő törlése

clr marker 2 X65 = 0 2. jelölő törlése

clr marker 3 X66 = 0 3. jelölő törlése

Megjegyzés:

Az I/O-paraméterekben a határértékek közvetlenül hozzárendelhetők a kimenetekhez.

Minden határértékhez beállíthatók jelölők (itt: lásd a 2. példát).

1. Válassza ki a megfelelő sorokat.
2. A billentyűzettel írja be a kívánt értékeket (itt: lásd a 2. példát), és hagyja jóvá.
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7.15.8.3 Feltétel meghatározása

A jelölők összekapcsolhatók egy feltétellel [Condition] is.
A következő táblázat a lehetséges feltételeket ismerteti.

Kiválasztási lista a feltételekhez [condition]

Funkció SPM-bit Leírás

no condition --- nincs feltétel

actual diginp1 X00 = 0 1. digitális bemenet: nem aktív

actual diginp2 X01 = 0 2. digitális bemenet: nem aktív

actual diginp3 X02 = 0 3. digitális bemenet: nem aktív

limit 1 out X16 = 0 1. határjel: nem aktív

limit 2 out X17 = 0 2. határjel: nem aktív

limit 3 out X18 = 0 3. határjel: nem aktív

ADU error X32 = 0 Általános hiba a mérőpontban: nem
aktív (nincs hiba)

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a megfelelő határérték műveletsorát.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő sort a jelölő megfelelő határértékhez való
beállításához (itt: Ha túllépik a 900 g értéket, a program beállítja az 1. jelölőt).

3. Adott esetben válasszon ki és hagyjon jóvá más jelölőket.
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Funkció SPM-bit Leírás

above Max X33 = 0 Súly a Max. érték fölött: nem aktív

overload X34 = 0 Súly a Max. + "overload" érték fölött:
nem aktív

below zero X35 = 0 Súly nincs a nulla érték alatt

center zero X36 = 0 Súly nincs a nulla körüli ¼ d tartomány-
ban

inside ZSR X37 = 0 Súly nincs a nullázási tartományban

standstill X38 = 0 A leállítás nem aktív

out X39 = 0 Súly nincs a nulla érték alatt vagy a
Max. érték fölött

command error X48 = 0 Csak belső használatra.

command busy X49 = 0 Csak belső használatra.

power fail X50 = 0 A "hálózat be" után adja meg a rends-
zer (= tápellátás-kimaradás): nem aktív

test active X56 = 0 Az analóg teszt nem indult el.

cal active X57 = 0 Csak belső használatra.

tare active X58 = 0 A készülék nincs tárálva.

marker bit 1 X64 = 0 Az 1. jelölő bit nincs megadva, a "hálóz-
at be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 2 X65 = 0 A 2. jelölő bit nincs megadva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 3 X66 = 0 A 3. jelölő bit nincs megadva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

actual diginp1 X00 = 1 1. digitális bemenet: aktív

actual diginp2 X01 = 1 2. digitális bemenet: aktív

actual diginp3 X02 = 1 3. digitális bemenet: aktív

limit 1 out X16 = 1 1. határjel: aktív

limit 2 out X17 = 1 2. határjel: aktív

limit 3 out X18 = 1 3. határjel: aktív

ADU error X32 = 1 Általános hiba a mérőpontban

above Max X33 = 1 Súly a Max. érték fölött

overload X34 = 1 Súly a Max. + "overload" érték fölött

below zero X35 = 1 Súly a nulla érték alatt

center zero X36 = 1 Súly a nulla körüli ¼ d tartományban

inside ZSR X37 = 1 Súly a nullázási tartományban
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Funkció SPM-bit Leírás

standstill X38 = 1 A leállítás aktív

out X39 = 1 Súly a nulla érték alatt vagy a Max.
érték fölött

command error X48 = 1 Csak belső használatra.

command busy X49 = 1 Csak belső használatra.

power fail X50 = 1 A "hálózat be" után adja meg a rends-
zer (= tápellátás-kimaradás)

test active X56 = 1 Az analóg teszt elindult.

cal active X57 = 1 Csak belső használatra.

tare active X58 = 1 A készülék tárálva.

marker bit 1 X64 = 1 Az 1. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 2 X65 = 1 A 2. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 3 X66 = 1 A 3. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a megfelelő határérték feltételsorát.
Megjelenik egy kiválasztóablak.
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7.15.8.4 Paraméterek mentése

7.15.9 Digitális bemenetek konfigurálása
A 3 bemenet mindegyikén meghatározható egy művelet a 0-ról 1-re (on) és az 1-ről 0-ra
(off) történő jelcseréhez is.
A digitális bemenetek feltételekkel kapcsolhatók össze egymással, amelyeknek a
műveletek előtt teljesülniük kell.

A digitális bemenetek paramétereit a -[Digital i/o parameter] menüpont alatt lehet
meghatározni.

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő sort (itt: a leállítás aktív).
3. Adott esetben válasszon ki és hagyjon jóvá további feltételeket a többi

határértékhez.

A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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A konfiguráláshoz be kell tartani a következő sorrendet:
1. Művelet meghatározása
2. Feltétel meghatározása
3. Paraméterek mentése

7.15.9.1 Művelet meghatározása

A következő táblázat a lehetséges műveleteket ismerteti.

Kiválasztási lista a bemenetek műveleteihez: [Input 1/2/3 on/off]

Funkció SPM-bit Leírás

-no action- --- Nincs funkciója

set marker 1 X64 = 1 1. jelölő megadása

set marker 2 X65 = 1 2. jelölő megadása

set marker 3 X66 = 1 3. jelölő megadása

select net X72 = 1 Nettó kiválasztása

set zero X112 = 1 Nulla megadása

set tare X113 = 1 Tára megadása

reset tare X114 = 1 Tárálás megszüntetése

set test X115 = 1 Analóg teszt aktiválása

reset test X116 = 1 Analóg teszt befejezése

reset PWF X117 = 1 Power fail (tápellátás-kimaradás) viss-
zaállítása

set fixtare X118 = 1 Fix táraérték megadása (érték kivétele a
D31 címből táraértékként)

get fixtare X119 = 1 Bruttó érték a D31 címre fix táraérték-
ként

clr marker 1 X64 = 0 1. jelölő törlése

clr marker 2 X65 = 0 2. jelölő törlése

clr marker 3 X66 = 0 3. jelölő törlése

select gross X72 = 0 Bruttó súly elhelyezése a D11 cím alatt

Minden digitális bemenethez választhatók műveletek (megadhatók bitek) (lásd a
táblázatot).
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Az 1. bemenet emelkedő oldalához tartozó művelet határozható meg (itt: ha a
bemeneti jel 0-ról 1-re változik, az tárálási parancsot vált ki).

Ennek megfelelően beállítható egy művelet az ereszkedő oldalhoz.

7.15.9.2 Feltétel meghatározása

Minden egyes digitális bemenet kiválasztott művelete egy feltétellel kapcsolható össze a
0-ról 1-re (on) vagy az 1-ről 0-ra (off) történő jelcseréhez, amely feltételnek teljesülnie
kell. A feltétel a 7.15.8.3 fejezetben található kiválasztási listából választható ki.
A [no condition] feltétel választása esetén nincs megállapított feltétel. Ebben az esetben a
program közvetlenül végrehajtja a műveletet.

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a megfelelő sort (itt: Input 1 on).

Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő sort.
3. Adott esetben válasszon ki más műveleteket is (adjon meg biteket), és hagyja jóvá.
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7.15.9.3 Paraméterek mentése

7.15.10 Digitális kimenetek konfigurálása
Az [Output 1] (1. kimenet) – [Output 3] (3. kimenet) kívánt funkciójának konfigurálásához
válasszon ki egy jelet a listából.
A kimenet felveszi a megfelelő állapotot.

Kiválasztási lista a kimentek funkciójához

Funkció SPM-bit Leírás

no condition --- nincs feltétel

actual diginp1 X00 = 0 1. digitális bemenet: nem aktív

actual diginp2 X01 = 0 2. digitális bemenet: nem aktív

actual diginp3 X02 = 0 3. digitális bemenet: nem aktív

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a megfelelő paraméter feltételsorát.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő sort (itt: ha az 1. bemenet 0-ról 1-re vált, [Input
1 on], akkor csak abban az esetben indul tárálási jel, ha teljesül a [Condition] alatt
megadott feltétel (Limit 1 out = aktív)).

3. Adott esetben válasszon ki és hagyjon jóvá további feltételeket a többi
paraméterhez.

A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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Funkció SPM-bit Leírás

limit 1 out X16 = 0 1. határjel: nem aktív

limit 2 out X17 = 0 2. határjel: nem aktív

limit 3 out X18 = 0 3. határjel: nem aktív

ADU error X32 = 0 Általános hiba a mérőpontban: nem
aktív (nincs hiba)

above Max X33 = 0 Súly a Max. érték fölött: nem aktív

overload X34 = 0 Súly a Max. + "overload" érték fölött:
nem aktív

below zero X35 = 0 Súly nincs a nulla érték alatt

center zero X36 = 0 Súly nincs a nulla körüli ¼ d tartomány-
ban

inside ZSR X37 = 0 Súly nincs a nullázási tartományban

standstill X38 = 0 A leállítás nem aktív

out (of range) X39 = 0 Súly nincs a nulla érték alatt vagy a
Max. érték fölött

command error X48 = 0 Csak belső használatra.

command busy X49 = 0 Csak belső használatra.

power fail X50 = 0 A "hálózat be" után adja meg a rends-
zer
(= tápellátás-kimaradás): nem aktív

test active X56 = 0 Az analóg teszt nem indult el.

cal active X57 = 0 Csak belső használatra.

tare active X58 = 0 A készülék nincs tárálva.

marker bit 1 X64 = 0 Az 1. jelölő bit nincs megadva, a "hálóz-
at be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 2 X65 = 0 A 2. jelölő bit nincs megadva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 3 X66 = 0 A 3. jelölő bit nincs megadva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

actual diginp1 X00 = 1 1. digitális bemenet: aktív

actual diginp2 X01 = 1 2. digitális bemenet: aktív

actual diginp3 X02 = 1 3. digitális bemenet: aktív

limit 1 out X16 = 1 1. határjel: aktív

limit 2 out X17 = 1 2. határjel: aktív

limit 3 out X18 = 1 3. határjel: aktív
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Funkció SPM-bit Leírás

ADU error X32 = 1 Általános hiba a mérőpontban

above Max X33 = 1 Súly a Max. érték fölött

overload X34 = 1 Súly a Max. + "overload" érték fölött

below zero X35 = 1 Súly a nulla érték alatt

center zero X36 = 1 Súly a nulla körüli ¼ d tartományban

inside ZSR X37 = 1 Súly a nullázási tartományban

standstill X38 = 1 A leállítás aktív

out (of range) X39 = 1 Súly a nulla érték alatt vagy a Max.
érték fölött

command error X48 = 1 Csak belső használatra.

command busy X49 = 1 Csak belső használatra.

power fail X50 = 1 A "hálózat be" után adja meg a rends-
zer (= tápellátás-kimaradás)

test active X56 = 1 Az analóg teszt elindult.

cal active X57 = 1 Csak belső használatra.

tare active X58 = 1 A készülék tárálva.

marker bit 1 X64 = 1 Az 1. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 2 X65 = 1 A 2. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

marker bit 3 X66 = 1 A 3. jelölő bit meg van adva, a "hálózat
be" utasítást követően a jelölők viss-
zaállnak.

Példa: [overload] (túlterhelés) funkció
SPM-bit [X34 = 1]
A funkció és a kimenet aktív (pl.: ha elérték az "overload" állapotot, akkor világít egy
lámpa).
SPM-bit [X34 = 0]
A funkció aktív és a kimenet nem aktív (pl.: ha elérték az "overload" állapotot, akkor
kialszik egy lámpa).

A digitális kimenetek paramétereit a -[Digital i/o parameter] menüpont alatt lehet
meghatározni.

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

7 Üzembe helyezés Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-209



Példa:

1. Jelölje meg és hagyja jóvá az [Output 1] beállítást.

Az 1. kimenet [Output 1] igazzá (aktívvá) válik, ha a súlyérték nulla alá csökken
(X35 = 1).

Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Válassza ki és hagyja jóvá a [below zero] menüpontot.
3. Jelölje meg és hagyja jóvá az [Output 2] beállítást.

A 2. kimenet [Output 2] igaz (aktív) marad mindaddig, amíg a súlyérték nem
haladja meg a Max értéket (X33 = 0).

Megjelenik egy kiválasztóablak.
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4. Válassza ki és hagyja jóvá az [above MAX] menüpontot.
5. Jelölje meg és hagyja jóvá az [Output 3] beállítást.

A 3. kimenet [Output 3] igazzá (aktívvá) válik, ha a súly a nulla ±¼ értékre áll (X36
= 1).

Megjelenik egy kiválasztóablak.

6. Válassza ki és hagyja jóvá a [center zero] menüpontot.
Megjelenik a menü.

7. A menüből való kilépéshez és a mentéshez nyomja meg az programgombot.
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7.15.11 Határértékek és digitális ki-/bemenetek kijelzése
7.15.11.1 VNC-kijelző

Az állapot jobbról balra jelenik meg.

7.15.11.2 Készülékkijelző

Az állapot balról jobbra jelenik meg.

7.15.12 Analóg kimenet konfigurálása

Megjegyzés:

Ez a menüpont csak akkor áll rendelkezésre, ha a -[Operating parameter]-
[Application] alatt a "Standard" beállítást választották.

A mérőpont súlyértéke átadódik a kimenetre.

Az analóg kimenet paramétereit a -[Analog output parameter] menüpont alatt lehet
meghatározni.
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Az analóg kimenet a következő táblázat szerint konfigurálható.

Paramétertáblázat

Menüpont Kiválasztás Leírás

[no output] Analóg kimenet nincs használatban.

[Gross D08] Bruttó súly kiadása.

[Net if tared D09] Csak táráláskor nettó súly kiadása, egyébként
bruttó súly kiadása.

[Selected D11] A bruttó/nettó érték megjelenítése a kijelzőn, az
X72 SPM bit függvényében.

[Analog mode]

[Transparent D30] Érték megjelenítése D30-ban.

[0…20 mA] 0–20 mA kiadása.[Analog range]

[4…20 mA] 4–20 mA kiadása.

[0 mA] Kimenet beállítása 0 mA értékre.

[4 mA] Kimenet beállítása 4 mA értékre.

[20 mA] Kimenet beállítása 20 mA értékre.

[Output on error]

[hold] Utolsó kimeneti érték megtartása.

[0 mA] Kimenet beállítása 0 mA értékre.

[4 mA] Kimenet beállítása 4 mA értékre.

[20 mA] Kimenet beállítása 20 mA értékre.

[Output if < 0]

[linear] A kimenet 4 mA alá csökken, egészen a korlátozá-
sig (4–20 mA esetén).

[0 mA] Kimenet beállítása 0 mA értékre.

[4 mA] Kimenet beállítása 4 mA értékre.

[20 mA] Kimenet beállítása 20 mA értékre.

[Output if > Max]

[linear] A kimenet 20 mA fölé emelkedik, egészen a kor-
látozásig.

[Weight at 0/4 mA] Súlyérték 0/4 mA kimenethez.
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Menüpont Kiválasztás Leírás

[Weight at 20 mA] Súlyérték 20 mA kimenethez.

Az gombbal lépjen vissza a Beállítás menübe, és mentse el az értéket.

Megjegyzés:

Az analóg kimeneti feszültséghez lásd a 9.1.2.1 fejezetet.

7.16 Rendszerinformációk
Ebben a menüben jelennek meg a rendszerrel kapcsolatos információk.
Ezenkívül itt tesztelhetők a be- és kimenetek, lásd a 9.1.2.2 fejezetet.

Megjegyzés:

Az gomb további funkciókkal is rendelkezik, lásd a 7.12.2.2 és a 7.12.10 fejezetet.

7.16.1 A verzió megjelenítése

Nyomja meg az gombot a menübe való belépéshez.

1. Erősítse meg a [Show status] menüpontot.
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7.16.2 Az állapot kijelzése

[Firmware]

A firmware verziószáma és létrehozási dátuma

[PRxxxx-Application]

Az alkalmazás verziószáma és létrehozási dátuma

[BIOS]

A BIOS verziószáma és létrehozási dátuma

[Boardnumber]

9 jegyű NYÁK-szám

A következő információk jelennek meg:

2. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.

1. Válassza ki a [Show status] menüpontot.

[Free system RAM]

A rendszer szabad munkamemóriája

[Clock battery]

Állapotkijelző

A következő készülékállapotok jelennek meg:
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7.16.3 Hardveropciók megjelenítése

ok = a feszültség megfelelő

low = túl alacsony a feszültség

[CAL-Switch]

Állapotkijelző

[opened] = nyitva, nincs írásvédelem.

[closed] = zárva, az írásvédelem aktív.

2. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a [Show HW-slots] menüpontot.

1. sor

Standard interfész, soros

2. sor

Standard interfész, analóg kimenetek

3. sor

Standard interfész, digitális I/O-k

A következő készülékállapotok jelennek meg:
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7.16.4 Pendeo adatok megjelenítése

4. sor

A jelű bővítőnyílás, mérőelektronika

Az elemleírás megjeleníti a mérőpont sorozatszámát és a termelés dátumát.

2. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.

1. Válassza ki és hagyja jóvá a [Show Pendeo data] menüpontot.

[Zero correction] (Nullpontkorrekció)

Megjelenik az alkalmazott nullpontkorrekció.

[Communication error count] (Kommunikációs hiba számlálója)

Megszámolja és megjeleníti a mérőcellák kommunikációs hibáit (időtúllépéseit).

[LC 1…n]

Oszlopdiagramos kijelzés

Megjelenik egy információs ablak.
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Az oszlopdiagram három tartományt jelenít meg:

A

Holtteher (kalibrálással módosítható)

B

Emax névleges terhelés (a mérőcella maximális kapacitása) a holtteherrel együtt
(a mérőcella értéke, nem módosítható)

C

Max. üzemi terhelés a holtteherrel együtt (a mérőcella értéke, nem módosítható)

A színek jelentése a következő:

Piros

A súlyérték a maximális terhelés (túlterhelés) fölött, illetve -¼d alatt van.

Zöld

A súlyérték a tűréshatárokon belül van.

Narancssárga

A súlyérték az Emax névleges terhelés (a mérőcella maximális kapacitása) fölött
van.

[No ID]

A sorozatszámot a rendszer kitakarja.

[Show ID]

A sorozatszám megjelenik.

2. Válassza ki a kívánt mérőcellát, és nyomja meg az [Info] programgombot.

Kijelzés Megnevezés

Model name Pl.: PR6204/50tC3

Software version Mérőcella szoftververziója

Load cell serial number Mérőcella sorozatszáma

Emax Névleges terhelés

Megjelennek a mérőcellaadatok:
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Kijelzés Megnevezés

n Max. felbontás

Y Minimális osztásérték

Z Minimális előterhelési jel visszatérése

Overload A súlyérték meghaladja a max. üzemi terhelés
értékét

Overload counter A max. üzemi terhelést meghaladó súlyértékek
száma
Minél nagyobb ez a szám, annál nagyobb a
mérőcella meghibásodásának veszélye.

Temperature Aktuálisan mért hőmérséklet

Max. temperature Max. mért hőmérséklet

Min. temperature Min. mért hőmérséklet

Max. weight value at Dátum és idő kijelzése
A mérőcellák legnagyobb terhelésének
időpontja

Max. weight value Kijelzés

3. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
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8 Termelés

8.1 Általános tudnivalók
Az összes adagolási funkciót kizárólag az "EasyFill" alkalmazás támogatja.

FIGYELEM

A tápfeszültség megszakadásakor adatvesztés következik be.
10 anyagadatkészlethez áll rendelkezésre állandó tároló, melynek tartalma a
tápfeszültség megszakadása esetén is megmarad.

Az anyagadatokat feltétlenül el kell menteni.

8.2 Az alkalmazás indítása
Előfeltételek:

- Az "EasyFill" alkalmazást kiválasztották, lásd: 7.15.3 fejezet.

Eljárásmód:

Nyomja meg a [Start] programgombot.
Megjelenik a menü.
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8.3 Konfiguráció notebookon/PC-n keresztül
8.3.1 A termelési mód konfigurálása

A [Configuration mode] menüpont alatt az alábbi módok konfigurálhatók:

- Adagolási mód

- Interakciós mód

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration mode] parancsot.

2. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Dosing mode] parancsot.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

3. Válassza ki a megfelelő adagolási módot (lásd a 8.3.1.1 és 8.3.1.2 fejezetet), és hagyja
jóvá.

8 Termelés Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-221



8.3.1.1 Nettó feltöltés (B1)

Megtörténik a mérleg tárálása, majd a folyamatsorban feltüntetett mennyiség
automatikus (Durva/Finom) betöltése.
Fix utánfutási érték konfigurálása megy végbe.
Nettó = bruttó - tára

4. Jelölje ki és hagyja jóvá az [Interaction mode] parancsot.

5. Válassza ki a megfelelő interakciós módot (lásd a 8.3.1.3 fejezetet), és hagyja jóvá.

6. Nyomja meg az gombot a menüből való kilépéshez.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

7. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a módosítások mentéséhez.
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[Netto-Befüllen (Nettó feltöltés)] folyamat "Durva/Finom" adagolási jelzésekkel

① Tárálás:
Az aktuális bruttó súly tárának tekintendő,
a nettó súly pedig nulláról indul.

② Durva:
Az adagolás durvaáramban (Durva és Fi-
nom) történik az előlekapcsolási pont
eléréséig.

③ Finom:
Az adagolás finomáramban történik a le-
kapcsolási pont (utánfutás) eléréséig.

④ Csillapítási idő:
Várakozási idő, amelyben az utánfutás mű-
ködik, és a mérleg rezgései megszűnhet-
nek.

⑤ Tűrésellenőrzés:
A súly meghatározása és a tűrés-
határértékekkel való összevetése.

8.3.1.2 Nettó levonás (B4)

A mérleg kiürítése automatikusan végbemegy az előírt értékig. A további paraméterek és
a folyamat megfelel a [Netto-Befüllen (Nettó feltöltés)] módnak, lásd a 8.3.1.1 fejezetet.
Nettó = bruttó - tára
Tára = bruttó

[Netto-Abziehen (Nettó levonás)] folyamat 'Durva/Finom’ adagolási jelzésekkel

① Tárálás:
Az aktuális bruttó súly tárának tekintendő,
a nettó súly pedig nulláról indul.

② Durva:
Az adagolás durvaáramban (Durva és Fi-
nom) történik az előlekapcsolási pont
eléréséig.

③ Finom:
Az adagolás finomáramban történik a le-
kapcsolási pont (utánfutás) eléréséig.

④ Csillapítási idő:
Várakozási idő, amelyben az utánfutás mű-
ködik, és a mérleg rezgései megszűnhet-
nek.

⑤ Tűrésellenőrzés:
A súly meghatározása és a tűrés-
határértékekkel való összevetése.
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8.3.1.3 Interakciós mód

A készülék következő vezérlési és kezelési módjai közül lehet választani a termelésben:

- Távvezérlés [Remote proc. control] OPC/ModBuson és/vagy terepi buszon keresztül

- Kezelőfelület (Virtual Network Computing) [VNC]

A következő táblázat az egyes módok reteszelését mutatja a termelés indításakor.

Termelés indítása

Mód VNC OPC/ModBus
távirányítás

Terepi busz tá-
virányítás

Digitális be-
menetek

Digitális ki-
menetek

[Remote proc.
control]

✘ ✘ ✘ ✘

[VNC] ✘ ✘

8.3.2 Digitális be- és kimenetek konfigurálása
A [Configuration digital IOs] menüpont alatt lehet kiosztani SPM-címeket a digitális be-
és kimenetekhez.

Megjegyzés:

A kiválasztott SPM-cím csak egyszer szerepelhet a rendszerben.

A digitális be- és kimenetek SPM-címei az újraindítás után változatlanok.

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration digital IOs] parancsot.
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Megjegyzés:

%MX SPM-cím egy nem használt digitális bemenethez = 0

2. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration digital inputs] parancsot.
Megjelenik az alábbi ablak.

3. Jelölje ki az 1–3. bemenetet. A billentyűzettel adjon meg egy megfelelő
%MXxxx SPM-címet (lásd: 13.4 fejezet), és hagyja jóvá.

4. Nyomja meg az gombot az ablakból való kilépéshez és a módosítások
mentéséhez.
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Megjegyzés:

%MX SPM-cím egy nem használt digitális kimenethez = 0

8.3.3 Anyag konfigurálása
A [Configuration material] menüpont alatt konfigurálható az 1–10. anyag (termék).

5. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration digital outputs] parancsot.
Megjelenik az alábbi ablak.

6. Jelölje ki az 1–3. kimenetet. A billentyűzettel adjon meg egy megfelelő %MXxxx SPM-
címet (lásd: 13.4 fejezet), és hagyja jóvá.

7. Nyomja meg az gombot az ablakból való kilépéshez és a módosítások
mentéséhez.

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration material] parancsot.
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[Material ID]

Anyagazonosító (1–10)

[Material name]

Bevitel: Anyagnév, max. 18 alfanumerikus karakter

[Set point]

Bevitel: Tervezett érték

[Preset]

Bevitel: Előlekapcsolási pont a durvaáramról finomáramra való átkapcsoláshoz

[Overshoot (OVS)]

Bevitel: Anyag utánfutása

[+/- Tolerance]

Bevitel: Tűrés a tervezett érték fölött/alatt

Ha a kiválasztott anyag paraméterei nem egyeznek az aktuális beszabályozás
paramétereivel, hibaüzenet jelenik meg.

Megjelenik a konfigurációs ablak.

2. Nyomja meg az [OK] programgombot.
3. Nyomja meg a [Default] programgombot.

Minden érték nullázódik.

4. A billentyűzettel adja meg és hagyja jóvá az anyagnevet és az értékeket.
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[Calming time]

Bevitel: Csillapítási idő

8.3.4 A nyomtatandó példány konfigurálása
A [Configuration printing] menüpont alatt konfigurálható a nyomtatandó példány.

5. Szükség esetén konfiguráljon további anyagokat.
6. A [Print all], ill. a [Print] programgombokkal szükség esetén nyomtassa ki a 10 anyag,

illetve a kiválasztott anyag konfigurációját.

7. Nyomja meg az gombot az ablakból való kilépéshez.
Megjelenik egy lekérdezőablak.

8. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a módosítások mentéséhez.

Transzmitter terepi házban PR 5230 8 Termelés

HU-228 Minebea Intec



1. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Configuration printing] parancsot.
Megjelenik a konfigurációs ablak.

2. Jelölje ki a [Number printouts] elemet, adja meg a példányszámot 1 és 10 között, és
hagyja jóvá.

3. Jelölje ki a [Sequence number] elemet, szükség esetén módosítsa a sorszámot, és
hagyja jóvá.

4. Jelölje ki a [Use NLE] elemet. Tegye ki a pipát ☑ a példány "NiceLabelExpress"-szel
történő aktiválásához.

5. Jelölje ki a [Line 1]…[Line 6] (1–6. sor) elemet, és hagyja jóvá.

Kiválasztás: -none- (Nincs nyomtatandó példány; akkor választja ki a rendszer,
ha 6 elemnél kevesebbet kell kinyomtatni.), Material name (Anyagnév), Gross
weight (Bruttó súly), Net weight (Nettó súly), Tare weight (Tárasúly), Set point
(Tervezett érték), Date & Time (A dátum és idő nyomtatása NN.HH.ÉÉÉÉ
ÓÓ:PP:MM formátumban történik.), Sequence number (az egyes nyomtatási
feladatok számlálója, max. 6 számjegy, a #999999 után #000001 következik),
CR/LF (Sorvég és soremelés), Form feed (Lapdobás)

Megjelenik egy kiválasztóablak.

6. Hagyja jóvá a kiválasztást.
7. Szükség esetén nyomtassa ki a konfigurációt a [Print] programgombbal.

8. Nyomja meg az gombot az ablakból való kilépéshez.

8 Termelés Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-229



8.4 Adagolás
Előfeltételek:

- A mérőpont be van szabályozva.

- A termelési mód konfigurálva van, lásd: 8.3.1 fejezet.

- A digitális be- és kimenetek konfigurálva vannak (opcionális), lásd: 8.3.2 fejezet.

- Az anyag (termék) konfigurálva van, lásd: 8.3.3 fejezet.

- A nyomtatandó példány konfigurálva van (opcionális), lásd: 8.3.4 fejezet.

Példa:

- Adagolási mód: Net filling (B1)

- Interakciós mód: VNC

- 1., 2. digitális kimenet: SPM-cím: %MX 1162 (durva)/1163 (finom)

- Anyagazonosító: 2

Eljárásmód:

Megjelenik egy lekérdezőablak.

9. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a módosítások mentéséhez.

1. Jelölje ki és hagyja jóvá a [Dosing] parancsot.

Transzmitter terepi házban PR 5230 8 Termelés

HU-230 Minebea Intec



Megjelenik a termelési ablak.

2. Válassza ki az [ID 2] anyagazonosítót.
3. Nyomja meg a [Start] programgombot.

Ha szeretné leállítani a folyamatot, nyomja meg a [Stop] programgombot.

A folyamat újraindításához a [Restart] programgombot nyomja meg.

A rendszer letölti az anyagot (terméket).

4. A tervezett érték elérését követően újra megnyomhatja a [Start] programgombot.

5. Az gomb kétszeri megnyomásával tud kilépni az alkalmazásból.
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9 Kibővített funkciók

9.1 Hardverteszt
9.1.1 Soros interfészek
9.1.1.1 RS-232 interfész

A menü az - [HW-Slots] alatt érhető el.

1. A teszt-csatlakozódugót (lásd a 18.2 fejezetet) dugja be az RS-232 interfészbe.
2. Válassza ki és hagyja jóvá az interfészt.

- passed = rendben

- failed (nodata) = hiba

Az eredmények megjelennek:

3. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
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9.1.1.2 RS-485 interfész

A menü az - [HW-Slots] alatt érhető el.

1. A teszt-csatlakozódugót (lásd a 18.2 fejezetet) dugja be az RS-485 interfészbe.
2. A kapcsolókat állítsa a helyes pozícióba (lásd a 18.2 fejezetet).
3. A kurzorral válassza ki és hagyja jóvá az interfészt.

- passed = rendben

- passed (nodata) = rendben

- failed (nodata) = hiba

Az eredmények megjelennek:
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9.1.2 Be- és kimenetek
Az analóg és digitális be- és kimenetek teszteléséhez különböző módok állnak
rendelkezésre:

- "Megfigyelés" teszt üzemmód

- "Belső" teszt üzemmód

- "Külső" teszt üzemmód

Teszt üzemmód Leírás

"Megfigyelés" Aktív PLC:
- A berendezés (Plant) fizikai bemene-

teit a rendszer a PLC-hez (Application)
vezeti át.

- A berendezés (Plant) fizikai kimeneteit
a PLC (Application) állítja be.

- A fizikai be- és kimenetek megjelen-
nek (Display).

"Belső" Aktív PLC:
- A megadott bemeneti értékeket a

rendszer a PLC-hez (Application)
vezeti át.

- A PLC-kimenet megjelenik (Display).
- A berendezés (Plant) fizikai be- és ki-

menetei deaktiválva vannak, és pass-
zívak (biztosított állapotban).

4. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
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Teszt üzemmód Leírás

"Külső" Deaktivált PLC:
- A fizikai bemenetek megjelennek (Dis-

play).
- Kimeneti értékeket lehet megadni.
- A megadott kimeneti értékek beállítá-

sa a fizikai kimeneteknél történik.

9.1.2.1 Az analóg kimenet módosítása

A kimeneti áram kis tartományonként módosítható. Erre akkor van szükség, amikor egy
csatlakoztatott PLC-ben apró eltérések tapasztalhatók a névleges értéktől.

A menü az - [HW-Slots] alatt érhető el.

1. Válassza ki az analóg kimenetet, és hagyja jóvá.

2. Nyomja meg az [Adjust] (Módosítás) programgombot.
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Szükség esetén nyomja meg a [No] (Nem) programgombot, ha az eredeti értékeket
szeretné megtartani.

Megjelenik az 1. értékhez tartozó ablak.

3. A [Measured] (Mért) alatt adja meg a pl. a csatlakoztatott PLC által a 4 mA-hez közölt
értéket, és hagyja jóvá.

Megjelenik a 2. értékhez tartozó ablak.

4. A [Measured] (Mért) alatt adja meg a pl. a csatlakoztatott PLC által a 20 mA-hez
közölt értéket, és hagyja jóvá.

Megjelenik egy lekérdezőablak.

5. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a beállítások mentéséhez.
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Szükség esetén nyomja meg a [No] (Nem) programgombot, ha a megadott értékeket
szeretné megtartani.

9.1.2.2 Digitális be- és kimenetek

A menü az - [HW-Slots] alatt érhető el.

Megjelenik az alábbi ablak.

6. Nyomja meg a [Reset] (Visszaállítás) programgombot, ha a gyári beállításokat (4 mA
és 20 mA) szeretné újra visszaállítani.

Megjelenik egy lekérdezőablak.

7. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a gyári beállítások visszaállításához.

8. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
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Bevitel: 0 és 1 (pl.: 111; 001)

1. Válassza ki és hagyja jóvá a megfelelő sort.

A "Megfigyelés" teszt üzemmód aktív.

Az alábbi ablak jelenik meg.

2. Nyomja meg a [Stop i/o] (Bemenetek/kimenetek leállítása) programgombot.

3. A billentyűzettel adja meg és hagyja jóvá a bemeneti értékeket.

A bemeneteket a rendszer szimulálja, hogy a PLC (Application) működését
tesztelni lehessen (lásd a 9.1.2 fejezetet).

Rövid időre megjelenik egy információs ablak. A "Belső" teszt üzemmód aktív.
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Rövid időre megjelenik egy információs ablak.

Bevitel: 0 és 1 (pl.: 111; 100)

9.2 Funkciók a WEB oldalon keresztül
9.2.1 Általános tudnivalók

Ha a készülék össze van kapcsolva a hálózattal, pl. a "Windows" operációs rendszer
"Hálózat" menüpontjában jeleníthető meg.
Duplán kattintva a készülék ikonjára megnyílik a WEB menü (csak angol nyelven) a
meglévő internetes böngészővel (lásd még a 7.10 fejezetet).

A fejléc alatt zárójelben jelenik meg a -[Network parameter] - [Hostname] alatt
megadott eszköznév.

4. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
5. Nyomja meg a [Stop PLC] (PLC leállítása) programgombot.

6. A billentyűzettel adja meg és hagyja jóvá a kimeneti értékeket.

A fizikai be- és kimeneteket (hardver) a rendszer a PLC (Application)
beavatkozása nélkül teszteli (lásd a 9.1.2 fejezetet).

Rövid időre megjelenik egy információs ablak. A "Külső" teszt üzemmód aktív.

7. Nyomja meg az gombot az előző ablakhoz való visszatéréshez.
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[Remote Configuration (VNC)]
Készülékkezelés a VNC-n keresztül, lásd a 7.9 fejezetet.
[Remote Configuration (VNC) Pop-up Window]
Készülékkezelés a VNC-n keresztül, lásd a 7.9 fejezetet.
[Indicator]
A mérőpont megjelenítése egy állapotjelző ablakban, lásd a 9.2.2 fejezetet.
[Indicator Pop-up Window]
A mérőpont megjelenítése egy állapotjelző ablakban, lásd a 9.2.2 fejezetet.
[Configuration Printout]
Konfigurációs dokumentum megjelenítése, szöveges fájlként való mentése és
kinyomtatása, lásd a 9.2.3 fejezetet.
[Logfiles]
Naplófájlok megjelenítése, szöveges fájlként való mentése és kinyomtatása, lásd a
9.2.4 fejezetet.
[Screenshot]
Készülék képernyőképének megjelenítése, mentése és kinyomtatása, lásd a
9.2.5 fejezetet.
[Show error Log]
Hibanaplók megjelenítése és mentése, lásd a 9.2.6 fejezetet.
[Retrieve eventlog memory]
Ebben a memóriában időbélyegzővel menthetők az események, illetve szükség esetén
előhívhatók.
[Backup of Earom]
A konfigurációs és beszabályozási adatok mentése és újbóli betöltése, lásd a
9.2.8.1 fejezetet.

9.2.2 Mérőpontok megjelenítése táblázatban
1. A WEB menüben kattintson az [Indicator] menüpontra.

Egy állapotjelző ablak jelenik meg, amelyben a mérőpont súlyértéke látható a
mértékegységgel és az állapotjelző ikonokkal.

2. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.

3. A WEB menüben kattintson az [Indicator Pop-up Window] menüpontra.
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9.2.3 Konfigurációs dokumentum
A [Configuration Printout] menüponttal megjeleníthető, elmenthető és kinyomtatható a
készülék konfigurációja.

Megjegyzés:

A konfigurációs dokumentum a és a gombon keresztül (egymás után kattintva)
is elérhető, lásd a 7.15.4 fejezetet.

Egy külön állapotjelző ablak jelenik meg, amelyben a mérőpont súlyértéke
látható a mértékegységgel és az állapotjelző ikonokkal.

4. Kattintson a ikonra a WEB menübe való visszatéréshez.

1. A WEB menüben kattintson a [Configuration Printout] menüpontra.
A készülék konfigurációja megjelenik a képernyőn.
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2. Kattintson a [Datei (Fájl)] - [Speichern unter… (Mentés másként…)] elemekre.
3. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
4. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a szöveges fájl megfelelő mappába

történő elmentéséhez.
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5. Kattintson a [Datei (Fájl)] - [Drucken… (Nyomtatás…)] elemekre.
6. Válassza ki a csatlakoztatott nyomtatót, és kattintson a [Drucken (Nyomtatás)]

gombra.

7. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.
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9.2.4 Naplófájlok
A [Logfiles] menüponttal megjeleníthetők, elmenthetők és kinyomtathatók a készülék
naplófájljai.
1. A WEB menüben kattintson a [Logfiles] menüpontra.

A képernyőn megjelenik a naplófájlok listája.

2. Kattintson a kívánt fájlra.

3. Kattintson a [Speichern unter… (Mentés másként…)] elemre.
4. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
5. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a szöveges fájl megfelelő mappába

történő elmentéséhez.
6. Nyomja meg a jobb egérgombot.
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9.2.5 A készülék képernyőképe
A [Screenshot] menüponttal megjeleníthető, elmenthető és kinyomtatható a készülék
képernyőképe.

7. Kattintson a [Drucken… (Nyomtatás…)] gombra.
8. Válassza ki a csatlakoztatott nyomtatót, és kattintson a [Drucken (Nyomtatás)]

gombra.

9. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.

1. A WEB menüben kattintson a [Screenshot] menüpontra.
A képernyőn megjelenik a készülék aktuális képernyőképe.

2. Nyomja meg a jobb egérgombot.
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3. Kattintson a [Bild speichern unter… (Kép mentése másként…)] elemre.
4. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
5. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a képfájl megfelelő mappába történő

elmentéséhez.
6. Nyomja meg a jobb egérgombot.
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9.2.6 Hibanapló
A [Show error Log] menüponttal megjeleníthető, elmenthető és kinyomtatható a
hibanapló.

7. Kattintson a [Drucken… (Nyomtatás…)] gombra.
8. Válassza ki a csatlakoztatott nyomtatót, és kattintson a [Drucken (Nyomtatás)]

gombra.

9. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.

1. A WEB menüben kattintson a [Show error Log] menüpontra.
A készülék hibanaplója megjelenik a képernyőn.

2. Nyomja meg a jobb egérgombot.

3. Kattintson a [Speichern unter… (Mentés másként…)] elemre.
4. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
5. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a szöveges fájl megfelelő mappába

történő elmentéséhez.
6. Nyomja meg a jobb egérgombot.
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9.2.7 Eseménymemória

A [Retrieve eventlog memory] menüponttal a mentett események megjeleníthetők és
elmenthetők.
Ebben az eseménymemóriában az EEPROM-ban korábban mentett módosításokat
mentheti el eseményként, időbélyegzővel.
4 különböző eseménytípus áll rendelkezésre:

- Fatal Error

- Setup

- Indicator

- Powerfail

Az egyes típusok a megfelelő hiba-/állapotkódokkal különböztethetők meg.

Példa:

Type Date Time Code Cond

Indicator 2013. 06. 24. 11:01:18 265 on

Fatal Error 2013. 06. 23. 16:52:29 2050 on

Powerfail 2013. 06. 24. 10:15:57 0 on

Setup 2013. 06. 24. 10:59:57 1025 on

7. Kattintson a [Drucken… (Nyomtatás…)] gombra.
8. Válassza ki a csatlakoztatott nyomtatót, és kattintson a [Drucken (Nyomtatás)]

gombra.

9. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.
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9.2.7.1 Fatal Error

Code Esemény

2049 Watchdog

2050 Végzetes hiba

2051 Visszaállításra került sor.

2052 Assert-hiba

2053 Exception-hiba

2054 Hardverhiba

9.2.7.2 Setup

Code Esemény

512 Új beszabályozást indítottak.

513 Holtterhet állítottak be (mV/V értékkel).

514 Span értéket állítottak be (mV/V értékkel).

515 Új holtterhet állítottak be (súllyal).

516 Új span értéket állítottak be (súllyal).

517 Új végső skálaértéket állítottak be.

518 Új osztásértéket állítottak be.

519 A beszabályozást mentették.

520 A módosításokat visszavonták.

768 Hibás PIN-t adtak meg.

769 Az EAROM törlődött.

771 A készüléket bekapcsolták.

1024 Sorozatparamétereket mentettek.

1025 A soros interfészek kiosztása módosult.

1027 A hálózati paraméterek módosultak.

1028 A nyomtatási paraméterek módosultak.

1029 A szoftverparaméterek módosultak.

1030 A terepibusz-paraméterek módosultak.

1031 A digitális be- és kimenetek módosultak.

1032 A határérték-paraméterek módosultak.

1033 Az analóg kimeneti paraméterek módosultak.

1080 Az ADC-paraméterek a HTTP-n keresztüli letöltés után módosultak.

1081 A Core EEPROM a HTTP-n keresztüli letöltés után módosult.

2305 Nem található ADC.
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9.2.7.3 Indicator

Code Esemény

257 Belső aritmetikai hiba

258 Túlterhelés

259 Nem állnak rendelkezésre érvényes ADU-értékek.

262 Nincs bemeneti érzékelőfeszültség.

263 Negatív bemeneti feszültség (fordított polaritás).

265 Az ADC-vel való kommunikáció hibás.

9.2.7.4 Powerfail

Itt csak a készülék bekapcsolását naplózza a rendszer.

9.2.7.5 Eseménymemória megnyitása/mentése

9.2.8 Konfigurációs adatok
Az EAROM konfigurációs és beszabályozási adatai biztonsági mentésként menthetők pl. a
notebookon, és szükség esetén újra betölthetők.

1. A WEB menüben kattintson a [Retrieve eventlog memory] menüpontra.
Megjelenik egy kiválasztóablak.

2. Kattintson az [Öffnen (Megnyitás)] elemre a CSV-fájl megnyitásához.
A CSV-fájl betöltődik és megnyílik.

3. Kattintson a [Speichern (Mentés)]/[Speichern unter (Mentés másként)] elemre a CSV-
fájl mentéséhez.

4. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
5. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a CSV-fájl megfelelő mappába történő

elmentéséhez.

A WEB menüben kattintson a [Backup of Earom] menüpontra.
A Biztonsági mentés/Helyreállítás menü megjelenik a képernyőn.
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9.2.8.1 Konfigurációs és beszabályozási adatok mentése

9.2.8.2 Konfigurációs és beszabályozási adatok betöltése a készülékbe

FIGYELEM

A Beállítás menüben beállítható összes adat felülíródik!
Ha a fájl több készülékbe is betöltődik, a hálózati beállításokat és a gazdagép nevét
mindenképp módosítani kell!

9.3 A készülék visszaállítása a gyári beállításokra

Megjegyzés:

A gyári beállításokra való visszaállítás csak akkor lehetséges, ha a CAL-kapcsoló nyitva
van. Ez nem befolyásolja az IP-címet és a gazdagép nevét.

1. Kattintson a [Backup] elemre, ha biztonsági mentést szeretne létrehozni pl. a
notebookon.

2. Kattintson a [Speichern unter… (Mentés másként…)] elemre.
3. Hozza létre a kívánt mappát pl. a notebookon, és nyissa meg.
4. Kattintson a [Speichern (Mentés)] gombra a biztonságimentés-fájl megfelelő

mappába történő elmentéséhez.

1. Nyissa ki a CAL-kapcsolót, lásd a 7.1.3.1 fejezetet.
2. Kattintson (az internetes böngészőtől függően) a [Datei auswählen (Fájl kiválasztása)]

elemre.
3. Pl. a notebookban keresse meg azt a mappát, amelybe a biztonságimentés-fájlt

mentette.
4. Válassza ki a biztonságimentés-fájlt.
5. Kattintson a [Restore] elemre.

A kiválasztott fájl betöltődik a készülékbe.

6. Kattintson a ikonra az internetes böngészőben a WEB menübe való
visszatéréshez.

7. Zárja a CAL-kapcsolót.

1. Kattintson a gombra.

2. Kattintson a gombra.
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A [No] (Nem) megnyomásával megtarthatja a megadott értékeket.

9.4 Egy új szoftver frissítése (Update) a FlashIt segítségével

Megjegyzés:

Először mindig a BIOS-t, majd a firmware-t és az alkalmazást frissítse/töltse be a
készülékbe.

9.4.1 Frissítés (Update) hálózatban, DHCP-kiszolgálóval
Előfeltételek:

- A készülék és a notebook/PC össze van kötve a hálózattal.

- A készülékben és a notebookban/PC-ben be van kapcsolva az automatikus "DHCP"
címkiosztás, lásd a 7.15.6 fejezetet.

- A "FlashIt!32" program (a mellékelt CD-ROM egyik mappájában található) telepítve
van a notebookon/PC-n.

- A "FlashIt!32" program elindul.

Az alábbi lekérdezőablak jelenik meg.

3. Nyomja meg a [Yes] (Igen) programgombot a gyári beállítások visszaállításához.

Az alábbi üzenetek az aktuális előrehaladást jelenítik meg.
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9.4.1.1 A készüléken végzett műveletek

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
A készüléket kizárólag oktatásban részesített és szakmailag képzett személyzet
kezelheti, aki ismeri és képes elkerülni a hozzá kapcsolódó veszélyeket, illetve
megvédeni magát ezekkel szemben.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg egyidejűleg az (1) és (3) gombot, majd 3-szor nyomja meg a (2) gombot.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

3. Nyomja meg az (1) gombot a szoftver telepítésének jóváhagyásához.

A készülék most már készen áll a szoftver betöltésére.

A kijelzőn a következő jelenik meg:
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9.4.1.2 Szoftver betöltése a notebookon/PC-n

9.4.2 Frissítés (Update) egy pont-pont kapcsolaton keresztül, DHCP-kiszolgálóval
Előfeltételek:

- A készülék és a notebook/PC össze van kötve egymással.

- A készülékben és a notebookban/PC-ben be van kapcsolva az automatikus "DHCP"
címkiosztás, lásd a 7.15.6 fejezetet.

- A "FlashIt!32" program (a mellékelt CD-ROM egyik mappájában található) telepítve
van a notebookon/PC-n.

- A "FlashIt!32" program elindul.

9.4.2.1 A készüléken végzett műveletek

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
A készüléket kizárólag oktatásban részesített és szakmailag képzett személyzet
kezelheti, aki ismeri és képes elkerülni a hozzá kapcsolódó veszélyeket, illetve
megvédeni magát ezekkel szemben.

1. A "Fájlkezelő"-ben kattintson az egérrel a megfelelő fájlra, és húzza azt a [Select]
ablakba (vagy másolja és illessze be).

2. A [COM-Port] részben válassza ki a "Network" elemet, és adja meg a készülék IP-
címét.

3. Kattintson a [Flash] elemre a folyamat elindításához.
A szoftver telepítése után a készülék újraindul.

4. A leírtak szerint töltse be a következő fájlt.
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9.4.2.2 Szoftver betöltése a notebookon/PC-n

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg egyidejűleg az (1) és (3) gombot, majd 3-szor nyomja meg a (2) gombot.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

3. Nyomja meg az (1) gombot a szoftver telepítésének jóváhagyásához.

A készülék most már készen áll a szoftver betöltésére.

A kijelzőn a következő jelenik meg:
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9.4.3 Frissítés (Update) fix IP-címmel
Előfeltételek:

- A készülék és a notebook/PC össze van kötve a hálózattal/egymással.

- A készülékben és a notebookban/PC-ben ki van kapcsolva az automatikus "DHCP"
címkiosztás, lásd a 7.15.6 fejezetet.

- A notebook/PC fix IP-címre van beállítva.

Megjegyzés:

Pont-pont kapcsolat esetében a készüléket és a notebookot/PC-t fix IP-címre kell
beállítani, amely ugyanabban a számkörben található, mint az alhálózati maszk által
meghatározott kör.

Példa:

PR 5230: IP-cím: 192.24.22.1

Notebook/PC: IP-cím: 192.24.22.2

A készülék és a notebook/PC alhálózati maszkja: 255.255.255.0.

- A "FlashIt!32" program (a mellékelt CD-ROM egyik mappájában található) telepítve
van a notebookon/PC-n.

- A "FlashIt!32" program elindul.

9.4.3.1 A készülék előbeállításai a Beállítás menüben

1. A "Fájlkezelő"-ben kattintson az egérrel a megfelelő fájlra, és húzza azt a [Select]
ablakba (vagy másolja és illessze be).

2. A [COM-Port] részben válassza ki a "Network" elemet, és adja meg a készülék IP-
címét.

3. Kattintson a [Flash] elemre a folyamat elindításához.
A szoftver telepítése után a készülék újraindul.

4. A leírtak szerint töltse be a következő fájlt.

1. Kattintson a - [Network parameter] menüpontra.

2. Deaktiválja a [Use DHCP] beállítást.
3. Adja meg a megfelelő IP-címet.
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Megjegyzés:

Pont-pont kapcsolat esetében a készüléket és a notebookot/PC-t fix IP-címre kell
beállítani, amely ugyanabban a számkörben található, mint az alhálózati maszk által
meghatározott kör.

Példa:

PR 5230: IP-cím: 192.24.22.1

Notebook/PC: IP-cím: 192.24.22.2

A készülék és a notebook/PC alhálózati maszkja: 255.255.255.0.

9.4.3.2 A készüléken végzett műveletek

FIGYELMEZTETÉS

A bekapcsolt készüléken végzett munka életveszélyes következményekkel járhat.
A készüléket kizárólag oktatásban részesített és szakmailag képzett személyzet
kezelheti, aki ismeri és képes elkerülni a hozzá kapcsolódó veszélyeket, illetve
megvédeni magát ezekkel szemben.

4. Adja meg a megfelelő alhálózati maszkot.

5. Nyomja meg az gombot az ablakból való kilépéshez és a módosítások
mentéséhez.

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Nyomja meg egyidejűleg az (1) és (3) gombot, majd 3-szor nyomja meg a (2) gombot.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

3. Nyomja meg az (1) gombot a szoftver telepítésének jóváhagyásához.
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9.4.3.3 Szoftver betöltése a notebookon/PC-n

A készülék most már készen áll a szoftver betöltésére.

A kijelzőn a következő jelenik meg:

1. A "Fájlkezelő"-ben kattintson az egérrel a megfelelő fájlra, és húzza azt a [Select]
ablakba (vagy másolja és illessze be).

2. A [COM-Port] részben válassza ki a "Network" elemet, és adja meg a készülék IP-
címét.

3. Kattintson a [Flash] elemre a folyamat elindításához.
A szoftver telepítése után a készülék újraindul.

4. A leírtak szerint töltse be a következő fájlt.
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10 Modbus-protokoll

10.1 Általános leírás
A készülékben megvalósított ModBus-protokoll lehetővé teszi a gyors, egyszerű és
megbízható kommunikációt egy számítógép vagy egy PLC és legfeljebb 127 készülék
között.
A ModBus-protokollal az összes adat hozzáférhető, amely az adott alkalmazás SPM-
táblázatában nyilvánossá vált.
Megvalósítás:
Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 15. és 16. funkció támogatott.
A bitek csak egyesével vagy nyolcas csoportban olvashatók ki, illetve állíthatók be.

10.2 SPM-adatok PR 1612 ModBus üzemmódban
A ModBuson keresztül megvalósuló hozzáféréshez be kell kapcsolni a PR 1612-ModBus

üzemmódot a - [Serial ports] - [ModBus-RTU] - [Param] - [ModBus mode] - [PR 1612
ModBus] menüben.

Olvasási adatok

Bájtcím Súly 32 bites egész szám formátumban

60–63
64–67
68–71

Bruttó súly
Nettó súly (bruttó, ha nem tárált)
Tárasúly (0, ha nem tárált)

Olvasási adatok

Cím "Word" olvasása (kijelzés bináris formátumban)

W201 0E00000T 00000000

E: ADU-hiba
T: A készülék tárálva.

W203 000S00MZ 00000000

S: A készülék Beállítás üzemmódban van.
M: A súlyérték stabil (leállás).
Z: A súlyérték a nulla körüli ¼d tartományon belül van

W204 0000D000 00000000

D: Bruttó súly < 0 vagy > Max. (dimmed)

W205 TA000000 00000000

T: A készülék tárálva.
A: Az analóg teszt aktív.

W231 00021MRZ 00000000

2: 2. határérték
1: 1. határérték
M: A súlyérték stabil (leállás).
R: A súlyérték a nullabeállítási tartományon belül van
Z: A súlyérték a nulla körüli ¼d tartományon belül van
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Írási adatok

Bitcím Érték 32 bites egész szám formátumban

W100 Készülék nullára állítása:
256-os érték beírása

W101 Készülék tárálása:
256-os érték beírása
Készülék tárálásának megszüntetése:
512-es érték beírása
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11 SMA-protokoll

11.1 Általános tudnivalók
A "Scale Manufacturers Association" (SMA) protokollja egyszerű hozzáférést tesz lehetővé
a mérleghez. Használatával adatok olvashatók ki, illetve funkciók hajthatók végre.
Interfészként az RS-232, illetve az RS-485 használatos.
Az interfész rögzített beállításai: 8 bit, nincs paritás és 1 stop bit.
A transzmitternek küldött parancsok nyomtatható ASCII-karakterek, a kezdetük
<LF> = 0A hex, a végük pedig <CR> = 0D hex.
A transzmitter minden fogadott parancsra választ küld kb. 100 µs elteltével. A súlyérték
stabilitására váró parancsok esetében a válasz a várakozási idővel kitolódhat.
A következő parancsok támogatottak:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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12 Terepi busz interfész

12.1 Általános tudnivalók
A PR 5230 készüléket terepi busz slave-vé alakíthatja, ha behelyez egy terepi busz
interfészkártyát .
Így egy vagy több készülék is beköthető egy kommunikációs master (pl. Siemens S7
ProfiBus) alá.
A frissítési sebesség 50 ms.

Az interfészt a készülék -[Fieldbus parameter] menüjében konfigurálhatja. A
megfelelő terepibusz-protokoll (jelen esetben: Ethernet-IP) megjelenik.

A terepi busz ciklikusan folytat adatcserét az összes slave-vel. Vagyis: Minden ciklusban
megtörténik a teljes adattartomány írása és olvasása, akkor is, ha az adattartalmak nem
változnak.

Fogalommagyarázat

Fogalom/rövidítés Leírás

Master Terepi busz master, a legtöbb esetben egy PLC

Slave Terepi busz készülék

MOSI Master Out Slave In = Az adatokat a PLC írja a terepi buszon
keresztül a készülékbe.

MISO Master In Slave Out = Az adatokat a készülék adja vissza a
terepi buszon keresztül a PLC-be.

12.2 Mérlegprotokoll (8 bájtos) a "Standard" alkalmazáshoz
Az interfész 8 bájt szélességű írási ablakkal és 8 bájt szélességű olvasási ablakkal
dolgozik mérőpontonként.

Megjegyzés:

Valamennyi terepi busz adat csak akkor érvényes, ha a 'Read_Value_Selected'
visszatükrözése megtörtént.
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12.2.1 Adatcsere-tartomány
Áttekintés

Bájt 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Vezérlő bitek
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Állapotjelző bitek
(status bits)

Állapotjelző bitek
(status bits)

Írási ablak (MOSI)

Bájt Mező Leírás

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Az írandó adatokat tartalmazza,
pl. analóg kimenet.

4 Read_Value_Select Kiválasztja a funkciót az adatok
olvasásához.

5 Write_Value_Select Kiválasztja a funkciót az adatok
írásához.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set Ta-
re

Set
Zero

A vezérlő bitek közvetlen hozzá-
férés esetén függetlenek az írási
vagy olvasási kéréstől. A "free"
bitek használata az alkalma-
zásoktól függ.

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

Mező Méret Funkció

Write data 4 bájt Írandó adatok előjeles bináris 32 bites értékként.
Adattípus: DINT

Read_Value_Select 1 bájt Funkció az olvasási kérés kiválasztásához

Write_Value_Select 1 bájt Funkció az írási kérés kiválasztásához

ResPower 1 bit A PowerFail visszaállítása.

ResTest 1 bit A Test üzemmód befejezése.

SetTest 1 bit A Test üzemmód indítása.
A bruttó súly kiolvasásával ekkor a tesztszám olvas-
ható ki.

ResTare 1 bit A tára visszaállítása.

SetTare 1 bit A mérőpont tárálása.

SetZero 1 bit A mérőpont nullára állítása.
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Olvasási ablak (MISO)

Bájt Mező Leírás

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Az olvasandó adatokat tartal-
mazza, pl. bruttó érték.

4 Read_Value_Selected A Read_Value_Select (funkció)
tükrözése történik az írási ab-
lakból, ha rendelkezésre állnak a
"Read data" adatok.

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Az állapotjelző bitek közvetlen
hozzáférés esetén függetlenek
az írási vagy olvasási kéréstől.
A "free" bitek használata az al-
kalmazásoktól függ.

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

Mező Méret Funkció

Read data 4 bájt Olvasandó adatok előjeles bináris 32 bites értékként.
Adattípus: DINT

Read_Value_Selected 1 bájt Az átvitt funkciószám nyugtázása.

WriteActive 1 bit A Write_Value_Select használatával kiválasztott funk-
ció végrehajtása egyszer megtörtént.
Ez a bit törlődik, ha a Write_Value_Select értékét
nullára állítják.

PowerFail 1 bit A beállítása a készülék bekapcsolásakor megy végbe.
A 0→1 átmenetnél a ResPower állítja vissza.

CmdBusy 1 bit A készüléket valamely funkció lefoglalja (pl. várakozás
leállásra a táráláshoz)

CmdError 1 bit A készülék megszakította valamely parancs teljesítését
(pl. a meghatározott leállási várakozási idő alatt nem
sikerült a StandStill elérése).
A hibaszám a "LASTERROR"-ból olvasható ki, lásd
a 12.2.5.5 fejezetet.

Tare_Active 1 bit A mérleg tárálása megtörtént.

Cal_Changed 1 bit A készülék beszabályozása megtörtént.
Ha ennek a bitnek az értéke 1, akkor a mérőpont-
paramétereket (EXPO/UNIT/STEP+SKE) újra ki kell ol-
vasni.
A beállítására a "Feszültség be" művelet után, a viss-
zaállítására pedig az SKE kiolvasása után kerül sor.
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Mező Méret Funkció

Test_Active 1 bit A készülék végrehajtja az ADU-tesztet. A kiolvasott
súlyérték nem a bruttó érték, hanem a tesztérték.

OutOfRange 1 bit A nulla érték alatt vagy a Max. érték (SKE = skála végső
értéke) fölött.

Standstill 1 bit A mérleg nyugalmi helyzetben van.

InsideZSR 1 bit A bruttó súlyérték a nullabeállítási tartományon belül
van.

CenterZero 1 bit A súlyérték a CenterZeron belül van (0 ±0,25 d).

BelowZero 1 bit A súlyérték negatív (bruttó < 0 d).

Overload 1 bit A súlyérték túllépte a mérési tartományt. Nem kerül
sor érvényes súlyadatok megadására
(bruttó > SKE+túlterhelés).

AboveMax 1 bit A súlyérték túllépte a maximumot (SKE), azonban még
a Max. + megengedett túlterhelés tartományon belül
van (bruttó ≤ SKE+túlterhelés).

ADUError 1 bit Hiba az A–D átalakításkor, lásd a 12.2.5.2 fejezetet.

12.2.2 Adatok olvasása és írása funkciószámokkal
12.2.2.1 Adatok kiolvasása

Eljárásmód:

A master művelete A slave reakciója

Funkciószám írása a Read_Value_Select
mezőbe.

A kért adatok írása a Read_Data mezőbe
(0–3. bájt).

A Read_Value_Select másolása a
Read_Value_Selected mezőbe.

Várakozás, amíg a Read_Value_Selected
= Read_Value_Select.

A kért adatok kiolvasása a Read_Data me-
zőből (0–3. bájt).

1. Írja a funkciószámokat Read_Value_Select értékként az írási ablak 4. bájtjába (pl.
nettó súly).

2. Várja meg, amíg az olvasási ablak 4. bájtjában a Read_Value_Selected értéke meg
nem egyezik az írási ablak Read_Value_Select értékével.

A kért érték az olvasási ablak 0–3. bájtjában található.
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12.2.2.2 Adatok írása

Eljárásmód:

A master művelete A slave reakciója

Érték beírása a Write_Data mezőbe
(0–3. bájt).

Funkciószám beírása a
Write_Value_Select mezőbe.

Adatok kiolvasása a Write_Data me-
zőből (0–3. bájt).

Write_Active bit beállítása.

Várakozás a Write_Active beállításáig.

0 írása a Write_Value_Select mezőbe.

Write_Active bit visszaállítása.

12.2.2.3 Bit írása

A 6/7. bájtban található vezérlő bitek mellett további bitek is beállíthatók és szükség
szerint visszaállíthatók közvetlenül a Write_Value_Select használatával.
A 80–127. bit beállításához a megfelelő funkciószámot kell a Write_Value_Select
mezőbe írni (lásd a 12.2.5 fejezetet).
A 80–89. bit visszaállításához a megfelelő funkciószám + 128 (208–217) értéket kell a
Write_Value_Select mezőbe írni.

A master művelete A slave reakciója

Bitcím írása funkciószámként a
Write_Value_Select mezőbe.

Megtörténik a Write_Value_Select
mezőből kiválasztott bit beállítása és a
megfelelő funkció végrehajtása.

Write_Active bit beállítása.

Várakozás a Write_Active beállításáig.

0 írása a Write_Value_Select mezőbe.

Write_Active bit visszaállítása.

1. Várja meg, amíg a Write_Active = 0 nem lesz az olvasási ablakban (a slave felkészült
új adatok fogadására).

2. Írja be az értéket az írási ablak 0–3. bájtjába.
3. Írja be a funkciószámot Write_Value_Select értékként az írási ablak 5. bájtjába (pl.

"Basic" alkalmazás esetén: 190 = 1. analóg kimenet).
4. Várja meg, amíg a Write_Active = 1 nem lesz az olvasási ablakban.
5. Írja be a 0 értéket az 5. bájtba (Write_Value_Select).

A Write_Active visszaáll.
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12.2.2.4 Bit kiolvasása

Azon bitek kiolvasása, amelyeket nem közvetlenül az olvasási ablak tartalmaz, kizárólag
megfelelő funkciószámmal és az olvasási ablak Read_Data (0–3. bájt) adataival
lehetséges. Ezekben a bájtokban a biteket külön-külön kell kiértékelni.
Az eljárásmód megegyezik a 12.2.2.1 fejezetben leírttal.

12.2.3 Bitek közvetlen kiolvasása és írása
Az állapotjelző bitek (status bits) kiolvasásához és közvetlen vezérlő bitek (control bits)
írásához nincs szükség külön eljárásra. Az általános állapotjelző bitek mindig jelen
vannak, és nem kell kérni őket. A közvetlen vezérlő bitek szintén folyamatosan
rendelkezésre állnak.

12.2.3.1 Állapotjelző bit kiolvasása

Az olvasási ablak 5–7. bájtjának állapotjelző bitjei mindig rendelkezésre állnak, és a
master közvetlenül kiolvashatja őket.

12.2.3.2 Vezérlő bit írása

Egyes készülékfunkciók úgy hajthatók végre, hogy közvetlenül beállít biteket az írási
ablak 6. és 7. bájtjában (control bytes).

A master művelete A slave reakciója

Bit beállítása a Control Byte bájtban.

A funkció végrehajtása folyamatban
van.

Bit visszaállítása a Control Byte bájt-
ban.

12.2.4 Várakozás a művelet eredményére
Hosszabb időt igénylő művelet megkezdése esetén lehetőség van megvárni a
végrehajtás végét.

A master művelete A slave reakciója

Bit beállítása, lásd a 12.2.2.3 vagy
12.2.3.2 fejezetet.

CmdBusy bit beállítása.

A funkció végrehajtása folyamatban
van.

Hiba esetén: CmdError bit és LastEr-
ror bájt beállítása.

A funkció végrehajtásakor vagy
időtúllépéskor:
CmdBusy bit visszaállítása.

Várakozás, amíg a CmdBusy = 0.

CmdError bit ellenőrzése.
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A master művelete A slave reakciója

A CmdError beállítása esetén:
LastError kiértékelése (4. funkciós-
zámmal, lásd a 12.2.5.5 fejezetet).

ResetError bit beállítása (121. funk-
ciószámmal, lásd a 12.2.5.13 fejezetet).

ResetError bit visszaállítása.

CmdError bit visszaállítása.

12.2.5 Funkciószámok
A funkciószámokat a master (PLC) írja MOSI-ra, és a PR 5230 készülék tükrözi vissza
MISO-ba.

- 0. funkciószám: I/O állapotjelző bitek (olvasás), lásd a 12.2.5.1 fejezetet

- 1. funkciószám: Mérlegállapot (olvasás), lásd a 12.2.5.2 fejezetet

- 4. funkciószám: Kalibrálási információ, hibabájt (olvasás), lásd a 12.2.5.5 fejezetet

- 5. funkciószám: Készüléktípus és szoftververzió (olvasás), lásd a 12.2.5.6 fejezetet

- 6. funkciószám: A mérőpont sorozatszáma (olvasás), lásd a 12.2.5.7 fejezetet

- 8–15. funkciószám: Súlyadatok (olvasás), lásd a 12.2.5.9 fejezetet

- 24–29. funkciószám: Határértékek (olvasás/írás), lásd a 12.2.5.10 fejezetet

- 30., 31. funkciószám: Az aktuális mérőpont értékei (olvasás), lásd a 12.2.5.11 fejezetet

- 80–89. funkciószám: Állapotvezérelt műveleti bitek (írás), lásd a 12.2.5.12 fejezetet

- 112–119., 121. funkciószám: Átmenetvezérelt műveleti bitek (írás), lásd a 12.2.5.13
fejezetet

12.2.5.1 0. funkciószám: I/O állapotjelző bitek (olvasás)

Dinamikus állapot

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

0. bájt Input 3 Input 2 Input 1

1. bájt Output 3 Output 2 Output 1

2. bájt Limit 3 Limit 2 Limit 1

3. bájt
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12.2.5.2 1. funkciószám: Mérlegállapot (olvasás)

Dinamikus állapot

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

0. bájt OUT STND INZSR CZERO BELOW0 OVL >Max ADUERR

1. bájt E9 E6 E1 E3 E7

2. bájt PowerFail Action
Active

CmdError

3. bájt Tare Active Cal Chan-
ged

Test Active

Megjegyzés:

A 0. bájt megegyezik a kimeneti tartomány 7. bájtjával. Súlyhiba, lásd még a 16.1
fejezetben lévő táblázatot.

Mező Funkció

ADUError Hiba az A–D átalakításkor (az E1, E3, E7 bitek VAGY-kapcsolata).

AboveMax A súlyérték túllépte a maximumot (SKE), azonban még a Max. + me-
gengedett túlterhelés tartományon belül van (bruttó ≤ SKE+túlter-
helés).

Overload A súlyérték túllépte a mérési tartományt. Nem kerül sor érvényes
súlyadatok megadására (bruttó > SKE+túlterhelés); Error 2.

BelowZero A súlyérték negatív (bruttó < 0 d).

CenterZero A súlyérték a CenterZero-n belül van (0 ±0,25 d).

InsideZSR A bruttó súlyérték a nullabeállítási tartományon belül van.

Standstill A mérleg nyugalmi helyzetben van.

OutOfRange A nulla érték alatt vagy a Max. érték (SKE = skála végső értéke)
fölött.

E7 A mérőjel negatív (fordított átalakítás), Error 7

E6 Nincs vagy túl alacsony az érzékelőfeszültség; Error 6

E3 A mérőjel > 36 mV (az átalakításnak nincs vége); Error 3

E1 Aritmetikai hiba (túlcsordulás); Error 1

E9 Nincs kommunikáció az xBPI-mérleggel; Error 9

CmdError Hiba a végrehajtás során (CmdError), pl. a "tárálás" folyamat nem
megy végbe, mert a készülék nem áll le. A hiba megtalálható a
LastError mezőben (4. funkciószám).
A ResetError bittel (121. funkciószám, lásd a 12.2.5.13 fejezetet) a bit
ismét visszaállítható.

CmdBusy A készüléket valamely funkció lefoglalja (pl.: várakozás leállásra a
táráláshoz).
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Mező Funkció

PowerFail Feszültségkiesés, a beállítása minden bekapcsoláskor megtörténik.
A ResetPWF bit (85. funkciószám, lásd a 12.2.5.12 fejezetet) "Fes-
zültségkiesés visszaállítása" esetén a PowerFail bit visszaáll.

Test_Active A készülék végrehajtja az ADU-tesztet. A kiolvasott súlyérték nem a
bruttó érték, hanem a tesztérték.

Cal_Changed A készülék beszabályozása megtörtént.
Ha ennek a bitnek az értéke 1, akkor a mérlegparamétereket (EXPO/
UNIT/STEP) újra ki kell olvasni.
A beállítására a "Feszültség be" művelet után, a visszaállítására pe-
dig az SKE (skála végső értéke) kiolvasása után kerül sor.

Tare_Active A mérleg tárálása megtörtént.

12.2.5.3 2. funkciószám: Belső használatra fenntartva.

12.2.5.4 3. funkciószám: Belső használatra fenntartva.

12.2.5.5 4. funkciószám: Kalibrálási információ, hibabájt (olvasás)

Bájt Leírás

0: EXPO A tizedespont pozíciójához tartozó bájt, tartalom decimális meg-
jelenítésben: 0–255.

0 = 000000

1 = 00000,0

2 = 0000,00

3 = 000,000

4 = 00,0000

5 = 0,00000

1: UNIT A súlyegységhez tartozó bájt, tartalom decimális megjelenítésben:
0–255

1 = mg (milligramm)

2 = g (gramm)

3 = kg (kilogramm)

4 = t (tonna)

5 = lb (font)

9 = oz (uncia)

2: STEP Az osztásértékhez tartozó bájt, tartalom decimális megjelenítésben:
0–255

1 = "1" osztásérték

2 = "2" osztásérték

5 = "5" osztásérték
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Bájt Leírás

10 = "10" osztásérték

20 = "20" osztásérték

50 = "50" osztásérték

3: LASTERROR Utolsó hibabájt, lásd a CmdError bitet is, a LAST‑ERROR száma:

8 = A készülék nem érte el a nyugalmi helyzetet (pl. táráláskor).

13 = Nullázás nem lehetséges. A mérleg tárálása befejeződött.

18 = Negatív súlyérték táráláskor és W&M üzemmód bekapcsolása.

147 = A nullára állítás nincs végrehajtva, a súly nincs a nullabeállítási
tartományon belül.

255 = általános parancshiba

Megjegyzés:

További hibaszámok lehetségesek.

12.2.5.6 5. funkciószám: Készüléktípus és szoftververzió (olvasás)

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

0. bájt TYPE MSB

1. bájt TYPE LSB

2. bájt MAINVERSION

3. bájt SUBVERSION

Pl.: PR 5230 Rel 1.23 = 52300123hex

12.2.5.7 6. funkciószám: A mérőpont sorozatszáma (olvasás)

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

0. bájt MSB sorozatszám

1. bájt Sorozatszám

2. bájt Sorozatszám

3. bájt LSB sorozatszám

Pl.: 148388723 = 08D83B73hex

12.2.5.8 7. funkciószám: Belső használatra fenntartva.

12.2.5.9 8–22. funkciószám: Súlyadatok (olvasás)

A bruttó, nettó, tára tárolása DINT fix pontként történik. A tényleges adatérték levezetése
a DINT-ből és az EXPO-ból az alábbiak szerint történik:

ÉrtékReal = KiolvasásDINT × 10(-EXPO)
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8. funkciószám Aktuális bruttó érték

9. funkciószám Aktuális nettó érték, ha tárált; különben bruttó

10. funkciószám Aktuális táraérték, ha tárált; különben 0

11. funkciószám Aktuális bruttó/nettó, a 72. bittel kiválasztva.

12. funkciószám Aktuális bruttó érték belső felbontásban (1/100d)

13. funkciószám Aktuális táraérték belső felbontásban (1/100d)

14. funkciószám Max. (skála végső értéke)

15. funkciószám Belső használatra fenntartva.

16. funkciószám Bruttó súly nyomtatása.

17. funkciószám Nettó súly nyomtatása.

18. funkciószám Tárasúly nyomtatása.

19. funkciószám Sorszám nyomtatása.

21. funkciószám Dátum nyomtatása

22. funkciószám Pontos idő nyomtatása.

12.2.5.10 24–29. funkciószámok: Határértékek (olvasás/írás)

24. funkciószám 1. határérték be

25. funkciószám 1. határérték ki

26. funkciószám 2. határérték be

27. funkciószám 2. határérték ki

28. funkciószám 3. határérték be

29. funkciószám 3. határérték ki

12.2.5.11 30., 31. funkciószámok: Fix értékek (olvasás/írás)

30. funkciószám Analóg kimenet fix értéke, a 0…20 000 érték (num) 20 mA
értéknek felel meg

31. funkciószám Fix tára fix értéke, lásd még a SetFixTare, GetFixTare alatt
a 12.2.1 fejezetben.

12.2.5.12 80–89. funkciószám: Állapotvezérelt műveleti bitek (írás)

Megjegyzés:

Bitek beállítása, lásd a 12.2.2.3 fejezetet.

Az egyes biteknek csak a beállítása és visszaállítása lehetséges.
Ha a bit értéke 0-ról 1-re változik, akkor kezdetét veszi a megfelelő művelet. A parancs
végrehajtása után a bitet vissza kell állítani. Alkalmazás: A master ciklikusan ír.
A bit beállítása a Write_Value_Select értékként kijelzett számmal történik (lásd a 12.2.2.3
fejezetet).
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A kijelzett szám+128 esetén a bit visszaáll.

80. funkciószám SetZero A bruttó nullára állítása.

81. funkciószám SetTare A mérőpont tárálása.

82. funkciószám ResetTare A tára visszaállítása.

83. funkciószám SetTest Az ADU-teszt megkezdése.

84. funkciószám ResetTest Az ADU-teszt befejezése.

85. funkciószám ResetPwf A PowerFail bit visszaállítása (1. funk-
ciószám, a bit beállítása a "Feszültség
be" művelet után történt).

86. funkciószám SetFixTare Tárálás a D31 "Fixtare" numerikus cím-
ben szereplő súllyal.

87. funkciószám GetFixTare Az aktuális bruttó súly másolása a D31
numerikus címbe.

89. funkciószám ResetError A CmdError hibabit visszaállítása.

12.2.5.13 112–119., 121. funkciószám: Átmenetvezérelt műveleti bitek (írás)

Bitek beállítása, lásd a 12.2.2.3 fejezetet.
Amint beállították a bitet, a belső visszaállítása és a folyamat végrehajtása is végbemegy,
ez pedig átmenetvezérelten történik (az egyszeri íráshoz).
A bit beállítása a Write_Value_Select értékként kijelzett számmal történik (lásd a 12.2.2.3
fejezetet).

112. funkciószám SetZero

113. funkciószám SetTare

114. funkciószám ResetTare

115. funkciószám SetTest

116. funkciószám ResetTest

117. funkciószám ResetPwf

118. funkciószám SetFixTare (86. funkciószám, lásd a 12.2.5.12 fejezetet).

119. funkciószám GetFixTare (87. funkciószám, lásd a 12.2.5.12 fejezetet).

121. funkciószám ResetError

Megjegyzés:

Az EAROM-ba való túl gyakori írás elkerülése érdekében az írási intervallum ne legyen
rövidebb 15 másodpercnél.
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12.2.6 Példa: A bruttó súly kiolvasása
Beviteli tartomány (MOSI)

Bájt Érték Leírás

0

1

2

3

4 08 Bruttó kiolvasása (8. funkciós-
zám, lásd a 12.2.5.9 fejezetet)

5

6

7

Kimeneti tartomány (MISO)

Bájt Érték Leírás

0 00 Bruttó érték – 0. bájt (MSB)

1 00 Bruttó érték – 1. bájt

2 04 Bruttó érték – 2. bájt

3 D2 Bruttó érték – 3. bájt (LSB)

4 08 Bruttó kérés felismerve.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal Ac-
tive

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

Az állapotjelző bitek közvetlen
hozzáférés esetén függetlenek
az írási vagy olvasási kéréstől.

7. bit 6. bit 5. bit 4. bit 3. bit 2. bit 1. bit 0. bit

A bruttó érték (hex:000004D2 <=> 1234) a 0–3. bájtból olvasható ki.
Negatív értékek kiadása kettes komplemensként történik.
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12.2.7 A DeviceNethez és az EtherNet-IP-hez kapcsolódó speciális tudnivalók
Ezeknél a terepibusz-típusoknál a bájtok sorrendje (csak szavakra és egyes bájtokra
érvényes) fel van cserélve.
Hosszú szavaknál ez a probléma nem merül fel, mivel a firmware kompenzálja azt.
A 0–3. adatbájtok sorrendje:

Normál sorrend DeviceNet és EtherNet-IP sorrendje

0. bájt Read data 0 (MSB) 0. bájt Read data 3 (LSB)

1. bájt Read data 1 1. bájt Read data 2

2. bájt Read data 2 2. bájt Read data 1

3. bájt Read data 3 (LSB) 3. bájt Read data 0 (MSB)

Ebből adódik, hogy a PLC-oldalon "DeviceNet" és "EtherNet–IP" típusú terepi buszok
használata esetén a sorrendet meg kell változtatni.

12.3 Adagolási protokoll (64 bájt) az "EasyFill" alkalmazáshoz
Az "EasyFill" alkalmazás egy 64 bájt szélességű interfészt használ.
A "Standard" alkalmazás 8 bájt szélességű mérlegprotokollja nem áll rendelkezésre.

12.3.1 Írási ablak (beviteli tartomány)
Ebben az ablakban a Master (PLC) adatai átkerülnek a Slave-be (PR 5230).

12.3.2 Olvasási ablak (kimeneti tartomány)
Ebben az ablakban a Slave (PR 5230) adatai átkerülnek a Masterbe.
Az adagolás felügyeletéhez és vezérléséhez szükséges adatok nem illeszkednek egy 64
bájt méretű írási ablakba. Ezért kell a rendszer- és az anyagparamétereket
megkülönböztetni. Az első bájt értékével megállapítható, hogy rendszer- vagy
anyagadatokról van-e szó.

12.3.3 Indikátorfunkciók
Pl. a bruttó, a nettó, a tára, valamint az összes indikátorállapot és parancs egyidejűleg
rendelkezésre áll.
A 8 bájtos interfésszel ellentétben a 64 bájtos interfészben egyidejűleg rendelkezésre
állnak a paraméterek, az állapotok és az értékek.
Egyes értékek – a 2. bájtban lévő 2. írás bittől függően – DINT vagy REAL adattípusként is
kiadhatók.

12.3.4 Adagolási funkciók
12.3.4.1 Adagolás indítása

12.3.4.1.1 Általános tudnivalók

Az adagolást kétféle módon lehet elvégezni:

- (A) Az adagolási paramétereket a rendszer a PLC minden egyes indításakor beírja.

- (B) Az adagolási paramétereket a rendszer a készülékben (PR 5230) menti.
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Előfeltételek:
A rendszer üzemkész.
Az indítás előtt a rendszer ellenőrzi, hogy a készülék készen áll-e egy adagolás
elindítására. Ez a helyzet áll fenn akkor, amikor jelenleg nem zajlik adagolás, és nem
módosítanak a paramétereken.
Ezt az állapotot a 3. bájt 2. bitje (Ready) jelzi.

12.3.4.1.2 A adagolásindítás

Az anyagparaméterek a PLC-ben találhatók.

- Tervezett érték

- Előlekapcsolási pont

- Anyag utánfutása (OVS)

- Tűrés a tervezett érték fölött/alatt

- Csillapítási idő

1. bájt

A Start bit emelkedő oldalával a rendszer átveszi ezeket a paramétereket.
Amennyiben a paraméterek érvényesek, az adagolási folyamat elindul, és a
Dosing_Run bit beáll.

Az adagolási folyamat végét a Dosing_Run bit ereszkedő oldala jelzi.

12.3.4.1.3 B adagolásindítás

Az anyagparaméterek a készülék (PR 5230) anyagtáblázatában találhatók.

0000 1000 az 1. bájtban

12.3.4.2 Adagolásvezérlés

12.3.4.2.1 Az adagolás megállítása

Előfeltételek:
A rendszer adagol, tehát

- a Dosing_Run bit aktív

és

- a Hold bit nem aktív

Példa:
A leállítás bit beállítása 0100 0000 értékkel az 1. bájtban.
Az adagolás az emelkedő oldallal leáll, és a rendszer Szünetel állapotba (Hold-State)
kerül.
Ha a rendszer Szünetel állapotban van, az adagolás ismét elindítható vagy
megszakítható.

1. Írja be az anyagparamétereket.

2. Állítsa be a Start bitet:

1. Írja az anyagazonosítót a 3. bájtba.
2. Állítsa be a Start bitet:
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12.3.4.2.2 Az adagolás újraindítása

Előfeltételek:
A rendszer megáll, tehát a Hold_state bit aktív.
Példa:
A leállítás bit beállítása 0010 0000 értékkel az 1. bájtban.
Az adagolás az emelkedő oldallal újraindul, és a rendszer kilép a Szünetel állapotból
(Hold-State), és folytatja az adagolást.

12.3.4.2.3 Az adagolás megszakítása

Előfeltételek:
A rendszer megáll, tehát a Hold_state bit aktív.
Példa:
A megszakítás bit beállítása 0001 0000 értékkel az 1. bájtban.
Az adagolás az emelkedő oldallal újraindul, és a rendszer kilép a Szünetel
állapotból (Hold-State), és ismét Üzemkész állapotba (Ready/Idle) kerül.

12.3.4.3 Adagolási jelentés

Az adagolási eredményeket az adagolás után a rendszer elmenti, és csak egy új eredmény
írja őket felül.

12.3.4.4 Adagolóhiba

Last_Error
Az utolsó hibaszám egészen addig megőrződik, amíg vissza nem állítják.
A lehetséges hibaszámok a 16.8.2 fejezetben vannak felsorolva.

12.3.4.5 Az anyagtáblázat kiolvasása

Az anyagparaméterek kiolvashatók a készülék (PR 5230) anyagtáblázatából.

Eljárásmód:

1. Írja az anyagazonosítót a 3. bájtba.
2. Írja az 1. parancsot a 0. bájtba, hogy az olvasási oldalon az anyagparamétereket lássa.
3. A 0000 0001 parancsot írja a 2. bájtba, hogy kimásolhassa az anyagparamétereket az

anyagtáblázatból.
Ha az anyag összes paramétere rendelkezésre áll az olvasáshoz, a rendszer
beállítja az 1000 0000 értéket a 2. bájtban.

4. Írja a 0. parancsot a 0. bájtba, hogy az olvasási oldalon ismét az adagolási
paramétereket lássa.
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12.3.5 A terepibusz-interfész felépítése
Az adattípusok leírását a 13.2 fejezetben találja.

12.3.5.1 PLC írási ablaka → EasyFill

0–63. bájt Név Adattípus Funkció

0. bájt TableSelect USINT Az első bájt vezérli (multiplexeli) a készülé-
kről az olvasási ablakba írt adatokat.
Egy "0" írja le az olvasási ablakot a
rendszeradat-elrendezésnek megfelelően.
Egy "1" másolja az anyagadatokat az ol-
vasási ablakba.

1. bájt
0. bit: MSB

0. bit: Adagolás indítása
1. bit: Adagolás leállítása
2. bit: Adagolás újraindítása
3. bit: Adagolás megszakítása
4. bit: Anyag betöltése és ada-
golás indítása
5. bit: az utolsó adagolási ered-
mény nyomtatása
6. bit: foglalt
7. bit: foglalt

BOOL 0. bit:
Ennek a bitnek az emelkedő oldalával veszi
át az EasyFill a küldött anyagparamétereket
a 4. bájttól. Feltétlenül szükség van egy ér-
vényes tervezett értékre (4–7. bájt), amely
DINT vagy REAL típusúként kódolható.
Az adagolás akkor indítható, amikor a Rea-
dy bit be van állítva.
1. bit:
emelkedő oldal az adagolás alatt
2. bit:
emelkedő oldal leállítási állapotban (Hold-
State)
3. bit:
emelkedő oldal leállítási állapotban (Hold-
State)
4. bit:
emelkedő oldal: Egy érvényes anyagazo-
nosító szükséges a 3. bájtban.
5. bit:
emelkedő oldal: Elindítja a legutóbbi ada-
golási eredmény kinyomtatását.
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0–63. bájt Név Adattípus Funkció

2. bájt 0. bit: Áramkimaradás (Power-
fail) visszaállítása
1. bit: Hiba visszaállítása
2. bit: Súlyok DINT típusúként
3. bit: Nullabeállítás
4. bit: Tárálás
5. bit: Tárálás megszüntetése
6. bit: Adagolási mód
7. bit: Anyag kiolvasása az
anyagtáblázatból

BOOL 0. bit:
emelkedő oldal
1. bit:
emelkedő oldal: Visszaállítja a hibazászlót
és a hibakódot.
2. bit:
állapotvezérelt:
Érték: 0 = Real, 1 = DINT
3. bit:
emelkedő oldal
4. bit:
emelkedő oldal
5. bit:
emelkedő oldal
6. bit:
állapotvezérelt: 0 = töltés, 1 = ürítés
7. bit:
emelkedő oldal: Egy érvényes anyagazo-
nosító szükséges a 3. bájtban. Nem történik
meg az adagolásindítás.
Ez a funkció az anyagparaméterek külső ki-
jelzőkön való megjelenítésére használható.

3. bájt Anyagazonosító BYTE Értéktartomány: 1–10

4–7. bájt Tervezett érték DINT/REAL Súlyérték

8–11. bájt Előlekapcsolási pont DINT/REAL Előlekapcsolási pont a durvaáramról fi-
nomáramra való átkapcsoláshoz.

12–15. bájt Anyag utánfutása (OVS) DINT/REAL Súlyérték

16–19. bájt Csillapítási idő DINT [ms]

20–23. bájt Tűrés a tervezett érték fölött DINT/REAL Súlyérték

24–27. bájt Tűrés a tervezett érték alatt DINT/REAL Súlyérték

12.3.5.2 EasyFill olvasási ablaka → PLC

Az adagolás felügyeletéhez és vezérléséhez szükséges adatok nem illeszkednek egy 64
bájt méretű írási ablakba. Ezért kell a rendszer- és az anyagparamétereket
megkülönböztetni. Az első bájt értékével megállapítható, hogy rendszer- vagy
anyagadatokról van-e szó.

12.3.5.2.1 Rendszeradatok

Az adagolás indítása előtt ellenőrizze, hogy a rendszer Üzemkész állapotban (3. bájt:
2. bit) van-e.
A sikeres indítást követően beáll a Dosing_Run bit.
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0–63. bájt Név Adattípus Funkció

0. bájt TableSelect USINT Az olvasási adatok tartalma:
0 = rendszeradatok, 1 = anyagadatok

1. bájt
0. bit: MSB

0. bit: ADU-hiba
1. bit: Max. + a még megeng.
tartomány fölött (OVL)
2. bit: Max. fölött (SKE)
3. bit: nulla alatt
4. bit: Nulla ±¼ d
5. bit: a nullabeállítási tartomá-
nyon belül (ZSR)
6. bit: A súly stabil
7. bit: A súly a Max. (SKE) érték
fölött és a túlterhelés alatt

BOOL

2. bájt 0. bit: a kiolvasott anyagadatok
érvényesek
1. bit: Beszabályozás módosítá-
sa
2. bit: Tárálás
3. bit: foglalt
4. bit: foglalt
5. bit: Áramkimaradás (Power-
fail)
6. bit: a [Setup]/[Configuration]
menün belül
7. bit: Adagolási mód

BOOL 0. bit:
Az anyagadatok rendelkezésre állnak.
1. bit:
Mérőpont beszabályozása.
2. bit:
Készülék tárálása
5. bit:
Áramkimaradás után a bit beáll, és a 2. bájt
0. bitjén keresztül visszaállítható.
6. bit:
A menüpontokon belül nem lehetséges az
adagolás.
7. bit:
állapotvezérelt: 0 = töltés, 1 = ürítés
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0–63. bájt Név Adattípus Funkció

3. bájt 0. bit: Hiba az alkalmazásban
1. bit: Az adagolás aktív
2. bit: A rendszer üzemkész
3. bit: Az adagolás leállt
4. bit: Durvaáram
5. bit: Finomáram
6. bit: Csillapítási idő
7. bit: Tűrésriasztás

BOOL 0. bit:
Hiba bitet állítanak be, ha valamilyen mű-
velet sikertelen.
Azt javasoljuk, hogy minden művelet után
értékelje ki a hiba bitet (Appl_Error), vala-
mint a részletes hibakódot a 63. bájtban.
1. bit:
Az adagolási szakasz aktív.
2. bit:
A rendszer készen áll az adagolásra.
3. bit:
Az adagolást leállították.
4. bit:
A rendszer adagol: Durvaáram bitet állítot-
tak be.
5. bit:
A rendszer adagol: Finomáram bitet állítot-
tak be.
6. bit:
A bit a beállított csillapítási időnek meg-
felelően áll be.
7. bit:
Riasztás, ha a tűrés a tervezett érték fölött/
alatt van

4–7. bájt Bruttó DINT/REAL Súlyérték

8–11. bájt Nettó DINT/REAL Súlyérték

12–15. bájt Tára DINT/REAL Súlyérték

16–19. bájt Max. súly (SKE) DINT/REAL Súlyérték

20–23. bájt Min. súly DINT/REAL Súlyérték

24–27. bájt Osztásérték DINT/REAL Súlyérték

28. bájt Kitevő USINT Tizedesjegyek száma
Példa: Megjelenik az 1,23 érték
Kitevő: 2

29–30. bájt Mértékegység STRING_2 Mértékegység szabad szövegként
"t", "kg", "g", "mg", "lb", "oz"

31. bájt foglalt

32–35. bájt Adagolási eredmény (bruttó) DINT/REAL

36–39. bájt Adagolási eredmény (tára) DINT/REAL

40–43. bájt Adagolási eredmény (nettó) DINT/REAL

44–47. bájt Adagolási eredmény (tervezett
érték)

DINT/REAL

Az adagolási eredményeket az adagolás
után a rendszer elmenti, és csak egy új ere-
dmény írja őket felül.

48–51. bájt Adagolási eredmény (dátum) DINT Példa:
20161116h = 2016.11.16.
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0–63. bájt Név Adattípus Funkció

52–55. bájt Adagolási eredmény (idő) DINT Példa:
14153199h = 14:15:31 és 99 ms

56–59. bájt Adagolási eredmény (sorszám) DINT sorszám

60. bájt Adagolási eredmény (állapot) BYTE 1 = sikeres, 2 = tűrésriasztás, 3 = megs-
zakadt

61–62. bájt foglalt

63. bájt "Last_Error" hiba Az utolsó hibaszám egészen addig
megőrződik, amíg vissza nem állítják (a le-
hetséges hibákat lásd a 16.8.2 fejezetben).

12.3.5.2.2 Anyagadatok

Az első 15 bájt, valamint a 63. bájt (Last_Error) megfelel a rendszeradatok
elrendezésének.

0–63. bájt Név Adattípus Funkció

0. bájt TableSelect USINT Az olvasási adatok tartalma:
0 = rendszeradatok, 1 = anyagadatok

1. bájt
0. bit: MSB

0. bit: ADU-hiba
1. bit: Max. + a még megeng.
tartomány fölött (OVL)
2. bit: Max. fölött (SKE)
3. bit: nulla alatt
4. bit: Nulla ±¼ d
5. bit: a nullabeállítási tartomá-
nyon belül (ZSR)
6. bit: A súly stabil
7. bit: A súly a Max. (SKE) érték
fölött és a túlterhelés alatt

BOOL

2. bájt 0. bit: Anyagadatok olvasásának
indítása
1. bit: Beszabályozás módosítá-
sa
2. bit: Tárálás
3. bit: foglalt
4. bit: foglalt
5. bit: Áramkimaradás (Power-
fail)
6. bit: a [Setup]/[Configuration]
menün belül
7. bit: Adagolási mód

BOOL 0. bit:
Az anyagadatok olvasását a terepi busz in-
dította el.
1. bit:
Mérőpont beszabályozása.
2. bit:
Készülék tárálása
5. bit:
Áramkimaradás után a bit beáll, és a 2. bájt
0. bitjén keresztül visszaállítható.
6. bit:
A menüpontokon belül nem lehetséges az
adagolás.
7. bit:
állapotvezérelt: 0 = töltés, 1 = ürítés
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0–63. bájt Név Adattípus Funkció

3. bájt 0. bit: Hiba az alkalmazásban
1. bit: Az adagolás aktív
2. bit: A rendszer üzemkész
3. bit: Az adagolás leállt
4. bit: Durvaáram
5. bit: Finomáram
6. bit: Csillapítási idő
7. bit: Tűrésriasztás

BOOL 0. bit:
Hiba bitet állítottak be.
1. bit:
Az adagolási szakasz aktív.
2. bit:
A rendszer készen áll az adagolásra.
3. bit:
Az adagolást leállították.
4. bit:
A rendszer adagol: Durvaáram bitet állítot-
tak be.
5. bit:
A rendszer adagol: Finomáram bitet állítot-
tak be.
6. bit:
A bit a beállított csillapítási időnek meg-
felelően áll be.
7. bit:
Riasztás, ha a tűrés a tervezett érték fölött/
alatt van

4–7. bájt Bruttó DINT/REAL Súlyérték

8–11. bájt Nettó DINT/REAL Súlyérték

12–15. bájt Tára DINT/REAL Súlyérték

16. bájt Anyagazonosító BYTE aktuális anyagazonosító

17. bájt foglalt

18–35. bájt Anyagnév STRING_18 aktuális anyagnév

36–39. bájt Tervezett érték DINT/REAL aktuális referenciaérték

40–43. bájt Előlekapcsolási pont DINT/REAL aktuális referenciaérték

44–47. bájt Anyag utánfutása (OVS) DINT/REAL aktuális referenciaérték

48–51. bájt Csillapítási idő DINT aktuális referenciaérték

52–55. bájt Tűrés a tervezett érték fölött DINT/REAL aktuális referenciaérték

56–59. bájt Tűrés a tervezett érték alatt DINT/REAL aktuális referenciaérték

60–62. bájt foglalt

63. bájt "Last_Error" hiba Az utolsó hibaszám egészen addig
megőrződik, amíg vissza nem állítják (a le-
hetséges hibákat lásd a 16.8.2 fejezetben).
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13 SPM

13.1 Általános tudnivalók
A felhasználó számára hozzáférhető tároló az úgynevezett SPM (Scratch Pad Memory).
Ebben sok belső adat található, amelyeken keresztül a súlyok, állapotok és jelentések
kiolvasása és a vezérlőadatok írása történik.
Az SPM-táblához OPC- és ModBus-kommunikáción és SPM-csatlakozással rendelkező
terepi buszon keresztül lehet hozzáférni.
Az I/O-konfiguráción keresztül további különálló bitek másolása történik a digitális be- és
kimenetek és az SPM között mindkét irányba.

Megjegyzés:

Ha például meghatároznak egy szöveget a B401-es SPM-címtől, akkor ezt az OPC-
szerverben a B400-as SPM-címtől kell meghatározni ahhoz, hogy a tartalom valóban a
B401-nél kezdődjön.

13.2 Elemi adattípusok
Az elemi adattípusokat a bitméretük és a lehetséges értéktartományuk jellemzi.
Az összes BOOL adattípusú parancs végrehajtása emelkedő oldallal történik.

Adattípus Leírás Értéktartomány

BOOL Kétértékű 0 (HAMIS) vagy 1 (IGAZ)

SINT Rövid egész szám –128–127

INT Egész szám –32 768–32 767

DINT Dupla egész szám –231–231–1

LINT Hosszú egész szám –263–263–1

USINT Előjel nélküli rövid egész
szám

0 – 255

UINT Előjel nélküli egész szám 0 – 65 535

UDINT Előjel nélküli dupla egész
szám

0 – 232–1

ULINT Előjel nélküli hosszú egész
szám

0 – 264–1

REAL Valós szám ±1,18E-38–3,4E38 (kb. 7 fontos
számjeggyel)

LREAL Hosszú valós szám ±1,18E-308–3,4E308 (kb. 16 fon-
tos számjeggyel)

TIME Időtartam 1 ms – ±247 ms

DATE Dátum (kizárólag) 1900. 1. 1. – 2099. 12. 31.

TIME_OF_DAY Napi időpont (kizárólag) 00:00:00,00 – 23:59:59,99

DATE_AND_TIME Dátum és napi időpont lásd: DATE és TIME_OF_DAY
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Adattípus Leírás Értéktartomány

STRING Változó hosszúságú ka-
rakterlánc

max. 255 karakter (ISO)

WSTRING Változó hosszúságú Uni-
code formátumú karak-
terlánc

max. 255 karakter (Unicode)

BÁJT 8 bites jelsorozat …

WORD 16 bites jelsorozat …

DWORD 32 bites jelsorozat …

LWORD 64 bites jelsorozat …

13.3 Címzés
Az SPM-táblázat különböző számlálásokkal érhető el. A bit-címzéssel az egyes bitek (MX)
számlálása történik. A bájt-címzéssel az egyes bájtok (MB) számlálása történik, miközben
például az MX0–MX7 bitek az MB0 bájttal azonosak.

Rövidítés Adattípus Címpélda

%ML LWORD L21

%MD DINT D42–43

%MW WORD W84–87

%MB BYTE B168–175

%MX BOOL (Bit) X1344–1407

13.4 Rendszeradatok

SPM-cím Adattípus R/W Funkció

X0–X2 BOOL R 1–3. digitális bemenet

X8–10 BOOL R 1–3. digitális kimenet

X16–18 BOOL R csak standard: 1–3. kimenet határértéke

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Indikátor állapota
ADU-hiba
Max. érték (SKE = skála végső értéke) fölött
Max. + a még megeng. tartomány (OVL) fölött
nulla alatt
Nulla ±¼ d
a nullpontállítás tartományán belül (ZSR)
A súly stabil
A tömeg nulla érték alatt vagy a Max érték (SKE = skála végső
értéke) fölött
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SPM-cím Adattípus R/W Funkció

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

ADU-állapot
Negatív mérőjel (error 7)
Mérőjel >36 mV (error 3)
Belső számítási hiba, esetleg hibás CAL-adatok (error 1)
nincs vagy túl alacsony az átviteli feszültség (error 6)
nincs kommunikáció az xBPI-mérleggel (error 9)

B6
X48
X49
X50

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Parancs állapota
Parancshiba
A parancs aktív
Hálózatkimaradási jel

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Aktív állapot
A teszt üzemmód aktív
A beigazítás aktív
A készülék tárázva
csak Pendeo: Paraméterek [Unbal. check deviat.]
csak Pendeo: üzemeltetés egy szimulált mérőcellával

X64 BOOL R/W csak standard: 1. jelölő bit olvasása/írása

X65 BOOL R/W csak standard: 2. jelölő bit olvasása/írása

X66 BOOL R/W csak standard: 3. jelölő bit olvasása/írása

X72 BOOL R/W D11 nettóra kapcsolása

X112 BOOL W Készülék nullára állítása

X113 BOOL W Készülék tárálása

X114 BOOL W Készülék tárázásának megszüntetése

X115 BOOL W Teszt üzemmód indítása

X116 BOOL W Teszt üzemmód befejezése

X117 BOOL W Hálózatkimaradási jel visszaállítása

X118 BOOL W D31 fix táraérték beállítása táraértékként

X119 BOOL W Akt. bruttó tömeg átvétele a fixtáraérték-tárolóba (D31)

X120 BOOL W csak EasyFill: Nyomtatás indítása.
csak standard: Tömegjelentés

X121 BOOL W Hiba visszaállítása: B19 = 0.

X123 BOOL W Aktuális pontos idő és aktuális dátum kiolvasása.

X124 BOOL W Aktuális pontos idő és aktuális dátum mentése (beállítása).

B16 SINT R Kitevő
Tizedesjegyek száma
Példa: megjelenik az 1,23 érték
Kitevő: 2

B17 SINT R Tömegegység: 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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SPM-cím Adattípus R/W Funkció

B18 SINT R Osztásérték (többes osztás/tartomány esetén = d1, ill. e1)

B19 BÁJT R Utolsó mérőponthiba, lásd a 16.8.1. fejezetét.

B20 BÁJT R A termékkód magasabb értékű bájtja (0x52)

B21 BÁJT R A termékkód alacsonyabb értékű bájtja (0x30)

B22 BÁJT R A verziószám (1.0) magasabb értékű része

B23 BÁJT R A verziószám (1.0) alacsonyabb értékű része

D6 UDINT R Sorozatszám (NYÁK-szám)

W14 INT R A számláló által mutatott értéket minden mért érték növeli.

D8 DINT R Aktuális bruttó tömeg

D9 DINT R Aktuális nettó tömeg

D10 DINT R Aktuális tárasúly

D11 DINT R Aktuális bruttó/nettó kiválasztva X72-vel

D14 DINT R Max. súly (SKE = skála végső értéke)

D15 DINT R Min. súly

D16 DINT R Jelentés: Bruttó súly

D17 DINT R Jelentés: Nettó súly

D18 DINT R Jelentés: Tárasúly

D19 DINT R Jelentés: Sorszám

D21 DINT R Jelentés: Dátum

D22 DINT R Jelentés: Pontos idő

D23 DINT R Tevékenységszámláló, a készülékkel folytatott kommunikáció el-
lenőrzése

D24 DINT R csak standard: Határérték: Limit 1 on

D25 DINT R csak standard: Határérték: Limit 1 off

D26 DINT R csak standard: Határérték: Limit 2 on

D27 DINT R csak standard: Határérték: Limit 2 off

D28 DINT R csak standard: Határérték: Limit 3 on

D29 DINT R csak standard: Határérték: Limit 3 off

D30 UDINT R/W csak standard: Analóg kimenet az "átlátszó" üzemmódhoz

D31 DINT R/W Fixtáraérték-tároló (X118, X119)

B128–143 BÁJT R/W Készülék kijelzőjének konfigurálása
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SPM-cím Adattípus R/W Funkció

B144
X1152
X1153
X1154
X1155

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

csak EasyFill: 1. adagolási állapot
Az adagoló aktív
Az adagoló üzemkész (ready/idle)
Az adagoló hibás
A mérleg Beállítás menüje aktív.

B145
X1160
X1161
X1162
X1163
X1164
X1165

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

EasyFill: 2. adagolási állapot
Az adagolás zajlik
Az adagolás leállt
Durvaáram
Finomáram
Csillapítás
Tűrésriasztás

B146

X1168
X1169

X1170
X1171
X1172
X1173
X1174
X1175

BÁJT

BOOL
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W

W
W

W
W
W
W
W
W

csak EasyFill: 1. adagolási parancsok
Adagolás indítása az aktuális adatkészlettel:
Indítás/Újraindítás
Leállítás/Megszakítás
Töltsön be egy meghatározott anyagot, és indítsa el egyhuzam-
ban:
ID 1 indítása
ID 2 indítása
ID 3 indítása
ID 4 indítása
ID 5 indítása
ID 6 indítása

B147
X1176
X1177
X1178
X1179
X1180
X1181

BÁJT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W
W
W
W
W
W
W

csak EasyFill: 2. adagolási parancsok
ID 7 indítása
ID 8 indítása
ID 9 indítása
ID 10 indítása
Jelentés nyomtatása
Hibaállapot visszaállítása: D67 = 0

B148
X1182
X1183

BÁJT
BOOL
BOOL

W
W
W

csak EasyFill: 3. adagolási parancsok
kiválasztott anyag betöltése
kiválasztott anyag mentése

B149 BÁJT R/W csak EasyFill: Adagolási üzemmódok (1 = B1; 4 = B4)

W76 DINT R/W csak EasyFill: Anyagazonosító

B156–173 BÁJT R/W csak EasyFill: Anyagnév az ID1–10 azonosítóhoz

D44 DINT R/W csak EasyFill: Tervezett érték

D45 DINT R/W csak EasyFill: Előlekapcsolási pont

D46 DINT R/W csak EasyFill: Anyag utánfutása (OVS)

D47 DINT R/W csak EasyFill: Csillapítási idő [ms]

D48 DINT R/W csak EasyFill: Tűrés a tervezett érték alatt

Transzmitter terepi házban PR 5230 13 SPM

HU-288 Minebea Intec



SPM-cím Adattípus R/W Funkció

D49 DINT R/W csak EasyFill: Tűrés a tervezett érték fölött

W104 (B209) WORD R csak EasyFill: Jelentés: Anyagazonosító

B212–229 BÁJT R csak EasyFill: Jelentés: Anyagnév

D58 DINT R csak EasyFill: Jelentés: adagolt súly

D59 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Tervezett érték

D60 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Előlekapcsolási pont

D61 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Anyag utánfutása (OVS)

D62 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Csillapítási idő [ms]

D63 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Tűrés a tervezett érték alatt

D64 DINT R csak EasyFill: Jelentés: Tűrés a tervezett érték fölött

D67 DINT R csak EasyFill: "Last_Error" hiba, lásd a 16.8.2 fejezetet.

csak OPC-kiszolgálóval

R264 REAL R Bruttó tömeg (lebegőpontos értékként)

R265 REAL R Nettó tömeg (lebegőpontos értékként)

R266 REAL R Tárasúly (lebegőpontos értékként)

R267 REAL R Aktuális bruttó/nettó kiválasztva X72-vel (lebegőpontos érték-
ként)

R270 REAL R Max. súly (SKE = skála végső értéke) (lebegőpontos értékként)

R271 REAL R Min. súly (lebegőpontos értékként)

R272 REAL R Jelentés: Bruttó tömeg (lebegőpontos értékként)

R273 REAL R Jelentés: Nettó tömeg (lebegőpontos értékként)

R274 REAL R Jelentés: Tárasúly (lebegőpontos értékként)

R280 REAL R csak standard: Határérték: Limit 1 on (lebegőpontos értékként)

R281 REAL R csak standard: Határérték: Limit 1 off (lebegőpontos értékként)

R282 REAL R csak standard: Határérték: Limit 2 on (lebegőpontos értékként)

R283 REAL R csak standard: Határérték: Limit 2 off (lebegőpontos értékként)

R284 REAL R csak standard: Határérték: Limit 3 on (lebegőpontos értékként)

R285 REAL R csak standard: Határérték: Limit 3 off (lebegőpontos értékként)

R287 REAL R/W Érték beírása a fixtáraérték-tárolóba (lebegőpontos értékként).

L17
X1088–1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Kimenet

L18
X1152–1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Kimenet és durva
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SPM-cím Adattípus R/W Funkció

L19
X1216–1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND fine
Kimenet és finom

Megjegyzés:

Az OPC-n keresztüli kommunikációért felelős rendszerváltozók (pl.: ST_WGT_A) leírását a PR 1792
(4. + 5. fejezet) kezelési útmutató tartalmazza.

Példa:

Termelés indítása

Anyagparaméterek írása (D44–D49).

Adagolás indítása (X1168).

Állapot felügyelete (B144, B145).

Ha az adagolás befejeződött, olvassa ki a jelentés adatait.
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14 Karbantartás/javítás/forrasztás/tisztítás

14.1 Karbantartás
Karbantartási munkákat az óvintézkedések betartása mellett és szakembereknek szabad
csak elvégezniük, akik tisztában vannak a karbantartás végzése alatt előforduló
veszélyekkel.

14.2 Javítás
Reparaturen sind prüfpflichtig und können nur bei Minebea Intec durchgeführt werden.
Bei einem Defekt oder einer Funktionsstörung bitte an die lokale Vertretung von Minebea
Intec wenden, um Reparaturmaßnahmen einzuleiten.
Das Gerät muss mit exakter und kompletter Fehlerbeschreibung zur Reparatur
eingeschickt werden.

14.2.1 A naptárhoz/pontos időhöz szükséges akkumulátor

A naptár/pontos idő csipjének puffereléséhez szükséges lítium-akkumulátor (1) az
alaplapon, a tápegység mellett található.
A naptár/pontos idő csipjének puffereléséhez szükséges lítium-akkumulátor az alaplapon
található.
Kiszállításkor az akkumulátor már aktivált állapotban van.

Megjegyzés:

Az első bekapcsolás alkalmával ellenőrizni kell, illetve szükség esetén be kell állítani a

dátumot és a pontos időt a - [Date&Time] menüpontban.

14.2.2 A naptárhoz/pontos időhöz szükséges akkumulátor cseréje
A készülék lítium-akkumulátort tartalmaz a pontos idő/naptár csipjének puffereléséhez.
Egy meghatározott alsó feszültségérték elérése, illetve meghibásodások esetén az
akkumulátort ki kell cseréltetni a Minebea Intec ügyfélszolgálatával vagy azonos
képzettségű szakemberrel.
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Az akkumulátor aktiválása a dátum és a pontos idő beállításával történik a -
[Date&Time] menüpontban.
Az ártalmatlanítást lásd a 15 fejezetben.
Az élettartamot lásd a 17.3.1 fejezetben.

14.3 Forrasztási munkák
A készüléken forrasztási munkák nem szükségesek/megengedettek.

14.4 Tisztítás

FIGYELEM

Anyagi károk a nem megfelelő tisztítóeszközök/-szerek használata miatt.
A készülék károsodása.

Nem kerülhet folyadék a belsejébe.
Ne használjon agresszív tisztítószereket (oldószert vagy hasonlókat).
Élelmiszeripari használat esetén az ott megszokott tisztítószereket használja.
Puha szivacsokat, keféket és törlőkendőket használjon.
Tilos vízzel permetezni vagy sűrített levegővel lefúvatni.

1. A készüléket válassza le a hálózatról, és húzza ki a csatlakozó adatkábeleket.
2. A készüléket szappanoldattal enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa.
3. A készüléket puha kendővel szárítsa meg.
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15 Leselejtezés

Ha a csomagolásra már nincs szükség, akkor azt adja le a helyi hulladékkezelőnél, ill. egy
hivatalos hulladékgyűjtő helyen vagy újrahasznosítónál. A csomagolás többségében
környezetbarát anyagokat tartalmaz, amelyek nyersanyagként újrahasznosíthatók.
A termékeket a háztartási hulladékoktól különválasztva kell leselejtezni, és az nem adható
le háztartási hulladékként a helyi közösségi háztartási hulladékgyűjtőkben, ideértve a
kiskereskedők általi leselejtezést is.
Az EU-törvények a tagországok számára megkövetelik, hogy a leselejtezett elektromos
és elektronikus készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve selejtezzék le.

A termék leselejtezése előtt ki kell szerelni abból az elemeket, ha van ilyen, és azokat a
megfelelő gyűjtőállomáson kell leadni.

A részleteket lásd az Általános Szerződéses Feltételeinkben.

A termék javítását biztosító szervizek címét lásd a termékhez mellékelt
termékinformáción, ill. a következő weboldalunkon: www.minebea-intec.com.
Fenntartjuk a jogot, hogy veszélyes anyaggal szennyezett (ABC szennyeződés) termék
javítását nem vállaljuk.
Kérdések esetén kérjük, forduljon helyi szerviz munkatársainkhoz vagy
szervizközpontunkhoz.
Minebea Intec GmbH
Javítóközpont
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Németország
Tel.: +49 40 67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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16 Hibaüzenetek

16.1 A mérőkör hibaüzenetei
A belső mérőelektronika hibaüzeneteket generálhat, melyek megjeleníthetők a
súlykijelzőn.

Kijelzés VNC-szöveg Hiba és lehetséges ok

E:Arith Arith. error Belső számítási túlcsordulás:
- Hibás beszabályozási értékek.

E:Overl Overload A mérőjel Max. + (x d) felett van:
- Hibás beállítás.
- Túl sok súly van a mérlegen.

E:NoSig Ext. meas.device error A mérési bemenet nyitott:
- A mérőjel a 36 mV-os megengedett tartomány felett

van.
- Megszakadt a mérővezeték (vezetékszakadás felismeré-

se).
- Egyéb hardverhiba.

E:Under Value exceeds display A súlyérték nem jelenik meg:
- Túl sok számjegyet állítottak be.

E:Sense * No sense voltage Nincs érzékelőfeszültség:
- Nem csatlakoznak mérőcellák.
- Az érzékelővezeték vagy a tápvezeték megszakadt.
- Fordított polaritás vagy túl kicsi érzékelőfeszültség.

E:Invers Negative input Negatív mérőjel:
- A mérőjel mérőcelláinak pólusai fordítva vannak.
- A tápellátás mérőcelláinak pólusai fordítva vannak.

E:HardE No values from scale Belső mérőpont:
A mérőjel a 36 mV-os megengedett tartomány felett van.
Nem olvashatók ki súlyértékek az ADC-ből (analóg-digitális
átalakító).
- A mérőelektronikai NYÁK hibája.
- Hiba a mérőcellában.
- Kábelszakadás.

* Ex-alkalmazásoknál mindenképp olvassa el a 16.7 fejezetet.
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16.2 Súlyhibaállapot

Megjegyzés:

A VNC-szöveget lásd még: 16.1 fejezet.

LED E:Arith E:Invrs E:Overl E:NoSig E:Sense E:HardE/E:NoCom

Villog. 1 Hz Villog. 1 Hz Felv. villog. 1 Hz Felv. villog. 1 Hz

Villog. 1 Hz Villog. 1 Hz Felv. villog. 1 Hz

Villog. 1 Hz Villog. 1 Hz Villog. 1 Hz Villog. 1 Hz Felv. villog. 1 Hz Felv. villog. 1 Hz

Megjegyzés:

Minden egyéb üzenetnél a felső állapotjelző LED villog.

16.3 xBPI mérlegekhez kacsolódó hibaüzenetek

Kijelzés VNC-szöveg Hiba és lehetséges ok

E:NoSig Ext. meas.device error Nem olvashatók le súlyértékek a mérlegről:
- Mérleghiba

E:Value Value exceeds display A súlyérték nem jelenik meg:
- Túl sok számjegyet állítottak be.

E:NoCom No values from scale Nincs kommunikáció az xBPI mérleggel:
- Kábelszakadás.
- Belső mérleghiba.
- A mérleg nem csatlakozik az áramhálózathoz.

E:NoWgt No weight data Nincs súlykijelzés:
- Egy másik mérőpontot választottak ki.

Az gombbal rendelje hozzá az új mérőpontot a kés-
zülékhez.
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Kijelzés VNC-szöveg Hiba és lehetséges ok

E:NotRd Scale not ready A mérleg nem áll készen a mérésre:
- A készülék bemelegedési fázisban van.
- A készülék automatikus tárálási módban van.
- A készüléket teherrel megrakott mérleggel kapcsolták

be.

Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.

E:BadDev Wrong serial number A mérleg sorozatszáma nem egyezik a készüléken beállított
számmal.

16.4 A Pendeo típusú mérőcellákhoz kapcsolódó hibaüzenetek

Kijelzés VNC-szöveg Hiba és lehetséges ok

E:Overl Overload A mérőjel Max. + (x d) felett van:
- Hibás beállítás.
- Túl sok súly van a mérlegen.

E:Value Value exceeds display A súlyérték nem jelenik meg:
- Túl sok számjegyet állítottak be.

E: Units Incompatible units Nem kompatibilis mértékegységek:
- Hibás beszabályozási értékek pl. hibás beszabályozás

miatt

E:NoCom No values from scale Nincs kommunikáció a Pendeo-mérőcellával:
- Kábelszakadás.
- Belső mérleghiba.
- A bekötődoboz nem csatlakozik az áramhálózathoz.

E:NotRd Scale not ready A mérleg nem áll készen a mérésre:
- Legalább 1 mérőcella hibaállapotot mutat vagy

meghibásodott (nincs kommunikáció).

E: Config Wrong configuration A mérőcellák száma nem egyezik a konfigurációval.

E:BadDev Wrong serial number A mérleg sorozatszáma nem egyezik a készüléken beállított
számmal.
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16.5 Hibaüzenetek a beszabályozáskor

Üzenet Lehetséges ok

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a legnagyobb terhelés túl nagy.

Lehetőség van a legnagyobb terhelés utólagos növelésére. A csök-
kentéskor azonban megjelenik egy üzenet, ha az új legnagyobb terhelés
a beszabályozósúly alatt van ([Calibrated at]).

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha túl alacsony felbontást választanak
(pl. 5 kg).

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha olyan magas felbontást választanak,
hogy osztásértékenként (d) kevesebb mint 0,8 belső rész, illetve 0,5 µV/
e áll rendelkezésre, amennyiben OIML/NSC szerinti kalibrálás a kötele-
ző.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a legnagyobb terhelés nem osztható
az osztásértékkel.

A mértékegységek nem kompatibilisek, pl. utólagos módosítás a [Max.]
értéknél kg-ról fontra.

16 Hibaüzenetek Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-297



Üzenet Lehetséges ok

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a mV/V-ban megadott holtteher
plusz a mV/V-ban megadott skálatartomány nagyobb mint 3 mV/V (=
36 mV).

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a mérleg "elmozdul".
Teendő
- Ellenőrizze a mérleg mechanikáját.
- Módosítsa a szűrőbeállítást, esetleg csökkentse a felbontást.
- Változtasson a stabilitási körülményeken.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a holtteher [by load] szerinti meg-
határozásakor a mérőjel negatív.
Ok
A mérőcellák pólusait felcserélték, vagy hibásak.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a megadott holtteher >5 mV/V.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a mérleg "elmozdul".
Teendő
- Ellenőrizze a mérleg mechanikáját.
- Módosítsa a szűrőbeállítást, esetleg csökkentse a felbontást.
- Változtasson a stabilitási körülményeken.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a súlyérték megadása után a mérleg
súlya < a holtteher.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a skálatartomány nem osztható az
osztásértékkel.
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16.6 Általános hibaüzenetek

Kijelzés VNC-szöveg Hiba és lehetséges ok

Duplicate ID Az IP-címet már használják a hálózatban.
Két készüléknek azonos az IP-címe.

Supply voltage is low! Az üzemi feszültség túl kicsi: –15%.
A tápfeszültség túl alacsony (≤85%).

E:BadDev* Wrong serial number - A mérőelektronikai NYÁK-ot kicserélték a beszabályozás
után.

- A készülék beszabályozása elmaradt.

* csak zárt CAL-kapcsolónál

16.7 Hibaüzenetek Ex-alkalmazásoknál
Amikor hiba történik a mérőcella-tápellátásnál, az alábbi hibaüzenet jelenik meg a
kijelzőn:
E:Sense (VNC-n keresztül: No sense voltage)
Ilyenkor két különböző hibáról lehet szó, melyeket két LED jelez a mérőelektronikai
NYÁK-on (WE1).

A V120 világít:
Nincs vagy túl kicsi az érzékelőfeszültség.
Oka:
vezetékszakadás a táp- és/vagy érzékelővezetékekben
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A V304 világít:
Aktív áramkorlátozás a mérőcella-tápellátásra vonatkozóan.
Okai:

- rövidzárlat a mérőcella tápvezetékeiben

- túl csekély mérőcella-ellenállás (pl. túl sok mérőcella csatlakozik)

Áramkorlátozás, ha > 96 mA

FIGYELMEZTETÉS

Arbeiten am eingeschalteten Gerät können lebensgefährliche Folgen haben.
Beim Öffnen von Abdeckungen oder Entfernen von Teilen mit Werkzeug können
spannungsführende Teile freigelegt werden. Es muss damit gerechnet werden, dass
Kondensatoren im Gerät noch geladen sind, auch wenn das Gerät von allen
Spannungsquellen getrennt wurde.

Gerät von der Stromversorgung trennen.

Válassza le a készüléket az áramellátásról, és hárítsa el a hibát.
A hibaelhárítást követően szükség lehet a készülék kikapcsolására és/vagy a mérőcellák
leválasztására az áramkorlátozás deaktiválásához.

16.8 Hibaszámok @ "LAST_ERROR" esetén
16.8.1 Mérőponthibák

Szám Kijelzés Ok

2 in use A mérőpontot például egy alkalmazás használja.

6 test active Aktív teszt, nincsenek súlyértékek.

7 cali active Aktív beszabályozás, nincsenek súlyértékek.

8 no standstill A mérleg nincs leállítva.

13 tare is active A tárálás aktív.

15 weight is dimmed A súly nem hitelesíthető (< 0 vagy > Max.).

16 weight has error Súlyhiba.

17 scale not ready A mérleg nem üzemkész.

18 cannot tare below zero A nulla alatti tárálás nem lehetséges.

102 timeout Csak xBPI mérlegek esetén: Időtúllépés egy parancs mérlegnek
való küldésekor.

142 calibration active A beszabályozás alatt a tárálás és a nullázás nem lehetséges.

147 no zeroset Nem lehetséges a nullázás a nullabeállítási tartományon kívül.

149 Busy A mérleg éppen egy másik kérést dolgoz fel.

255 hardware error A mérőpont hibás.
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16.8.2 Hibák az "EasyFill" alkalmazásban

Szám Kijelzés Ok

0 Nincs hiba.

1 fatal error Súlyhiba, a mérőpont hibás.

2 Material ID invalid Adjon meg egy 0-nál kisebb vagy 10-nél nagyobb számot.

3 Material name inva-
lid

Az anyagnév érvénytelen.

4 Set point invalid Tervezett érték + bruttó érték > skála végső értéke, (B1 mód) vagy
bruttó érték.

5 Preset point invalid Érték > tervezett érték.

6 OVS invalid Érték > tervezett érték.

8 Neg. tol. invalid Érték > tervezett érték.

9 Pos. tol. invalid Érték > tervezett érték.

10 Sequence number
invalid

Érvénytelen sorszám.

13 Invalid fieldbus com-
mand

Érvénytelen terepibusz-művelet (pl. egyidejű indítási és leállítási
parancs).

15 Cannot read from
earom

Hiba egy anyagbejegyzésnek a merevlemezből (EAROM) való kiol-
vasása során → Hardverhiba

16 Cannot write to ea-
rom

Hiba egy anyagbejegyzésnek a merevlemezre (EAROM) való írása
során → Hardverhiba

17 Action not allowed A terepibusz-művelet nem engedélyezett.
Pl.: Adagolás elindítása egy folyamatban lévő adagolás során vagy
adagolásindítás rendszerbeállítás közben.

18 Weight unit of mate-
rial invalid

A mérőpont egysége nem felel meg az anyag egységének.
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17 Műszaki adatok

17.1 "Szabad szoftverek" használatához kapcsolódó tudnivalók
A PR 5230 készülék firmware-je "szabad szoftvereket" is tartalmaz, amelyek a

- GNU General Public License (GPL) 2. verzió (1991. június) és a

- GNU Lesser General Public License (LGPL) 2.1 verzió (1999. február) szerinti licenccel
rendelkeznek.

Ez a harmadik felek által fejlesztett "szabad szoftver" szerzői jogi védelem alatt áll, és
díjmentesen mellékelik a készülékhez. A Free Software Foundation, Inc. licencfeltételei
angol nyelven megtalálhatók a készülék mellékletei között. A feltételek alapjául szolgáló
forrásszöveg a mellékelt CD-ROM-on található.

17.2 A sorozatszám értelmezése

30 252 00015

30 252 00015

A gyár száma:
30 = Hamburg

Az év és a hónap meghatáro-
zása:
252* = 2010. április

Folytatólagos számozás

* Számozás a Minebea Intec évcsoporttáblázata szerint.

17.3 Általános adatok

Megjegyzés:

A további műszaki adatokat lásd a WE1 opció kiegészítő információiban.

A jellemző adatok legalább 60 perces bemelegedési idő után érvényesek (referencia-
hőmérséklet: 23 °C).

17.3.1 Naptár/pontos idő puffer
A naptár/pontos idő csipjének pufferelésére szolgáló lítium-akkumulátor kiszállításkor
már aktivált állapotban van.

A készülék folyamatosan hálózati feszültség alatt áll legfeljebb 10 évÉlettartam

A készülék nem (pl. raktározás)/időszakosan áll hálózati
feszültség alatt

legfeljebb 7 év
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17.3.2 230 V AC tápfeszültség-csatlakozó

Tápfeszültség UAC = 100–240 V +10%/–15%, 50/60 Hz

max. teljesítményfelvétel 12 W/16 VA

Primer biztosíték 2× 3,15 AT; 250 V; IR 1500 A;
5×20 mm;
Pl.: Schurter cég: SPT5×20, ren-
delési sz.: 0001.2509

17.3.3 24 V DC tápfeszültség-csatlakozó

Tápfeszültség UDC = 24 V –15%/+20%

max. teljesítményfelvétel 14 W

Primer biztosíték 2× 3,15 AT; 250 V; IR 1500 A;
5×20 mm;
Pl.: Schurter cég: SPT5×20, rend.
sz.: 0001.2509

17.4 Környezeti hatások
17.4.1 Környezeti feltételek

Referencia-hőmérséklet 23 °C

Üzemi környezeti hőmérséklet –10 – +50 °C

Környezeti hőmérséklet robbanásves-
zélyes területen

–10 – +40 °C

Bekapcsolási hőmérséklet 0 – +50 °C

Hőmérséklet-
tartomány

Raktározás/szállítás határtartománya –20 – +70 °C

Páratartalom < 95%, nem kondenzálódó (az IEC 60068-2
szabvány szerint)

Védelmi osztály Ház: IP65

Magasság < 2000 m

17.4.2 Elektromágneses összeférhetőség (EMC)
Minden adat összhangban van a NAMUR NE 21, az EN 45501 és az EN 61326 szabvánnyal.

Magas frekvenciájú elektromágneses
mezők (80–3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mHáz

Elektrosztatikus kisülés (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Gyors átmeneti zavarok (Burst) EN 61000-4-4 3 kVJel- és vezérlő-
vezetékek Lökőfeszültségek (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 2 kV
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Vezetékek által vezetett zavarok na-
gyfrekvenciás bekötés miatt
(0,15–80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Gyors átmeneti zavarok (Burst) EN 61000-4-4 3 kV

Lökőfeszültségek (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 V

Vezetékek által vezetett zavarok na-
gyfrekvenciás bekötés miatt
(0,15–80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Feszültségesések EN 61000-4-11 0/40/70%
20/200/500ms

Hálózati bemenetek

Hálózatkimaradás áthidalása EN 61000-4-11 5 s

17.4.3 Zavarmentesítés

Zavarkibocsátás az EN 61326 szabvány szerint, határérté-
kosztály: A, ipari területekhez

17.5 Összekötőkábel
A bekötődoboz és a készülék közötti csatlakozókábel hossza

Kábeltípus PR 6135, PR 6135A max. 500 m – a mérőcellakábel hossza

A mérőplatform és a készülék közötti csatlakozókábel hossza

Kábeltípus LiYCY max. 500 m

17.6 Mechanikai berendezés
17.6.1 Kialakítás

Nemesacélból készült fémház ajtóval, védelmi osztály: IP65.

17.6.2 Súlyok

Nettó súly 6 kg

Csomagsúly 7 kg

17.7 Dokumentumok a mellékelt CD-n
A függelékben (lásd a 18.3 fejezetet) felsorolt dokumentumok és a használati útmutatók a
PR 5230 CD-n találhatók.
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18 Függelék

18.1 Pótalkatrészek
18.1.1 Mérőelektronikai NYÁK

Pótalkatrészszám Pótalkatrész megnevezése

5312 218 58011 AD-átalakító, felszerelt

18.1.2 Kijelző NYÁK

Pótalkatrészszám Pótalkatrész megnevezése

5312 130 98006 Kijelző áramköri kártyája

18 Függelék Transzmitter terepi házban PR 5230

Minebea Intec HU-305



18.1.3 Biztosítékok/tartozékkészletek

Pótalkatrészszám Pótalkatrész megnevezése

5312 253 28007 3,15 A T 250 V 5×20 biztosíték

5312 505 48021 Csavarzatok tartozékkészlete

5312 505 18016 Tömítéscsavarzat tartozékkészlete

5312 321 28051 Kábel-tartozékkészlet

5312 264 48018 Csatlakozódugó-tartozékkészlet

5312 264 48008 5 pólusú csatlakozódugó

18.2 Teszt-csatlakozódugó
az RS-232 interfészhez

Csatlakozódugó-kiosztás

az RS-485 interfészhez

Csatlakozódugó-kiosztás Kapcsolóállás

S1 = OFF
S2 = OFF
S3 = OFF
S4 = OFF
S5 = OFF
S6 = ON
S7 = OFF
S8 = OFF
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18.3 Tanúsítványok

Sorszám Megnevezés Dokumentumszám

1 EU-Declaration of Conformity MEU17037

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Test Certificate NMi TC7959

4 EC type-approval Certificate NMi T7884

5 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.06727

A táblázatban felsorolt dokumentumok a PR 5230 CD-n találhatók.
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