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1. Informacje ogólne
UWAGA!!!
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wagi nale y uwa nie przeczyta niniejsz
instrukcj obs ugi i eksploatacji. Je eli b
Pa stwo mieli jeszcze pytania prosz
zwróci si do swojego sprzedawcy.
1.1

Us ugi serwisowe i gwarancja

KPZ zapewnia, ze ka de urz dzenie wyprodukowane przez KPZ jest pozbawione wad
materia owych i produkcyjnych. Roszczenia gwarancyjne ograniczaj si do tych
cz ci urz dzenia, które podczas normalnej, w ciwej eksploatacji i zgodnej z
instrukcj obs ugi technicznej oka
si wadliwe pod wzgl dem materia u i obróbki.
Okres gwarancji wynosi 24 miesi ce od momentu dostawy do Kupuj cego, przy
za eniu, ze zawiadomienie o wadzie zostan
niezw ocznie przekazane przez
Kupuj cego do KPZ, wraz z dostatecznym udokumentowaniem.
Odpowiedni cz
nale y odes
do KPZ, nie obci aj c KPZ kosztami przesy ki lub
przewozu, tak aby wada mog a równie zosta sprawdzona przez KPZ.
Gwarancja nie obejmuje uszkodze wynikaj cych z przeci enia albo innego rodzaju
niew ciwego u ytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obs ugi albo zaistnia ego
wypadku z udzia em urz dzenia, wyposa enia specjalnego albo innego wyposa enia.
Poza tym nie obejmuje ona przyrz dów, wyposa enia specjalnego albo innych cz ci
wyposa enia, które nie by y naprawiane przez KPZ labo osob autoryzowan przez
KPZ. Dotyczy to równie dokonania innych zmian, maj cych na celu zmian
przeznaczenia przewidzianego przez producenta.
Gwarancja wygasa automatycznie, je eli osoba nie posiadaj ca autoryzacji KPZ
dokona w systemie zmian, ingerencji albo napraw.
1.2

Rozpakowywanie

Po otwarciu karton powinien zawiera nast puj ce rzeczy:
1) Instrukcj obs ugi i eksploatacji
2) platform wagow
3) wy wietlacz
4) krzy platformy
5) os ona platformy
7) kabel adowarki
Uwaga:
Prosz nie wyrzuca kartonu i materia u opakowaniowego. Mo e si przyda podczas
transportu. Waga jest w pe ni funkcjonalna i wyregulowana. Nie wymaga ostatecznego
wzorcowania!
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1.3

Umiejscowieni e wagi

Wag nale y postawi w miejscu suchym, dobrze o wietlonym, wolnym od wstrz sów.
Je eli dysponuje si poziomic , nale y wypoziomowa wag KPZ 2E przy pomocy
stopek niwelacyjnych przed jej uruchomieniem. Nale y przestrzega podanych poni ej
rodków bezpiecze stwa zwi zanych z eksploatacj róde pr du elektrycznego.
Przed pierwszym u yciem zaleca si ca kowite na adowanie akumulatora wagi po jej
zainstalowaniu. Wag KPZ 2 nale y pod czy do lokalnego ród a pr du (230 V) i
ca kowicie na adowa akumulator, podczas gdy wy wietlacz jest wy czony.
1.4

Instalacja urz dzenia

Wag
nale y umie ci
w odpowiednim miejscu (patrz optymalne warunki
eksploatacji). Wag nale y ustawi tak, aby sta a stabilnie oraz poziomo, w tym celu
trzeba odpowiednio dopasowa cztery stopki. Nast pnie przymocowa wy wietlacz.
Sprawdzi , czy kabel sieciowy jest prawid owo pod czony do urz dzenia. Podczas
wyboru ród a pr du nale y uwa
, aby napi cie pr du w sieci by o prawid owe
(sprawdzi wej cie napi cia).
wtyczk sieciow do gniazda. Powinna ona mie stabiln pozycj . W czy
wag poprzez wci ni cie przycisku ON. Wy wietlacz poka e ci g cyfr (9, 8, 7, …),
poniewa w tym momencie odbywa si wewn trzna kontrola. Nast pnie waga
pokazuje „0”. Jest wówczas gotowa do u ytku. Je eli wy wietlacz nie b dzie
pokazywa zera, nale y po prostu wcisn przycisk ZERO.
Prosz przestrzega , co nast puje:
1. Do piel gnacji i usuwania zak óce stosowa tylko takie rodki, które zosta y
opisane w tym podr czniku.
2. Przestrzega tego, aby nie wystawia wy wietlacza na dzia anie deszczu lub
wilgoci, aby nie spowodowa zagro enia po arem lub pora enia pr dem.
3. Nie otwiera
wy wietlacza, poniewa
mo e to spowodowa
zagro enie
pora enia pr dem!
1.5

Zasilanie napi ciem

Waga dostarczana jest w komplecie z zasilaczem sieciowym.
Dostarczane urz dzenie sieciowe nale y przy czy do zasilania wagi do gniazdka 230
V. Do tego samego gniazdka sieciowego nie nale y pod cza
adnego innego
urz dzenia / u ytkownika.
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1.6

Kabel sieciowy

ywa podczas eksploatacji tylko oryginalnego zasilacza firmy KPZ. Stosowanie
urz dze
od obcych dostawców mo e skutkowa
powa nymi uszkodzeniami
wy wietlacza elektronicznego.
W przypadku upadku zasilacza lub uszkodzenia innego rodzaju sprawdzi napi cie
zasilania (12 V). Je li uszkodzenie to mia o wp yw na dzia anie zasilacza, zamówi
niezw ocznie nowy zasilacz KPZ. Uszkodzenia zasilacza mog
zmniejszy moc
adowania lub ca kowicie j wyeliminowa .
Przy wyci ganiu wtyczki z gniazda nale y zawsze trzyma za wtyczk , nie ci gn c za
kabel!
1.7

Akumulator

Zalecane jest adowanie akumulatora przez noc. Dzi ki temu zapewnione b dzie
dostateczne napi cie akumulatora przez ca y dzie . Dzi ki technice adowania o
ograniczonym napi ciu nie jest mo liwe nadmierne na adowanie akumulatora.
Uk ad elektroniczny przewodzi pr d równie w stanie wy czonym. Po d szych
przerwach (urlopie zak adowym itp.) zaleca si
zatem ponowne na adowanie
akumulatora lub pozostawienie go pod czonym przez ten ca y czas do gniazdka
zasilania.
Przed pierwszym uruchomieniem zaleca si
akumulator na adowa
do pe na.
Pod czy urz dzenie KPZ 51-9 do miejscowego ród a pr du (230 V) i na adowa
ca kowicie akumulator przy wy czonym wy wietlaczu.
Do adowania akumulatora u ywa tylko oryginalnej adowarki KPZ. Stosowanie
urz dze
od obcych dostawców mo e skutkowa
powa nymi uszkodzeniami
akumulatora i wy wietlacza elektronicznego.
W przypadku upadku adowarki lub uszkodzenia innego rodzaju sprawdzi napi cie
zasilania (12 V). Je li uszkodzenie to mia o wp yw na dzia anie adowarki, zamówi
niezw ocznie now
adowark KPZ. Uszkodzenia adowarki mog zmniejszy moc
adowania lub ca kowicie j wyeliminowa . Oznacza to, e akumulator w krótkim
czasie wy aduje si ca kowicie, co w wi kszo ci przypadków prowadzi do uszkodzenia
akumulatora.
1.8

Utrzymanie w dobrym stanie

Akumulatory powinny by zawsze dobrze na adowane, adowanie powinno si
odbywa tak cz sto, jak to mo liwe (najlepiej codziennie), przed y to ywotno
akumulatora.
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1.9

Bezpieczne korzystanie ze róde pr du

Nale y sprawdzi , czy lokalne ród a pr du dostarczaj pr d o odpowiednim napi ciu
(230V). Najpierw nale y w
jedn
wtyczk
kabla sieciowego do gniazda
sieciowego, a nast pnie drug do przy cza wagi.
Nie zaleca si pod czania innych urz dze do tego samego gniazda. Kabel nale y
po
tak, aby go nie ci gni to, ani po nim nie st pano.
1.10 Faza podgrzewania

Zaleca si , aby przed uruchomieniem zastosowa wyra nie przynajmniej 10 minutow
faz nie u ywania wagi.
1.11 Przyczyny ewentualnych b

dnych wskaza

Waga mo e wskazywa nieprawid owy
Gdy po w czeniu podczas testu
Gdy przewód do transmisji
elektroniki.
Gdy pod wag znajduje si jaki

wagi:

ci ar w nast puj cych przypadkach:
funkcji waga jest lub zostanie obci ona.
danych nie jest poprawnie pod czony do
przedmiot b

zabrudzenia.

1.12 Samokontrola wy wietlacza

Po w czeniu waga wykonuje samokontrol . Ma ona posta odliczania od – 88888 – do
– 00000 –. Nale y sprawdzi , czy wszystkie symbole s wy wietlane kompletnie, aby
unikn
nieprawid owych wskaza wyników pomiarów. Jak tylko wy wietlone zostanie
zero, mo na rozpocz eksploatacj wagi.
1.13 Kontrola dok adno ci

Waga nie posiada adnych mechanicznych cz ci podlegaj cych szybkiemu zu yciu.
W przypadku prawid owej i normalnej eksploatacji nie zachodz adne zmiany. Jednak
po d szym okresie u ytkowania na skutek wp ywów zewn trznych oraz ze wzgl du
na ró ne czynniki mog czasami wyst pi niedok adno ci podczas wa enia. Dla
asnego bezpiecze stwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dok adno ci w
regularnych odst pach czasu z zastosowaniem odpowiednich odwa ników
wzorcowych.
1.14 Zapobieganie uszkodzeniom

Waga jest przede wszystkim przyrz dem mierniczym o wysokiej jako ci. Nale y
pami ta , e zakres pomiarowy wagi jest zawsze wi kszy ni prawdopodobnie
wyst puj ce obci enie. Dlatego wagi nie nale y u ywa dla ci arów ekstremalnych.
Waga nie posiada adnych mechanicznych cz ci podlegaj cych szybkiemu zu yciu.
Wagi nie nale y wystawia na dzia anie ekstremalnych temperatur poni ej minus 10 °
lub plus 40 °.
Ogniwa obci nikowe mog ulec uszkodzeniu w przypadku wyst pienia silnych
uderze , przeci enia b
zbyt du ego ci aru punktowego.
adunek nale y k
zawsze p asko na rodku wagi.
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Dane dotycz ce wydajno ci wagi dotycz adunku rozmieszczonego na wadze, a nie
ci aru punktowego. W granicznych przypadkach nale y zwróci si z zapytaniem do
swojego dostawcy.
Wagi nie nale y eksploatowa w sposób nieprawid owy.
Nale y pami ta , e jest to przyrz d mierniczy wysokiej jako ci.
1.15

ywanie wagi

Mimo solidnego wygl du wagi ka dy zespó zawiera wra liwe cz ci elektroniczne,
które mog
ulec uszkodzeniu podczas niew ciwego u ytkowania wagi. Do
transportowania wagi nale y u ywa obu r k, trzymaj c j przynajmniej jedn r
od spodu. (Jest to tak e konieczne, gdy np. zasilanie napi ciem do adowania
akumulatorów nie jest w wystarczaj co bliskiej odleg ci od miejsca u ytkowania).
1.16 Umieszczanie adunku

Towary nale y zawsze umieszcza ostro nie i na rodku platformy. Nag e wstrz sy
mog spowodowa uszkodzenie czujnika wagi tak, ze nie b dzie mo na ju naprawi
go. Poprzez unikanie wstrz sów przed a si ogólnie ywotno
czujnika. W celu
zachowania stale dobrych wyników wa enia nie nale y zostawia ci arów na
platformie przez d szy okres czasu (np. przez noc), poniewa powoduje to
pogorszenie dzia ania czujnika wagi.
1.17 Wy

czanie w obecno ci cieczy

Wag nale y czy ci tylko w sposób podany poni ej w instrukcji obs ugi.
Je li do obudowy dostanie si woda lub inna ciecz, nale y wyci gn wtyczk sieciow
z gniazdka i przed ponownym podj ciem eksploatacji zleci kontrol
zespo u
fachowemu personelowi od konserwacji.
1.18

rodki bezpiecze stwa

Prosz nie próbowa
zosta y wymienione w
wy wietlacza wagi i
natychmiastow utrat

usuwania uszkodze lub przeprowadzania napraw, które nie
tej instrukcji obs ugi. W adnym wypadku nie otwiera obudowy
dotyka wra liwych cz ci elektronicznych. Spowoduje to
gwarancji.

UWAGA!

Nie zdejmowa platformy z wagi. Jakiekolwiek materia y, które mog dosta si
poprzez szczelin pomi dzy podpor platformy a obudow wagi mog spowodowa
uszkodzenie dzia ania czujnika lub wewn trznych urz dze elektronicznych.
1.19 Optymalne warunki eksploatacji

Aby osi gn mo liwie optymalne rezultaty wa enia, wag nale y ustawi w miejscu,
gdzie panuj nast puj ce warunki:
Pod e musi by p askie i poziome.
Pod e musi by stabilne i nie mo e by nara one na wstrz sy.
Nie mo e by wystawione na ci e dzia anie wiat a s onecznego.
Nie mo e znajdowa si w obszarze wyst powania koroduj cych gazów.
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rodowisko bezpy owe.
Temperatura otoczenia - 10 do 40 C°.
Wzgl dna wilgotno powietrza od 40 do 70 % (nie instalowa w pobli u
nawil aczy powietrza!).
Nie umieszcza w pobli u innych urz dze elektrycznych ze wzgl du na
mo liwo wyst pienia interferencji.
Nie umieszcza w pobli u przyrz dów grzewczych oraz otworów wylotowych
urz dze klimatycznych, aby nie nara
wagi na zbyt du e wahania
temperatur.
1.20 Konserwacja i piel gnacja

Ostrze enie: Do czyszczenia wagi nie wolno stosowa acetonu lub innych
eterycznych rozpuszczalników jak rozcie czalniki lub alkohol.
Codzienna konserwacja: Wyczy ci platform za pomoc mi kkiej, wilgotnej
szmatki i/lub agodnym rodkiem myj cym.
1.21 Przechowywanie przez d

szy okres czasu

Akumulator nale y adowa przez 10 pe nych godzin. Nale y si upewni , i na
platformie nie znajduje si obci enie. Nale y wyczy ci oraz przykry wag . adowa
akumulator od czasu do czasu, poniewa roz adowuje si on podczas magazynowania.
1.22 Dane techniczne

Zasilanie: 230 V kabel sieciowy i/lub akumulator (Opcja)
Temperatura robocza: -10 C° - +40 C°
Zakres tary: 100 % obci enia maksymalnego.
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2. Panel steruj cy KPZ 51E-9-1
2.1

Widok wska nika z przodu

2.2

Widok wy wietlacza

Symbole na wy wietlaczu:

NET

STABLE
GROSS

Waga znajduje si w po eniu zerowym
Wy wietlana jest warto wagi netto (aktywna tara )
Waga znajduje si w pozycji spoczynkowej (brak zmiany ci

Wy wietlana jest warto

aru)

wagi brutto

Zbyt niska waga jednostkowa

+
HOLD

kg

Zbyt niska waga odniesienia
Aktywna jest funkcja Hold
Paski pokazuj stan na adowania akumulatora.
Migaj cy symbol baterii wskazuje na niskie napi cie w akumulatorze.
Akumulator musi zosta do adowany
Wskazania masy w kg

Opcja warto ci zadanych:

HIGH:
OK.:
LOW:

Powy ej warto ci zadanej HIGH (2. warto )
Pomi dzy warto ciami zadanymi HIGH i LOW (2. i 1. warto
Poni ej warto ci zadanej LOW (1. warto )

)
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2.3

Widok klawiatury

Klawisz
ON
OFF

ZERO

TARE

UNITS

Opis
Wcisn
ten przycisk, aby w czy wag . Waga jest gotowa do u ytku, gdy na
wy wietlaczu pojawi si ikona
.
Wcisn ten przycisk, aby wy czy wag .
Za pomoc tego przycisku sprowadza si wag do rodkowego po enia
zerowego Wcisn
ten klawisz, gdy waga bez obci enia nie wskazuje warto ci
0,0. Na ekranie pojawia si
------ i waga przestawia si na zero, gdy warto
ci aru jest stabilna.
Zakres funkcyjny wynosi ±2% ud wigu wagi.
Maksymalny zakres wa enia pozostaje w 100 % zachowany.
Wci ni cie tego przycisku umo liwia starowanie do zera ci aru znajduj cego si
na platformie (np. zbiornika) lub warto ci wskazanej na wy wietlaczu. Na
ekranie pojawia si
------ a warto
ci aru ustabilizuje si . Nast pnie
wy wietlacz jest zerowany i na ekranie pojawia si "Net" .
Zakres tarowanie wynosi 100% ud wigu wagi.
Istnieje mo liwo wielokrotnego tarowania.
Maksymalny zakres wa enia (Max) zmniejsza si o warto tary.
Podczas tarowania pe nego zbiornika przy zdejmowaniu ci aru
wy wietlana jest warto ujemna.
Ujemne warto ci ci aru mog by z powrotem starowane na warto
0.0.
Usuwanie tary : Zdj
ca e obci enie z platformy i wcisn
klawisz
,
na ekranie pojawia si
GROSS.
Przycisk s y do prze czania mi dzy wskazaniami wagi netto i brutto. Ikony „
Net “ lub
GROSS pozwalaj rozpozna jaka warto
wagi jest wy wietlana.
jest aktywny tylko wtedy, gdy waga zosta a starowana. Po
Klawisz
prze czeniu na warto brutto ( GROSS ) pozosta e klawisze s zablokowane .
Przycisk s y do prze czania mi dzy jednostk miary kg, a ilo ci sztuk (szt.).
Je li aktywne s inne jednostki, mog one tak e zosta tu wybrane.
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2.4 Test w asny wy wietlacza
Gdy waga zostanie w czona rozpoczyna si natychmiast test w asny wagi. Na wy wietlaczu
objawia si to zliczaniem od - 88888 - do - 00000 -. Zwróci uwag na to, aby wszystkie ikony
na wy wietlaczu pokazywa y si w ca ci, aby unikn
pó niejszego zapisu b dnych wyników
pomiaru. Waga jest gotowa do u ytku, gdy wy wietlony zostanie stan wyrównania zerowego.
.
Je li waga nie wy wietli „0“, przestawi wy wietlacz na „0“ za pomoc klawisza
2.5 Faza rozgrzewania
Przed pierwszym uruchomieniem zaleca si
minut.
2.6

wyra nie nie u ytkowa

urz dzenia przez 10

Kontrola dok adno ci

Wy wietlacz ten nie posiada adnych mechanicznych cz ci zu ywalnych. Przy prawid owej i
normalnej obs udze nie ma mo liwo ci dokonania jakichkolwiek zmian. Niemniej jednak przy
szym u ytkowaniu mo e nast pi
odchylenie dok adno ci na skutek czynników
zewn trznych lub poprzez dzia anie innych komponentów. Dla w asnego bezpiecze stwa
zalecamy zatem przeprowadza kontrol dok adno ci w odpowiednich odst pach czasu przy
yciu odpowiednich wag wzorcowych.
2.7

Przyczyny ewentualnych z ych pomiarów wagi

Wy wietlacz mo e wskazywa wagi z odchyleniami, gdy :
Platforma " le y ", poniewa pod platform znajduje si jaki przedmiot lub brud.
Platforma jest lub b dzie obci

ona po w czeniu w przypadku kontroli dzia ania.

Zasilanie elektryczne jest nieprawid owe.
Platforma jest lub b dzie obci ona po w czeniu w przypadku kontroli dzia ania.
Platforma nie posiada swobody ruchu
Przerwane jest po czenie mi dzy wy wietlaczem a platform
2.8

Zerowanie

Je li waga bez obci enia nie wskazuje 0,0, wskazanie to zeruje si wci ni ciem klawisza
Operacja ta jest mo liwa w zakresie 2%
maksymalnego ud wigu wagi.

.

2.9 Tarowanie
Je li waga ma wskazywa tylko ci ar np. samej zawarto ci zbiornika, po
pusty zbiornik
na wadze i wcisn nast pnie klawisz
. Waga wskazuje teraz warto 0,0. Na ekranie pojawi
si ikona NET. Po nape nieniu zbiornika wskazywana b dzie tylko zawarto zbiornika.
Istnieje mo liwo wielokrotnego tarowania.
Istnieje mo liwo cz ciowego odejmowania tary.
Usuwanie tary: Zdj
ca y ci ar z platformy i wcisn
oznaczony zostanie znakiem na ekranie.

klawisz

. Ikona GROSS (Brutto)

2.10 Brutto/Netto
Aby wy wietli
GROSS (Brutto)
czna. Wcisn
zbiornika i ikona

czn wag zbiornika i jego zawarto ci, nale y wcisn
klawisz
. Symbol
oznaczony zostanie teraz znakiem na ekranie i wy wietlona zostanie waga
ponownie klawisz
, na ekranie ponownie pojawi si waga zawarto ci
NET (Netto).
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2.11 Liczenie sztuk
Waga wyposa ona jest w prost funkcje liczenia sztuk. Mo na u ywa ilo ci referencyjnych o
wielko ci 10, 20, 50, 100, 200 sztuk.
Wciska klawisz UNITS tak d ugo, a na ekranie pojawi si
za pomoc klawisza

ilo

oznaczenie Pcs (sztuki). Nast pnie

referencyjn ilo ci sztuk. Na ekranie pojawi si :

Ustawi ilo referencyjn ilo ci sztuk na platformie i wcisn klawisz UNITS. Na ekranie pojawi
si
. Po ustabilizowaniu si ci aru wy wietlana jest ilo
sztuk i mo na
dok ada elementy, które maj by liczone.
Aby powróci do trybu wa enia, wciska
dana jednostka wagi.

klawisz UNITS tak d ugo, a

wskazana zostanie

2.12 Optymalizacja ilo ci sztuk KPZ 51E-9-1
Nale y przestrzega , eby ci ar sztuki nie by mniejszy ni krok podzia ki wagi i aby ilo
referencyjna nie by a wi ksza ni 100 kroków podzia ki.
Przebieg optymalizacji ilo ci sztuk:
Je li na wag po ymy wi cej sztuk ni 10% i mniej ni 100% ostatniej ilo ci referencyjnej
sztuk waga automatycznie obliczy i zoptymalizuje ci ar sztuki. Zabrzmi sygna
potwierdzaj cy.
Przyk ad:
Przeprowadzamy okre lenie ci aru sztuk z ilo ci referencyjn 20 sztuk.
Na wag nale y po
wi cej ni 10% ostatniej ilo ci referencyjnej (=2 sztuki) do
do
tych sztuk maksymalnie ale nie wi cej ni 100% ostatniej ilo ci referencyjnej (=20 sztuk).
Po uzyskaniu stabilno ci zabrzmi sygna potwierdzaj cy i referencyjna ilo
sztuk b dzie
zoptymalizowana.
Je li do y si 20 sztuk, ilo sztuk zostanie zoptymalizowana przy 40 sztukach.
Nast pnie mo na dok ada kolejne sztuki ale maksymalnie do 40 sztuk (a wi c do ogólnej
ilo ci 80 sztuk).
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2.13 Pod wietlenie t a

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania

Przy w czonej wadze nacisn równocze nie przyciski
[NET/B/G] i [ON/ZERO].
Nacisn przycisk [TARE].
Nacisn przycisk [TARE].
Nacisn 1 raz przycisk [ON/ZERO].
Potwierdzi przyciskiem [TARE].
Dokona wyboru nast puj cymi przyciskami
[ON/ZERO] lub [UNITS]:
on = aktywacja automatycznego pod wietlenia t a
(pod wietlenia t a jest aktywne je li na wadze
znajduje si ci ar wi kszy ni 10d kroków podzia ki
lub je li wci ni ty jest jaki przycisk. Je li warto
ci aru jest mniejsza ni 10d pod wietlenie t a
wy czy si po 10 minutach.)
oFF = wy czenie automatycznego pod wietlenia t a
Wybór potwierdzi [TARE].
Wag wy czy przyciskiem [OFF].
*Przypis: podkre lone segmenty w kolumnie –wy wietlacz- mrugaj
2.14 Ustawienie automatycznego wy

01 FnC
FnC 00
FnC 00
FnC 01
BL oFF

BL on

FnC 00

czenia

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Przy w czonej wadze nacisn równocze nie przyciski
[NET/B/G] i [ON/ZERO].
Nacisn przycisk [TARE].
Nacisn przycisk [TARE].
Nacisn 2 razy przycisk [ON/ZERO].
Potwierdzi przyciskiem [TARE].
Dokona wyboru nast puj cymi przyciskami [ON/ZERO]
lub [UNITS]:

0 = wy czenie automatycznego roz czenia
1 = waga wy czy si automatycznie po 1 minucie
2 = waga wy czy si automatycznie po 2 minutach
...
9 = waga wy czy si automatycznie po 9 minutach
Wybór potwierdzi przyciskiem [TARE].
Wy czy wag przyciskiem [OFF].
*Przypis: podkre lone segmenty w kolumnie –wy wietlacz- mrugaj

01 FnC
FnC 00
FnC 00
FnC 02
A oFF 0

A oFF 2

FnC 00
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2.15 Ustawienie seryjnego z

cza RS232

Wywo anie modu u ustawienia RS232
Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Przy w czonej wadze nacisn
[NET/B/G] i [ON/ZERO].
Nacisn przycisk [UNITS].
Nacisn

równocze nie przyciski

przycisk [TARE].
wybór ustawi przyciskami:

[ON/ZERO] =
[UNITS]

=

[TARE]

=

[NET/B/G]

=
RS232 wyj cie z modu u ustawie
ustawienie parametrów

cza

ustawienie protokó u komunikacji
ustawienie formatu wyj ciowego
ustawienie rodzaju transmisji
ustawienie szybko ci transmisji
ustawienie automatycznego przesy ania przy zerze
resetowanie automatycznego przesy ania
Ustawienie obs ugi wyprowadzenia

Wyja nienie patrz: “Parametry seryjnego z cza“
Potwierdzi przyciskiem [TARE].
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2.15.1 Wyj cie z modu u ustawienia RS232

Ustawienie parametrów

cza
Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Potwierdzi
zako czy wprowadzanie.
Nacisn

przyciskiem [TARE] aby

przycisk [ON/ZERO].

Potwierdzi przyciskiem [TARE] aby wyj
ustawie .

z modu u

.

g

2.15.2 Parametry seryjnego z cza

Ustawienie parametrów

cza
Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru za pomoc przycisku [ON/ZERO] lub
[UNITS]:
600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (bits/sec)
Potwierdzi warto przyciskiem [TARE].
(Aby zako czy wprowadzanie danych nale y wybra inny
parametr

lub wprowadzi

)

2.15.3 Ustawienie protokó u komunikacji

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Aby dokona wyboru nale y nacisn
lub [UNITS]:

przycisk [ON/ZERO]

n 8 1, E 7 1, O 7 1
Potwierdzi warto przyciskiem [TARE].
(Aby zako czy wprowadzanie danych nale y wybra inny
parametr

lub wprowadzi

)
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2.15.4 Ustawienie formatu wyj ciowego

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru za pomoc przycisku [ON/ZERO] lub [UNITS] :
= Wy wietlona warto
= ci

ar brutto

= ci

ar netto

= Wy wietlona warto

w formacie ‘simple’

= ci

ar brutto w formacie ‘simple’

= ci

ar netto w formacie ‘simple’

= status Hi/Lo/OK + wy wietlona warto
= status Hi/Lo/OK + ci

ar brutto w ’simple’

= status Hi/Lo/OK + ci

ar netto w ’simple’

= warto

Warto

w formacie ‘simple’

tary

potwierdzi przyciskiem [TARE].

(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wprowadzi

)

2.15.5 Ustawienie rodzaju transmisji

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru za pomoc przycisku [ON/ZERO] lub [UNITS]:
= modu rozkazu, wyprowadzanie danych przez
wprowadzenie rozkazu
= sekwencyjna transmisja
= automatyczna transmisja przy zatrzymaniu wagi
= wy czenie

Warto

potwierdzi przyciskiem [TARE].

(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wprowadzi

)
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2.15.6 Ustawienie szybko ci transmisji

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Wybór dokona przyciskiem [ON/ZERO] lub [UNITS]:
= 1 time/sec
= 2 times/sec
= 4 times/sec
= 8 times/sec
= 16 times/sec
= More than16 times/sec
Warto

potwierdzi przyciskiem [TARE].

(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wprowadzi

)

2.15.7 Ustawienie automatycznej transmisji od zera

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru przyciskiem [ON/ZERO] lub [UNITS] :

= 00 podzia ek warto ci ci

aru

= 01 podzia ek warto ci ci

aru

= 99 podzia ek warto ci ci

aru

.
.

Warto

potwierdzi przyciskiem [TARE].

(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wprowadzi

)
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2.15.8 Ustawienie resetowania automatycznej transmisji

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru przyciskiem [ON/ZERO] lub [UNITS]:

Potwierdzi warto

= 00 podzia ek warto ci ci

aru

= 01 podzia ek warto ci ci

aru

= 99 podzia ek warto ci ci

aru

przyciskiem [TARE].

(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wpisa

)

2.15.9 Ustawienie warunków emisji

Ustawienie parametrów

cza

Wskazania na
wy wietlaczu

Sposób post powania
Dokona wyboru przyciskiem [ON/ZERO] lub [UNITS]:

= ci

e wyprowadzanie danych

= Wyprowadzanie danych tylko przy
stabilno ci (nie emituje adnych danych je li
jest niedoci enie / przeci enie lub
niestabilno )
Potwierdzenie warto ci przyciskiem [TARE].
(Aby zako czy wprowadzanie wybra inny parametr
lub wpisa

)
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2.15.10 Modu rozkazu

Modu rozkazu format A

Host

Command

Slave

Command

MZ

Zero

SO

Modu rozkazu

MT

Tara

UA

Prze cza w pierwsz jednostk

MG

Brutto

UB

Prze cza w drug jednostk

MN

Netto

UC

Prze cza w trzeci jednostk

CT

Anulowanie tary

UD

Prze cza w czwart jednostk

SC

Sekwencja emisji

UE

Prze cza w pi

SA

Automatyczna emisja

UF

Prze cza w szóst jednostk

%

Wstrzymanie sekwencji emisji i prze czenie do modu u rozkazu

jednostk

Przypis: UA ~ UF s zale ne od konfiguracji wagi

Modu rozkazu format B
Host

Command

Slave

Data

RW

Odczytuje wskazany ci

RG

Odczytuje ci

RN

Odczytuje ci

RT

Odczytuje warto

RB

Odczytuje wskazany ci
(simple)

Przypis:

ar

RH

Odczytuje ci

ar brutto (simple)

ar brutto

RI

Odczytuje ci

ar netto (simple)

ar netto

RJ

Odczytuje warto zadan +
wskazany ci ar (simple)

RK

Odczytuje warto zadan +
ci ar brutto (simple)

RL

Odczytuje warto zadan +
ci ar netto (simple)

tary
ar

a. przed rozkazem doda %, aby odczyta ci g
b. przed rozkazem doda # , aby odczyta tylko jedn stabiln warto
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2.15.11 Odczytanie warto ci zadanej
RSHI

Odczytanie warto ci “HI”

RSLO

Odczytanie warto ci “LO”

RSLO CR

Przyk ad:
Odpowied
:

LF

RSLOXXXXXX CR

LF

2.15.12 Modu rozkazu format C
Host

Command+ Data

Slave

Command+ Data

WSHI

Warto

“HI”

WSLO

Warto

“LO”

Przyk ad:

WSHI001000 CR

LF

Odpowied :

WSHI001000 CR

LF

2.15.13 Modu rozkazu format D
Host

Data

Slave

Warto
1

Pozycja punktu
dziesi tnego

(e.g. Price) ??
2

3

4

5

6

CR

LF

1

Je li KPZ 51E-9-1 wy le ten rozkaz
wówczas pojawi si na wy wietlaczu:

.
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2.16
Komunikaty b du:
E1: b dny rozkaz
E2: b d rozkazu formatu (z e parametry)
E3: Rozkaz nierozpoznany

2.17 Format danych wyj ciowych
Format ‘Weight’
Gross
S T ,

G

S

,

+

0

1

2

3

4

5

6

7

Net

S

T

,

N

T

,

+

1

.

2

3

.

4

5

6

Tare

S

T

,

T

R

,

+

0

1

2

.

3

4

5

6

Plus OL

O

L

,

G

S

,

+ SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Minus OL

O

L

,

G

S

,

-

Unstable

U

S

,

G

S

,

+

0

1

2

Format ‘Simple’
G/N
+ 1

SP SP o
t

l

z

.

g

SP SP k

g

CR LF

SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

.

2

3

.

4

5

6

G/N

+

0

1

2

3

4

5

.

6

G/N

+

0

1

2

.

3

4

5

6

Plus OL

+ SP SP SP SP SP SP SP SP

Minus OL

-

3

4

.

5

6

SP SP

l

b

CR LF

SP SP SP SP SP SP SP SP

Prze cznik Schaltpunkt Status + format ‘Simple’
Byte0 Byte1 Byte2 +/1
.
2
3

.

4

5

6

CR

LF

Byte0 : HI 30H/31H
Byte1 : OK 30H/31H
Byte2 : LO 30H/31H
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2.18 Format wysy ania/ odbioru seryjnych danych
LSB

MSB

n,8,1

S

8-bit data

STOP

e,7,1

S

7-bit data

P

STOP

o,7,1

S

7-bit data

P

STOP

1
0
1
0
1
0

Przypis:
S
: Start bit
STOP : Stop bit
P
: Parity bit
2.19 Za
Symbol
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

cznik I: Tabela ASCII CODE
ASC II Code
41H
42H
43H
44H
45H
46H
47H
48H
49H
4AH
4BH
4CH
4DH
4EH
4FH
50H
51H
52H
53H
54H
55H
56H
57H
58H
59H
5AH

Symbol
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

ASC II Code
61H
62H
63H
64H
65H
66H
67H
68H
69H
6AH
6BH
6CH
6DH
6EH
6FH
70H
71H
72H
73H
74H
75H
76H
77H
78H
79H
7AH

Symbol
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASC II Code
30H
31H
32H
33H
34H
35H
36H
37H
38H
39H
0DH
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Notatki
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