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

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

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

instrukcję.

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

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

1.3 Tak wyglądają listy
- oznacza wyliczenie.

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

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

NIEBEZPIECZEŃSTWO

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

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

OSTRZEŻENIE

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

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

znajduje się przed opisem czynności.
opisuje wynik czynności.
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PRZESTROGA

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

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

UWAGA

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

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

Notyikacja:

Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki.

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

2.1 Informacje ogólne
W niniejszej instrukcji obsługi opisano konigurację i obsługę aplikacji "Truck".
Instalacja, koniguracja podstawowa i wzorcowanie urządzenia – patrz podręcznik
instalacji i instrukcja obsługi PR 5900 .

2.2 Zakres dostawy
2.2.1 Elementy

Produkt Truck składa się z następujących elementów:

- urządzenie podstawowe Maxxis 5 z oprogramowaniem "BIOS", "oprogramowaniem
sprzętowym" i aplikacją "Truck" wraz z licencją

- płyta CD-ROM z podręcznikami w formacie PDF

Aplikacja "Truck" wymaga istnienia w urządzeniu następujących programów:

- BIOS

- oprogramowanie sprzętowe

- aplikacja "Truck"

Karty magistrali Fieldbus PR 1721/5x lub PR 1721/7x są obsługiwane, patrz rozdział 2.2.3.
Aplikacja obsługuje pamięć Alibi, patrz rozdział 2.2.2.

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

- Oprogramowanie (licencja):

- licencja na serwer OPC PR 1792/13

- Pamięć Alibi

- Licencja na dozowanie

- Wagi:

możliwe jest sterowanie i wyświetlanie maksymalnie 4 wag.

- PR 5900/10 (W1) wewnętrzny układ elektroniczny wagi (maks. 2)

- PR 5900/10 (WE1) wewnętrzny układ elektroniczny wagi ATEX (maks. 1)

- Platforma/waga z protokołem xBPI (maks. 3)

Cyfrowe przetworniki wagowe (typu Pendeo) podłącza się przez maks. 2 porty
szeregowe RS-485 i cyfrową skrzynkę przyłączeniową.

Notyikacja:

funkcja sumy (waga tandem): WP A + WP B = WP C obsługiwane są tylko dla
ważenia, jednakże nie dla funkcji załadunku.
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2.2.3 Karty rozszerzeń

Produkt Opis Pozycja

PR 5900/04
2 złącza szeregowe
RS‑485

Złącze można konigurować w oprogramo-
waniu.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja‑1 i/lub
opcja‑2

PR 5900/07
1 wejście analogowe
1 wyjście analogowe

Wejście analogowe:
wewnętrznie 14 bitowe binarne =
20.000 części, @ przy np. 0…20 mA / 0…10 V
Wyjście analogowe: wewnętrznie 16 bitowe =
65536 części, rozdzielczość 20.000 @ 20 mA
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja‑1 i/lub
opcja‑2

PR 5900/10 (W1)
Układ elektroniczny
modułu ważącego

Wewnętrzny układ elektroniczny modułu
ważącego do przyłączenia przetworników
wagowych albo platform ważących w stre-
fach nie ATEX.
Można przyłączyć maks. 2 wewnętrzne ukła-
dy elektroniczne modułu ważącego.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

WP A i/lub WP B

PR 5900/10 (WE1)
Układ elektroniczny
modułu ważącego z
dopuszczeniem ATEX

Wewnętrzny układ elektroniczny modułu
ważącego do przyłączenia przetworników
wagowych albo platform ważących do zasto-
sowania w streie ATEX.
Można przyłączyć maks. jeden wewnętrzny
układ elektroniczny modułu ważącego.
Dalsze informacje patrz Informacje dodatko-
we, opcja WE1.

WP A

PR 5900/12
4 wejścia cyfrowe
4 wyjścia cyfrowe

4 wejścia pasywne odseparowane optycznie
4 wyjścia przekaźnikowe z bezpotencjałowy-
mi zestykami przełącznymi
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja‑1 i/lub
opcja‑2

PR 5900/13
4 wejścia cyfrowe
4 wyjścia cyfrowe

4 wejścia aktywne odseparowane optycznie
4 wyjścia przekaźnikowe z bezpotencjałowy-
mi zestykami przełącznymi
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja‑1 i/lub
opcja‑2

PR 5900/17
6 wejść cyfrowych
8 wyjść cyfrowych

6 wejść pasywnych odseparowanych optycz-
nie
8 wyjść pasywnych odseparowanych optycz-
nie
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

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

PR 5900/32
2 złącza szeregowe
RS‑232

Złącze można konigurować w oprogramo-
waniu.
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja‑1 i/lub
opcja‑2

CX1
Moduł z dopuszcze-
niem ATEX

Przyłącze do terminala obsługowego
PR 5900/6x, PR 5900/7x
Dalsze informacje – patrz opcja Informacje
dodatkowe na temat CX1.

Remote Termi-
nal

PR 1721/51
ProiBus‑DP

ProiBus-DP-V0 Slave o prędkości 9,6 kb/s …
12 Mb/s, automatyczne rozpoznawanie pręd-
kości transmisji
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

PR 1721/54
DeviceNet

DeviceNet Master-Slave o prędkości 125, 250
i 500 kb/s
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

PR 1721/55
CC-Link

CC-Link Master-Slave o prędkości 10 kbit/s
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

PR 1721/56
ProiNet We/Wy

ProiNet We/Wy o prędkości 10 Mb/s i
100 Mb/s wykrywanie automatyczne (10/
100, HalfDX/FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

PR 1721/57
EtherNet‑IP

EtherNet-IP o prędkości 10 Mb/s i 100 Mb/s
wykrywanie automatyczne (10/100, HalfDX/
FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

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

ProiNet We/Wy o prędkości 10 Mb/s i
100 Mb/s wykrywanie automatyczne (10/
100, HalfDX/FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2-portowy

EtherNet-IP o prędkości 10 Mb/s i 100 Mb/s
wykrywanie automatyczne (10/100, HalfDX/
FullDX)
Dodatkowe informacje, patrz podręcznik in-
stalacji PR 5900.

Opcja FB
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2.3 Funkcje aplikacji "Truck"
Aplikacja "Truck" służy do określania następujących parametrów transakcji towarowych:

- masa

- produkt/materiał

- data i czas

- identyikator pojazdu

- klient

- spedytor

- użytkownik (operator)

Czynności ważenia muszą spełniać wymagania przepisów (ustawa o legalizacji, prawo
handlowe) obowiązujących w kraju użytkowania.
Do określenia ilości materiału albo produktu według masy stosuje się różne metody,
zależnie od aplikacji:

- Określenie masy poprzez pierwsze i drugie ważenie oraz automatyczne obliczanie
różnicy jako ilości w transakcji

- Określenie masy poprzez zważenie załadowanego pojazdu z uwzględnieniem znanej
masy pustego pojazdu (wprowadzenie tary ręcznie albo tara już zarejestrowana).
Różnica jest obliczana automatycznie

- Określenie masy pustego pojazdu (rejestracja tary)

- Określanie masy pustego pojazdu jako ważenie pojedyncze

Dla funkcji załadunku pojazdu istnieją następujące możliwości:

- Załadunek automatyczny (z zadaniem wartości zadanej, sterowaniem dozowaniem
zgrubnym i dokładnym oraz korektą materiału pozostałego z dozowania)

- Załadunek ręczny (z zadaniem wartości zadanej)

- Rejestracja (załadunek bez określania wartości zadanej)

Z punktu widzenia przebiegu należy wykonać cały szereg funkcji wprowadzających i
wyprowadzających dane oraz sterujących:

- Sterowanie wjazdem i wyjazdem przy użyciu sygnalizatorów i/lub barier

- Opcjonalne wyświetlanie masy dla kierowcy pojazdu na dużym wyświetlaczu
(interfejs szeregowy)

- Wydruk dla kierowcy pojazdu biletu z ważenia, zawierającego dane z procesu
ważenia.

- Rejestracja i zapis w bazie danych – zabezpieczonej na wypadek zaniku zasilania –
mas, numerów zleceń, produktów, pojazdów, klientów, spedytorów i adresów
dostaw, wraz z datą i czasem

- Zapisanie zarejestrowanych wartości brutto z numerem sekwencji, datą i godziną w
wewnętrznej pamięci Alibi (wymagana licencja)

Typowa waga bramowa rejestruje dostawę i/lub wysyłkę produktów w połączeniu z
ważeniem przy wjeździe i wyjeździe, a także obliczeniem mas netto i wydrukiem biletu.
Specjalny typ wagi bramowej rejestruje dostawę produktów z rejestracją masy całkowitej
i określeniem masy dostarczanej poprzez odjęcie zapisanej w pamięci tary pojazdu.
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Wartości wprowadzanej tary rejestrowane są na każdy pojazd poprzez ważenie albo
wprowadzenie danych i zapisywanie w pamięci. Tę formę aplikacji stosuje się np. w
spalarniach odpadów.
Dane z ważenia zapisywane są w pamięci Alibi (wymagana licencja) oraz w bazie danych.
Można korzystać z pozostałych funkcji, takich jak podanie numeru zlecenia, dane
produktu, klienta i spedytora, adres dostawy, możliwe jest sporządzenie odpowiedniego
biletu, zgodnie z ustawą o legalizacji.
Możliwe jest wykonanie ważeń pojedynczych, takich, jakie mają miejsce np. podczas
kontroli pojazdów przez policję.
Zazwyczaj nie wymaga się przy tym dalszych funkcji, poza sporządzeniem
odpowiedniego biletu. Dane również są zapisywane w pamięci Alibi (wymagana licencja).
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3 Obsługa

3.1 Elementy wskaźnika i obsługi
3.1.1 Przegląd

.

Poz. Nazwa

Elementy wskazujące

1 Dioda LED wskazująca stan, patrz rozdział 3.1.3

3 Wyświetlacz 5,7” ekran kolorowy TFT, patrz rozdział 3.1.2

Elementy obsługowe, patrz rozdział 3.1.4.1

2 Przyciski funkcyjne

4 Panel przycisków alfanumerycznych

5 Przyciski sygnalizujące

6 Przyciski aplikacji

7 Przyciski nawigacyjne/menu wraz z przyciskami programowalnymi

8 Przycisk włączania/wyłączania
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3.1.2 Wyświetlacz TFT interfejsu użytkownika

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

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

9041 gg
NN

++
5g 12200g

Wägepunkt A @admin

Netto=Brutto

Netto

Tara

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarieren

7654

3

2

1

Poz. Opis

1 Wiersz informacji

2 Wskaźnik paskowy

3 Typ masy / znak poprzedzający / stan równowagi

4 Informacja o statusie

5 Wartość masy

6 Obramowanie miejsca po przecinku

7 Symbole / jednostka masy

Typ masy / znak poprzedzający Opis

Masa brutto

Masa brutto (Gross) w trybie NTEP lub NSC
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Typ masy / znak poprzedzający Opis

Masa netto (netto = brutto – tara)

Tara

tara zadana, niewytarowana

Brak wskazania - Wartość testowa
- brutto, niewytarow.

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

dodatkowe wskazanie masy, zależne od aplikacji

Wartość dodatnia

Wartość ujemna

Stan równowagi / zero / dozo-
wanie / monitorowanie

Opis

Stan równowagi wartości masy

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

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

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

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

Symbole / jednostka masy Opis

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

R1 Zakres 1

R2 Zakres 2

R3 Zakres 3

WP-A Punkt ważenia A

WP-B Punkt ważenia B

WP-C Punkt ważenia C

WP-D Punkt ważenia D

Max obciążenie maks. (zakres ważenia)

Min masa minimalna
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Symbole / jednostka masy Opis

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

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

Symbole statusu w wierszu informacyjnym

Symbol Opis

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

Ostrzeżenie ogólne

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

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

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

200 mA.

Sprawdzić nowo podłączone urządzenia.

Rozpoznano nośnik pamięci USB, jest gotowy do
pracy.

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

Konlikt w ustawieniach sieciowych adresu IP

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

3.1.3 Diody LED

Stan roboczy Kolor Stan diody LED Opis

Praca normalna Wyłączona

Gotowość (stand-by) czerw-
ony

Świecenie ciągłe Wskaźnik jest wyłączony.

Przerwa w zasilaniu < 5 s czerw-
ony

Powolne miga-
nie

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

Przerwa w zasilaniu > 5 s czerw-
ony

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

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

Wyłączona Urządzenie wyłącza się.

Wyłączona Urządzenie wykonuje rozruch
ciepły, patrz PR 5900 , instrukcja
obsługi.

3.1.4 Elementy obsługowe
- Obsługa przyciskami na panelu czołowym, patrz rozdział 3.1.4.1

- Obsługa przyciskami programowalnymi, patrz rozdział 3.1.4.2

- Obsługa przyciskami nawigacji, patrz rozdział 3.1.4.3

- Obsługa z klawiatury PC, patrz rozdział 3.1.4.4

3.1.4.1 Obsługa przy użyciu przycisków na panelu czołowym

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

Przyciski sygnalizujące

Przycisk Opis

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

(Funkcja jest zależna od koniguracji)

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

(Funkcja jest zależna od koniguracji)

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

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

Przyciski aplikacji

Przycisk Opis

Rozpoczęcie wydruku specyicznego dla aplikacji.

Przyciski nawigacyjne

Przycisk Opis

▲ Przewijanie funkcji menu wstecz.

▼ Przewijanie funkcji menu naprzód.

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

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

Przyciski menu

Przycisk Opis

Potwierdzenie wprowadzonych danych/wyboru.

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

- Wyjście z okna parametrów/menu.

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

Przyciski
programo-
walne 1–5

Wybór odpowiedniej funkcji menu, patrz też rozdział 3.1.4.2.

Przejście do menu obsługi
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Przyciski funkcyjne

Przycisk Opis

Z przypisaną zdeiniowaną funkcją (patrz menu systemowe [Ustawienia
systemowe] - [Parametry obsługi]).
Sortowanie w bazach danych wg ID albo wg nazw. Funkcja ta działa jednak
tylko wtedy, gdy przyciskowi nie była przypisana funkcja!

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

Wyświetla odpowiednie okno pomocy (dla tej aplikacji jeszcze niezaimple-
mentowane).

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

Ponowne naciśnięcie spowoduje przywrócenie wyświetlania.

Włącza sygnalizator, patrz rozdział 5.4.9

Funkcje takie same, jak przycisk sygnalizacyjny .

Panel przycisków alfanumerycznych

.
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Przycisk przełączania
Naciśnięcie powoduje przełączenie między następującymi funkcjami:

-
Wielkie litery

-
Małe litery

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

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

-
Liczby

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

.

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

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

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

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

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

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

ne znaki zgodnie z powyższym opisem.

Pole wprowadzania danych

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

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

++
AA
BB
CC

Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

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

++
Enter user name and passwordEnter user name and password

User name

Password ********

ABC..

Wyświetli się dane przełączenie (patrz strzałka).

Notyikacja:
Tabela znaków jest wyłączona.

Kombinacje przycisków

+

Wykonanie zimnego startu, patrz również instrukcja obsługi PR 5900 .

3.1.4.2 Obsługa przyciskami programowalnymi

Standard Zapisz

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

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

3.1.4.4 Obsługa klawiaturą PC

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

Klawiatura PC Klawiatura na panelu czołowym

F1

F2

F3

F4

F5–F9 Przyciski programowalne 1–5

F10

F11

F12

ESC

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

Przycisk Enter: ↵

Przycisk Backspace: ←

Blok numeryczny Panel przycisków alfanumerycznych
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— Pierwsze ważenie patrz rozdział 4.1.1
— Drugie ważenie patrz rozdział 4.1.2
— Lista oczekujących patrz rozdział 4.5.4
— Załadunek patrz rozdział 4.1.4
— Ważenie z tarą zadaną patrz rozdział 4.1.5
— Określenie tary zadanej patrz rozdział 4.1.6
— Pojedyncze ważenie patrz rozdział 4.1.7

— Pierwsze ważenie Poszczególne parametry wprowadzania
wybiera się w pozycji [Koniguracja] -
[Ważenie], patrz rozdział 5.4.6.

— Lista pojazdów
— ID Wybór pojazdu z bazy danych. Wyświetla się

nazwa pojazdu.
— Nowy Utworzenie nowego pojazdu w bazie danych.

— ID Zakres wprowadzania danych: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Tryb tarowania Zapisana tara zadana, Bez tary zadanej,

Określenie tary zadanej
— Tymcz. Tymczasowe utworzenie nowego pojazdu, tzn.:

wraz ze skasowaniem listy oczekujących
nastąpi też skasowanie tymczasowo
utworzonych pojazdów.

— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Zlecenie

— Numer zlecenia Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych

danych.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Klient

— Nazwa Wybór nazwy z bazy danych adresowych.
Wyświetli się ID i adres.

— Nowy Utworzenie nowej nazwy w bazie danych
adresowych.

— ID Zakres wprowadzania danych: 1–999999

4 Budowa menu aplikacji

4.1 Ważenie pojazdu
Ważenie pojazdu

4.1.1 Pierwsze ważenie
Ważenie pojazdu

Pierwsze ważenie
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— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Wiersz adresowy 1–3 Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Tymcz. Tymczasowe utworzenie nowej nazwy, tzn.:
wraz ze skasowaniem listy oczekujących
nastąpi też skasowanie tymczasowo
utworzonych nazw.

— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.
— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych

danych.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Spedytor

— Nazwa Wybór nazwy z bazy danych adresowych.
Wyświetli się ID i adres.

— Nowy Utworzenie nowej nazwy w bazie danych
adresowych.

— ID Zakres wprowadzania danych: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Wiersz adresowy 1–3 Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków

alfanumerycznych
— Tymcz. Tymczasowe utworzenie nowej nazwy, tzn.:

wraz ze skasowaniem listy oczekujących
nastąpi też skasowanie tymczasowo
utworzonych nazw.

— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.
— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych

danych.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Adres dostawy

— Nazwa Wybór nazwy z bazy danych adresowych.
Wyświetli się ID i adres.

— Nowy Utworzenie nowej nazwy w bazie danych
adresowych.

— ID Zakres wprowadzania danych: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Wiersz adresowy 1–3 Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków

alfanumerycznych
— Tymcz. Tymczasowe utworzenie nowej nazwy, tzn.:

wraz ze skasowaniem listy oczekujących
nastąpi też skasowanie tymczasowo
utworzonych nazw.

— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.
— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
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— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych
danych.

— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Lista produktów

— ID Wybór pojazdu z bazy danych. Wyświetla się
nazwa produktu.

— Nowy Utworzenie nowego produktu w bazie danych.
— ID Zakres wprowadzania danych: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Przyjęcie Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Wydanie Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Załadunek Rodzaj załadunku, wybór: Załadunek netto,

Załadunek ręczny, Rejestracja
— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.

— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych

danych.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Przegląd Tu na przeglądzie pojawią się wcześniej

wybrane parametry.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do funkcji ważenia.

— Drugie ważenie Możliwe tylko wtedy, gdy uprzednio
przeprowadzono pierwsze ważenie.

— Lista oczekujących
— ID pojazdu Wybór pojazdu.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Zlecenie

— Numer zlecenia Wybór numeru zlecenia.
— Pomiń Pominięcie wprowadzania tych danych.
— Pomiń wsz. Pominięcie wprowadzania wszystkich kolejnych

danych.
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Klient patrz "Pierwsze ważenie"
— Spedytor patrz "Pierwsze ważenie"
— Adres dostawy patrz "Pierwsze ważenie"
— Lista produktów patrz "Pierwsze ważenie"
— Przegląd patrz "Pierwsze ważenie"

4.1.2 Drugie ważenie
Ważenie pojazdu

Drugie ważenie
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— Lista oczekujących Obecna tylko wtedy, gdy uprzednio
przeprowadzono pierwsze ważenie.

— ID pojazdu Wybór pojazdu.
— Drukowanie Wybór: drukuj wszystkie rekordy, drukuj

wybrane rekordy
— Skasuj Kasowanie listy oczekujących.

— Załadunek

— Lista pojazdów patrz "Pierwsze ważenie"
— Zlecenia patrz "Pierwsze ważenie"
— Klient patrz "Pierwsze ważenie"
— Spedytor patrz "Pierwsze ważenie"
— Adres dostawy patrz "Pierwsze ważenie"
— Lista produktów patrz "Pierwsze ważenie"
— Wartość zadana

— Wartość zadana Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Wstecz Powrót do wprowadzania poprzednich danych.
— Dalej Przejście do następnego wprowadzania

danych.
— Przegląd patrz "Pierwsze ważenie"

— Ważenie z tarą zadaną

— Lista pojazdów patrz "Pierwsze ważenie"
— Zlecenia patrz "Pierwsze ważenie"
— Klient patrz "Pierwsze ważenie"
— Spedytor patrz "Pierwsze ważenie"
— Adres dostawy patrz "Pierwsze ważenie"
— Lista produktów patrz "Pierwsze ważenie"
— Przegląd patrz "Pierwsze ważenie"

— Określenie tary zadanej

— Lista pojazdów patrz "Pierwsze ważenie"
— Zmiana tary

4.1.3 Lista oczekujących
Ważenie pojazdu

Lista oczekujących

4.1.4 Załadunek
Ważenie pojazdu

Załadunek

4.1.5 Ważenie z tarą zadaną
Ważenie pojazdu

Ważenie z tarą zadaną

4.1.6 Określenie tary zadanej
Ważenie pojazdu

Określenie tary zadanej
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— Tryb tary Wybór: Zapisana tara zadana, Bez tary zadanej,
Określenie tary zadaną

— Zapisz Nastąpi zapis wprowadzonych danych.

— Pojedyncze ważenie

— ID Wprowadzona wartość: maks. 10 znaków
alfanumerycznych

— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Dalej Przejście do funkcji ważenia.

— Nr sekwencji Wybór biletu po numerze sekwencji.
Wyświetli się dana treść.

— Skasuj Kasowanie biletu.
— Drukowanie Drukowanie biletu.

— Statystyka Wybór: Pojazd/produkt, Klient/produkt,
Spedytor/produkt, Adres dostawy/produkt,
Produkt/klient, Produkt/spedytor, Produkt/
adres dostawy

— ID pojazdu Wybór pojazdu z bazy danych. Wyświetla się
nazwa pojazdu.

— Data początkowa Wprowadzona wartość: maks. 8 znaków
numerycznych, ustawienie formatu, patrz
pozycja [Koniguracja] - [Parametry]

— Data końcowa Wprowadzona wartość: maks. 8 znaków
numerycznych, ustawienie formatu, patrz
pozycja [Koniguracja] - [Parametry]

— Skasuj Wprowadzona wartość: Data rozpoczęcia + data
zakończenia = zakres statystyki do skasowania

— Drukowanie Nastąpi wydruk zdeiniowanego zakresu
statystyki.

— Sprawdzanie wydruków NLE
— Wymagane szablony wydruku Wyświetla się nazwa szablonu wydruku NLE.
— Dostępny Wyświetla się "Tak/nie".

— Określanie numeru sekwencji Tę pozycję menu można wybrać tylko wtedy,
gdy nie ma licencji Alibi.

4.1.7 Pojedyncze ważenie
Ważenie pojazdu

Pojedyncze ważenie

4.2 Bilety
Lista wszystkich obecnych biletów.
Bilety

4.3 Statystyka
Statystyka

4.4 Konserwacja aplikacji
Konserwacja aplikacji
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Wprowadzić ręcznie najbliższy, możliwy do
zastosowania numer sekwencji wydruku, zakres
1–999999.

— Opróżnianie listy biletów Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących
biletów.

— Opróżnianie listy statystyki Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących
statystyki.

— Opróżnianie listy pojazdów Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących
pojazdów.

— Opróżnianie listy produktów Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących
produktów.

— Opróżnianie listy adresów Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących
adresów.

— Opróżnianie listy oczekujących Nastąpi bezpowrotne skasowanie wszystkich
wyszczególnionych rekordów dotyczących listy
oczekujących.

— Lista pojazdów patrz rozdział 4.5.1
— Lista produktów patrz rozdział 4.5.2
— Lista adresów Tworzenie nowego rekordu, edycja rekordu,

usuwanie rekordu, drukowanie rekordu, patrz
rozdział 4.5.3

— Lista oczekujących Istnieje tylko wtedy, gdy wykonano pierwsze
ważenie, patrz rozdział 4.5.4

— Lista pojazdów

— ID Wybrać numer, aby edytować, skasować lub
wydrukować rekord.

— Nowy Tworzenie nowego rekordu danych.
— ID Wprowadzona wartość: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Tryb tarowania Zapisana tara zadana, Bez tary zadanej,

Określenie tary zadanej
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Edytuj Edycja wybranego rekordu.
— Skasuj Skasowanie wybranego rekordu.
— Drukowanie Wydruk wybranego rekordu.

4.5 Bazy danych
Bazy danych

4.5.1 Lista pojazdów
Bazy danych

Lista pojazdów

Truck PR 5900/84 4 Budowa menu aplikacji

PL-28 Minebea Intec



— Lista produktów

— ID Wybrać numer, aby edytować, skasować lub
wydrukować rekord.

— Nowy Tworzenie nowego rekordu danych.
— ID Wprowadzona wartość: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Przyjęcie Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Wydanie Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Załadunek Tryb załadunku, wybór:

Załadunek automatyczny, Załadunek ręczny,
Rejestracja

— Tara zadana Wprowadzona wartość: Wartość masy
— Pozostałość materiału z

dozowania
Pozostałość materiału z dozowania urządzenie
optymalizuje automatycznie.
Wprowadzona wartość: Wartość masy

— Tolerancja+ Tolerancja pozostałości materiału z dozowania,
wprowadzanie ręczne: Wartość w %

— Tolerancja– Tolerancja pozostałości materiału z dozowania,
wprowadzanie ręczne: Wartość w %

— Czas oczekiwania Wprowadzenie np. 3 s
— Bit zezwolenia Patrz tabela SPM w rozdziale 8
— Bit sterujący Patrz tabela SPM w rozdziale 8
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Edytuj Edycja wybranego rekordu.
— Skasuj Skasowanie wybranego rekordu.
— Drukowanie Wydruk wybranego rekordu.

— Lista adresów Tworzenie nowego rekordu, edycja rekordu,
usuwanie rekordu, drukowanie rekordu

— ID Wybrać numer, aby edytować, skasować lub
wydrukować rekord.

— Nowy Tworzenie nowego rekordu danych.
— ID Wprowadzona wartość: 1–999999
— Nazwa Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków

alfanumerycznych
— Wiersz adresowy 1–3 Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków

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

— Edytuj Edycja wybranego rekordu.

4.5.2 Lista produktów
Bazy danych

Lista produktów

4.5.3 Lista adresów
Bazy danych

Lista adresów
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— Skasuj Skasowanie wybranego rekordu.
— Drukowanie Wydruk wybranego rekordu.

— Lista oczekujących Obecna tylko wtedy, gdy uprzednio
przeprowadzono pierwsze ważenie.

— ID pojazdu Wybór pojazdu. Wyświetlane są wszystkie
parametry.

— Drukowanie Wybór: Drukuj wszystkie rekordy, Drukuj
wybrane rekordy.

— Skasuj Kasowanie listy oczekujących.

— Wejścia Patrz rozdział 4.6.1.
— Wyjścia Patrz rozdział 4.6.2.
— ModBus-TCP Master Patrz rozdział 4.6.3.
— Limity Patrz rozdział 4.6.4.
— Parametry Patrz rozdział 4.6.5
— Ważenie patrz rozdział 4.6.6
— Drukowanie Patrz rozdział 4.6.7.
— Sygnalizator, bariery Patrz rozdział 4.6.8.
— Wyświetlanie Patrz rozdział 4.6.9.
— Symulacja* Patrz rozdział 4.6.10.

— Wejścia Przypisanie funkcji do zainstalowanych kart
wejść.

— Opcja Wybór: Opcja 1, Opcja 2, Wew., ew. Terminal
obsługowy

— Typ Tylko wskazanie
— Dalsze wiersze W zależności od typu wejścia
— Wejście 1–4
— Adres SPM %MX Patrz tabela SPM w rozdziale 8.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wejście– Powrót do poprzedniego wejścia
— Wejście+ Przejście do następnego wejścia
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

4.5.4 Lista oczekujących
Bazy danych

Lista oczekujących

4.6 Koniguracja
Koniguracja

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

4.6.1 Wejścia
Koniguracja

Wejścia
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— Wyjścia Przypisanie funkcji do zainstalowanych kart
wyjść.

— Opcja Wybór: Opcja 1, Opcja 2, Wew., ew. Terminal
obsługowy

— Typ Tylko wskazanie
— Dalsze wiersze w zależności od typu wyjścia
— Wyjście 1–4
— Adres SPM %MX Patrz tabela SPM w rozdziale 8.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wyjście– Przejście do poprzedniego wyjścia
— Wyjście+ Przejście do następnego wyjścia
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— ModBus-TCP Master

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

Menu ulegnie rozszerzeniu.
— Adres IP Wprowadzić adres IP modułu.
— Typ we/wy Wybór: Wejście cyfr., Wyjście cyfr.
— Wejście 1–16
— Adres SPM %MX Patrz tabela SPM w rozdziale 8.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Wejście/wyjście– Przejście do poprzedniego wejścia/wyjścia.
— Wejście/wyjście+ Przejście do następnego wejścia/wyjścia.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Limity Określenie punktów włączenia i wyłączenia.

— Punkt ważenia Punkt ważenia A–D
— Limit 1–2 wł. Wprowadzona wartość: Wprowadzanie

–0,01–1,01 × maks. (masa maksymalna);
zastosowanie jednostki z wzorcowania.

— Limit 1–2 wył. Wprowadzona wartość: Wprowadzanie
–0,01–1,01 × maks. (masa maksymalna);
zastosowanie jednostki z wzorcowania.

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

4.6.2 Wyjścia
Koniguracja

Wyjścia

4.6.3 ModBus-TCP Master
Koniguracja

ModBus-TCP Master

4.6.4 Limity
Koniguracja

Limity
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— Parametry Określanie parametrów dla aplikacji.

— Nazwa terminala Wprowadzona wartość: <PR5900>, maks.
20 znaków alfanumerycznych

— Statystyka dla 1 … <7> … 365, trwałość danych wagi w dniach
— Zarządzanie pojazdami <ID + nazwa>, ID = nazwa
— Wymiar objętości <Wył.>, litry [l], m³

— Ważenie

— Numer zlecenia Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić
parametr ważenia.

— Klient Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić
parametr ważenia.

— Spedytor Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić
parametr ważenia.

— Adres dostawy Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić
parametr ważenia.

— Komentarz Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić
parametr ważenia.

— Pytanie o komentarz Tekst pytania można wprowadzić tylko wtedy,
gdy wcześniej zaznaczono opcję [Komentarz].
Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Wiersz wiadomości 1 Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków
alfanumerycznych

— Wiersz wiadomości 2 Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków
alfanumerycznych

— Pierwsze ważenie Wybór: Waga, Waga + ręczne wprowadzanie,
Zablok.
Waga: wartości masy mierzy waga.
Waga + ręczne wprowadzanie: wartości masy
mierzy waga lub użytkownik wprowadza je
ręcznie.
Zablok.: "Pierwsze ważenie" i "Drugie ważenie"
są niemożliwe.

— Drugie ważenie Waga, Waga + ręczne wprowadzanie
Waga: wartości masy mierzy waga.
Waga + ręczne wprowadzanie: wartości masy
mierzy waga lub użytkownik wprowadza je
ręcznie.

— Ważenie z tarą zadaną Wybór: Waga, Waga + ręczne wprowadzanie,
Zablok.
Waga: Wartość tary zadanej mierzy waga.

4.6.5 Parametry
Koniguracja

Parametry

4.6.6 Ważenie
Koniguracja

Ważenie
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Waga + ręczne wprowadzanie: Wartość tary
zadanej mierzy waga lub użytkownik
wprowadza ją ręcznie.
Zablok.: Opcje "Ważenie z tarą zadaną" i
"Określenie tary zadanej" nie są możliwe.

— Określenie tary zadanej Wybór: Waga, Waga + ręczne wprowadzanie,
Zablok.
Waga: Wartość tary zadanej mierzy waga.
Waga + ręczne wprowadzanie: Wartość tary
zadanej mierzy waga lub użytkownik
wprowadza ją ręcznie.

— Pojedyncze ważenie Waga, Waga + ręczne wprowadzanie
Waga: wartości masy mierzy waga.
Waga + ręczne wprowadzanie: wartości masy
mierzy waga lub użytkownik wprowadza je
ręcznie.

— Drukowanie

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

Drukarka 2
— Drukarka dodatkowa Drukarki przypisuje się urządzeniu w pozycji

[Ustawienia systemowe] - [Podłączone
urządzenia]

— Drukarka statystyki Drukarki przypisuje się urządzeniu w pozycji
[Ustawienia systemowe] - [Podłączone
urządzenia]

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

— Szablon wydruku biletów
— Bilet Wybór procesu ważenia: Pierwsze ważenie,

Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą
zadaną, Określenie tary zadanej, Pojedyncze
ważenie

— Liczba wydr. Wprowadzić wartość.
— Użyj NLE Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić wydruk

za pomocą NiceLabelExpress, patrz
rozdział 5.4.8.2.

— Wiersz 1–30 Wiersz pusty, Nr sekwencji, Przesun. stron,
1. masa, 2. masa, Adres dostawy, Klient, Data/
czas, Tara zad., Masa brutto, Spedytor, -------,
Wartość zadana objętości, Masa netto, Numer
zlecenia, Produkt, Pojazd, Użytkownik, Rekord
komentarza, Wiersz wiadomości 1, Wiersz
wiadomości 2

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

4.6.7 Drukowanie
Koniguracja

Drukowanie
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— Wydruk dodatkowy
— Wydruk dodatkowy Wybór: Brak wydruku dodatkowego, Pojazd,

Klient, Spedytor, Adres dostawy, Produkt
— ID Wybór z bazy danych. Wyświetla się nazwa.
— Bilet Wybór procesu ważenia: Pierwsze ważenie,

Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą
zadaną, Określenie tary zadanej, Pojedyncze
ważenie

— Nazwa NLE Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków
alfanumerycznych

— Liczba wydr. Wprowadzić wartość.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Szablon wydruku statystyki
— Statystyka Wybór: Pojazd/produkt, Klient/produkt,

Spedytor/produkt, Adres dostawy/produkt,
Produkt/klient, Produkt/spedytor, Produkt/
adres dostawy

— Użyj NLE Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić wydruk
za pomocą NiceLabelExpress, patrz
rozdział 5.4.8.2.

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

— Sprawdzanie wydruków NLE
— Wymagane szablony wydruku Wyświetla się nazwa szablonu wydruku NLE.
— Dostępny Wyświetla się "Tak/nie".
— Drukowanie Drukowane są: wybrany szablon wydruku NLE +

wybrane parametry u dołu.

— Sygnalizator, bariery

— Sterownik Wył., Tryb 1–4, patrz rozdział 5.4.9.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

— Wyświetlanie

— Rozmiar– Zmniejszanie cyfry.
— Rozmiar+ Zwiększanie cyfry.
— Standard Nastąpi przywrócenie ustawień fabrycznych.
— Zapisz Nastąpi zapis ustawień.

4.6.8 Sygnalizator, bariery
Koniguracja

Sygnalizator, bariery

4.6.9 Wyświetlanie
Koniguracja

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

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

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

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

4.6.10 Symulacja
Koniguracja

Symulacja
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5 Uruchamianie

5.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem
Przed rozpoczęciem instalacji oraz przed uruchomieniem przeczytać koniecznie
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w rozdziale 2 podręcznika instalacji
PR 5900!

5.2 Włączanie urządzenia
Urządzenie można uruchomić w następujący sposób:

- przyciskami na panelu czołowym urządzenia

- z zewnętrznej klawiatury komputerowej PC

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

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

Checking…
Booting…
Restore…

Urządzenie uruchamia się.

PR 5900 - komunikat o typie urządzenia, PR 5900
- wersja BIOS
- wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia
- automatyczny test wyświetlacza
- wskazanie masy

No signal Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetwor-
niki wagowe, patrz też instrukcja obsługi PR 5900 .

No values from scale Komunikat o błędzie w przypadku braku komunikacji z
wagą xBPI, patrz też instrukcja obsługi PR 5900 .
Komunikat o błędzie, jeżeli nie można odczytać wartości
masy z PAC (przetwornika analogowo-cyfrowego), patrz
też instrukcja obsługi PR 5900 .

Scale not ready Komunikat o błędzie, jeżeli nie są przyłączone przetwor-
niki wagowe ew. waga, patrz też instrukcja obsługi
PR 5900 .
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Zgłosić

Wyświetla się wskazanie masy.
Po pierwszym włączeniu ustawić datę i czas, patrz instrukcja obsługi PR 5900 .

5.3 Logowanie użytkownika
Standardowo zarządzanie użytkownikami nie jest aktywne.
Uaktywnić zarządzanie użytkownikami w pozycji menu [Ustawienia systemowe] -
[Zarządzanie użytkownikami], patrz też instrukcja obsługi PR 5900.
Standardowo utworzone są uprawnienia aplikacji "Administrator", "Kierownik działu" oraz
"Operator", nie można ich też zmieniać.
Uprawnienia aplikacji są zdeiniowane w następujący sposób:

Uprawnienia użytkownika Operator Kierownik
działu

Administrator

Ważenie ✘ ✘ ✘

Tworzenie pojazdu ✘* ✘ ✘

Zmiana pojazdu ✘ ✘

Kasowanie pojazdu ✘ ✘

Tworzenie produktu ✘* ✘ ✘

Edycja produktu ✘ ✘

Kasowanie produktu ✘ ✘

Tworzenie adresów ✘* ✘ ✘

Edycja adresów ✘ ✘

Kasowanie adresów ✘ ✘

Drukowanie statystyki ✘ ✘

Kasowanie statystyki ✘ ✘

Kasowanie danych biletów ✘ ✘

Ustawienia systemowe/Koniguracja ✘

Konserwacja aplikacji ✘ ✘

*tylko podczas dialogu związanego z ważeniem
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Notyikacja:

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

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

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Zgłosić

Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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

jest aktywne, należy tylko potwierdzić.

Wybiera się w nim menu aplikacji oraz menu systemowe.

Ukaże się menu obsługi.

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

W tym punkcie menu koniguruje się aplikację.

Notyikacja:

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

Osoba z uprawnieniami "Operator" może edytować konieczne dla ważenia dane, np.
tworzyć zlecenia, tylko w oknie dialogowym ważenia.

Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

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

- Wejście analogowe, patrz rozdział 5.4.2.1

- Wejścia cyfrowe, patrz rozdział 5.4.2.2

- Test kart we/wy, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

W przypadku zmiany typu karty we/wy dane koniguracyjne pozostają zachowane.
Funkcje dla niezainstalowanej wagi można wybrać, ale nie będą one działać.
Wolne i zajęte adresy SPM udokumentowano w rozdziale 8.
Jeżeli jednemu adresowi SPM jest przyporządkowane więcej wejść, pierwszeństwo ma
wejście o wyższym numerze.
Opcja 1 = nr 1
Opcja 2 = nr 2
Wewnętrzne = nr 3
Nieużywane wejścia są ignorowane.
Typ karty oraz dostępne wejścia/wyjścia są rozpoznawane automatycznie.

Wybrać kursorem pozycję [Koniguracja] i potwierdzić wybór.
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Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

5.4.2.1 Wejście analogowe
Wejścia @admin

Opcja

Typ

Opcja 1

Brak wejść

Wejścia @admin

Opcja

Typ

Tryb

Adres SPM %MD

1 Zeile end

Wejście analogowe

3 Zeile end

0

Standard Zapisz

Opcja 1

Opcja 2

Wew.

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

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

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

Opcja

Typ

Tryb

Adres SPM %MD

Opcja 2

Wejście analogowe

Prąd

0

Standard Zapisz

Wejścia @admin

Opcja

Typ

Tryb

Adres SPM %MD

Opcja 2

Wejście analogowe

3 Zeile end

0

Standard Zapisz

Prąd

Napięcie

Wejścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Tryb

Adres SPM %MD

Opcja 2

Wejście analogowe

Prąd

127

Standard Zapisz

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

4. Wybrać kursorem odpowiedni rodzaj wejścia (patrz też instrukcja obsługi PR 5900) i
potwierdzić wybór.

5. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM%MD].
6. Wybrać z klawiatury wolny adres %MD (patrz rozdział 8) i potwierdzić wybór.
7. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

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

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

Ogólnie:

Nie można nadpisywać zarezerwowanych adresów SPM wejść analogowych.

5.4.2.2 Wejścia cyfrowe
Wejścia @admin

Opcja

Typ

Wejście

Adres SPM %MX

Wew.

Wejście cyfrowe

1

-1

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

Wejścia @admin

Opcja

Typ

Tryb

Adres SPM %MD

1 Zeile end

Wejście analogowe

3 Zeile end

0

Opcja 1

Opcja 2

Wew.

Wejścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wejście

Adres SPM %MX

Wew.

Wejście cyfrowe

1

-1

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

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

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.

3. Wybrać kursorem pozycję [Wejście] i potwierdzić wybór.
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Wejścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wejście

Adres SPM %MX

Wew.

Wejście cyfrowe

1

1296

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

Notyikacja:

Adres ujemny odwraca funkcję.

Wejścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wejście

Adres SPM %MX

Wew.

Wejście cyfrowe

2

-1

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

Wejścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wejście

Adres SPM %MX

Wew.

Wejście cyfrowe

2

1297

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

4. Potwierdzić wejście "1".

5. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
6. Wprowadzić z klawiatury wolny adres %MX (patrz instrukcja obsługi PR 5900) i

potwierdzić wybór.

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

8. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
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Notyikacja:

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

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

- Wyjście analogowe, patrz rozdział 5.4.3.1.

- Dostosowanie wyjścia analogowego, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

- Wyjścia cyfrowe, patrz rozdział 5.4.3.3.

- Test kart we/wy, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

W przypadku zmiany typu karty we/wy dane koniguracyjne pozostają zachowane.
Funkcje dla niezainstalowanej wagi można wybrać, ale nie będą one działać.
Wolne i zajęte adresy SPM udokumentowano w rozdziale 8.
Przyporządkowanie adresów SPM do wagi jest ważne tylko wtedy, gdy waga istnieje.
Nieprzypisane wyjścia zostaną wyłączone.
Typ karty oraz dostępne wejścia/wyjścia są rozpoznawane automatycznie.

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

9. Wprowadzić z klawiatury wolny adres %MX (patrz instrukcja obsługi PR 5900) i
potwierdzić wybór.

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

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

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

Wartość masy z wybranego punktu ważenia jest przesyłana do wyjścia.

Wyjścia @admin

Opcja

Typ

Źródło danych

Wart. analog.

Zakres

W przypadku błędu ADU

Przy poniżej zera

Powyżej wartości maks.

Opcja 2

Wyjście analogowe

Punkt ważenia A

Brutto

4...20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Standard Zapisz

Wyjścia @admin

Opcja

Typ

id="TRUCK_Option_1" 1 Zeile end

Wyjście analogowe

Opcja 1

Opcja 2

Wew.

Wyjścia @admin

Opcja

Typ

Źródło danych

Wart. analog.

Zakres

W przypadku błędu ADU

Przy poniżej zera

Powyżej wartości maks.

Opcja 2

Wyjście analogowe

Punkt ważenia A

Brutto

4...20 mA

0 mA

0 mA

20 mA

Standard Zapisz

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

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

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

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

Pozycja menu Pole wyboru Opis

[Źródło
danych]

Punkt ważenia
A–D

Wyświetlenie wartości mas z wag A, B, C albo D.
0 – Max przetwarzane są na 0/4 mA – 20 mA.

[Wartość anal-
ogowa]

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

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

[Zakres] 0–20 mA
4–20 mA

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

[W przypadku
błędu ADU]

0 mA
4 mA
20 mA
Zatrzym.

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

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

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

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

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

5.4.3.2 Dostosowanie wyjścia analogowego

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

Notyikacja:

Dostosowanie wyjścia analogowego, patrz instrukcja obsługi PR 5900.
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5.4.3.3 Wyjścia cyfrowe
Wyjścia @admin

Opcja

Typ

Wyjście

Adres SPM %MX

Wew.

Wyjście cyfrowe

1

0

Standard Wyjście– Wyjście+ Zapisz

Wyjścia @admin

Opcja

Typ

id="TRUCK_Option_1" 1 Zeile end

Wyjście analogowe

Opcja 1

Opcja 2

Wew.

Wyjścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wyjście

Adres SPM %MX

Wew.

Wyjście cyfrowe

1

0

Standard Wyjście– Wyjście+ Zapisz

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

2. Wybrać kursorem odpowiedni interfejs i potwierdzić wybór.

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

11
22
33

Opcja

Typ

Wyjście

Adres SPM %MX

Wew.

Wyjście cyfrowe

1

1304

Standard Wyjście– Wyjście+ Zapisz

Notyikacja:

Adres SPM %MX dla nieużywanego wyjścia cyfrowego = 0

Adres ujemny odwraca funkcję.

Konfiguracja wyjść @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wyjście

Adres SPM %MX

Wew.

Wyjścia cyfrowe

2

-1

Standard Wyjście- Wyjście+ Zapisz

Wyjścia @admin

11
22
33

Opcja

Typ

Wyjście

Adres SPM %MX

Wew.

Wyjście cyfrowe

2

1305

Standard Wyjście– Wyjście+ Zapisz

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

adres %MX (patrz też instrukcja obsługi PR 5900) i potwierdzić wybór.

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

8. Wybrać kursorem pozycję [Adres SPM %MX].
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5.4.4 Koniguracja modułu ModBus-TCP Master
Moduł Modbus-Master obsługuje w tej aplikacji maks. 8 predeiniowanych modułów
ModBus.

- Obsługiwane moduły, patrz rozdział 5.4.4.1

- Narzędzie koniguracyjne, patrz rozdział 5.4.4.2

- Koniguracja w urządzeniu, patrz rozdział 5.4.4.3

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

5.4.4.1 Obsługiwane moduły

Moduły 1–4
Moduły 1‑4 są to moduły typu:
Phoenix Contact Inline Block IO (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Każdy z nich posiada po 16 wejść cyfrowych i po 16 wyjść cyfrowych.
Moduły 5–6
Moduły 5‑6 są to moduły typu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mają one łącznie 8 wejść cyfrowych i 52 wyjścia cyfrowe.

5.4.4.2 Narzędzie koniguracyjne

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

9. Wprowadzić z klawiatury odpowiedni dla punktu ważenia stały albo wolny
adres %MX (patrz też instrukcja obsługi PR 5900) i potwierdzić wybór.

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

fabryczne.
12. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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5.4.4.3 Koniguracja w urządzeniu
Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

Konfiguracja ModBus-TCP Master @admin

Błąd komunikacji

Moduł ModBus

Aktyw. modułu

Pokaż komunikat

Phönix 1: 16IN:16OUT Nie...

Standard Zapisz

Konfiguracja ModBus-TCP Master @admin

Błąd komunikacji

Moduł ModBus

Aktyw. modułu

1 text end

Phönix 1: 16IN:16OUT Nie...

Standard Zapisz

Ignoruj komunikat

Pokaż komunikat

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

2. Wybrać [Błędy komunikacji] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

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

Truck PR 5900/84 5 Uruchamianie

PL-50 Minebea Intec



Konfiguracja ModBus-TCP Master @admin

Błąd komunikacji

Moduł ModBus

Aktyw. modułu

Pokaż komunikat

Phönix 1: 16IN:16OUT Nie...

Standard Zapisz

Konfiguracja ModBus-TCP Master @admin

Błąd komunikacji

Moduł ModBus

Aktyw. modułu

Pokaż komunikat

Phönix 1: 16IN:16OUT Nie...

Standard Zapisz

Phoenix 1: 16IN:16OUT Nieaktywny

Phoenix 2: 16IN:16OUT nieaktywn.

Phoenix 3: 16IN:16OUT nieaktywn.

Phoenix 4: 16IN:16OUT nieaktywn.

Phoenix 5: 8IN:36OUT nieaktywn.

Phoenix 6: 8IN:36OUT nieaktywn.

Phoenix 7: 8IN:52OUT nieaktywn.

Phoenix 8: 8IN:52OUT nieaktywn.

Konfiguracja ModBus-TCP Master @admin

Błąd komunikacji

Moduł ModBus

Aktyw. modułu

Adres IP

Typ we/wy

Wejście

Adres SPM %MX

Pokaż komunikat

Phönix 1: 16IN:16OUT Aktywne

0.0.0.0

Wejście cyfrowe

1

0

Standard Wejście– Wejście+ Zapisz

[Adres IP]

Wybór: w porozumieniu z odpowiedzialnym administratorem systemu

[Typ we/wy]

Wybór: Wejście cyfr., Wyjście cyfr.

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

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

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

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

[Adres SPM %MX]

Wprowadzona wartość: stały adres SPM, patrz rozdział 8.

5.4.5 Koniguracja limitów
Każdy limit składa się z punktu włączającego i wyłączającego, które umożliwiają
zdeiniowanie histerezy.
Te 4 wartości na każdy punkt ważenia są wprowadzane wg tego samego schematu.
Wartości mogą się mieścić w przedziale od -0,01 × maks. do 1,01 × maks. der dla każdej
wagi.
Adresy SPM dla limitów, patrz rozdział 8.
Przykład 1:

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

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

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

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

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

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

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

Wybór punktu ważenia
Limity @admin

Waga

Limit 1 wł.

Limit 1 wył.

Limit 2 wł.

Limit 2 wył.

Punkt ważenia A

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Standard Zapisz

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

2. Wybrać kursorem pozycję [Waga] i potwierdzić wybór.

5 Uruchamianie Truck PR 5900/84

Minebea Intec PL-53



Limity @admin

Waga

Limit 1 wł.

Limit 1 wył.

Limit 2 wł.

Limit 2 wył.

1 Zeile end

0.0 g

0.0 g

0.0 g

0.0 g

Standard Zapisz

Punkt ważenia A

Punkt ważenia B

Określenie limitów zgodnie z przykładem 1
Limity @admin

11
22
33

Waga

Limit 1 wł.

Limit 1 wył.

Limit 2 wł.

Limit 2 wył.

Punkt ważenia A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Zapisz

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

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

Ukaże się okno wyboru.

3. Wybrać kursorem odpowiedni punkt ważenia i potwierdzić wybór.

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

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

Truck PR 5900/84 5 Uruchamianie

PL-54 Minebea Intec



Parametry @admin
AA
BB
CC

Nazwa urz.

Statystyka dla

Zarządzanie pojazdami

Wymiar objętości

Załadunek

PR5900

7 Dni

ID + Nazwa

Wył.

Standard Zapisz

[Nazwa urz.]

Wprowadzona wartość: Maks. 20 znaków z klawiatury

[Statystyka dla]

Trwałość danych wagi w dniach: 1… [7] … 365

[Zarządzanie pojazdami]

Wyspecyikowanie rekordu pojazdu na liście pojazdów. [ID ][+ nazwa] albo [ID ][=
nazwa]

[Wymiar objętości]

Dla ładunków objętościowych można podać jednostkę objętości. Następnie określa
się masę za pomocą gęstości, zapisanej w parametrach produktu. [Wył.], litry [l], m³

5.4.7 Ważenie
Funkcja ta jest potrzebna do koniguracji ważenia.

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

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

2. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Ważenie] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.
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Ważenie @admin

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

Komentarz

Pytanie o komentarz

Wiersz wiadomości 1

Wiersz wiadomości 2

Pierwsze ważenie

Drugie ważenie

Ważenie z tarą zadaną

Waga

Waga

Waga

Standard Zapisz

[Numer zlecenia], [Klient], [Spedytor], [Adres dostawy]

Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić parametr ważenia.

[Komentarz]

Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić parametr ważenia. Teraz w pozycji [Pytanie o
komentarz] można wprowadzić tekst.

[Pytanie o komentarz]

Tekst można wprowadzić tylko wtedy, gdy wcześniej zaznaczono opcję [Komentarz].
Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków z klawiatury

[Wiersz wiadomości 1], [Wiersz wiadomości 2]

Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków z klawiatury

[Pierwsze ważenie], [Ważenie z tarą zadaną]

Dla tych ważeń wcześniej trzeba określić, czy wartości masy będą określone poprzez
ważenie – opcja [Waga], czy dodatkowo przez ręczne podanie wartości – opcja
[Waga + wprowadzenie ręczne]. Te ważenia można też dezaktywować – opcja
[Zablok.]

[Drugie ważenie], [Określenie tary zadanej], [Pojedyncze ważenie]

Dla tych ważeń wcześniej trzeba określić, czy wartości masy będą określone poprzez
ważenie – opcja [Waga], czy dodatkowo przez ręczne podanie wartości – opcja
[Waga + wprowadzenie ręczne].

5.4.8 Drukowanie
Funkcja ta jest potrzebna do koniguracji drukarki i przesyłanych do niej informacji.

- Drukowanie bez zastosowania NLE (NiceLabelExpress), patrz rozdział 5.4.8.1

- Drukowanie z zastosowaniem NLE (NiceLabelExpress), patrz rozdział 5.4.8.2

Każdy wydruk powoduje zapisanie w wewnętrznej pamięci Alibi wartości brutto z
numerem sekwencji oraz datą i czasem.

2. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.

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

4. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Wybór drukarki @admin

Drukarka biletów

Drukarka dodatkowa

Drukarka statystyk

Drukarka

Brak drukarki

Drukarka

Standard Zapisz

[Drukarka biletów], [Drukarka dodatkowa], [Drukarka statystyk]

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

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

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

2. Wybrać kursorem pozycję [Wybór drukarki] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

3. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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Drukarka biletów: Na tej drukarce drukowane są wszystkie bilety. Szerokość wydruku
ustawiono na 39 znaków na wiersz.

Drukarka dodatkowa: Na tej drukarce drukowane są jednowierszowe raporty po
dozowaniu (tylko dla załadunku). Wiersz zawiera wartość brutto z numerem
sekwencji, datą i czasem. Zakłada się użycie drukarki o szerokości 80 znaków na
wiersz.

Ten dodatkowy wydruk można też skonigurować z zastosowaniem NLE
(NiceLabelExpress).

Drukarka statystyk: Na tej drukarce drukowane są wszystkie statystyki. Szerokość
wydruku ustawiono na 80 znaków na wiersz.

5.4.8.1 Drukowanie bez NLE (NiceLabelExpress)
Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Szablon wydruku biletów @admin

Bilet

Liczba wydr.

Użyj NLE

Konfiguracja wierszy dla Pierwsze ważenie

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 6

Pierwsze ważenie

1

Wiersz pusty

Nr sekwencji

Operator

-------

Klient

Numer zlecenia

Standard Wstaw Skasuj Zapisz

[Bilet]

Wybór: Pierwsze ważenie, Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą zadaną,
Określenie tary zadanej, Pojedyncze ważenie

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Szablon wydruku biletów] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[Liczba wydr.]

Wprowadzona wartość: liczby z klawiatury

Możliwe jest zdeiniowanie maks. 30 wierszy.

[Wiersz 1–30]

Wybór: Wiersz pusty, Nr sekwencji, Przesun. stron, 1. masa, 2. masa, Adres dostawy,
Klient, Data/czas, Tara zad., Masa brutto, Spedytor, -------, Wartość zadana
objętości, Masa netto, Numer zlecenia, Produkt, Pojazd, Użytkownik, Rekord
komentarza, Wiersz wiadomości 1, Wiersz wiadomości 2; patrz także poniższa tabela.

W poniższej tabeli przedstawiono elementy, które można przedstawiać na biletach.

Element Pierwsze
ważenie

Drugie
ważenie

Załadu-
nek

Ważenie z
tarą za-

daną

Określe-
nie tary
zadanej

Pojedyn-
cze

ważenie

[Wiersz pusty] x x x x x x

[Nr sekwencji] x x x x x x

[Przesun.
stron]

x x x x x x

[1. masa] x x x x

[2. masa] x x x

[Adres
dostawy]

x x x x

[Klient] x x x x

[Data/czas] x x x x x x

[Tara zadana] x x

[Masa brutto] x x

[Spedytor] x x x x

[-------] x x x x x x

[Wartość
zadana]
[Objętości]

x

[Masa netto] x x x

[Zlecenie] x x x x

[Produkt] x x x x

[Wartość
zadana masy]

x

[Pojazd] x x x x x x

[Użytkownik] x x x x x x

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Wstaw], aby wstawić nowy wiersz poniżej wiersza
zaznaczonego.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zaznaczony wiersz.
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Element Pierwsze
ważenie

Drugie
ważenie

Załadu-
nek

Ważenie z
tarą za-

daną

Określe-
nie tary
zadanej

Pojedyn-
cze

ważenie

[Netto]
[Objętości]

x x x

[Rekord ko-
mentarza]

x x x x

[Wiadomości,
wiersz 1]

x x x x

[Wiadomości,
wiersz 2]

x x x x

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Wydruk dodatkowy @admin

Wydruk dodatkowy

ID

Nazwa

Bilet

Nazwa NLE

Liczba wydr.

Produkt

301

Żwir, czerwony

Pierwsze ważenie

2

Standard Zapisz

[Wydruk dodatkowy]

Wybrać elementy do wydruku: Brak wydruku dodatkowego, Pojazd, Klient, Spedytor,
Adres dostawy, Produkt

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

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

7. Wybrać kursorem pozycję [Wydruk dodatkowy] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

8. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[ID]

Wybór pozycji z bazy danych. Wyświetla się nazwa.

[Bilet]

Wybór: Pierwsze ważenie, Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą zadaną,
Określenie tary zadanej, Pojedyncze ważenie

[Liczba wydr.]

Wprowadzona wartość: liczby z klawiatury

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Szablon wydruku statystyki @admin

Statystyka

Użyj NLE

Pojazd / Produkt

Standard Zapisz

[Statystyka]

Wybór elementu do wydruku:

- Pojazd/produkt

Pojazd i produkt są zawsze obecne.

- Klient/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Klient".

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

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

11. Wybrać kursorem pozycję [Szablon wydruku statystyki] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

12. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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- Spedytor/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Spedytor".

- Adres dostawy/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Adres dostawy".

- Produkt/klient

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Klient".

- Produkt/spedytor

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Spedytor".

- Produkt/adres dostawy

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Adres dostawy".

5.4.8.2 Drukowanie z zastosowaniem NLE (NiceLabelExpress)
Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Szablon wydruku biletów @admin

Bilet

Liczba wydr.

Użyj NLE

Pierwsze ważenie

1

Standard Zapisz

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Szablon wydruku biletów] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[Bilet]

Wybór: Pierwsze ważenie, Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą zadaną,
Określenie tary zadanej, Pojedyncze ważenie

[Liczba wydr.]

Wprowadzona wartość: liczby z klawiatury

[Użyj NLE]

Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić projektowanie wydruku NLE
(NiceLabelExpress), patrz też rozdział 10.3.3.

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Wydruk dodatkowy @admin

AA
BB
CC

Wydruk dodatkowy

ID

Nazwa

Bilet

Nazwa NLE

Liczba wydr.

Produkt

301

Żwir, czerwony

Pierwsze ważenie

PRODUCT.LBL

2

Standard Zapisz

[Wydruk dodatkowy]

Wybrać elementy do wydruku: Brak wydruku dodatkowego, Pojazd, Klient, Spedytor,
Adres dostawy, Produkt

[ID]

Wybór pozycji z bazy danych. Wyświetla się nazwa.

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

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

5. Wybrać kursorem pozycję [Wydruk dodatkowy] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

6. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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[Bilet]

Wybór: Pierwsze ważenie, Drugie ważenie, Załadunek, Ważenie z tarą zadaną,
Określenie tary zadanej, Pojedyncze ważenie

[Nazwa NLE]

Wprowadzona wartość: podać nazwę pliku NLE, który ma być użyty do projektowania
dodatkowego wydruku, patrz także rozdział 10.3.3.

[Liczba wydr.]

Wprowadzona wartość: liczby z klawiatury

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Szablon wydruku statystyki @admin

Statystyka

Użyj NLE

Pojazd / Produkt

Standard Zapisz

[Statystyka]

Wybór elementu do wydruku:

- Pojazd/produkt

Pojazd jest obecny zawsze. Produkt – jeżeli jest aktywny lub wybrano opcję
[Załadunek].

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

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

9. Wybrać kursorem pozycję [Szablon wydruku statystyki] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

10. Wybrać kursorem poszczególne ustawienia i potwierdzić wybór.
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- Klient/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Klient".

- Spedytor/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Spedytor".

- Adres dostawy/produkt

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Adres dostawy".

- Produkt/klient

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Klient".

- Produkt/spedytor

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Spedytor".

- Produkt/adres dostawy

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono opcję "Adres dostawy".

Zaznaczyć ptaszkiem ☑, aby uaktywnić projektowanie wydruku NLE
(NiceLabelExpress), patrz też rozdział 10.3.3.

Drukowanie @admin

Wybór drukarki

Szablon wydruku biletów

Wydruk dodatkowy

Szablon wydruku statystyki

Sprawdzanie wydruków NLE

Sprawdzanie wydruków NLE @admin

Wymagane szablony wydrukuWymagane szablony wydruku

Pierwsze ważenie

PRODUCT.LBL

DostępnyDostępny

Nie

Nie

Drukowanie

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

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

13. Wybrać kursorem pozycję [Sprawdź wydruk NLE] i potwierdzić wybór.
Wyświetla się przegląd.
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Jeżeli uaktywniono opcję "Użyj NLE", wyświetlą się wymagane formaty wydruku.

Pod pozycją "Dostępne" wyświetla się:

- "Nie", jeżeli brak pliku NLE.

- "Tak", jeżeli plik NLE jest obecny (tzn. wczytano go do urządzenia w menu
systemowym w pozycji [Konserwacja systemu] - [Aktualizacja oprogramowania]
- [Aktualizacja oprogramowania z zastosowaniem FlashIt!], patrz instrukcja
obsługi PR 5900).

5.4.9 Sterowanie sygnalizatorem i barierami
Funkcja ta jest potrzebna do koniguracji sterowania sygnalizatorem i barierami.
Do sterowania sygnalizatorem i/lub barierą dostępne są 4 predeiniowane tryby.

- Tryb 1 (sygnalizator za wagą), patrz rozdział 5.4.9.1

- Tryb 2 (sygnalizator przed wagą), patrz rozdział 5.4.9.2

- Tryb 3 (sygnalizator świeci czerwonym światłem w czasie ważenia), patrz
rozdział 5.4.9.3

- Tryb 4 (sterowanie sygnalizatorem przyciskiem START), patrz rozdział 5.4.9.4

Wyjście do zamknięcia bariery odpowiada stanowi "Sygnalizator czerwony" I "Można
zamknąć barierę" (wejście). Obciążaną wagę deiniuje się jako powyżej > 1% maks.,
nieobciążoną powyżej < 0,5% maks. Sterowanie nie wpływa na ważenie.
Dla każdej skonigurowanej wagi dostępne jest własne sterowanie sygnalizatorem.
Jeżeli waga "Punkt ważenia C" jest tworzona z "Punktu ważenia A" + "Punktu ważenia B",
wówczas ma tylko jedno sterowanie sygnalizatorem.

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

14. Nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby rozpocząć wydruk testowy listy dla
zapisanych szablonów druku.

1. Wybrać kursorem pozycję [Sygnalizator, bariera] i potwierdzić wybór.
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Sygnalizator, bariery @admin

Sterownik Wył.

Standard Zapisz

Ukaże się okno wyboru.

Wybór: Wył., Tryb 1–4

5.4.9.1 Tryb 1 (sygnalizator za wagą)
Sygnalizator, bariery @admin

Sterownik

StatusStatus

Wolna

Ważenie

Pojazd na wadze

czerwonyczerwony

Wł.

Wł.

Wył.

żółtyżółty

Wył.

Wł.

Wył.

Tryb 1

zielonyzielony

Wył.

Wył.

Wł.

Standard Zapisz

Stan Zmiana sta. Opis

1 1–>2 Rozpoczęcie ważenia

2 2–>3 Zakończenie ważenia

3 3–>1 Odciążenie wagi

Stany wewnętrzne

Stan 1: Waga jest wolna. Sygnalizator świeci czerwonym światłem. Brak możliwości
kontynuacji jazdy.

Stan 2: Chwilowo trwa ważenie. Sygnalizator świeci czerwonym i żółtym światłem.
Kontynuacja jazdy jest niemożliwa i dodatkowo widoczny jest żółty sygnał
ostrzegawczy.

Stan 3: Pojazd jeszcze stoi na wadze. Proces ważenia jest zakończony. Sygnalizator
świeci zielonym światłem. Pojazd może kontynuować jazdę.

2. Wybrać kursorem pozycję [Sterowanie] i potwierdzić wybór.

1. Wybrać kursorem pozycję [Tryb 1] i potwierdzić wybór.
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Zmiany stanu

Ze stanu 1 (wolna) może nastąpić zmiana na stan 2 (ważenie), jeżeli np. na wadze stoi
pojazd. Kolor światła sygnalizatora zmienia się na czerwony.

Ze stanu 2 (ważenie) może nastąpić zmiana na stan 3 (pojazd na wadze). W tym
stanie, proces ważenia jest już zakończony, ale pojazd wciąż stoi na wadze. Kolor
światła sygnalizatora zmienia się na zielony.

Ze stanu 3 (pojazd na wadze) może nastąpić zmiana na stan 1 (wolna). Osiągnięcie
stanu 1 (wolna) następuje, gdy tylko kierowca pojazdu zauważy zielony kolor
sygnalizatora i zjedzie z wagi. Do chwili, gdy pojazd nie zjedzie, utrzymuje się stan 3
"Pojazd na wadze".

5.4.9.2 Tryb 2 (sygnalizator przed wagą)
Sygnalizator, bariery @admin

Sterownik

StatusStatus

Wolna

Pojazd na wadze

Ważenie

Pojazd na wadze

czerwonyczerwony

Wył.

Wył.

Wł.

Wł.

żółtyżółty

Wył.

Wł.

Wył.

Wł.

Tryb 2

zielonyzielony

Wł.

Wył.

Wył.

Wył.

Standard Zapisz

Stan Zmiana sta. Opis

1 1–>2 Obciążenie wagi

2–>1 Odciążenie wagi / przycisk START
2

2–>3 Rozpoczęcie ważenia

3 3–>4 Gotowe

4 4–>1 Odciążenie wagi / przycisk START

Stany wewnętrzne

Stan 1: Waga jest wolna. Sygnalizator świeci zielonym światłem. Pojazd może wjechać
na wagę.

Stan 2: Pojazd stoi na wadze. Sygnalizator świeci żółtym światłem.

Stan 3: Chwilowo trwa ważenie. Sygnalizator świeci czerwonym światłem. Czerwony
kolor sygnalizatora zapobiega wjazdowi na wagę kolejnego pojazdu.

Stan 4: Pojazd jeszcze stoi na wadze. Proces ważenia jest zakończony. Sygnalizator
świeci czerwonym i żółtym światłem. Kolejny pojazd może wjechać na wagę dopiero
wtedy, gdy poprzednio zważony pojazd z niej zjedzie.

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Tryb 2] i potwierdzić wybór.
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Zmiany stanu

Ze stanu 1 (wolna) może nastąpić zmiana na stan 2 (pojazd na wadze), jeżeli np. na
wadze stoi pojazd. Kolor światła sygnalizatora zmienia się na żółty.

Ze stanu 2 (pojazd na wadze) może nastąpić zmiana na stan 1 (wolna), jeżeli z wagi
zjedzie niezważony pojazd. Sygnalizator zmienia kolor światła na zielony
automatycznie, lub po naciśnięciu przycisku START.

Ze stanu 2 (pojazd na wadze) może nastąpić zmiana na stan 3 (ważenie), jeżeli na
wadze stoi pojazd. Kolor światła sygnalizatora zmienia się na czerwony.

Ze stanu 3 (ważenie) może nastąpić zmiana na stan 4 (pojazd na wadze). W tym
stanie, proces ważenia jest już zakończony, ale pojazd wciąż stoi na wadze.
Sygnalizator dodatkowo świeci także żółtym kolorem.

Ze stanu 4 (pojazd na wadze) może nastąpić zmiana na stan 1 (wolna), gdy tylko
pojazd zjedzie z wagi. Sygnalizator zmienia kolor światła na zielony automatycznie,
lub po naciśnięciu przycisku START. Do chwili, gdy pojazd nie zjedzie z wagi,
pozostaje stan 4.

5.4.9.3 Tryb 3 (sygnalizator świeci czerwonym światłem w czasie ważenia)
Sygnalizator, bariery @admin

Sterownik

StatusStatus

Wolna

Ważenie

czerwonyczerwony

Wył.

Wł.

Tryb 3

zielonyzielony

Wł.

Wył.

Standard Zapisz

Stan Zmiana sta. Opis

1 1–>2 Obciążenie wagi / przycisk START

2 2–>1 Gotowe / Przycisk START

Stany wewnętrzne

Stan 1: Waga jest wolna. Sygnalizator świeci zielonym światłem. Pojazd może wjechać
na wagę.

Stan 2: Chwilowo trwa ważenie. Sygnalizator świeci czerwonym światłem. Brak
możliwości kontynuacji jazdy.

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Tryb 3] i potwierdzić wybór.

5 Uruchamianie Truck PR 5900/84

Minebea Intec PL-69



Zmiany stanu

Ze stanu 1 (wolna) może nastąpić zmiana na stan 2 (ważenie), jeżeli np. na wadze stoi
pojazd. Alternatywnie, nacisnąć przycisk START, aby przejść do kolejnego stanu.

Ze stanu 2 (ważenie) może nastąpić zmiana na stan 1 (wolna). Proces ważenia jest
zakończony i następuje zmiana na stan 1.

5.4.9.4 Tryb 4 (sterowanie sygnalizatorem przyciskiem START)
Sygnalizator, bariery @admin

Sterownik

StatusStatus

Wolna

Ważenie

czerwonyczerwony

Wył.

Wł.

Tryb 4

zielonyzielony

Wł.

Wył.

Standard Zapisz

Stan Zmiana sta. Opis

1 1–>2 Przycisk START

2 2–>1 Przycisk START

Stany wewnętrzne

Stan 1: Waga jest wolna. Sygnalizator świeci zielonym światłem. Pojazd może wjechać
na wagę.

Stan 2: Chwilowo trwa ważenie. Sygnalizator świeci czerwonym światłem. Brak
możliwości kontynuacji jazdy.

Zmiany stanu

Ze stanu 1 (wolna) może nastąpić zmiana na stan 2 (ważenie), jeżeli np. na wadze stoi
pojazd. Sygnalizator zmienia kolor światła na czerwony po naciśnięciu przycisku
START.

Ze stanu 2 (ważenie) może nastąpić zmiana na stan 1 (wolna). W tym stanie, proces
ważenia jest już zakończony, ale pojazd wciąż stoi na wadze. Sygnalizator zmienia
kolor światła na zielony po naciśnięciu przycisku START.

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

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

1. Wybrać kursorem pozycję [Tryb 4] i potwierdzić wybór.

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

3. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
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5.4.10 Wyświetlanie
Rozmiar wyświetlanej obecnie masy oraz przynależnych informacji o stanie można
dostosować. W pozycji [Start] - [Koniguracja] - [Wyświetlanie] rozmiar podzielono na
3 stopnie.
W przypadku wyświetlania najmniejszej liczby informacji można poniżej wyświetlić
jeszcze 7 wierszy, kolejne ustawienia umożliwiają wyświetlanie 6 lub 3 wierszy.

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

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

00 gg
Wyświetlanie @admin

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 6

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 6

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 6

Standard 1 / 3 Wielkość + Zapisz

1. Wybrać kursorem pozycję [Wyświetlanie] i potwierdzić wybór.
Pojawi się okno o najmniejszym rozmiarze wyświetlania masy (1/3). Poniżej
można wyświetlić jeszcze 6 wierszy.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Rozmiar +], aby powiększyć obszar wyświetlania.
Pojawi się okno o średnim rozmiarze wyświetlania masy (2/3). Poniżej można
wyświetlić jeszcze 5 wierszy.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Wyświetlanie @admin

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 4

Wiersz 5

Standard Wielkość - 2 / 3 Wielkość + Zapisz

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

00 gg
Wyświetlanie @admin

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 3

Standard Wielkość - 3 / 3 Zapisz

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

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Rozmiar +], aby powiększyć obszar wyświetlania.
Pojawi się okno o największym rozmiarze wyświetlania masy (3/3). Poniżej
można wyświetlić jeszcze 3 wierszy.

4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Rozmiar –], aby pomniejszyć obszar
wyświetlania.

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

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

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

Symulację wolno przeprowadzać wyłącznie w przypadku tworzenia próbnego!

Notyikacja:

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

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

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

Symulacja @admin

Punkt ważenia A

Przepł. mat.

Punkt ważenia C

Przepł. mat.

200 kg/min

0 kg/min

Standard Zapisz

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

2. Zaznaczyć haczykiem ☑, aby uaktywnić tryb symulacji odpowiedniego punktu
ważenia.

3. Wprowadzić prędkość dozowania zgrubnego.
4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Standard], aby przywrócić ustawienia

fabryczne.
5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia symulacji.
6. Przeprowadzić ważenie.
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5.5 Wyłączanie urządzenia
Funkcja ta jest potrzebna do natychmiastowego odłączenia urządzenia od prądu, np.
w celu montażu karty opcji. Akumulator zostanie również natychmiast odłączony.

Notyikacja:

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

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

Zaleca się uprzednie wykonanie kopii zapasowej na karcie SD i/lub eksport danych na
nośnik pamięci USB, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

System maintenance @admin

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SD card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

Shutdown & Power off @admin

??
WARNING!

After pressing 'Continue', the device must be

disconnected from the power supply.

Cancel Continue

7. Po zakończeniu wyłączyć tryb symulacji i wykonać zimny start (patrz instrukcja
obsługi PR 5900), aby wyłączyć symulację.

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

Ukaże się okno z pytaniem.

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

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

- Koniguracja, patrz rozdział 5

- Pamięć Alibi, patrz rozdział 6.2

- Ważenie pojazdu, patrz rozdział 6.3

- Konserwacja aplikacji, patrz rozdział 6.4

- Bazy danych, patrz rozdział 9

- Wyświetlanie statystyk, patrz rozdział 9.4; Drukowanie statystyk, patrz rozdział 10.5

- Wyświetlanie biletów, patrz rozdział 9.5; Drukowanie biletów, patrz rozdział 10.3

6.2 Pamięć Alibi
Dla pamięci Alibi konieczny jest numer licencji, który należy wpisać do urządzenia
w pozycji [Ustawienia systemowe] - [Ustawienia licencji] .

Notyikacja:

Zapis punktu ważenia zdeiniowanego przez użytkownika do pamięci Alibi nie jest
możliwy!

Dla każdej wartości masy tworzony jest rekord danych. Oznacza to, że jeżeli w tym
samym czasie należy zapisać masę brutto, netto i tarę, zostaną zapisane 3 rekordy danych
o tym samym numerze sekwencji.
Podczas wszystkich ważeń zapisywana jest masa brutto.
Tylko podczas dozowania (tylko załadunek) są zapisywane dodatkowo, na zakończenie,
masa netto i tara.
Ważenia poniżej min. nie są zapisywane w pamięci Alibi.
Możliwe są następujące funkcje:

- Przeszukiwanie pamięci Alibi przez stronę internetową, patrz instrukcja
obsługi PR 5900.

- Przeszukiwanie pamięci Alibi w pozycji [Informacje o systemie] - [Przeszukiwanie
pamięci Alibi] , patrz instrukcja obsługi PR 5900.

- Kasowanie pamięci Alibi w pozycji [Ustawienia systemowe] - [Pamięć Alibi] , patrz
instrukcja obsługi PR 5900.
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6.3 Ważenie pojazdu
6.3.1 Informacje ogólne

W przypadku ważenia pojazdów dostępne są różne tryby ważenia:

- Pierwsze ważenie, patrz rozdział 6.3.2

- Drugie ważenie, patrz rozdział 6.3.3

- Załadunek, patrz rozdział 6.3.4

- Ważenie z tarą zadaną, patrz rozdział 6.3.5

- Określenie tary zadanej, patrz rozdział 6.3.6

- Pojedyncze ważenie, patrz rozdział 6.3.7

Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

6.3.2 Pierwsze ważenie
Pierwsze ważenie służy do rejestracji masy załadowanego lub pustego pojazdu.
Poniżej zaprezentowano możliwości wprowadzania danych wybierane w pozycji
[Koniguracja] - [Ważenie].

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

00 gg
Ważenie pojazdu @admin

Pierwsze ważenie

Drugie ważenie

Lista oczekujących

Załadunek

Ważenie z tarą zadaną

Wybrać kursorem pozycję [Ważenie pojazdu] i potwierdzić wybór.

1. Wybrać kursorem pozycję [Pierwsze ważenie] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Lista pojazdów @admin

ID

Nazwa

2

HH-SA 123

Nowy Dalej

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

00 gg
Numer zlecenia @admin

11
22
33

Numer zlecenia 20130128003

Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

2. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd z listy pojazdów (pozycja menu [Bazy danych],
patrz także rozdział 9.3.1) i potwierdzić wybór.

Wyświetla się nazwa.
3. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy lub

tymczasowy pojazd.
4. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.

Z klawiatury wprowadzić numer zlecenia (maks. 20 znaków numerycznych).
5. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

6. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
Ukaże się okno wyboru.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Klient @admin

Nazwa

ID

Wiersz adresowy 1

Wiersz adresowy 2

Wiersz adresowy 3

KD Wurth

201

Weinberg

22926 Ahrensburg

Nowy Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

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

00 gg
Spedytor @admin

Nazwa

ID

Wiersz adresowy 1

Wiersz adresowy 2

Wiersz adresowy 3

SPED Schmidt

101

Hamburger Str. 234

Bargteheide

Nowy Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

7. Wybrać kursorem odpowiedniego klienta z listy adresów (pozycja menu [Bazy
danych], patrz także rozdział 9.3.3) i potwierdzić wybór.

Wyświetli się przyporządkowany adres.
8. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy lub

tymczasowy adres.
9. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

10. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
Ukaże się okno wyboru.

11. Wybrać kursorem odpowiedniego spedytora z listy adresów (pozycja menu [Bazy
danych], patrz także rozdział 9.3.3) i potwierdzić wybór.

Wyświetli się przyporządkowany adres.
12. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy lub

tymczasowy adres.
13. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

14. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Adres dostawy @admin

Nazwa

ID

Wiersz adresowy 1

Wiersz adresowy 2

Wiersz adresowy 3

KD Wurth

201

Weinberg

22926 Ahrensburg

Nowy Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

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

00 gg
Lista produktów @admin

ID

Nazwa

Przyjęcie

Wydanie

Załadunek

303

0.0 g

2108.0 g

Ładunek netto

Nowy Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

Ukaże się okno wyboru.

15. Wybrać kursorem odpowiedni adres dostawy z listy adresów (pozycja menu [Bazy
danych], patrz także rozdział 9.3.3) i potwierdzić wybór.

Wyświetli się adres.
16. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy lub

tymczasowy adres.
17. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

18. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
Ukaże się okno wyboru.

19. Wybrać kursorem odpowiedni produkt z listy produktów (pozycja menu [Bazy
danych], patrz także rozdział 9.3.2) i potwierdzić wybór.

Wyświetlą się dalsze informacje.
20. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy produkt.
21. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

22. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby przejść do przeglądu.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Wstecz Dalej

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

00 gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Wstecz Dalej

??
Ważenie pojazdu

Tak Nie

6.3.3 Drugie ważenie
Warunkiem drugiego ważenia jest przeprowadzenie pierwszego ważenia. Różnica obu
ważeń jest masą netto.
Następuje wybór pojazdu z listy oczekujących. Nie ma tu (podczas drugiego ważenia)
możliwości rejestracji nowego lub tymczasowego pojazdu. Jeżeli wybranego pojazdu nie
znaleziono na liście oczekujących, procedurę można anulować przyciskiem / .

W widoku przeglądu wszystkie wartości są szare. Służą one tylko kontroli,
dlatego nie można ich tu zmieniać.

Przegląd prezentuje dane istotne dla pierwszego ważenia.

23. Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.
24. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby uruchomić ważenie.

Ukaże się okno z pytaniem.

25. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak].

Nastąpi określenie masy i wprowadzenie pojazdu na listę oczekujących (patrz
także rozdział 9.3.4).

Urządzenie wydrukuje bilet (patrz rozdział 5.4.8) i zapisze pozycję w pamięci
Alibi.

Następnie program powróci do menu [Ważenie pojazdu].

Rozpocznie się pierwsze ważenie.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Ważenie pojazdu @admin

Pierwsze ważenie

Drugie ważenie

Lista oczekujących

Załadunek

Ważenie z tarą zadaną

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

00 gg
Lista oczekujących @admin

ID pojazdu

Nazwa pojazdu

Masa 1

Użytkownik 1

Data 1

3

HH-AS 456

936.0 g

admin

2013-01-28 17:03:53

Dalej

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

00 gg
Numer zlecenia @admin

11
22
33

Numer zlecenia 20130128003

Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

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

2. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd z listy oczekujących (pozycja menu [Lista
oczekujących], patrz także rozdział 9.3.4) i potwierdzić wybór.

Wyświetla się nazwa.
3. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.

Ukaże się okno wyboru.

4. Wybrać kursorem odpowiedni numer zlecenia i potwierdzić wybór.
5. Resztę danych wprowadza się jak podczas pierwszego ważenia.
6. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Wstecz Dalej

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

00 gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

3

20130128003

KD Maß

SPED ABC

KD Wurth

Wstecz Dalej

??
Ważenie pojazdu

Tak Nie

6.3.4 Załadunek
- Informacje ogólne, patrz rozdział 6.3.4.1

- Tryby załadunku, patrz rozdział 6.3.4.2

- Tryb załadunku "Automatyczny", patrz rozdział 6.3.4.3

- Tryb załadunku "Ręczny", patrz rozdział 6.3.4.4

W widoku przeglądu wszystkie wartości są szare. Służą one tylko kontroli,
dlatego nie można ich tu zmieniać.

Przegląd prezentuje dane istotne dla drugiego ważenia.

7. Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.
8. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby uruchomić ważenie.

Ukaże się okno z pytaniem.

9. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak].

Masa netto obliczana jest jako różnica pierwszego ważenia – drugiego ważenia i
zapisywana razem z zarejestrowanymi danymi w bazie danych statystycznych.
Jeżeli masa netto jest ujemna, będzie to uwzględnione w bilansie.

Urządzenie wydrukuje bilet i zapisze pozycję w pamięci Alibi (patrz
rozdział 5.4.8).

Nastąpi skasowanie pojazdu z listy oczekujących i powrót do menu [Ważenie
pojazdu].

Nastąpi drugie ważenie; jeżeli to skonigurowano, można też ręcznie wprowadzić
wartość masy.
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- Tryb załadunku "Rejestracja", patrz rozdział 6.3.4.5

- Załadunek objętościowy, patrz rozdział 6.3.4.6

- Ograniczenie wartości zadanej, patrz rozdział 6.3.4.7

6.3.4.1 Informacje ogólne

Funkcja załadunku wymaga licencji dozowania.
Możliwy jest załadunek punktami ważenia A, B, C lub D.
Nie można utworzyć punktu ważenia C jako sumy punktów A i B.
Przełączenie punktu ważenia, np. z A na B lub odwrotnie jest niemożliwe w trakcie
ważenia.
Okno przed załadunkiem i rejestracją masy jest takie samo jak dla pozycji [Pierwsze
ważenie].
Rejestracja masy po załadunku odpowiada pozycji [Drugie ważenie].

6.3.4.2 Tryby załadunku

Dostępne są 3 tryby załadunku, które można wybrać podczas tworzenia produktu, patrz
także rozdział 9.3.2.

Przegląd trybów załadunku przypisanych produktowi

Funkcja/parametr Automatycz-
ny

Ręczny Rejestracja

Przyjęcie (materiał otrzymany) nie tak tak

Wydanie (materiał dostarczony) tak tak tak

Gęstość w kg/l
(jeżeli wymiar objętości = l/m³)

tak tak tak

Punkt wyłączenia wstępnego (przełączenie
zgrubne/dokładne)

tak nie nie

Pozostałość po dozowaniu materiału (po za-
kończeniu dokładnego)

tak nie nie

Tolerancja+ (w procentach wartości zadanej) tak tak nie

Tolerancja– (w procentach wartości zadanej) tak tak nie

Czas oczekiwania (czas zatrzymania) tak nie nie

Bit zezwolenia (wejście) tak nie nie

Bit gotowości (wejście) nie tak nie

Bit sterujący (wyjście) tak tak nie

Wartość zadana przed rozpoczęciem tak tak nie

Ograniczenie wartości zadanej (korekta) tak tak nie

Okno dialogowe: Rozpocząć załadunek? tak tak tak

Okno dialogowe: Gotowe? nie nie tak

Wizualizacja wskaźnikiem paskowym tak tak nie
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6.3.4.3 Tryb załadunku "Automatyczny"

Używa się wybranego punktu ważenia, sygnały wyjściowe (dozowanie zgrubne, dokładne
itp.) są przypisane do wagi.
Wprowadzanie danych zgodnie z opisem w rozdziale 6.3.2, odmiennie od podanych tam
informacji obowiązuje następująca sekwencja:

- wprowadzenie wartości zadanej

- potwierdzenie rozpoczęcia

- oczekiwanie na wejście zezwolenia (jeżeli bit zezwolenia nie jest równy 0)

- automatyczne napełnianie dozowaniem zgrubnym i dokładnym

- odczekanie czasu potrzebnego na zatrzymanie / czasu dla pozostałości materiału z
dozowania

- kontrola tolerancji

- wydruk biletu i zapis pozycji w pamięci Alibi

Załadunek odbywa się zawsze w trybie "Restart" 4 (RST Mode 4).
Punkt wyłączenia wstępnego
Punkt wyłączenia wstępnego określa, kiedy (wartość zadana – pozostałość po dozowaniu
– punkt wyłączenia wstępnego) następuje przełączenie cyklu załadunku z dozowania
zgrubnego na dokładne (zamknięcie zaworu dozowania zgrubnego).

Notyikacja:

Sygnał dozowania dokładnego jest aktywny również podczas fazy dozowania
zgrubnego.

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

Pozostałość materiału z dozowania
Cały materiał, jaki po zamknięciu zaworu dozowania dokładnego dostaje się do pojazdu,
określa się mianem materiału pozostałego z dozowania. Wartość początkową materiału
pozostałego z dozowania należy ustawić tak, żeby uwzględnić ilość materiału, która
znajduje się jeszcze w drodze do pojazdu. Materiał pozostały z dozowania należy na
początku ustawić na wartość większą od oczekiwanej, aby zapobiec przekroczeniu
wartości zadanej przy pierwszym uruchomieniu wskutek materiału pozostałego z
dozowania.
Rejestruje się tylko część materiału pozostałego z dozowania, która wpłynęła do upływu
czasu zatrzymania.
Obliczenie/korekta materiału pozostałego z dozowania odbywa się tylko wtedy, gdy
aktywna jest kontrola tolerancji.
Czas zatrzymania
Ponieważ czas zatrzymania rozpoczyna bieg z chwilą zamknięcia zaworu dozowania
dokładnego, należy uwzględnić czas dla materiału pozostałego z dozowania. Urządzenie
może zostać wprawione w drgania wskutek wpływu czynników dynamicznych. Aby mimo
to prawidłowo określić masę, należy wybrać odpowiedni czas w sekundach na
wygaszenie. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, czas zatrzymania powinien
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być w zasadzie nieco dłuższy, aby kontrola tolerancji odbyła się na zanikającej wartości
masy.
Nastawiany czas zatrzymania zależy m.in. od następujących cech:

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

- konsystencji materiału (stała, zbrylona, płynna)

- opóźnień i właściwości systemu doprowadzającego (przenośnika ślimakowego,
mieszacza, zaworu)

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

Notyikacja:

Nie wybierać zbyt wąskich zakresów tolerancji, ponieważ nie nastąpiłoby w takim
przypadku ew. zoptymalizowanie materiału pozostałego z dozowania. Mniejsza
tolerancja nie daje lepszego rezultatu załadunku!

Błędy tolerancji generują alarm tolerancji, który należy potwierdzić.

Notyikacja:

Jeżeli parametry Tolerancja+ i Tolerancja– są ustawione na 0, kontrola tolerancji nie
odbywa się.

Nie można wykonać korekty materiału pozostałego z dozowania ani dozowania
uzupełniającego.

Masa materiału pozostałego z dozowania pozostaje bez zmian!

6 Aplikacja Truck PR 5900/84

Minebea Intec PL-85



Przebieg załadunku z zastosowaniem sygnałów dozowania "Zgrub./dokł."

① Tarowanie:
Bieżąca masa własna (samochodu ciężarowego) jest zapisywana jako
tara, a masa netto rozpoczyna się od zera.

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

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

④ Czas zatrzymania, w którym aktywny jest pozostały materiał z dozo-
wania oraz można wytłumić drgania wagi.

⑤ Kontrola tolerancji:
Określa się dozowaną masę i sprawdza pod kątem wartości tolerancji.

Punkt wyłącze-
nia wstępnego

Punkt wyłączenia wstępnego określa, kiedy (wartość zadana – pozost-
ałość po dozowaniu – punkt wyłączenia wstępnego) następuje pr-
zełączenie cyklu dozowania ze zgrubnego na dokładne (zamknięcie
zaworu dozowania zgrubnego).
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Korekta pozostałości po dozowaniu (RST Mode 4)

<T- <s = >s >T+

RST

RST

Ovs 50 Ovs 50 Ovs 50

Ovs 100 Ovs 50

Con Acc Con Acc

Auto

tak

nie

Tol alarm Tol alarm

tak nie

Materiał

skończył się

Symbol/skrót Opis

Auto Tryb załadunku "Automatyczny"

Poniżej dolnej granicy tolerancji

Poniżej wartości zadanej

Osiągnięto dokładnie wartość zadaną

Powyżej wartości zadanej

Poniżej górnej granicy tolerancji

[Dalej], zmiana pozostałego materiału z dozowania ew. do-
zowanie dodatkowe

[Przyjmij], przekroczenie tolerancji zaakceptowane, zakońc-
zenie załadunku

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

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

RST W przypadku przekroczenia tolerancji nastąpi zmierzenie
obecnej masy przed komunikatem alarmowym tolerancji. W
razie ponownego rozpoczęcia (RST) nastąpi włączenie tej ma-
sy do obliczenia pozostałości po dozowaniu materiału.
Jeżeli po upływie czasu zatrzymania zmierzona masa jest
mniejsza niż tol–, nastąpi obliczenie nowej wartości pozost-
ałości po dozowaniu materiału. Jeżeli różnica w stosunku do
wartości zadanej jest większa niż wartość pozostałości po do-
zowaniu materiału, nastąpi dozowanie dodatkowe.
Jeżeli po ponownym upływie czasu oczekiwania, aż do
upływu czasu zatrzymania masa mieści się w zakresie tole-
rancji i jeszcze poniżej wartości zadanej, nastąpi ponowna
korekta wartości pozostałości po dozowaniu. Kolejna korekta
nie jest możliwa.

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

tol alarm Alarm tolerancji
W przypadku alarmu tolerancji, następuje zatrzymanie zała-
dunku i operator ma możliwość ingerencji. Naciśnięcie przy-
cisku [Dalej] powoduje kontynuację, a przycisku [Przyjmij]
zakończenie.

Materiał zakończony Dozowanie jest zakończone.

6.3.4.4 Tryb załadunku "Ręczny"

Używa się wybranego punktu ważenia.
Wprowadzanie danych zgodnie z opisem w rozdziale 6.3.2, odmiennie od podanych tam
informacji obowiązuje następująca sekwencja:

- wprowadzenie wartości zadanej

- potwierdzenie rozpoczęcia

- napełnianie ręczne do osiągnięcia wartości zadanej

- po sygnale "OK" lub "Gotowe" następuje określenie masy i kontrola tolerancji

- wydruk biletu i zapis pozycji w pamięci Alibi

6.3.4.5 Tryb załadunku "Rejestracja"

Wprowadzanie danych zgodnie z opisem w rozdziale 6.3.2, odmiennie od podanych tam
informacji obowiązuje następująca sekwencja:

- potwierdzenie rozpoczęcia

- ręczne napełnienie

- po potwierdzeniu "Gotowe" następuje określenie masy

- wydruk biletu i zapis pozycji w pamięci Alibi

6.3.4.6 Załadunek objętościowy

Jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Parametry] - [Wymiar objętości]
ustawiono na [l] lub [m³] i wybrano tryb załadunku [Załadunek automatyczny] lub
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[Załadunek ręczny], można wprowadzić wartość zadaną dla załadunku w postaci
objętości. Gęstość elementów podaje się zawsze w kg/l.
Wskazanie masy pozostaje zawsze w trybie masy.
Podaną objętość podczas wprowadzania wartości zadanej, urządzenie przeliczy na masę
na podstawie wartości gęstości zapisanej w elemencie i zapisze jako wartość zadaną.
Podczas wydruku będzie też podana objętość, a liczba miejsc po przecinku ustawiona na
tę dla mniejszej wagi. Wartość podziałki dla objętości wynosi 1.

6.3.4.7 Ograniczenie wartości zadanej

Dla trybów załadunku [Automatyczny] i [Ręczny] zaimplementowano ograniczenie
wartości zadanej. Podczas wprowadzania wartości zadanej dopuszczalne są tylko takie
wartości, które mieszczą się w zakresie 99% wartości (maks. – bieżąca wartość brutto),
aby zapobiec przeciążeniu wagi. Większe wartości zadane są przeliczane na 99%
i prezentowane w postaci propozycji.

6.3.5 Ważenie z tarą zadaną
W przypadku ważenia z zastosowaniem tary zadanej, dla załadowanego pojazdu używa
się zapisanej wartości tary zadanej.

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

00 gg
Ważenie pojazdu @admin

Pierwsze ważenie

Drugie ważenie

Lista oczekujących

Załadunek

Ważenie z tarą zadaną

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

0.2+ gg
Lista pojazdów @admin

ID

Nazwa

Tara zadana

Data tary

Operator

5

HH-UZ 90

773,5 g

2013-01-16 16:19:40

admin

Nowy Dalej

1. Wybrać kursorem pozycję [Ważenie z tarą zadaną] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd z listy pojazdów (pozycja menu "Bazy danych",
patrz także rozdział 9.3.1) i potwierdzić wybór.

Wyświetla się nazwa.

6 Aplikacja Truck PR 5900/84

Minebea Intec PL-89



Należy dodatkowo wprowadzić wartość tary zadanej.

Dla nowych pojazdów można w tym miejscu także określić tarę zadaną (ustawić pusty
pojazd na wadze, patrz także rozdział 5.4.7).

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

0.2+ gg
Numer zlecenia @admin

Numer zlecenia 20130129001

Pomiń Pomiń wsz. Wstecz Dalej

Przycisk [Pomiń wsz.] służy do pominięcia wszystkich kolejnych pól wprowadzania
danych.

Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.

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

0.1+ gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

Produkt

5

20130129001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Wstecz Dalej

3. Alternatywnie nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy lub
tymczasowy pojazd.

4. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.

Z klawiatury wprowadzić numer zlecenia (maks. 20 znaków numerycznych).
5. Przycisk [Pomiń] służy do pominięcia obecnego pola wprowadzania danych.

6. Nacisnąć przycisk [Dalej], aby przejść do kolejnego pola wprowadzania danych.
7. Dalsze dane do wprowadzenia – patrz rozdział 6.3.2

W widoku przeglądu wszystkie wartości są szare. Służą one tylko kontroli,
dlatego nie można ich tu zmieniać.

Przegląd prezentuje dane istotne dla ważenia z zastosowaniem tary zadanej.

8. Przycisk [Wstecz] powoduje powrót do poprzedniej pozycji menu.
9. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby uruchomić ważenie.

Ukaże się okno z pytaniem.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.1+ gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

Produkt

5

20130129001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Wstecz Dalej

??
Ważenie pojazdu

Tak Nie

6.3.6 Określenie tary zadanej
Określenie tary zadanej służy do zarejestrowania tary pojazdu, która potem będzie użyta
przy ważeniu z zastosowaniem tary. Tara jest zapisywana na liście pojazdów.

10. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak].

Jeżeli to skonigurowano, można też ręcznie wprowadzić wartość masy.
WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0+ gg
Przegląd @admin

Pojazd

Numer zlecenia

Klient

Spedytor

Adres dostawy

Produkt

5

2

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

303

Wstecz Dalej

??
Przyjęcie lub wydanie materiału

Przyjęcie Wydanie

Jeżeli nie wybrano wprowadzania ręcznego, trzeba teraz wybrać przyciskiem
[Przyjęcie] czy rozładowano materiał lub przyciskiem [Wydanie] czy go
załadowano.

Urządzenie wydrukuje bilet (patrz rozdział 5.4.8) i zapisze pozycję w pamięci
Alibi.

Nastąpi ponowne skasowanie tymczasowo utworzonego pojazdu z listy
pojazdów i powrót do menu [Ważenie pojazdu].

Rozpocznie się ważenie.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Ważenie pojazdu @admin

Określenie tary zadanej

Pierwsze ważenie

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

00 gg
Lista pojazdów @admin

ID

Nazwa

Tara zadana

Data tary

Operator

3

HH-AS 456

581.7 g

2013-01-30 08:01:42

admin

Nowy Dalej

1. Wybrać kursorem pozycję [Określenie tary zadanej] i potwierdzić wybór.
Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd z listy pojazdów (pozycja menu "Bazy danych",
patrz rozdział 9.3.1) i potwierdzić wybór.

Wyświetla się nazwa.
3. Alternatywnie, nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy pojazd.

Poza tym, w tym miejscu możliwe jest określenie tary zadanej.
4. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby zmienić tarę zadaną zapisaną dla

wybranego pojazdu.

Jeżeli wybrano tryb tarowania "Zapisana tara zadana", dla wybranego pojazdu
wyświetlą się zapisane dane tary zadanej.

Jeżeli wybrano opcję "Bez tary zadanej" i naciśnięto przycisk programowalny
[Zapisz], nastąpi powrót do poprzedniego menu, dotychczas zapisana wartość
tary zadanej zmieni się na 0.

W tym przykładzie wybrano opcję "Określenie tary zadanej".

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

10++ gg
Zmiana tary @admin

ID

Nazwa

Tryb tarowania

3

HH-AS 456

Określenie tary zadanej

Zapisz

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

20++ gg
Zmiana tary @admin

ID

Nazwa

Tryb tarowania

3

HH-AS 456

Określenie tary zadanej

Zapisz

??
Ważenie pojazdu

Tak Nie

6.3.7 Pojedyncze ważenie
Pojedyncze ważenie służy tylko do rejestracji masy brutto pojazdu.

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

00 gg
Ważenie pojazdu @admin

Określenie tary zadanej

Pojedyncze ważenie

5. Nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby rozpocząć ważenie.
Ukaże się okno z pytaniem.

6. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak].
Rozpocznie się ważenie.

1. Wybrać kursorem pozycję [Pojedyncze ważenie] i potwierdzić wybór.
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WP-AWP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

10++ gg
Pojedyncze ważenie @admin

AA
BB
CC

ID

Nazwa

6

HH-TZ 4532

Dalej

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] - [Pojedyncze ważenie] wybrano opcję
"Waga + wprowadzenie ręczne", po naciśnięciu przycisku [Dalej] zamiast ważenia
można też wprowadzić masę.

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

00 gg
Pojedyncze ważenie @admin

AA
BB
CC

ID

Nazwa

6

HH-TZ 4532

Dalej

??
Ważenie pojazdu

Tak Nie

6.4 Konserwacja aplikacji

Notyikacja:

Konserwację aplikacji można przeprowadzić tylko wtedy, gdy użytkownik jest
zalogowany z uprawnieniami "Kierownik działu" albo "Administrator".

Funkcja ta jest potrzebna do skasowania istniejących rekordów w bazie danych. Zawsze
można kasować tylko wszystkie rekordy z jednej listy.

2. O ile w pozycji [Koniguracja] - [Parametry] - [Zarządzanie pojazdem] wybrano
"ID + nazwa", wprowadzić wartości [ID] i [Nazwa].

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Dalej], aby uruchomić ważenie.

Ukaże się okno z pytaniem.

4. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak].

Urządzenie wydrukuje bilet (patrz rozdział 5.4.8) i zapisze pozycję w pamięci
Alibi.

Następnie program powróci do menu [Ważenie pojazdu].

Rozpocznie się ważenie.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Konserwacja aplikacji @admin

Opróżnianie listy biletów (22)

Opróżnianie listy statystyki (2)

Opróżnianie listy pojazdów (4)

Opróżnianie listy produktów (4)

Opróżnianie listy adresów (5)

Opróżnianie listy oczekujących (2)

Konserwacja aplikacji @admin

Opróżnianie listy biletów (22)

Opróżnianie listy statystyki (2)

Opróżnianie listy pojazdów (4)

Opróżnianie listy produktów (4)

Opróżnianie listy adresów (5)

Opróżnianie listy oczekujących (2)

??
Kasowanie wszystkich rekordów listy oczekujących

Tak Nie

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

2. Wybrać kursorem w menu aplikacji np. pozycję "Lista oczekujących" i potwierdzić
wybór.

Ukaże się okno z pytaniem.

3. Nacisnąć przycisk programowalny [Tak], aby usunąć wszystkie rekordy z listy
oczekujących.
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7 Interfejs magistrali Fieldbus

7.1 Wskazówki ogólne
Koniguracja złącza odbywa się w urządzeniu pod pozycją [Ustawienia systemowe] -
[parametry magistrali Fieldbus] .
Istnieją dwa różne protokoły dostępu.
Protokół wagi
8 bajtów dla prostych funkcji skali: Przeczytaj wagi i stany.
Protokół SPM
Ten szerszy interfejs może być używany do uzyskania dostępu do wszystkich danych
opisanych w tabeli SPM.
Protokół i funkcje oprogramowania opisano w instrukcji obsługi PR 5900.

Objaśnienie pojęć

Pojęcie/skrót Opis

Master Urządzenie Master magistrali Fieldbus, najczęściej sterownik
PLC

Slave Urządzenie podległe magistrali Fieldbus

MOSI Master Out Slave In = Dane z PLC są zapisywane do urządze-
nia poprzez magistralę Fieldbus.

MISO Master In Slave Out = Dane są przesyłane z urządzenia do
PLC poprzez magistralę Fieldbus.

7.2 Protokół wagi
7.2.1 Wskazówki ogólne

Protokół i funkcje oprogramowania opisano w instrukcji obsługi PR 5900.
Dodatkowe funkcje aplikacji opisano poniżej.

7.2.2 Numery funkcji
Numery funkcji master (PLC) zapisuje w trybie MOSI, a urządzenie PR 5900 odwzorowuje
je w trybie MISO.

- Numery funkcji 24–27: limity (odczyt/zapis), patrz rozdział 7.2.2.1

- Numery funkcji 30–34: wartości obecnego punktu ważenia (odczyt), patrz
rozdział 7.2.2.2

- Numery funkcji 122–128: obecny punkt ważenia (odczyt), patrz rozdział 7.2.2.3

- Numery funkcji 192–195: wolne SPM (odczyt/zapis), patrz rozdział 7.2.2.4

- Numery funkcji 214–218: wejścia (odczyt), patrz rozdział 7.2.2.5
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7.2.2.1 Numery funkcji 24–27: Dane masy (odczyt/zapis)

Numer funkcji 24 Limit 1 wł. w kg

Numer funkcji 25 Limit 1 wył. w kg

Numer funkcji 26 Limit 2 wł. w kg

Numer funkcji 27 Limit 2 wył. w kg

7.2.2.2 Numery funkcji 30–34: Wartości obecnego punktu ważenia (odczyt)

Numer funkcji 30 Brutto bieżącego WP w kg

Numer funkcji 31 Netto bieżącego WP w kg

Numer funkcji 32 Tara bieżącego WP w kg

Numer funkcji 34 Ostatnia wartość zadana bieżącego WP w kg

7.2.2.3 Numery funkcji 122–128: Obecny punkt ważenia (odczyt)

Numer funkcji 122 Parametry punktu ważenia

Numer funkcji 123 SPMout, pierwsza część obecnego punktu ważenia

Numer funkcji 124 SPMout, druga część obecnego punktu ważenia

Numer funkcji 125 SPMout I "zgrubne" pierwsza część obecnego punktu
ważenia

Numer funkcji 126 SPMout I "zgrubne" druga część obecnego punktu ważenia

Numer funkcji 127 SPMout I "dokładne" pierwsza część obecnego punktu
ważenia

Numer funkcji 128 SPMout I "dokładne" druga część obecnego punktu waże-
nia

Notyikacja:

Numery funkcji odnoszą się zawsze do obecnego punktu ważenia.

7.2.2.4 Numery funkcji 192–195: Wolna pamięć SPM (odczyt/zapis)

Numer funkcji 192 Pierwsze DWORD, patrz rozdział 8

Numer funkcji 193 Drugie DWORD, patrz rozdział 8

Numer funkcji 194 Trzecie DWORD, patrz rozdział 8

Numer funkcji 195 Czwarte DWORD, patrz rozdział 8

Notyikacja:

Numery funkcji odnoszą się zawsze do obecnego punktu ważenia.
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7.2.2.5 Numery funkcji 214…218: Wejścia (odczyt)

Numer funkcji 214 Wejście analogowe opcja 1

Numer funkcji 215 Wejście analogowe opcja 2

Numer funkcji 216 Wejścia cyfrowe opcja 1

Numer funkcji 217 Wejścia cyfrowe opcja 2

Numer funkcji 218 Wewnętrzne wejścia cyfrowe
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8 SPM

8.1 Wskazówki ogólne
Dostępna dla użytkownika pamięć jest to tzw. SPM (Scratch Pad Memory). Zapisane jest w
niej wiele danych wewnętrznych, umożliwiających odczyt mas, statusów i raportów oraz
zapis danych sterujących.

- Dane systemowe deiniowane są przez oprogramowanie sprzętowe i daną aplikację.

- Swobodnego obszaru użytkownika można dowolnie używać np. poprzez konigurację
sprzężeń logicznych.

Dostęp do tabeli SPM możliwy jest poprzez komunikację OPC albo magistralę ModBus i
Fieldbus z interfejsem SPM.
Poprzez konigurację wejść/wyjść poszczególne bity można dodatkowo kopiować w obie
strony między cyfrowymi wejściami i wyjściami a pamięcią SPM.

Notyikacja:

Jeżeli np. deiniuje się tekst od adresu pamięci SPM B401, to należy go zdeiniować na
serwerze OPC od adresu pamięci SPM B400, aby treść zaczęła się rzeczywiście od
adresu B401.

8.2 Elementarne typy danych
Elementarne typy danych charakteryzują się rozmiarem w bitach oraz możliwym
zakresem wartości.
Wszystkie polecenia o typie danych BOOL wykonywane się ze zboczem rosnącym.

Typ danych Opis Zakres wartości

BOOL bool 0 (FAŁSZ) albo 1 (PRAWDA)

SINT short integer -128 do 127

INT integer -32768 do 32767

DINT double integer -231 do 231-1

LINT long integer -263 do 263-1

USINT unsigned short integer 0 do 255

UINT unsigned integer 0 do 65535

UDINT unsigned double integer 0 do 232-1

ULINT unsigned long integer 0 do 264-1

REAL real number ±1.18E-38 do 3.4E38 (z ok. 7 waż-
nymi miejscami po przecinku)

LREAL long real number ±1.18E-308 do 3.4E308 (z
ok. 16 ważnymi miejscami po pr-
zecinku)

TIME time duration 1 ms do ±247 ms
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Typ danych Opis Zakres wartości

DATE date (only) 1.1.1900 do 31.12.2099

TIME_OF_DAY time of day (only) 00:00:00.00 do 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day patrz DATE i TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

maks. 255 znaków (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

maks. 255 znaków (Unicode)

BYTE bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

8.3 Adresowanie
Dostęp do tabeli SPM możliwy jest poprzez różne obliczenia. Poszczególne bity (MX) są
liczone przez adresowanie bitowe. Poszczególne bajty (MB) są liczone przez adresowanie
bajtowe, przy czym np. bity MX0–MX7 są identyczne z bajtem MB0.
Odpowiednio np. adresy ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 i MX1280-1343
zawierają te same dane, patrz rozdział 8.11.

Skrót Typ danych Przykład adresu

%ML LWORD L21

%MD DINT D42–43

%MW WORD W84–87

%MB BYTE B168–175

%MX BOOL (bit) X1344–1407

8.4 Dane systemowe punktu ważenia A

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X0–X3 BOOL R Wewnętrzne wejście cyfrowe 1–4

X8–11 BOOL R Wewnętrzne wyjście cyfrowe 1–4

X16–17 BOOL R Wyjście, limit 1–2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status wskaźnika
Błąd ADU
Powyżej wartości Maks (WKS = wartość końcowa skali)
Powyżej wartości maks. + jeszcze dop. zakresu (OVL)
Poniżej zera
Zero ±¼ d
W zakresie ustawiania zera (ZSR)
Masa jest stabilna
Masa poniżej zera albo powyżej wartości Maks. (WKS = wartość
końcowa skali)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status ADU
Sygnał pomiarowy ujemny (Error 7)
Sygnał pomiarowy > 36 mV (Error 3)
Wewnętrzny błąd arytmetyczny, ew. błędne dane CAL (Error 1)
Brak napięcia zwrotnego zasilania lub jest ono zbyt małe (Error 6)
Brak komunikacji z wagą typu xBPI (Error 9)

B6
X48
X49
X50

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status polecenia
Błąd polecenia
Aktywne polecenie
Sygnał awarii sieci

B7
X56
X57
X58
X59
X60

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status aktywny
Tryb testu jest aktywny
Wzorcowanie jest aktywne
Urządzenie jest wytarowane
Tylko Pendeo: brak stanu równowagi [Unbal. check deviat.]
Tylko Pendeo: praca z jednym symulowanym przetwornikiem wa-
gowym

X112 BOOL W Zerowanie urządzenia.

X113 BOOL W Tarowanie urządzenia

X114 BOOL W Odtarowywanie urządzenia

X115 BOOL W Rozpoczynanie trybu testu

X116 BOOL W Kończenie trybu testu

X117 BOOL W Resetowanie sygnału awarii sieci

X118 BOOL W Ustawienie wartości tary zadanej D31 jako tary

X119 BOOL W Przejęcie obecnej masy brutto do pamięci tary zadanej (D31)

X120 BOOL W Raport masy

X121 BOOL W Reset błędów B19 = 0.

B16 SINT R Wykładnik potęgi
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2

B17 SINT R Jednostka masy 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B18 SINT R Wartość podziałki (wielopodziałkowa/wielozakresowa: = d1 lub e1)

B19 BYTE R Ostatni błąd punktu ważenia, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

B20 BYTE R Górny bajt kodu produktu (0x59)

B21 BYTE R Dolny bajt kodu produktu (0x00)

B22 BYTE R Górna część numeru wersji (1.0)

B23 BYTE R Dolna część numeru wersji (1.0)

B31 BYTE R Status ADU

D6 UDINT R Numer seryjny (numer płyty)

W14 INT R Stan licznika będzie się zwiększał przy każdej wartości pomiarowej

D8 DINT R Obecna masa brutto

D9 DINT R Obecna masa netto

D10 DINT R Obecna tara

D11 DINT R Obecna wartość brutto/netto, wybrana przez X72

D12 DINT R Wartość brutto z lupą 100 (centy d)

D13 DINT R Wartość tary z lupą 100 (centy d)

D14 DINT R Masa maksymalna (WKS = wartość końcowa skali)

D15 DINT R Masa minimalna

D23 DINT R Licznik aktywności, kontrola komunikacji ze urządzeniem

D24 DINT R Limit 1 wł.

D25 DINT R Limit 1 wył.

D26 DINT R Limit 2 wł.

D27 DINT R Limit 2 wył.

D31 DINT R/W Pamięć tary zadanej (X118, X119)

X1024 BOOL R Masa jest prawidłowa.

X1028 BOOL R Dozowanie zgrubne

X1029 BOOL R Dozowanie dokładne

X1031 BOOL R Kierunek symulacji

X1036 BOOL R Alarm tolerancji
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B131
X1048
X1049
X1050
X1051
X1052

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Wskaźnik załadunku:
poniżej tolerancji
w zakresie tolerancji
w zakresie tolerancji, poniżej wartości zadanej
w zakresie tolerancji, powyżej wartości zadanej
powyżej tolerancji

D33
X1056
X1057
X1058
X1059
X1060
X1061

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Stany barier: sterowanie sygnalizatorem
Można zamknąć barierę (wejście)
Sygnalizator świeci czerwonym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci żółtym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci zielonym światłem (wyjście)
Zamykanie bariery (wyjście)
Stan bariery

L17
X1088–1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Wyjście

L18
X1152–1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Wyjście i zgrubnie

L19
X1216–1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Wyjście i dokładne

Notyikacja:

Swobodnie konigurowane adresy SPM D40–D43, patrz rozdział 8.11.

Notyikacja:

Zmienne systemowe (np.: ST_WGT_A) dla komunikacji przez OPC opisano w instrukcji obsługi PR 1792
(rozdział 4 + 5).

8.5 Dane systemowe punktu ważenia B

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X4096–4099 BOOL R Wewnętrzne wejście cyfrowe 1–4

X4104–4107 BOOL R Wewnętrzne wyjście cyfrowe 1–4

X4112–4113 BOOL R Wyjście, limit 1–2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B516
X4128
X4129
X4130
X4131
X4132
X4133
X4134
X4135

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status wskaźnika
Błąd ADU
Powyżej wartości Maks (WKS = wartość końcowa skali)
Powyżej wartości maks. + jeszcze dop. zakresu (OVL)
Poniżej zera
Zero ±¼ d
W zakresie ustawiania zera (ZSR)
Masa jest stabilna
Masa poniżej zera albo powyżej wartości Maks. (WKS = wartość
końcowa skali)

B517
X4136
X4137
X4138
X4139
X4140

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status ADU
Sygnał pomiarowy ujemny (Error 7)
Sygnał pomiarowy > 36 mV (Error 3)
Wewnętrzny błąd arytmetyczny, ew. błędne dane CAL (Error 1)
Brak napięcia zwrotnego zasilania lub jest ono zbyt małe (Error 6)
Brak komunikacji z wagą typu xBPI (Error 9)

B518
X4144
X4145
X4146

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status polecenia
Błąd polecenia
Aktywne polecenie
Sygnał awarii sieci

B519
X4152
X4153
X4154
X4155
X4156

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status aktywny
Tryb testu jest aktywny
Wzorcowanie jest aktywne
Urządzenie jest wytarowane
Tylko Pendeo: brak stanu równowagi
Tylko Pendeo: praca z jednym symulowanym przetwornikiem wa-
gowym

X4208 BOOL W Zerowanie urządzenia.

X4209 BOOL W Tarowanie urządzenia

X4210 BOOL W Odtarowywanie urządzenia

X4211 BOOL W Rozpoczynanie trybu testu

X4212 BOOL W Kończenie trybu testu

X4213 BOOL W Resetowanie sygnału awarii sieci

X4214 BOOL W Ustawienie wartości tary zadanej D159 jako tary

X4215 BOOL W Przejęcie obecnej masy brutto do pamięci tary zadanej (D159)

X4216 BOOL W Raport masy

X4217 BOOL W Reset błędów B531 = 0.

B528 SINT R Wykładnik potęgi
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2

B529 SINT R Jednostka masy 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B530 SINT R Wartość podziałki (wielopodziałkowa/wielozakresowa: = d1 lub e1)

B531 BYTE R Ostatni błąd punktu ważenia, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

B532 BYTE R Górny bajt kodu produktu (0x59)

B533 BYTE R Dolny bajt kodu produktu (0x00)

B534 BYTE R Górna część numeru wersji (1.0)

B535 BYTE R Dolna część numeru wersji (1.0)

B543 BYTE R Status ADU

D134 UDINT R Numer seryjny (numer płyty)

W270 INT R Stan licznika będzie się zwiększał przy każdej wartości pomiarowej

D136 DINT R Obecna masa brutto

D137 DINT R Obecna masa netto

D138 DINT R Obecna tara

D139 DINT R Obecna wartość brutto/netto, wybrana przez X4168

D140 DINT R Wartość brutto z lupą 100 (centy d)

D141 DINT R Wartość tary z lupą 100 (centy d)

D142 DINT R Masa maksymalna (WKS = wartość końcowa skali)

D143 DINT R Masa minimalna

D151 DINT R Licznik aktywności, kontrola komunikacji ze urządzeniem

D152 DINT R Limit 1 wł.

D153 DINT R Limit 1 wył.

D154 DINT R Limit 2 wł.

D155 DINT R Limit 2 wył.

D159 DINT R/W Pamięć tary zadanej (X4214, X4215)

X5120 BOOL R Masa jest prawidłowa.

X5124 BOOL R Dozowanie zgrubne

X5125 BOOL R Dozowanie dokładne

X5127 BOOL R Kierunek symulacji

X5132 BOOL R Alarm tolerancji
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B643
X5144
X5145
X5146
X5147
X5148

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Wskaźnik załadunku:
poniżej tolerancji
w zakresie tolerancji
w zakresie tolerancji, poniżej wartości zadanej
w zakresie tolerancji, powyżej wartości zadanej
powyżej tolerancji

D161
X1056
X1057
X1058
X1059
X1060
X1061

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Stany barier: sterowanie sygnalizatorem
Można zamknąć barierę (wejście)
Sygnalizator świeci czerwonym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci żółtym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci zielonym światłem (wyjście)
Zamykanie bariery (wyjście)
Stan bariery

L81
X5184–5247

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Wyjście

L82
X5248–5311

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Wyjście i zgrubnie

L83
X5312–5375

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Wyjście i dokładne

Notyikacja:

Swobodnie konigurowane adresy SPM D168–D171, patrz rozdział 8.11.

Notyikacja:

Zmienne systemowe (np.: ST_WGT_A) dla komunikacji przez OPC opisano w instrukcji obsługi PR 1792
(rozdział 4 + 5).

8.6 Dane systemowe punktu ważenia C

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X8192–8195 BOOL R Wewnętrzne wejście cyfrowe 1–4

X8200–8203 BOOL R Wewnętrzne wyjście cyfrowe 1–4

X8208–8209 BOOL R Wyjście, limit 1–2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B1028
X8224
X8225
X8226
X8227
X8228
X8229
X8230
X8231

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status wskaźnika
Błąd ADU
Powyżej wartości Maks (WKS = wartość końcowa skali)
Powyżej wartości maks. + jeszcze dop. zakresu (OVL)
Poniżej zera
Zero ±¼ d
W zakresie ustawiania zera (ZSR)
Masa jest stabilna
Masa poniżej zera albo powyżej wartości Maks. (WKS = wartość
końcowa skali)

B1029
X8232
X8233
X8234
X8235
X8236

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status ADU
Sygnał pomiarowy ujemny (Error 7)
Sygnał pomiarowy > 36 mV (Error 3)
Wewnętrzny błąd arytmetyczny, ew. błędne dane CAL (Error 1)
Brak napięcia zwrotnego zasilania lub jest ono zbyt małe (Error 6)
Brak komunikacji z wagą typu xBPI (Error 9)

B1030
X8240
X8241
X8242

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status polecenia
Błąd polecenia
Aktywne polecenie
Sygnał awarii sieci

B1031
X8248
X8249
X8250
X8251
X8252

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status aktywny
Tryb testu jest aktywny
Wzorcowanie jest aktywne
Urządzenie jest wytarowane
Tylko Pendeo: brak stanu równowagi
Tylko Pendeo: praca z jednym symulowanym przetwornikiem wa-
gowym

X8304 BOOL W Zerowanie urządzenia.

X8305 BOOL W Tarowanie urządzenia

X8306 BOOL W Odtarowywanie urządzenia

X8307 BOOL W Rozpoczynanie trybu testu

X8308 BOOL W Kończenie trybu testu

X8309 BOOL W Resetowanie sygnału awarii sieci

X8310 BOOL W Ustawienie wartości tary zadanej D287 jako tary

X8311 BOOL W Przejęcie obecnej masy brutto do pamięci tary zadanej (D287)

X8312 BOOL W Raport masy

X8313 BOOL W Reset błędów B1043 = 0.

B1040 SINT R Wykładnik potęgi
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2

B1041 SINT R Jednostka masy 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B1042 SINT R Wartość podziałki (wielopodziałkowa/wielozakresowa: = d1 lub e1)

B1043 BYTE R Ostatni błąd punktu ważenia, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

B1044 BYTE R Górny bajt kodu produktu (0x59)

B1045 BYTE R Dolny bajt kodu produktu (0x00)

B1046 BYTE R Górna część numeru wersji (1.0)

B1047 BYTE BYTE Dolna część numeru wersji (1.0)

B1055 BYTE BYTE Status ADU

D262 UDINT R Numer seryjny (numer płyty)

W526 INT R Stan licznika będzie się zwiększał przy każdej wartości pomiarowej

D264 DINT R Obecna masa brutto

D265 DINT R Obecna masa netto

D266 DINT R Obecna tara

D267 DINT R Obecna wartość brutto/netto, wybrana przez X8264

D268 DINT R Wartość brutto z lupą 100 (centy d)

D269 DINT R Wartość tary z lupą 100 (centy d)

D270 DINT R Masa maksymalna (WKS = wartość końcowa skali)

D271 DINT R Masa minimalna

D279 DINT R Licznik aktywności, kontrola komunikacji ze urządzeniem

D280 DINT R Limit 1 wł.

D281 DINT R Limit 1 wył.

D282 DINT R Limit 2 wł.

D283 DINT R Limit 2 wył.

D287 DINT R/W Pamięć tary zadanej (X8311, X8312)

X9216 BOOL R Masa jest prawidłowa.

X9220 BOOL R Dozowanie zgrubne

X9221 BOOL R Dozowanie dokładne

X9223 BOOL R Kierunek symulacji

X9228 BOOL R Alarm tolerancji
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B1155
X9240
X9241
X9242
X9243
X9244

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Wskaźnik załadunku:
poniżej tolerancji
w zakresie tolerancji
w zakresie tolerancji, poniżej wartości zadanej
w zakresie tolerancji, powyżej wartości zadanej
powyżej tolerancji

D289
X9248
X9249
X9250
X9251
X9252
X9253

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Stany barier: sterowanie sygnalizatorem
Można zamknąć barierę (wejście)
Sygnalizator świeci czerwonym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci żółtym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci zielonym światłem (wyjście)
Zamykanie bariery (wyjście)
Stan bariery

L145
X9280–9343

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Wyjście

L146
X9344–9407

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Wyjście i zgrubnie

L147
X9408–9471

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Wyjście i dokładne

Notyikacja:

Swobodnie konigurowane adresy SPM D296–D299, patrz rozdział 8.11.

Notyikacja:

Zmienne systemowe (np.: ST_WGT_A) dla komunikacji przez OPC opisano w instrukcji obsługi PR 1792
(rozdział 4 + 5).

8.7 Dane systemowe punktu ważenia D

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

X12288–12291 BOOL R Wewnętrzne wejście cyfrowe 1–4

X12296–12299 BOOL R Wewnętrzne wyjście cyfrowe 1–4

X12304–12305 BOOL R Wyjście, limit 1–2
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B1540
X12320
X12321
X12322
X12323
X12324
X12325
X12326
X12327

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status wskaźnika
Błąd ADU
Powyżej wartości Maks (WKS = wartość końcowa skali)
Powyżej wartości maks. + jeszcze dop. zakresu (OVL)
Poniżej zera
Zero ±¼ d
W zakresie ustawiania zera (ZSR)
Masa jest stabilna
Masa poniżej zera albo powyżej wartości Maks. (WKS = wartość
końcowa skali)

B1541
X12328
X12329
X12330
X12331
X12332

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status ADU
Sygnał pomiarowy ujemny (Error 7)
Sygnał pomiarowy > 36 mV (Error 3)
Wewnętrzny błąd arytmetyczny, ew. błędne dane CAL (Error 1)
Brak napięcia zwrotnego zasilania lub jest ono zbyt małe (Error 6)
Brak komunikacji z wagą typu xBPI (Error 9)

B1542
X12336
X12337
X12338

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

Status polecenia
Błąd polecenia
Aktywne polecenie
Sygnał awarii sieci

B1543
X12344
X12345
X12346
X12347
X12348

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Status aktywny
Tryb testu jest aktywny
Wzorcowanie jest aktywne
Urządzenie jest wytarowane
Tylko Pendeo: brak stanu równowagi
Tylko Pendeo: praca z jednym symulowanym przetwornikiem wa-
gowym

X12400 BOOL W Zerowanie urządzenia.

X12401 BOOL W Tarowanie urządzenia

X12402 BOOL W Odtarowywanie urządzenia

X12403 BOOL W Rozpoczynanie trybu testu

X12404 BOOL W Kończenie trybu testu

X12405 BOOL W Resetowanie sygnału awarii sieci

X12406 BOOL W Ustawienie wartości tary zadanej D415 jako tary

X12407 BOOL W Przejęcie obecnej masy brutto do pamięci tary zadanej (D415)

X12408 BOOL W Raport masy

X12409 BOOL W Reset błędów B1555 = 0.

B1552 SINT R Wykładnik potęgi
Liczba pozycji po przecinku
Przykład: wyświetla się 1,23
Wykładnik potęgi: 2

B1553 SINT R Jednostka masy 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B1554 SINT R Wartość podziałki (wielopodziałkowa/wielozakresowa: = d1 lub e1)

B1555 BYTE R Ostatni błąd punktu ważenia, patrz instrukcja obsługi PR 5900.

B1556 BYTE R Górny bajt kodu produktu (0x59)

B1557 BYTE R Dolny bajt kodu produktu (0x00)

B1558 BYTE R Górna część numeru wersji (1.0)

B1559 BYTE BYTE Dolna część numeru wersji (1.0)

B1567 BYTE BYTE Status ADU

D390 UDINT R Numer seryjny (numer płyty)

W782 INT R Stan licznika będzie się zwiększał przy każdej wartości pomiarowej

D392 DINT R Obecna masa brutto

D393 DINT R Obecna masa netto

D394 DINT R Obecna tara

D395 DINT R Obecna wartość brutto/netto, wybrana przez X12360

D396 DINT R Wartość brutto z lupą 100 (centy d)

D397 DINT R Wartość tary z lupą 100 (centy d)

D398 DINT R Masa maksymalna (WKS = wartość końcowa skali)

D399 DINT R Masa minimalna

D407 DINT R Licznik aktywności, kontrola komunikacji ze urządzeniem

D408 DINT R Limit 1 wł.

D409 DINT R Limit 1 wył.

D410 DINT R Limit 2 wł.

D411 DINT R Limit 2 wył.

D415 DINT R/W Pamięć tary zadanej (X12406, X12407)

X13312 BOOL R Masa jest prawidłowa.

X13316 BOOL R Dozowanie zgrubne

X13317 BOOL R Dozowanie dokładne

X13319 BOOL R Kierunek symulacji

B1667
X13336
X13337
X13338
X13339
X13340

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

Wskaźnik załadunku:
poniżej tolerancji
w zakresie tolerancji
w zakresie tolerancji, poniżej wartości zadanej
w zakresie tolerancji, powyżej wartości zadanej
powyżej tolerancji
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

D417
X13344
X13345
X13346
X13347
X13348
X13349

DINT
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

Stany barier: sterowanie sygnalizatorem
Można zamknąć barierę (wejście)
Sygnalizator świeci czerwonym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci żółtym światłem (wyjście)
Sygnalizator świeci zielonym światłem (wyjście)
Zamykanie bariery (wyjście)
Stan bariery

L209
X13376–13439

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Wyjście

L210
X13440–13503

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Wyjście i zgrubnie

L211
X13504–13567

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Wyjście i dokładne

Notyikacja:

Swobodnie konigurowane adresy SPM D424–D427, patrz rozdział 8.11.

Notyikacja:

Zmienne systemowe (np.: ST_WGT_A) dla komunikacji przez OPC opisano w instrukcji obsługi PR 1792
(rozdział 4 + 5).

8.8 Wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

D512 DINT R Wejście cyfrowe 1 (Opcja 1)

D513 DINT R Wejście cyfrowe 2 (Opcja 2)

D514 DINT R Wejście cyfrowe 3 (Wew.)

D516 DINT R/W Wyjście cyfrowe 1 (Opcja 1)

D517 DINT R/W Wyjście cyfrowe 2 (Opcja 2)

D518 DINT R/W Wyjście cyfrowe 3 (Wew.)

D520 DINT R Wejście analogowe 1 (Opcja 1)

D521 DINT R Wejście analogowe 2 (Opcja 2)

D523 DINT R/W Wyjście analogowe 1 (Opcja 1)

D524 DINT R/W Wyjście analogowe 2 (Opcja 2)

Truck PR 5900/84 8 SPM

PL-112 Minebea Intec



8.9 Moduły ModBus-TCP

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

W1052
X16832–16847

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 1
Wejścia cyfrowe 1–16

W1053
X16848–16863

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 2
Wejścia cyfrowe 1–16

W1054
X16864–16879

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 3
Wejścia cyfrowe 1–16

W1055
X16880–16895

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 4
Wejścia cyfrowe 1–16

W1056
X16896–16903

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 5
Wejścia cyfrowe 1–8

W1057
X16912–16919

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 6
Wejścia cyfrowe 1–8

W1058
X16928–16935

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 7
Wejścia cyfrowe 1–8

W1059
X16944–16951

UINT
BOOL

R
R

Moduł wejść 8
Wejścia cyfrowe 1–8

W1062
X16992–17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 1
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1063
X17008–17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 2
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1064
X17024–17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 3
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1065
X17040–17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 4
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1066
X17056–17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1067
X17072–17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1068
X17100–17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 5-2
Wyjścia cyfrowe 33–36

W1069
X17104–17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1070
X17120–17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1071
X17148–17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 6-2
Wyjścia cyfrowe 33–36

W1072
X17152–17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-0
Wyjścia cyfrowe 1–16
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Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

W1073
X17168–17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1074
X17184–17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-2
Wyjścia cyfrowe 33–48

W1075
X17212–17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 7-3
Wyjścia cyfrowe 49–52

W1076
X17216–17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-0
Wyjścia cyfrowe 1–16

W1077
X17232–17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-1
Wyjścia cyfrowe 17–32

W1078
X17248–17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-2
Wyjścia cyfrowe 33–48

W1079
X17276–17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Moduł wyjść 8-3
Wyjścia cyfrowe 49–52

8.10 Wspólne adresy SPM

Adres SPM Typ danych R/W Funkcja

B2560
X20480
X20482
X20484

BYTE
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
W

Status systemu
Aplikacja jest gotowa.
Wszystkie procesy ważenia zostały zatrzymane.
W punkcie ważenia nastąpiło wyzwolenie alarmu tolerancji.

X20516 BOOL R/W Przełączanie do następnego obsługiwanego punktu ważenia.
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8.11 Swobodnie przypisywane zakresy
Punkt ważenia A

Punkt ważenia B
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Punkt ważenia C

Punkt ważenia D
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9 Bazy danych

9.1 Informacje ogólne
W aplikacji tej dostępne są następujące bazy danych:

- lista pojazdów, patrz rozdział 9.3.1

- lista produktów, patrz rozdział 9.3.2

- lista adresów, patrz rozdział 9.3.3

- lista oczekujących, patrz rozdział 9.3.4

- statystyka, patrz rozdział 9.4

- bilety, patrz rozdział 9.5

9.2 Odniesienia do bazy danych

9.3 Koniguracja baz danych
Rekordy bazy danych można edytować, dodawać i kasować. Aby ułatwić wyszukiwanie w
bazach danych, można je posortować wg ID lub nazwy. Do przełączania służy przycisk
"F1". Funkcja ta działa jednak tylko wtedy, gdy przyciskowi "F1" w pozycji [Ustawienia
systemowe] - [Parametry obsługi] nie była przypisana funkcja!

Notyikacja:

Bazy danych, z wyjątkiem listy oczekujących, można edytować tylko wtedy, gdy
użytkownik jest zalogowany z uprawnieniami "Kierownik działu" albo "Administrator".
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

9.3.1 Lista pojazdów
Bazy danych @admin

Lista pojazdów

Lista produktów

Lista adresów

Lista oczekujących

Lista pojazdów @admin

ID

Nazwa

Tara zadana

Data tary

Operator

3

HH-AS 456

581.7 g

2013-01-30 08:35:01

admin

Nowy Edytuj Skasuj Drukowanie

[ID]

Wprowadzona wartość: 1–999999

Wybrać kursorem pozycję [Bazy danych] i potwierdzić wybór.

1. Wybrać kursorem pozycję [Lista pojazdów] i potwierdzić wybór.

Wyświetli się ostatnio zapisany rekord.

Ukaże się okno wyboru.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy rekord lub [Edycja],
aby zmienić wybrany rekord.

3. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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[Nazwa]

Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków alfanumerycznych

Notyikacja:

Pole [Nazwa] pojawia się tylko wtedy, gdy w pozycji [Koniguracja] - [Parametry]
zarządzanie pojazdem ustawiono na "ID + nazwa".

[Tryb tarowania]

Wybór: Zapisana tara, Bez tary zadanej, Określenie tary zadanej

W przypadku wyboru [Określenie tary zadanej] nastąpi przejęcie bieżącej wartości
masy i zapisanie dla wybranego pojazdu. Jeżeli podczas określania tary zadanej waga
nie będzie w położeniu spoczynkowym, pojawi się komunikat o błędzie.

Notyikacja:

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Ważenie] - [Określenie tary zadanej] ustawiono na
"Waga + wprowadzanie ręczne", zamiast określania tary zadanej przez ważenie,
można też wprowadzić jej wartość ręcznie.

[Data tary]

Dodatkowo, w rekordzie jest zapisywana data.

[Operator]

Dodatkowo, w rekordzie jest zapisywany zalogowany użytkownik.

Notyikacja:

Jeżeli wybrany pojazd jest na liście oczekujących, nie można go skasować.

Pojawi się następujący komunikat: Pojazd jest jeszcze na liście oczekujących.

4. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zaznaczony rekord z

bazy danych.

6. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany rekord lub
wszystkie rekordy, patrz rozdział 10.
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9.3.2 Lista produktów
Bazy danych @admin

Lista pojazdów

Lista produktów

Lista adresów

Lista oczekujących

Lista produktów @admin

ID

Nazwa

Przyjęcie

Wydanie

Załadunek

Tara zadana

Pozost. mat. z doz.

+Tolerancja

-Tolerancja

Czas oczekiwania

Bit zezwolenia

303

Granulat, czarny

1547.0 g

0.0 g

Załadunek automatyczny

0 g

0 g

0 %

0 %

3 s

0

Nowy Edytuj Skasuj Drukowanie

[ID]

Wprowadzona wartość: 1–999999

[Nazwa]

Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków alfanumerycznych

[Przyjęcie]

Wprowadzona wartość: wartość masy edytowalna

[Wydanie]

Wprowadzona wartość: wartość masy edytowalna

Jeżeli odblokowano załadunek aktywując licencję dozowania, dla załadunku
dostępne jest następujące rozszerzenie menu:

[Załadunek]

Wybór: Załadunek automatyczny, Załadunek ręczny, Justowanie

1. Wybrać kursorem pozycję [Lista produktów] i potwierdzić wybór.

Wyświetli się ostatnio zapisany rekord.

Ukaże się okno wyboru.

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy rekord lub [Edycja],
aby zmienić wybrany rekord.

3. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.
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Dalsze parametry opisano w rozdziale 6.3.4.2.

Notyikacja:

Jeżeli w pozycji [Koniguracja] - [Parametry] - [Wymiar objętości] wybrano
ustawienie [l] lub [m³], można wprowadzić gęstość produktu w kg/l.

W przypadku opcji [Załadunek ręczny] i [Załadunek automatyczny] trzeba określić
adres wejściowy sygnału [Bit zezwolenia] (patrz "swobodnie przypisywane zakresy"
w rozdziale 8) i adres wyjściowy dla sygnału [Bit sterujący].

Przykłady adresów wyjściowych SPM

WP-A: %MX w zakresie 1088–1151

WP-B: %MX w zakresie 5184–5247

WP-C: %MX w zakresie 9280–9343

WP-D: %MX w zakresie 13376–13439

9.3.3 Lista adresów
Bazy danych @admin

Lista pojazdów

Lista produktów

Lista adresów

Lista oczekujących

4. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zaznaczony rekord z

bazy danych.
6. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany rekord lub

wszystkie rekordy, patrz rozdział 10.

1. Wybrać kursorem pozycję [Lista adresów] i potwierdzić wybór.

Wyświetli się ostatnio zapisany rekord.

Ukaże się okno wyboru.
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Lista adresów @admin

Nazwa

ID

Wiersz adresowy 1

Wiersz adresowy 2

Wiersz adresowy 3

KD Maß

203

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Nowy Edytuj Skasuj Drukowanie

[ID]

Wprowadzona wartość: 1–999999

[Nazwa]

Wprowadzona wartość: maks. 20 znaków alfanumerycznych

[Wiersz adresowy 1–3]

Wprowadzona wartość: maks. 30 znaków alfanumerycznych

9.3.4 Lista oczekujących
Na liście oczekujących znajdują się tylko pojazdy, które już przeszły pierwsze ważenie.

Bazy danych @admin

Lista pojazdów

Lista produktów

Lista adresów

Lista oczekujących

2. Nacisnąć przycisk programowalny [Nowy], aby utworzyć nowy rekord lub [Edycja],
aby zmienić wybrany rekord.

3. Wybierać kursorem poszczególne parametry i potwierdzać wybór.

4. Na zakończenie nacisnąć przycisk programowalny [Zapisz], aby zapisać ustawienia.
5. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zaznaczony rekord z

bazy danych.
6. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany rekord lub

wszystkie rekordy, patrz rozdział 10.

1. Wybrać kursorem pozycję [Lista oczekujących] i potwierdzić wybór.
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Jeżeli baza danych jest pusta, pojawi się ten komunikat.

Bazy danych @admin

Lista pojazdów

Lista produktów

Lista adresów

Lista oczekujących STOPSTOP
Lista oczekujących jest pusta!

Ok

Ważenie @admin

ID pojazdu

Nazwa pojazdu

Masa 1

Użytkownik 1

Data 1

Punkt ważenia

Nr sekwencji

Numer zlecenia

Nazwa klienta

Nazwa spedytora

Nazwa adresu dostawy

5

HH-UZ 90

2519.9 g

admin

2013-02-01 10:13:25

A

1

20130130001

KD Maß

SPED ABC

KD Maß

Drukowanie Skasuj

9.4 Statystyka
9.4.1 Informacje ogólne

Po drugim ważeniu nastąpi wprowadzenie do statystyki wartości z pierwszego i drugiego
ważenia i skasowanie pojazdu z listy oczekujących.

Notyikacja:

Do statystyki traiają także dane produktu i masy dla pojazdów tymczasowych.

Statystyka odróżnia przyjęcie i wydanie produktów na podstawie poprzedzającego znaku.

Wyświetli się ostatnio zapisany rekord.

Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd.
3. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować zaznaczony rekord z

bazy danych.
4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany rekord lub

wszystkie rekordy, patrz rozdział 10.
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Notyikacja:

Jeżeli nastąpi skasowanie pojazdu, produktu, klienta, spedytora lub adresu dostawy,
skasowaniu ulegną także wszystkie związane z nimi dane!

Możliwe są następujące statystyki:

- [Pojazd/produkt]

Zawsze obecny.

Dla wybranego pojazdu można skasować lub wydrukować dane produktu.

- [Klient/produkt]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Klient" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego klienta można skasować lub wydrukować dane produktu.

- [Spedytor/produkt]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Spedytor" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego spedytora można skasować lub wydrukować dane produktu.

- [Adres/produkt]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Adres" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego adresu można skasować lub wydrukować dane produktu.

- [Produkt/klient]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Klient" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego produktu można skasować lub wydrukować dane klienta.

- [Produkt/spedytor]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Spedytor" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego produktu można skasować lub wydrukować dane spedytora.

- [Produkt/adres dostawy]

Obecny, jeżeli w pozycji [Ważenie pojazdu] - [Koniguracja] - [Ważenie] uaktywniono
opcję "Adres dostawy" i obecny jest co najmniej jeden rekord.

Dla wybranego produktu można skasować lub wydrukować dane adresowe.

9.4.2 Ustawienia

Notyikacja:

Statystyki można edytować tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany z
uprawnieniami "Kierownik działu" albo "Administrator".
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Statystyka @admin

Statystyka

ID pojazdu

Nazwa pojazdu

Data początkowa

Data końcowa

Pojazd / Produkt

3

27.02.2013

27.02.2013

Skasuj Drukowanie

DD.MM.YYYY

Podczas kasowania możliwe jest wykonywanie czynności dla ograniczonego okresu.
Okres deiniuje się podając wartości [Data początkowa kasowania] i [Data końcowa
kasowania].

Przed skasowaniem ponownie pojawi się okres i pytanie zabezpieczające [Tak], [Nie].

Wybór [Tak] powoduje skasowanie wszystkich danych statystycznych dla wybranego
okresu.

9.5 Bilety
Ta funkcja jest potrzebna, aby po każdym ważeniu wyświetlić w całości wydrukowany
bilet, ponownie go wydrukować i skasować.

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

Wyświetli się ostatnio zapisany rekord.

Ukaże się okno wyboru.

2. Wybrać statystykę i potwierdzić wybór (tu: Pojazd/produkt).
3. Wybrać kursorem odpowiedni pojazd.
4. Wprowadzić z klawiatury datę początkową i potwierdzić.
5. Wprowadzić z klawiatury datę końcową i potwierdzić.

Wyświetlą się wszystkie produkty, ważone w tym okresie razem z wybranym
pojazdem.

6. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj].

7. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany rekord lub
wszystkie rekordy, patrz rozdział 10.
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Operating @admin

Application menuApplication menu

Ważenie pojazdu

Bilety

Statystyka

Konserwacja aplikacji

Bazy danych

Konfiguracja

System menuSystem menu

System setup

System information

System maintenance

Logout

Bilety @admin

Nr sekwencji

Data wydruku

Nazwa pojazdu

ID pojazdu

1. masa

Data 1

Użytkownik 1

2. masa

Data 2

Użytkownik 2

Punkt ważenia

2

2013-01-16 11:45:26

HH-SA 123

2

1.0 g

2013-01-16 11:44:41

admin

1.0 g

2013-01-16 11:45:26

admin

A

Skasuj Drukowanie

9.6 Tabele
9.6.1 Statystyka (STA)

Kasowanie rekordów następuje automatycznie po przekroczeniu skonigurowanej
trwałości.

Dat
Net
Truck
Product
Customer
Hauler
Site

:
:
:
:
:
:
:

DT;
WEIGHT;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;

(* date of second weighing *) (* net
weight *) (* ident of truck (* ident of
material *) (* ident of customer *) (*
ident of supplier *) (* ident of site *)

1. Wybrać kursorem pozycję [Bilety] i potwierdzić wybór.
Wyświetli się bilet o najniższym numerze sekwencji.

2. Wybrać kursorem żądany numer sekwencji i potwierdzić wybór.
Nastąpi wyświetlenie całego biletu.

3. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Skasuj], aby skasować wybrany bilet.
4. Ew. nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj], aby wydrukować wybrany bilet z

ustawieniami wprowadzonymi w pozycji [Koniguracja] - [Drukowanie] - [Szablon
wydruku biletu].
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9.6.2 Adres dostawy (ADR)
Parametr "Rabat" (Dis) nie jest używany.

Nazwa
ID
Dis
Addr1
Addr2
Addr3
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
REAL;
STR30;
STR30
STR30;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of customer *)
(* ident *)
(* reserved *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)

9.6.3 Lista oczekujących (WGT)

Nazwa
ID
User1
User2
Order
Product
Seq
Setp
wgt1
dt1
wgt2
dt2
Customer
Hauler
Site
Txt1
Addr
Addr1
Addr2
Addr3
WP
OrderOK
ProductOK
CustomerOK
HaulerOK
SiteOK

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
STR20;
STR20;
STR20;
DINT;
DINT;
REAL;
WEIGHT;
DT;
WEIGHT;
DT;
DINT;
DINT;
DINT;
STR30;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
STR1;
BOOL;
BOOL;
BOOL;
BOOL;
BOOL;

(* name of truck *)
(* ident of truck *)
(* user 1st weight *)
(* user 2nd weight *)
(* order number *)
(* ident of product *)
(* sequence number *)
(* set point in kg / lb *)
(* irst weight *)
(* date of irst weighing *)
(* second weight *)
(* date of second weighing *)
(* ident of customer *)
(* ident of supplier *)
(* ident of site *)
(* free text *)
(* name of customer *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* address ield *)
(* weighing point for dosing only *)
(* order entered *)
(* product entered *)
(* customer entered *)
(* hauler entered *)
(* site entered *)
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9.6.4 Pojazd (TRK)
Wartość zadana załadunku jest zapisywana przy pojeździe i może służyć jako wartość
zadana dla kolejnego załadunku.

Nazwa
ID
Tare
TareDT
TUser
UseTare
Temp
Product
Customer
Hauler
Site
Setp
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
WEIGHT;
DT;
STR20;
BOOL;
BOOL;
DINT;
DINT;
DINT;
DINT;
REAL;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of truck *)
(* ident of truck *)
(* tare weight of truck *)
(* date of last tare weighing *)
(* name of user *)
(* use ixtare *)
(* temp truck just for weighing *)
(* ident of material *)
(* ident of customer *)
(* ident of supplier *)
(* ident of site *)
(* last setpoint *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)
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9.6.5 Produkt (PRD)
Parametr "Cena" (Price) nie jest używany.

Nazwa
ID
Dens
BMode
Preset
OVS
PTol
NTol
Calm
Price
SPMin
SPMout
RstMode
Intake
Outtake
NLE1
NLE1no
NLE2
NLE2no
NLE3
NLE3no
NLE4
NLE4no
NLE5
NLE5no
NLE6
NLE6no

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

STR20;
DINT;
REAL;
INT;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
REAL;
INT;
INT;
UINT;
WEIGHT;
WEIGHT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;
STR15;
INT;

(* name of material *)
(* ident of material *)
(* density *)
(* code of batch mode *)
(* preset *)
(* overshoot *)
(* upper tolerance in % *)
(* lower tolerance in % *)
(* calming time *)
(* reserved *)
(* enable bit *)
(* material select *)
(* restart mode for automatic *)
(* received material *)
(* delivered material *)
(* label1 name *)
(* number of printouts *)
(* label2 name *)
(* number of printouts *)
(* label3 name *)
(* number of printouts *)
(* label4 name *)
(* number of printouts *)
(* label5 name *)
(* number of printouts *)
(* label6 name *)
(* number of printouts *)
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9.6.6 Raport (REP)
Do bazy danych raportów można uzyskać dostęp z poziomu oprogramowania "AccessIt".
Rekord danych pojawia się po wydrukowaniu biletu.

ActDT
Order
Sequence
Truck
TruckID
Product
ProductID
Dens
User1
User2
Setp
wgt1
dt1
wgt2
dt2
Net
CustomID
Customer
CustAdr1
CustAdr2
CustAdr3
HaulerID
Hauler
HaulAdr1
HaulAdr2
HaulAdr3
SiteID
Site
SiteAdr1
SiteAdr2
SiteAdr3
TxtV
Txt1
Txt2
WP
Scale
WgtMode
CRC

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DT;
STR20;
DINT;
STR20;
DINT;
STR20;
DINT;
REAL;
STR20;
STR20;
REAL;
REAL;
DT;
REAL;
DT;
REAL;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
DINT;
STR20;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR30;
STR1;
STR20;
INT;
UINT;

(* creation date *)
(* order identiication *)
(* sequence number *)
(* name of the truck *)
(* ident of truck *)
(* name of material *)
(* ident of material *)
(* Density *)
(* user 1st weight *)
(* user 2nd weight *)
(* set point in kg *)
(* irst weight in kg *)
(* date of irst weighing *)
(* second weight in kg *)
(* date of second weighing *)
(* net weight in kg *)
(* ident of customer *)
(* name of customer *)
(* address line of customer *)
(* address line of customer *)
(* address line of customer *)
(* ident of supplier *)
(* name of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* address line of supplier *)
(* ident of site *)
(* name of site *)
(* address line of site *)
(* address line of site *)
(* address line of site *)
(* free text *)
(* ix text *)
(* ix text *)
(* WP for batching only *)
(* used scale *)
(* used used weighing mode *)
(* CRC from this record *)

Sprawdzając sumę CRC rekordu danych można skontrolować, czy nie nastąpiła
manipulacja.
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10 Wydruki

10.1 Wskazówki ogólne
W PR 5900 z aplikacją Truck możliwe są następujące wydruki:

- dane koniguracyjne urządzenia, patrz instrukcja obsługi PR 5900

- dane koniguracyjne Truck, patrz rozdział 10.2

- bilety, patrz rozdział 10.3

- wydruki dodatkowe, patrz rozdział 10.4

- wydruki statystyki, patrz rozdział 10.5

W poniższej tabeli przedstawiono wydruki, możliwe do skonigurowania za pomocą NLE.

Typ wydruku Możliwość koniguracji za pomocą NLE
(NiceLabelExpress)

Bilet "Pierwsze ważenie" Tak

Bilet "Drugie ważenie" Tak

Bilet "Załadunek" Tak

Bilet "Ważenie z tarą zadaną" Tak

Bilet "Określenie tary zadanej" Tak

Bilet "Pojedyncze ważenie" Tak

Wydruk dodatkowy Tak

Statystyka "Pojazd/produkt" Tak

Statystyka "Klient/produkt" Tak

Statystyka "Spedytor/produkt" Tak

Statystyka "Adres dostawy/produkt" Tak

Statystyka "Produkt/klient" Tak

Statystyka "Produkt/spedytor" Tak

Statystyka "Produkt/adres dostawy" Tak

Lista operatorów Nie

Lista oczekujących Nie

Lista pojazdów Nie

Lista produktów Nie

Lista adresów Nie

Dane koniguracji (aplikacja) Nie

Ustawienia koniguracji Nie
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10.2 Dane koniguracji Truck
Możliwe jest wydrukowanie koniguracji Truck. Dane koniguracji są wyprowadzane na
drukarkę, skonigurowaną w menu systemowym [Ustawienia systemowe] - [Podłączone
urządzenia] w pozycji "Urządzenia generalne" (patrz instrukcja obsługi PR 5900).
Szerokość wydruku ustawiono na 39 znaków na wiersz. Dzięki temu można używać
również drukarki biletów. Przed wydrukiem pierwszego wiersza następuje sprawdzenie,
czy wydruk jest możliwy. W przypadku awarii drukarki podczas wydruku, dla każdego
drukowanego wiersza biegnie czas nadzorowania, wynoszący ok. 3 s.
Wydruku nie można zmienić używając "NiceLabelExpress". Wydruk odpowiada obecnemu
stanowi danych.

Konfiguracja @admin

Wejścia

Wyjścia

ModBus-TCP Master

Limity

Parametry

Ważenie

Drukowanie

Sygnalizator, bariery

Wyświetlanie

Symulacja

Drukowanie

10.3 Bilety
10.3.1 Wskazówki ogólne

Koniguracja biletów odbywa się w menu [Koniguracja] - [Wydruk] - [Format druku ×] ,
patrz rozdział 5.4.8.1.
Szerokość zadanego formatu jest ograniczona do 39 znaków. Wszystkie teksty, również
teksty stałe, są deiniowane w programie i można je tłumaczyć na inne języki w
oprogramowaniu "TranslateIt". Puste wiersze adresu 1–3 są pomijane.
Aby uruchomić wydruk, należy uruchomić aplikację.
Aktywacja wydruku może nastąpić przez następujące sygnały:

- zakończone ważenie

- zapisane bilety – przyciskiem programowalnym "Drukuj"

Jeżeli wartość wagi nie znajduje się w dozwolonym zakresie (dotyczy głównie urządzeń
podlegających obowiązkowej legalizacji), wydruk nie nastąpi. Jeżeli wartość wagi jest
dozwolona, bilet można drukować zgodnie z koniguracją.

10.3.2 Przykłady bez zastosowania NLE (NiceLabelExpress)
- Pierwsze ważenie, patrz rozdział 10.3.2.1

- Drugie ważenie, patrz rozdział 10.3.2.2

- Załadunek (dozowanie), patrz rozdział 10.3.2.3

Aby wydrukować konigurację, nacisnąć przycisk programowalny [Drukuj] albo

przycisk .
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- Ważenie z tarą zadaną, patrz rozdział 10.3.2.4

- Określenie tary zadanej, patrz rozdział 10.3.2.5

- Pojedyncze ważenie, patrz rozdział 10.3.2.6

10.3.2.1 Pierwsze ważenie

Produkt żwir, żółty

Bilet 14                     PR5900

Operator                          admin

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

Klient KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Zlecenie 20130228007

Klient KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

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

Spedytor SPED Schmidt

Pojazd HH-SA 123

Produkt żwir, żółty

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

28.02.2013 11:47:54

1. Masa   A    <1001.4  g>

10.3.2.2 Drugie ważenie

Bilet 14                     PR5900

Operator                          admin

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

Klient KD Maß

Kornkamp 67

22926 Ahrensburg

Zlecenie 20130228007

od/do KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Spedytor SPED Schmidt

Pojazd HH-SA 123

Produkt żwir, żółty

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

28.02.2013 11:47:54

1. Masa   A    <1001.4  g>

28.02.2013 11:50:54

2. Masa  A    <2518.6  g>

Netto        A     1517.2  g
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10.3.2.3 Załadunek (dozowanie)

Bilet 17                     PR5900

Operator                          admin

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

Klient KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

Zlecenie 20130301005

od/do KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Pojazd HH-AS 456

Produkt granulat, czarny

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

Wartość zadana                     1000.0  g

01.03.2013 09:38:17

1. Masa   A     <500.1  g>

01.03.2013 09:38:17

2. Masa  A    <1500.1  g>

Netto        A     1000.0  g

10.3.2.4 Ważenie z tarą zadaną

Bilet 27                     PR5900

Operator                          admin

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

Klient KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

Zlecenie 20130301010

od/do KD Wurth

Weinberg

22926 Ahrensburg

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

Spedytor SPED Schmidt

Pojazd HH-AS 456

Produkt żwir, żółty

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

30.01.2013 08:35:01

Tara zadana               A     <581.7  g>

01.03.2013 10:50:29

Masa                A    <1550.3  g>

Netto                  A      968.6  g
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10.3.2.5 Określenie tary zadanej

Bilet 30                     PR5900

Operator                          admin

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

Pojazd HH-AS 890

01.03.2013 11:15:03

Tara zadana               A    <1000.2  g>

10.3.2.6 Pojedyncze ważenie

Bilet 31                     PR5900

01.03.2013 11:20:41

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

Pojazd HH-TL 237

01.03.2013 11:20:41

Masa                A    <2516.6  g>

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

10.3.3 Bilety z NLE (NiceLabelExpress)
10.3.3.1 Wskazówki ogólne

Do utworzenia protokołu deiniowanego samodzielnie konieczny jest program
"NiceLabelExpress".
W protokołach tych wszystkie treści zmienne (np. masy) oraz teksty stałe (np. "Nr
sekwencji") przez zmienne przekazywane są do protokołu. Dzięki temu użytkownik może
w wielu przypadkach dostosować język za pomocą oprogramowania "TranslateIt".
Wywoływanie "NiceLabelExpress" nie jest w takim przypadku potrzebne. Do
"NiceLabelExpress" dostępna jest stała struktura zmiennych z aplikacji.
W stanie fabrycznym wydruki nie są drukowane przez "NiceLabelExpress" (= nie są
dołączone pliki NLE). Jeżeli klient dołączy zaprojektowane pliki NLE, wydruk zgodny z
tym szablonem będzie drukowany przez NLE. Wszystkie dane potrzebne do wydruku
udostępnia się programowi NLE.

Notyikacja:

Szablon NLE nie wchodzi w zakres dostawy.

Nazwy plików NLE to:

- do pierwszego ważenia: "FirstWgt.lbl"

- do drugiego ważenia: "SecondWgt.lbl"

- do załadunku: "DosingWgt.lbl"

- do ważenia z tarą zadaną: "PTWgt.lbl"

- do określenia tary zadanej: "TareWgt.lbl"

- do pojedynczego ważenia: "SingleWgt.lbl"

Dane zawarte w poniższej tabeli są dostępne dla wszystkich biletów z "NiceLabelExpress".
Należy używać tylko danych, utworzonych podczas przynależnego procesu ważenia.

10 Wydruki Truck PR 5900/84

Minebea Intec PL-135



Notyikacja:

Po pierwszym ważeniu nie są jeszcze np. dostępne masa netto ani data podwójnego
ważenia, do tego momentu mogą więc zawierać dane pozbawione sensu. Wskazówkę na
temat, jakie dane można już drukować, zawiera tabela i przykłady wydruków stałych
formatów biletów.

Formaty danych

WSTR20 = maks. 20 znaków alfanumerycznych. dozwolone są również 9/18/30.

DINT = Podwójna liczba całkowita, tylko wartość liczbowa

WEIGHT = Wartość masy ze znakiem poprzedzającym i z jednostką

Date = Bieżąca data i czas

10.3.3.2 Tabela dostępnych danych

Legenda kolumny 1–8:
1 Pierwsze ważenie, 2 Drugie ważenie, 3 Załadunek, 4 Ważenie z tara zadaną, 5 Określenie tary zadanej,
6 Pojedyncze ważenie, 7 Dodatek, 8 Statystyka

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5 6 7 8

Zawartość parametru

ActDT WSTR20 Aktualna data/czas ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Order WSTR20 Numer zlecenia *1 *2 ✘ *2 *5

Seq DINT Numer sekwencji (numer biletu) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

ScaleID WSTR20 Identyikator wagi (nazwa wagi) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Wgt1/Date1 WEIGHT/WSTR20 Masa/data/czas pierwszego ważenia ✘ ✘ ✘ *3 ✘ ✘ *5 ✘

Wgt2/Date2 WEIGHT/WSTR20 Masa/data/czas drugiego ważenia ✘ ✘ ✘ *5 ✘

DDens WSTR9 Wymiar gęstości ✘ *5

Setp WEIGHT Wartość zadana do załadunku ✘ *5

SVol REAL Wartość zadana jako objętość ✘ *5

Net WEIGHT Pierwsze ważenie minus drugie ważenie ✘ ✘ ✘ *5

Vol REAL Netto w objętości ✘ ✘ ✘ *5

User WSTR20 Zalogowany użytkownik ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5

Truck/TruckID WSTR20/DINT Nazwa/identyikator pojazdu ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *4 *5

Product/ProdID WSTR20/DINT Nazwa/identyikator produktu *1 *2 *1 *2 *5

PrdIn/PrdOut WEIGHT Przyjęcie/wydanie materiału *5 ✘

Customer/CustID WSTR20/DINT Nazwa/identyikator klienta *1 *2 *1 *2 *5

CustAdr1…3 WSTR30 Adres klienta (3 wiersze) *1 *2 *1 *2 *5

Hauler/HaulerID WSTR20/DINT Nazwa/identyikator spedytora *1 *2 *1 *2 *5

Truck PR 5900/84 10 Wydruki

PL-136 Minebea Intec



Legenda kolumny 1–8:
1 Pierwsze ważenie, 2 Drugie ważenie, 3 Załadunek, 4 Ważenie z tara zadaną, 5 Określenie tary zadanej,
6 Pojedyncze ważenie, 7 Dodatek, 8 Statystyka

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5 6 7 8

HaulerAdr1…3 WSTR30 Adres spedytora (3 wiersze) *1 *2 *1 *2 *5

Site/SiteID WSTR30/DINT Dostawca/identyikator *1 *2 *1 *2 *5

SiteAdr1…3 WSTR30 Adres dostawy (3 wiersze) *1 *2 *1 *2 *5

TxtV WSTR30 Zmienny wiersz tekstu *1 *2 ✘ *2 *5

Txt1…2 WSTR30 Stałe wiersze tekstu *1 *2 ✘ *2 *5

Stat1/Stat2 WSTR20 Typ statystyki ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Intake WSTR20 Przyjęcie (materiał otrzymano) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Outtake WSTR20 Wydanie (materiał dostarczono) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Balance WSTR20 Bilans ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ *5 ✘

Objaśnienia do *1–*5

*1: o ile już zarejestrowane i skonigurowane

*2: dostępne, o ile skonigurowane

*3: = tara

*4: tylko nazwa, bez ID

*5: można wybrać zależnie od klienta

Legenda kolumny 1–8:
1 Pierwsze ważenie, 2 Drugie ważenie, 3 Załadunek, 4 Ważenie z tara zadaną, 5 Określenie tary zadanej,
6 Pojedyncze ważenie, 7 Dodatek, 8 Statystyka

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5 6 7 8

Nazwa parametru

TTicket WSTR9 Bilet ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TSetp WSTR9 Wartość zadana ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TOrder WSTR9 Zlecenie ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TTruck WSTR9 Pojazd ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TProduct WSTR9 Produkt ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TCust WSTR9 Klient ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

THauler WSTR9 Spedytor ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TSite WSTR9 Dostawca ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

T1st/T2nd WSTR20 Pierwsze/drugie ważenie ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TPT WSTR20 Tara zadana ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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Legenda kolumny 1–8:
1 Pierwsze ważenie, 2 Drugie ważenie, 3 Załadunek, 4 Ważenie z tara zadaną, 5 Określenie tary zadanej,
6 Pojedyncze ważenie, 7 Dodatek, 8 Statystyka

Zmienne dla NLE Format danych Opis 1 2 3 4 5 6 7 8

TWeight WSTR20 Masa ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TNet WSTR20 Netto ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TUser WSTR20 Zalogowany użytkownik ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TIntake WSTR20 Przyjęcie (materiał otrzymano) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TOuttake WSTR20 Wydanie (materiał dostarczono) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TBalance WSTR20 Bilans ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

TStat1/TStat2 WSTR9 Typ statystyki ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

10.4 Wydruk dodatkowy
Dodatkowe wydruki koniguruje się w menu [Koniguracja]- [Drukowanie] - [Wydruk
dodatkowy], patrz rozdziały 5.4.8.1 i 5.4.8.2.
Tabela danych dla wydruku z zastosowaniem NLE, patrz rozdział 10.3.3.2.
Dodatkowy wydruk odbywa się po zakończeniu ważenia razem z zapisem rekordu do
pamięci Alibi (konieczna licencja).
Wydruk bez zastosowania NLE odbywa się na dodatkowej drukarce (o szerokości
wydruku 80 znaków) na wartość pomiarową, jednowierszowo, bez znaczenia, czy
drukowana jest pojedyncza wartość pomiarowa czy zakres.

Przykład:

HH-AS 456   28.02.2013 11:32:26 #13    Brutto  A  <1001.5 g>

W przypadku procesów załadunku zamiast określenia "Brutto" urządzenie zapisuje
określenie "Netto" (różnica w masie brutto przed i po załadunku).
Ważenia poniżej min. nie są drukowane.

10.5 Wydruk statystyki
Wydruki statystyki koniguruje się w menu [Koniguracja] - [Drukowanie] - [Szablon
wydruku statystyki], patrz rozdziały 5.4.8.1 i 5.4.8.2.
Tabela danych dla wydruku z zastosowaniem NLE, patrz rozdział 10.3.3.2.
Szerokość wydruku ograniczono do 39 znaków na wiersz.
Polecenie wydruku będzie zignorowane, jeżeli funkcje wydruku biletów i statystyki
używają tej samej drukarki.
Wydruk można rozpocząć poprzez wybór i potwierdzenie w pozycji menu "Statystyka" w
menu aplikacji.

10.5.1 Przykłady bez zastosowania NLE (NiceLabelExpress)
- Pojazd/produkt, patrz rozdział 10.5.1.1
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- Adres/produkt, patrz rozdział 10.5.1.2

- Adres/produkt, patrz rozdział 10.5.1.3

10.5.1.1 Pojazd/produkt

Pojazd   HH-AS 456              01.03.2013 ... 04.03.2013

Produkt               Przyjęcie         Wydanie         Bilans

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

Granulat, czarny      0.0  g      1000.8  g     -1000.8  g

Żwir, żółty        2713.5  g      1582.6  g      1130.9  g

10.5.1.2 Adres/produkt

Spedytor  KD Maß                 22.04.2013 ... 22.04.2013

Produkt               Przyjęcie         Wydanie         Bilans

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

Granulat, czarny        0.0  g      1000.8  g     -1000.8  g

Żwir, żółty          2713.5  g      1582.6  g      1130.9  g

10.5.1.3 Produkt/adres

Produkt    żwir, żółty               18.03.2013 ...

18.03.2013

Spedytor               Przyjęcie       Wydanie       Bilans

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

SPED DEF                0.0  g      3017.3  g   -3017.3  g
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