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FAP WS-1 MANUAL 
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Περιγραυή τοιτείφν Πρόσουης 

 

 

1) Οζόλε LED ηεζζάξσλ ςεθίσλ 
 Απεηθόληζε βάξνπο: “-999” .. “9999”, ξπζκηδόκελε ζέζε ππνδηαζηνιήο,  

 γηα βάξνο κεγαιύηεξν από “9999”, ε έλδεημε αλαβνζβήλεη. 

 Απεηθόληζε παξακέηξσλ, κπλεκάησλ, θ.η.ι.  

 

2) Οκάδα LED έλδεημεο ελεξγεο εμόδνπ. 
 Γπαδηθή απεηθόληζε ελεξγεο εμόδνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δύγηζεο 
 #1 : Χοοο 

 #2:  οΧοο 

 #3:  ΧΧοο 

 #4:  οοΧο 

 #5:  ΧοΧο 

 #6:  οΧΧο 

  #7:  ΧΧΧο 

 #8 : οοοΧ 

 #9 : ΧοοΧ 

 #10: οΧοΧ 

 #11: ΧΧοΧ 

 #12: οοΧΧ 

 #13: ΧοΧΧ 

 #14: οΧΧΧ 

  #15: ΧΧΧΧ   ( Χ=LED ON,  o=LED OFF ) 

 

3) Οκάδα LED έλδεημεο θαηάζηαζεο εηζόδσλ ειέγρνπ “start”/”stop” 
 Οηαλ είλαη θιεηζηή ε επαθή “STOP” (βι. ρέδην ζπλδέζεσλ WS-1), αλάβεη ην LED “O.K.” 

 Οηαλ είλαη θιεηζηή ε επαθή “START”, αλάβεη ην LED “START” 

 

4,5,6,7) Πιήθηξα “MENU”, “ENTER”, “UP”, “DOWN” 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ 

 

ηνπο πεξηζζόηεξνπο ρεηξηζκνύο, ηα πιήθηξα έρνπλ ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 

 "MENU":  

 Δίζνδνο / Δμνδνο ζε κελνύ ξύζκηζεο παξακέηξσλ, αθύξσζε κεηαβνιήο αξηζκνύ. 

 Δμνπιηζκέλν κε LED, πνπ αλάβεη / αλαβνζβήλεη αλάινγα κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ ρξήζηε. 

 

 "ENTER":  

 Δπηινγή ιεηηνπγίαο / παξακέηξνπ, επηθύξσζε αξηζκνύ, πέξαζκα ζε επόκελε παξάκεηξν. 

 Δμνπιηζκέλν κε LED, πνπ αλάβεη / αλαβνζβήλεη αλάινγα κε ηνπο ρεηξηζκνύο ηνπ ρξήζηε. 

 

 "UP", "DOWN" (βέιε πάλσ, θάησ): 

 Δπόκελε / πξνεγνύκελε παξάκεηξνο, απμεζε / κείσζε αξηζκνύ. 

 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ / ΡΤΘΜΗΔΗ  

 

Σν ζύζηεκα έρεη 2 ζεη παξακέηξσλ: 

 1: “Παξάκεηξνη Δγθαηάζηαζεο” (θξπθέο) 

 2:  “Παξάκεηξνη Υξήζηε” (ειεγρόκελε πξόζβαζε, βιέπε παξαθάησ παξάκεηξν “PASS”) 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ (setup parameters) 

Γηα είζνδν ζε απηή ηελ νκάδα παξακέηξσλ, ηξνθνδνηνύκε ηε ζπζθεπή κε ην πιήθηξν "MENU"  

παηεκέλν. Αθήλνπκε ην πιήθηξν 1 δεπηεξόιεπην αθνύ μεθηλήζεη ε ζπζθεπή ( έρεη αλακκέλα όια ηα 

ελδεηθηηθά LEDS θαη ε νζόλε δείρλεη "8.8.8.8." -display test). Δκθαλίδεηαη ε πξώηε παξάκεηξνο 

("dEC.P."). Οη Παξάκεηξνη Δγθαηάζηαζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 

"dEC.P." (decimal point position):  

Θέζε ππνδηαζηνιήο ζηελ απεηθόληζε βάξνπο. 

Σηκή: 0 ("1234" ) .. 3 ("1,234") 

 

"nU-U" (mV/V): 

Δπαηζζεζία εηζόδνπ δπλακνθπςέιεο, ξπζκίδνπκε κηα ηηκή πνπ λα εηλαη κεγαιύηεξε ή ηζε κε ηελ 

κέγηζηε έμνδν ηεο δπλακνθπςέιεο, π.ρ. γηα δπλακνθπςέιε 15mV/V, ξπζκίδνπκε 20. 

Σηκή: 10, 20, 40, 80 

 

"rESo" (resolution): 

Αλάιπζε ηειεπηαηνπ ςεθίνπ ζηελ απεηθόληζε βάξνπο. 

Σηκή: 1, 2, 5 

 

"CYC.O." (Cycle End Output): 

Όηαλ είλαη "1", ε έμνδνο κεηά ηελ ηειεπηαία έμνδν πιηθνύ ιεηηνπξγεί ζαλ έμνδνο "ηέινπο θύθινπ 

δύγηζεο". 

Σηκή: 0, 1 
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"S.E.ti." (Safe Empty time): 

Υξόλνο δηαηήξεζεο ηεο εμόδνπ "ηέινπο θύθινπ δύγηζεο" κεηά ην άδεηαζκα ηεο δπγαξηάο ( βάξνο 

κηθξόηεξν από "ειάρηζην βάξνο άδεηαο δπγαξηάο", βιέπε παξαθάησ) ζε δεπηεξόιεπηα. 

Σηκή: 0,0 .. 25,0 

 

ComP." (Comparator Mode): 

Δπηινγή ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο δύγηζεο, “ζπληαγήο”( "ComP." = 0 ) ή “ζπγθξηηή”( "ComP." = 1 ). 

Βιέπε παξαθάησ (“ΣΡΟΠΟΗ ΕΤΓΗΖ”). 

Σηκή: 0, 1 

 

"bAtC" (Batch Mode): 

Βιέπε παξαθάησ, “ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΕΤΓΗΔΧΝ”. 

Σηκή: 0, 1 

 

"bAt.P." (Batch Pause Time): 

Υξόλνο αλακνλήο κεηαμύ επαλαιακβαλόκελσλ δπγίζεσλ ζε δεπηεξόιεπηα. 

Σηκή: 0,0 .. 25,0 

 

"PASS" (Password): 

Όηαλ είλαη "1" επηηξέπεη ζην ρξήζηε ηελ πξνζπέιαζε ζε θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο / παξακέηξνπο (βιέπε 

παξαθάησ). 

Σηκή: 0, 1 

 

 

ΑΡΥΗΚΟΠΟΗΖΖ “ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΥΡΖΣΖ” 

ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί αξρηθνπνίεζε ησλ "παξακέηξσλ ρξήζηε". ε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν νπνπ ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην "όλνκα" θάπνηαο παξακέηξνπ εγθαηάζηαζεο 

(ΟΥΗ θαηά ηε κεηαβνιή αξηζκνύ) πηέδνπκε θαη θξαηάκε πηεζκέλν ην "ΒΔΛΟ ΚΑΣΧ" γηα 3 

δεπηεξόιεπηα. Μόιηο γίλεη ε "αξρηθνπνίεζε", ζηελ  νζόλε εκθαλίδεηαη γηα ιίγν ην κήλπκα "USr.r." 

(User param. Reset). 

 

Ζ έμνδνο από ηηο "Παξακέηξνπο Δγθαηάζηαζεο" γίλεηαη κε ζηηγκηαίν πάηεκα ηνπ "MENU". 

 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ, ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΟΓΧΝ 

Γηα εκθάληζε απηήο ηεο παξακέηξνπ, ηξνθνδνηνύκε ηε ζπζθεπή κε ην πιήθηξν "MENU"  παηεκέλν. 

Μεηά από 3” θαη πξηλ από 5”, πηέδνπκε ΚΑΗ ην πιήθηξν “ENTER”. Μεηά αθήλνπκε θαη ηα δύν 

πιήθηξα ηαπηόρξνλα. Μπαίλνπκε ζηηο “ Παξάκεηξνη Δγθαηάζηαζεο”, κε “νξαηή” θαη ηελ 

“παξάκεηξν θαηαζθεπαζηή”, δειαδή κεηά ηελ παξάκεηξν "bAt.P.", εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ: 

 

"P.Out" (Product Output number):  

Αξηζκόο εμόδσλ πιηθώλ. 

Σηκή: 1 .. 16 

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΥΡΖΣΖ (user parameters) 

ε απηέο έρνπκε πξόζβαζε θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, όηαλ ε "θξπθε" παξάκεηξνο "PASS" 

είλαη "1". Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε "αλακνλήο" (έλδεημε βάξνπο ρσξίο λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε δηαδηθαζία δύγηζεο), πηέδνπκε ζηηγκηαία ην "MENU". ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην 

κήλπκα "F  xx" ( Formula xx: αξηζκόο ηξέρνπζαο ζπληαγήο ). Με ζπλερόκελα παηήκαηα ηνπ 
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"ΒΔΛΟ ΔΠΑΝΧ", θαη κεηά ηνλ ηειεπηαίν αξηζκό ζπληαγήο (12) εκθαλίδνληαη νη παξαθάησ 

παξάκεηξνη: 

 

 "P.___" :  

Μέγηζην βάξνο "αδεηαο" δπγαξηάο. Όηαλ ην βάξνο ζηε δπγαξηά είλαη κηθξόηεξν από απηή ηελ ηηκή, 

ζεσξείηαη άδεηα θαη κπνξεί λα μεθηλήζεη / ηεξκαηηζηεί ε δηαδηθαζία δύγηζεο. Γελ εθαξκόδεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ηύπνπ “ζπγθξηηή”. 

Σηκή: 0 .. 1000 (ππνδηαζηνιή αλαιόγσο) 

 

 "P.
---

": 

Μέγηζην επηηξεπηό βάξνο δπγαξηάο. Γελ εθαξκόδεηαη ζε ιεηηνπξγία ηύπνπ “ζπγθξηηή”. 

Σηκή: 0 .. 9999 (ππνδηαζηνιή αλαιόγσο) 

 

"PAUS" (pause between product outputs): 

Υξόλνο κεηαμύ εμόδσλ πιηθσλ ζε δεπηεξόιεπηα. Γελ εθαξκόδεηαη ζε ιεηηνπξγία ηύπνπ “ζπγθξηηή”. 

Σηκή: 0,0 .. 10,0 

 

"FALL" (product in “fall”): 

Πνζόηεηα πιηθνύ (αλά έμνδν) πνπ πέθηεη επηπιένλ κεηά ην θιείζηκν ηεο αληίζηνηρεο εμόδνπ. Γελ 

εθαξκόδεηαη ζε ιεηηνπξγία ηύπνπ “ζπγθξηηή”. 

Σηκή: 0 .. 1000 

 

"FILt" (filter): 

Φίιηξν εμνκάιπλζεο θξαδαζκώλ δύγηζεο. 

Σηκή: 0,0 .. 0,9 

 

" A.tAr." (auto tare): 

Απηόκαηνο κεδεληζκόο απόβαξνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δύγηζεο. Γελ εθαξκόδεηαη ζε 

ιεηηνπξγία ηύπνπ “ζπγθξηηή”. 

Σηκή: 0 .. 1 

 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΑΚΗΑΣΗΚΟ: 

Dec: 0.02 

Nu-u: 10 

Reso: 5 

Pass: 1 

 

ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΑΠΟΒΑΡΟΤ 

Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε "αλακνλήο", πηέδνπκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην "ΒΔΛΟ 

ΔΠΑΝΧ", θαη κεηά πηέδνπκε ην "ENTER". ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα "tArE", θαη κεηά από 

ιίγν ( πεξ. 1 δεπηεξόιεπην) ε έλδεημε κεδελίδεηαη. ε πεξίπησζε ππεξβνιηθνύ απόβαξνπ (αδπλακία 

κεδεληζκνύ) εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο (βιέπε παξαθάησ). 

 

ΚΑΛΗΜΠΡΑΡΗΜΑ ΒΑΡΟΤ 

Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε "αλακνλήο", ηνπνζεηνύκε ζηε δπγαξηά γλσζηό βάξνο ( 

κεγαιύηεξν αλ είλαη δπλαηόλ από ην κηζό ηνπ κέγηζηνπ βάξνπο ). Με ηελ έλδεημε βάξνπο ζηαζεξή, 

πηέδνπκε θαη θξαηάκε παηεκέλν ην "ΒΔΛΟ ΚΑΣΧ", θαη κεηά πηέδνπκε ην "ENTER". ηελ νζόλε 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα "CALI". Με ηα πιήθηξα "ΠΑΝΧ" / "ΚΑΣΧ" δηνξζώλνπκε ηελ έλδεημε ζην 
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επηζπκεηό βάξνο, θαη παηάκε ην "ENTER" ("MENU" γηα αθύξσζε). ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

θαιηκπξαξίζκαηνο εκθαλίδεηαη κήλπκα ζθάικαηνο (βιέπε παξαθάησ). 

Ζ ιεηηνπγία απηή επηηξέπεηαη κόλν όηαλ “PASS” = 1. 

 

Γενική περιγραυή λειτοσργίας 

 

ΣΡΟΠΟΗ ΕΤΓΗΖ 

Δπηιέγνληαη κε ηελ παξάκεηξν "ComP." (Comparator Mode): 

 

  Λειτοσργία “σσγκριτή”( "ComP." = 1 ): 

ε απηή ηε ιεηηνπξγία νη έμνδνη ηεο ζπζθεπήο αληηζηνηρίδνληαη ζε πεξηνρέο βάξνπο. 

 

Παξάδεηγκα: Γηα ζπζθεπή κε δύν εμόδνπο θαη “Preset 1” = 15.0 Kg, “Preset 2” = 20.0 Kg, θαη όηαλ 

είλαη ελεξγή ε δηαδηθαζία δύγηζεο: 

Γηα όζν ην βάξνο ηεο δπγαξηάο είλαη κηθξόηεξν ησλ  15.0 Kg εηλαη ελεξγή ε έμνδνο 1. 

Οηαλ ην βάξνο είλαη κεγαιύηεξν ησλ 15.0 Kg θαη κηθξόηεξν ησλ 20.0 Kg  εηλαη ελεξγή ε έμνδνο 2. 

ε απηό ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ε είζνδνο “Inp. Sw.” ηεο ζπζθεπήο ιεηηνπξγεί ζαλ έιεγρνο ησλ 

εμόδσλ: όηαλ είλαη θιεηζηή (γεθπξσκέλε) νη έμνδνη είλαη ελεξγέο, όηαλ είλαη αλνηθηή είλαη αλελεξγέο 

θαη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζαλ ελδείθηεο. 

 

 Λειτοσργία “σνταγής”( "ComP." = 0 ): 

ε απηή ηε ιεηηνπξγία νη έμνδνη ηεο ζπζθεπήο αληηζηνηρίδνληαη ζε βάξε πιηθώλ κηαο ζπληαγήο. 

 

Παξάδεηγκα: Γηα ζπζθεπή κε δύν εμόδνπο θαη “Preset 1” = 15.0 Kg, “Preset 2” = 20.0 Kg, θαη όηαλ 

είλαη ελεξγή ε δηαδηθαζία δύγηζεο: 

Γηα όζν ην βάξνο ηεο δπγαξηάο είλαη κηθξόηεξν ησλ  15.0 Kg εηλαη ελεξγή ε έμνδνο 1. 

Μόιηο ην βάξνο μεπεξάζεη ηα 15.0 Kg, θιείλεη ε έμνδνο 1 θαη ελεξγνπνηείηαη ε 2. 

Μόιηο ην βάξνο μεπεξάζεη ηα 15.0+20.0 = 35.0 Kg, θιείλεη ε έμνδνο 2 θαη ζεσξείηαη όηη έρεη 

ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία δύγηζεο. 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΝΣΑΓΖ (“FORMULA”) ΜΔ ΣΑ ΠΛΖΚΣΡΑ 

 Όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε θαηάζηαζε "αλακνλήο" (έλδεημε βάξνπο ρσξίο λα είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε 

δηαδηθαζία δύγηζεο), πηέδνπκε ζηηγκηαία ην "MENU". ηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην κήλπκα "F  xx" ( 

Formula xx: αξηζκόο ηξέρνπζαο ζπληαγήο ). Με παηήκαηα ησλ πιήθηξσλ "ΒΔΛΟ 

ΔΠΑΝΧ"/"ΒΔΛΟ ΚΑΣΧ", επηιέγνπκε ηνλ επηζπκεηό αξηζκό ζπληαγήο. Δάλ ζέινπκε λα 

ειέγμνπκε/αιιάμνπκε ηε ζπληαγή, πηέδνπκε ην “ENTER”, αιιηώο επηζηξέθνπκε ζηελ θαηάζηαζε 

"αλακνλήο" κε ην πιήθηξν "MENU". 

 

 

ΔΝΑΡΞΖ / ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΓΗΑΚΟΠΖ / ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΕΤΓΗΖ 

Ζ ζπζθεπή παξαθνινπζεί ζπλερώο ηηο δύν εηζόδνπο εληνιήο “START” / ”STOP”. 

Ζ είζνδνο ”STOP” είλαη ε είζνδνο αθύξσζεο ηεο ιεηηνπγίαο, θαη πξέπεη λα είλαη  “θιεηζηή” (ινγηθή 

αζθαιείαο) γηα λα ελεξγνπνηεί ε ζπζθεπή ηηο εμόδνπο ηεο. 

Γηα ΔΝΑΡΞΖ ηεο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα “θιείζεη” ( έζησ θαη ζηηγκηαία ) ε είζνδνο “START”. 

Γηα ΓΗΑΚΟΠΖ κίαο δηαδηθαζίαο δύγηζεο, πηέδνπκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν "MENU". Οη έμνδνη ηεο 

ζπζθεπήο δηαθόπηνληαη, θαη ζηελ νζόλε εθαλίδεηαη πεξηνδηθά ην κήλπκα "PAUS". Γηα ζπλέρηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο πηέδνπκε ην πιήθηξν “ENTER”, ελώ γηα ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ πηέδνπκε ην "MENU". 
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ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΕΤΓΗΔΧΝ 

Οηαλ ε παξάκεηξνο "bAtC" (Batch Mode) εηλαη “1”, ε ζπζθεπή δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

επαλαιακβαλόκελεο δπγίζεηο, κε θαζνξηζκό από ην ρξήζηε ηνπ αξηζκνύ επαλαιήςεσλ. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ αξηζκνύ επαλαιήςεσλ, πηέδνπκε ην πιήθηξν "MENU" θαηά ηε δηάξθεηα πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ην κήλπκα "F  xx" ( Formula xx: αξηζκόο ηξέρνπζαο ζπληαγήο ). 

Δκθαλίδεηαη γηα 0.5” ην κήλπκα “b.Cnt.” (Batch Count), θαη κεηά ν αξηζκόο επαλαιήςεσλ, πνπ 

κπνξεί λα νξηζηεί κεηαμύ 1 θαη 1000. 

ε απηό ηνλ ηξόπν ιεηηνπγίαο, ε ζπζθεπή πεξηκέλεη κία θνξά ηελ είζνδν “START”, θαη κεηά 

επαλαιακβάλεη ηελ δηαδηθαζία δύγηζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν αξηζκό επαλαιήςεσλ. ην ηέινο 

θάζε δηαδηθαζίαο, εκθαλίδεηαη ζηηγκηαία ζηελ νζόλε ην κήλπκα “b.Cnt.” (Batch Count) θαη κεηά ν 

αξηζκόο επαλαιήςεσλ πνπ απνκέλνπλ. 

 

 

ΜΖΓΔΝΗΜΟ ΤΝΣΑΓΖ 

Γηα λα κεδελίζνπκε όια ηα “Preset” κίαο ζπληαγήο, επηιέγνπκε ηε ζπληαγή, πηέδνπκε ζηηγκηαία ην 

πιήθηξν “ENTER”, θαη πηέδνπκε θαη θξαηάκε πηεζκέλν ην "ΒΔΛΟ ΚΑΣΧ" γηα 3 δεπηεξόιεπηα . 

Μόιηο γίλεη ν κεδεληζκόο, ζηελ  νζόλε εκθαλίδεηαη γηα ιίγν ην κήλπκα "F.CLr" (Formula Clear). 

 

 

ΜΖΝΤΜΑΣΑ ΦΑΛΜΑΣΟ 

Όηαλ ην ζύζηεκα αληρλεπζεη θάπνην ιεηηνπξγηθό πξόβιεκα, δηαθόπηεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ 

( θιείλεη όπνηεο εμόδνπο κπνξεί λα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο ), θαη εκθαλίδεη ζηελ νζόλε έλα κήλπκα 

κε ηε κνξθή: 

"Err.x" 

όπνπ "x" είλαη ν αξηζκόο ζθάικαηνο. Με πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ "ENTER", ην ζύζηεκα ζπλερίδεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ( εάλ είλαη δπλαηόλ ), όηαλ όκσο έρεη εκθαληζηεί θάπνην θξίζηκν ζθάικα, δελ 

επηηξέπεη γηα ιόγνπο αζθαιεηαο ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ δύγηζεο θαη θαιηκπξαξίζκαηνο. ε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο πξέπεη λα δηαθνπεί ( γηα πεξ. 2 δεπηεξόιεπηα ) ε ηξνθνδνζία ηεο ζπζθεπήο. 

Σα ζθάικαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

1: ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΗ ΠΑΡΑΜΈΣΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ / ΚΑΛΗΜΠΡΑΡΗΜΑΣΟ 

( SETUP PARAMETERS ERROR ) 

Πηζαλέο αηηίεο:  

Μεγάιε αζηάζεηα ζηελ γξακκή ηξνθνδνζίαο. 

Τπεξβνιηθά ειεθηξηθά παξάζηηα ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Γηαθνπή ηξνθνδνζίαο ζε θξίζηκε ζηηγκή (θαηά ηελ δηόξζσζε ησλ παξακέηξσλ). 

Πηζαλή ιαλζαζκέλε ξύζκηζε εμόδσλ 

Λύζε: 

 Γηόξζσζε παξακέηξσλ εγθαηάζηαζεο / θαιηκπξάξηζκα. 

 Έιεγρνο θαισδίσζεο / ηνπνινγίαο ζπλδέζεσλ. 
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2: ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΤ ΥΡΖΣΖ  

( USER PARAMETERS ERROR ) 

Πηζαλέο αηηίεο:  

 Παξόκνηεο κε ζθαικα 1. 

Λύζε: 

 Γηόξζσζε παξακέηξσλ ρξήζηε. 

 

 

3: ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΤΝΣΑΓΧΝ 

( RECIPES MEMORY ERROR ) 

Πηζαλέο αηηίεο:  

 Παξόκνηεο κε ζθαικα 1. 

Λύζε: 

 Έιεγρνο / δηόξζσζε ζπληαγώλ. 

 

 

4: ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΒΑΡΟ ΤΝΣΑΓΖ 

( RECIPE WEIGHT GREATER THAN MAX ALLOWED ) 

Λύζε: 

 Έιεγρνο / δηόξζσζε ηξέρνπζαο ζπληαγήο ή παξακέηξνπ κέγηζηνπ βάξνπο ("P.
---

"). 

 

 

5: ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΓΤΝΑΜΟΚΤΦΔΛΖ 

( ADC CONVERTER ERROR ) 

Πηζαλέο αηηίεο / Λύζε:  

 Παξόκνηεο κε ζθαικα 1, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηελ είζνδν δπλακνθπςέιεο. 

 

 

6: ΒΑΡΟ ΔΚΣΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΖΓ. ΑΠΟΒΑΡΟΤ Ή ΣΟ ΚΑΛΗΜΠΡΑΡΗΜΑ 

( OUT OF RANGE AT TARE-ZERO OR CALIBRATION ) 

Πηζαλέο αηηίεο / Λύζε:  

 Καηά ην κεδέληζκα απόβαξνπ: Τπεξβνιηθό βάξνο ζηε δπγαξηά. 

 Καηά ην θαιηκπξάξηζκα: Καθό ηαίξηαζκα παξακέηξσλ απεηθόληζεο ( "dEC.P." ) ή 

επαηζζεζίαο δπλακνθπςέιεο ( "nU-U" ) 

 

 

7: ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΜΔ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΞΟΓΧΝ 

( EXTERNAL OUTPUTS BOARD ERROR ) 

Πηζαλέο αηηίεο/ Λύζε:  

 Δάλ εκθαληζηεί ακέζσο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο: 

 Καθή ξύζκηζε ( αλαληηζηνηρία αξηζκνύ εμόδσλ ) παξακέηξσλ "P.Out" θαη "CYC.O.". 

   

 Δάλ εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο: 

 Παξόκνηεο κε ζθαικα 1, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηηο εμσηεξηθέο κνλάδεο. 
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ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΟΝΑΓΑ WS-1 

 

Σξνθνδνζία: 230Vac +/-10%  /  5VA max. 

Έμνδνη: Relay 120V ac/dc / 3A max. 

 

Δίζνδνο δπλακνθπςέιεο: 

 Παξνρή 5Vdc / 140mA max. ( εσο 4 δπλακνθπςέιεο ) 

 Δπαηζζεζία 5mV/V – 80mV/V 

 

Δίζνδνο εληνιώλ “START”/”STOP”: 5Vdc / 10mA 

Δίζνδνο πεξηζηξνθηθνύ επηινγέα ζπληαγώλ: 5Vdc / 20mA max. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΟΝΑΓΑ WSΥΣ-1 

 

Σξνθνδνζία: 230Vac +/-10%  /  2VA max. 

Έμνδνη: Relay 120V ac/dc / 3A max. 
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ΤΝΓΔΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ WS-1 ( 2 ΔΞΟΓΧΝ ) 
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ΤΝΓΔΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ WS-1 ( 3 ΚΑΗ 4 ΔΞΟΓΧΝ ) 
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ΤΝΓΔΔΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΔΠΔΚΣΑΖ ΔΞΟΓΧΝ WSXT-1 
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