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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε την ηλεκτρονική μας ζυγαριά. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά
αυτήν την ζυγαριά σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμό σας χρόνο για να
διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ο ενδείκτης θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε στεγανό μέρος και να μη βρέχεται, αλλά
και να μην είναι εκτεθειμένος στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η συσκευή θα πρέπει να είναι καλά τοποθετημένη στην βάση της ή στο γραφείο. Προσοχή,
κίνδυνος καταστροφής του ενδείκτη από τις πτώσεις.

- Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να καθαρίζεται, με στεγνό πανί (ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ).
- Τα πλήκτρα είναι σχεδιασμένα να πιέζονται με το χέρι και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

με αλλά αντικείμενα.
- Η ζυγαριά που είναι συνδεδεμένη με τον ενδείκτη μας, θα πρέπει να είναι τοποθετημένη

σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, προστατευμένη από ρεύματα, αέρα, κραδασμούς (από
νερό, εφόσον δεν είναι στεγανή ζυγαριά).

- Στη ζυγαριά δεν θα πρέπει να τοποθετείται βάρος μεγαλύτερο από το ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ.
- Στη ζυγαριά δεν πρέπει να γίνει καμιά εργασία με ηλεκτροσυγκόλληση, αν πρώτα δεν

έχουν αφαιρεθεί όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (ενδείκτης – δυναμοκυψέλες –
εκτυπωτής).

- Για την καλύτερη προστασία του ενδείκτη, θα πρέπει να είναι κλειστός όταν δεν
χρησιμοποιείται και να υπάρχει προστασία από υπερτάσεις στην τροφοδοσία του.

- Ανοίξτε την ζυγαριά 5΄πριν τη χρήση.
- Για οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόβλημα του ζυγιστικού σας επικοινωνήστε με το

service.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΗ WS-2

1) Οθόνη LED έξι ψηφίων
Απεικόνιση βάρους: “-99999” .. “999999” με ρυθμιζόμενη θέση υποδιαστολής.
Απεικόνιση παραμέτρων, μηνυμάτων, κ.τ.λ.

2) Η κάτω δεξιά τελεία στην οθόνη LED χρησιμεύει σαν ένδειξη “αστάθειας” της ένδειξης βάρους.
Για όσο είναι αναμμένη, η μέτρηση βάρους είναι ασταθής.

3) Τα LED ‘1’,’2’,’3’,’4’ απεικονίζουν την τρέχουσα κατάστασης των τεσσάρων εξόδων ρελέ που
διαθέτει η συσκευή.
Tα LED “O.K.” και “START” δείχνουν την κατάσταση της εισόδου ελέγχου “START”/”STOP”.
Όταν είναι κλειστή η επαφή “STOP” (βλ. Συνδέσεις), ανάβει το LED “O.K.”, όταν είναι κλειστή η
επαφή “START”, ανάβει το LED “START”. Το LED “START” αναβοσβήνει όταν η επαφή “START”
είναι ανοικτή αλλά είναι ενεργή διαδικασία ζύγισης.

4) Πλήκτρα “MENU”, “ENTER”, “NEXT”, “UP”, “DOWN”
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στους περισσότερους χειρισμούς, τα πλήκτρα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

MENU:
Είσοδος / Έξοδος σε μενού ρύθμισης παραμέτρων, ακύρωση μεταβολής αριθμού, επιστροφή
ένα επίπεδο πίσω στη δομή του μενού, προσωρινή διακοπή / ακύρωση διαδικασίας ζύγισης.
Εξοπλισμένο με LED, που ανάβει / αναβοσβήνει ανάλογα με τους χειρισμούς του χρήστη.

ENTER:
Επιλογή λειτουργίας / παραμέτρου, επικύρωση επιλογής / αριθμού, πέρασμα σε επόμενη
παράμετρο.
Εξοπλισμένο με LED, που ανάβει / αναβοσβήνει ανάλογα με τους χειρισμούς του χρήστη.

NEXT ( ΕΠΟΜΕΝΟ ):
Αλλαγή τρόπου μεταβολής αριθμού, πέρασμα σε επόμενο ψηφίο κατά τη διαδικασία μεταβολής
αριθμού. Όταν ξεκινάει η διαδικασία, ο αριθμός που απεικονίζεται μπορεί να αυξομειωθεί μέσω
των πλήκτρων UP / DOWN…
Χρησιμοποιείται επίσης και για να εμφανίσει τον αριθμό που έχει ξεκινήσει η διαδικασία ζύγισης
σε κατάσταση ηρεμίας.

DOWN ( ΚΑΤΩ ) / CAL ( ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ):
Προηγούμενη επιλογή μενού, μείωση ψηφίου/αριθμού κατά τη διαδικασία μεταβολής αριθμού.
Καλιμπράρισμα βάρους (CALIBRATION) όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία και αυτό επιτρέπεται
( βλέπε παράμετρος συστήματος “PASS” ).

UP ( ΕΠΑΝΩ ) / TARE ( ΑΠΟΒΑΡΟ ):
Επόμενη επιλογή μενού, αύξηση ψηφίου/αριθμού κατά τη διαδικασία μεταβολής αριθμού.
Μηδενισμός απόβαρου (TARE) όταν το σύστημα είναι σε ηρεμία.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

“SYS.Par.”: System parameters
Οι παράμετροι συστήματος ρυθμίζονται από το μενού “SYS.Par.”, στο οποίο έχουμε πρόσβαση
όταν σε κατάσταση ηρεμίας πιέσουμε τα πλήκτρα “NEXT” και “MENU” για διάρκεια 7
δευτερολέπτων. Αυτό το μενού αποτελείται από κρίσιμες για τη λειτουργία του ενδείκτη
παραμέτρους.

“Ad.FiLt”: ADC Filter, Φίλτρο μετατροπέα AD
Όσο μεγαλύτερο, τόσο χαμηλότερος ρυθμός δειγματοληψίας ζύγισης ανά δευτερόλεπτο. Αυτό
σημαίνει πως όσο μεγαλύτερο είναι τόσο πιο “αναίσθητος” σε μικρές ή απότομες μεταβολές είναι
ο ενδείκτης.

τιμή: 0 .. 3 προεπιλογή: 1

adc filter : Hz
0 : 16.7
1 : 10
2 : 8,35
3 : 5

“Ad.GAIn”: ADC Gain, Απολαβή μετατροπέα AD
Παίρνει δύο τιμές, 0 και 1. Πρέπει να είναι 0 εάν συνδεθούν δυναμοκυψέλες με ευαισθησία
μεγαλύτερη ή ίση με 20mV/V, ενώ πρέπει να είναι 1 εάν συνδεθούν δυναμοκυψέλες με
ευαισθησία μικρότερη ή ίση με 10mV/V.

τιμή: 0 .. 1 προεπιλογή: 1

0 : gain X 1
1 : gain X 128

“Ad.noiS.”: ADC noise, Επίπεδο θορύβου στην είσοδο δυναμοκυψέλης
Λειτουργεί σαν κατώφλι για απόρριψη θορύβου / μικρομεταβολών.
Όσο μεγαλύτερη τιμή τόσο πιό αναίσθητο γίνεται το σύστημα σε μικρομεταβολές, δηλαδή τόσο
πιο εύκολα θεωρεί την μέτρηση ‘σταθερή’, ταυτόχρονα όμως μεγαλώνει ο χρόνος απόκρισης σε
μικρές μεταβολές βάρους.
Επηρεάζεται από την προηγούμενη παράμετρο System Parameter ADC Gain. Προτεινόμενες
τιμές για ADC Gain==0 είναι 2...15 ενώ για ADC Gain==1 είναι 30...100

τιμή: 1 .. 250 προεπιλογή: 10
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“Ad.driF.”: ADC thermal drift correction,
Διόρθωση θερμικής ολίσθησης του μετατροπέα AD

Απεικονιζόμενες μονάδες ανά δευτερόλεπτο.

τιμή: 0,0 .. 1,0 προεπιλογή: 0,0

Όταν είναι μεγαλύτερη του 0, εξουδετερώνει τις πολύ αργές μεταβολές στην ένδειξη που
συνήθως οφείλονται σε θερμική ολίσθηση της δυναμοκυψέλης και του μετατροπέα AD. Για
παράδειγμα, εάν είναι 0,2 εξουδετερώνει ολίσθηση μικρότερη ή ίση με 0,2 μονάδες ανά
δευτερόλεπτο, δηλαδή 1 μονάδα ανά 5 δευτερόλεπτα, ενώ εάν είναι 0,5 εξουδετερώνει 0,5
μονάδες ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 1 μονάδα ανά 2 δευτερόλεπτα.

“dec.Pnt.”: Decimal Point position
Θέση υποδιαστολής στην απεικόνιση βάρους.

τιμή: 0 .. 5 προεπιλογή: 0

0 : “123456” … 5 : “1.23456”

“reSoL.”: Last digit Resolution
Ανάλυση τελευταίου ψηφίου στην απεικόνιση βάρους.

τιμή: 1, 2, 5 προεπιλογή: 1

“d.FILt.”: Display Filter
Φίλτρο απεικονιζόμενου βάρους. Με τιμή 0 καταργείται τελείως και γίνεται πιο άμεση η απόκριση
ένδειξης στις μεταβολές.

τιμή: 0 .. 10 προεπιλογή: 5

“Pr.Out.n.” (product outputs number)
Ορισμός του αριθμού εξόδων ρελέ για προϊόντα.

τιμή: 1 .. 16 προεπιλογή: 4

“P.1 O.Id”: Product #1 Output ID
Αύξων αριθμός εξόδου ρελέ για προϊόν #1. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει έξοδος για αυτό το υλικό.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 1

“P.2 O.Id”: Product #2 Output ID
Αύξων αριθμός εξόδου ρελέ για προϊόν #2. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει έξοδος για αυτό το υλικό.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 2
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“P.3 O.Id”: Product #3 Output ID
Αύξων αριθμός εξόδου ρελέ για προϊόν #3. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει έξοδος για αυτό το υλικό.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 3

“P.4 O.Id”: Product #4 Output ID
Αύξων αριθμός εξόδου ρελέ για προϊόν #4. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει έξοδος για αυτό το υλικό.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 4

“Zer.O.Id”: Zero Output ID
Ορισμός αύξοντος αριθμού εξόδου ρελέ που ενεργοποιείται όταν η τιμή του βάρους είναι
μηδενική. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 0

“C.E. O.Id”: Cycle End Output ID
Ορισμός αύξοντος αριθμού εξόδου που ενεργοποιείται όταν τελειώσει η φόρμουλα που έχουμε
δηλώσει. Εάν είναι 0, δεν υπάρχει.

τιμή: 0 .. 4 προεπιλογή: 0

“Zer.dEL.”: Zero Output Delay
Ορισμός καθυστέρησης ενεργοποίησης της εξόδου ρελέ όταν η τιμή του βάρους είναι μηδενική ,
σε δευτερόλεπτα.

τιμή: 0.0 .. 3600.0 προεπιλογή: 1.0

“SAFE.ti.”: Safe Emptying Time
Ορισμός ελάχιστου χρόνου ενεργοποίησης της εξόδου ρελέ που ενεργοποιείται όταν τελειώσει η
επιλεγμένη φόρμουλα, σε δευτερόλεπτα.

τιμή: 0.0 .. 3600.0 προεπιλογή: 1.0
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“FunCti.”: Function Mode
Τρόπος λειτουργίας

τιμή: 0 .. 3 προεπιλογή: 0

0 : ζύγιση συνταγών
1 : λειτουργία συγκριτή
2 : λειτουργία συγκριτή με “εξόδους ενεργές πριν τη συμπλήρωση του βάρους”
3 : λειτουργία αδειάσματος

Περιγραφή λειτουργίας συνταγών (Σιλό):
Ορίζουμε τα κιλά του κάθε προϊόντος για παράδειγμα P1: 10 κιλά, P2:5 κιλά και P3: 20

κιλά. Μόλις δώσουμε έναρξη στο σύστημα, ενεργοποιείται το ρελέ εξόδου 1ου προϊόντος μέχρι τα
κιλά που έχουμε ορίσει( 10 κιλά στο παράδειγμα μας). Όταν φτάσουν τα κιλά στην ορισμένη τιμή,
απενεργοποιείται η έξοδος του 1ου ρελέ και οπλίζει η έξοδος του 2ου ρελέ μέχρι να φτάσει τα κιλά
που ορίσαμε( στο παράδειγμα μας 10+5=15 κιλά). Έπειτα όταν φτάσει την τιμή που ορίσαμε το
σύστημα, απενεργοποιεί το 2ο ρελέ κι ενεργοποιεί το 3ο ρελέ μέχρι να πιάσει την τιμή που
ορίσαμε στο P3.Το τελικό βάρος μας ισούται με το άθροισμα όλων τον προϊόντων που έχουμε
ορίσει( για το παράδειγμα μας 10+5+20=35 κιλά).

Περιγραφή λειτουργίας συγκριτή (Ενσάκιση):
Ορίζουμε τα set points για παράδειγμα P1: 10 κιλά, P2:15 κιλά. Πατώντας έναρξη στο

σύστημα μας, δεν έχουμε καμία έξοδο ρελέ ενεργοποιημένη. Όταν φτάσουμε στα κιλά που
ορίσαμε στο P1 τότε ενεργοποιείται η 1η έξοδος ρελέ κι όταν φτάσουμε στα κιλά που ορίσαμε στο
P2 ενεργοποιείται και η 2η έξοδος συγχρόνως με την 1η.Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
αυξομειωθεί η τιμή του βάρους ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι έξοδοι ρελέ.

Περιγραφή λειτουργίας συγκριτή με τις εξόδους ενεργές πριν τη συμπλήρωση του
βάρους:

Ομοίως με τη λειτουργία συγκριτή μόνο που σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχοι έξοδοι
ρελέ στην έναρξη εκκινούν ενεργοποιημένοι και όταν φτάσει το βάρος στα set points που έχουμε
ορίσει, απενεργοποιούνται.

Περιγραφή λειτουργίας αδειάσματος:
Ενεργοποιεί την πρώτη έξοδο όταν δίνουμε έναρξη μέχρι να αφαιρεθεί από το αρχικό

βάρος της ζυγαριάς, η τιμή του βάρους που έχουμε ορίσει στην παράμετρο Pro.1 της
επιλεγμένης συνταγής. Μόλις φτάσει σε αυτή την τιμή, τότε οπλίζει και το δεύτερο ρελέ εξόδου,
μέχρι να φτάσει τα κιλά που έχουμε ορίσει στην παράμετρο Pro.2 αυτής της συνταγής κ.ο.κ. Η
διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις φτάσει στο βάρος που έχει οριστεί για την τελευταία έξοδο.
Εαν για παράδειγμα η ζυγαριά είχε 1000κιλά και η τελευταία έξοδος είχε οριστεί στα 400κιλά, τότε
το σύστημα θα σταματήσει όταν η ένδειξη των κιλών της ζυγαριάς φτάσει στα 600κιλά (ή εαν
πατηθεί στο STOP).

“bAtCH”: Batch Mode
Επαναλαμβανόμενες ζυγίσεις.

τιμή: 0 .. 1 προεπιλογή: 0

Όταν είναι "1", ο χρήστης εισάγει μετά την επιλογή συνταγής (formula) τον αριθμό αυτόματων
επαναλήψεων.
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“bat.PAU”: Batch Pause
Χρόνος αναμονής μεταξύ επαναλαμβανόμενων ζυγίσεων, σε δευτερόλεπτα.

τιμή: 0.0 .. 25.0 προεπιλογή: 0.0

“Comm.”: Communication Mode
Λειτουργία θύρας επικοινωνίας (RS232)

τιμή: 0 .. 3 προεπιλογή: 0

0 : χωρίς επικοινωνία

1 : καταγραφή ιστορικού ζυγίσεων,
εκτύπωση τελευταίας ζύγισης με πίεση του ‘ENTER’ σε κατάσταση ηρεμίας

2 : καταγραφή ιστορικού ζυγίσεων, αυτόματη εκτύπωση στο τέλος της ζύγισης

3 : Συνεχής μετάδοση δεδομένων προς απεικόνιση ή υπολογιστή, “repeater mode”.
Η συσκευή στέλνει ανα 50msec ένα string με το παρακάτω format:
[US/ST] ",GS," [+/-] [ weight] " kg" [LF]
όπου:
[US/ST] είναι 2 χαρακτήρες,

'US' όταν η μέτρηση είναι ασταθής και
'ST' όταν έχει σταθεροποιηθεί

[+/-] είναι το πρόσημο της μέτρησης βάρους
[ weight] είναι η απόλυτη τιμή του βάρους,

αριθμητικοί χαρακτήρες 0 εως 9 και η τελεία '.' για την υποδιαστολή
[LF] είναι ο χαρακτήρας LINE-FEED ('\n'), τέλος γραμμής

Παράδειγμα: για σταθερό βάρος 150,50 κιλά, το string θα είναι
S,GS,+ 150.50 kg

"PASS": Password, Πρόσβαση χρήστη σε κρίσιμες λειτουργίες
Όταν είναι "1" επιτρέπει στον χρήστη την προσπέλαση σε κρίσιμες λειτουργίες / παραμέτρους.

τιμή: 0 .. 1 προεπιλογή: 1

“rESEt”: Reset, Επαναφορά παραμέτρων σε αρχικές ρυθμίσεις
Επιλέγουμε αριθμό, ανάλογα με αυτά που θέλουμε να μηδενίσουμε / επαναφέρουμε.

τιμή: 0 .. 5 προεπιλογή: 0

0 : επιστροφή
1 : μηδενισμός απόβαρου / καλιμπραρίσματος
2 : μηδενισμός συνταγών (formula) και ιστορικού ζυγίσεων (όταν είναι ενεργή η εκτύπωση)
3 : επαναφορά παραμέτρων χρήστη
4 : επαναφορά παραμέτρων συστήματος
5 : συνολική επαναφορά, εκτέλεση όλων των παραπάνω από 1 εως 4
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΤΗ

“USr.PAr.”: User Parameters
Στο μενού “Usr.Par.” έχουμε πρόσβαση κατά την κανονική λειτουργία, όταν το σύστημα είναι σε
κατάσταση ηρεμίας (ένδειξη βάρους χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η διαδικασία ζύγισης) και
πιέσουμε στιγμιαία το πλήκτρο "MENU".

“For. 1” ... “For. 12”: Formula 1 ... Formula 12, Συνταγή 1 ... Συνταγή 12
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "F. xx" ( Formula xx: αριθμός τρέχουσας συνταγής ). Με τα
πλήκτρα “UP” / “DOWN” επιλέγουμε την συνταγή που θέλουμε να ελέγξουμε / μεταβάλλουμε /
εκτελέσουμε. Με το πλήκτρο “ENTER” μπαίνουμε στη συνταγή και ελέγχουμε / μεταβάλλουμε τα
κιλά του κάθε υλικού (product) της. Με το πλήκτρο “MENU” φεύγουμε, αφήνοντας έτοιμη για
εκτέλεση την συνταγή που απεικονίζεται.

“P._____”: Maximum “empty scale” weight, Μέγιστο βάρος "άδειας" ζυγαριάς
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Όταν το βάρος στη ζυγαριά είναι μικρότερο από αυτή την τιμή, αυτή θεωρείται άδεια και μπορεί
να ξεκινήσει / τερματιστεί η διαδικασία ζύγισης. Δεν εφαρμόζεται σε λειτουργία τύπου “συγκριτή”.

τιμή: 0 .. 199990 προεπιλογή: 0 (υποδιαστολή αναλόγως ρύθμισης)

"P.-----": Maximum allowed scale weight, Μέγιστο επιτρεπτό βάρος ζυγαριάς
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Πρέπει να τίθεται στο μέγιστο επιτρεπτό βάρος. Όταν αυτό ξεπεραστεί, η συσκευή εμφανίζει
σφάλμα υπερφόρτωσης.

τιμή: 0 .. 999999 προεπιλογή: 999999 (υποδιαστολή αναλόγως ρύθμισης)

"PAUSΕ": Pause between product outputs, Χρόνος μεταξύ εξόδων υλικών
Εφαρμόζεται μόνο σε λειτουργία τύπου “ζύγισης συνταγών”.
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Διάστημα μεταξύ διακοπής της εξόδου ενός υλικού και της ενεργοποίησης της εξόδου του
επόμενου υλικού, σε δευτερόλεπτα.

τιμή: 0,0 .. 10,0 προεπιλογή: 0,0

"FALL": Product in fall, Υλικό σε πτώση
Εφαρμόζεται μόνο σε λειτουργία τύπου “ζύγισης συνταγών”.
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Ποσότητα υλικού (ανά έξοδο) που πέφτει επιπλέον μετά το κλείσιμο της αντίστοιχης εξόδου.

τιμή: 0 .. 19990 προεπιλογή: 0 (υποδιαστολή αναλόγως ρύθμισης)
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“FILtEr”: Filter, Φίλτρο
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Φίλτρο ολοκλήρωσης για αλγόριθμο προσέγγισης βάρους και απόρριψης κραδασμών / θορύβου,
όσο μεγαλύτερο τόσο πιο αργή η προσέγγιση του βάρους.

τιμή: 0 .. 10 προεπιλογή: 2

“A.tArE”: Auto Tare, Αυτόματο Απόβαρο
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Όταν είναι "1" γίνεται αυτόματος μηδενισμός απόβαρου κατά την έναρξη της διαδικασίας ζύγισης.

τιμή: 0 .. 1 προεπιλογή: 0

“CLOCk”: Clock, Ρολόϊ
Δεν εμφανίζεται όταν η εκτύπωση δεν είναι ενεργή ( System Parameter Print == 0 ).
Ο χρήστης ελέγχει / διορθώνει την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής, που χρησιμεύει στις
εκτυπώσεις.

“HIStor.”: History, Ιστορικό
Δεν εμφανίζεται όταν η εκτύπωση δεν είναι ενεργή ( System Parameter Print == 0 ).
Οδηγεί σε υπο-μενού με 2 επιλογές:

“PrInt”: Print, Εκτύπωση όλων των αποθηκευμένων ζυγίσεων

“CLEAr”: Clear, Καθαρισμός των αποθηκευμένων ζυγίσεων

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΑΡΟΥ
Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας, πιέζουμε το "ΒΕΛΟΣ ΕΠΑΝΩ", εμφανίζεται στην
οθόνη η ένδειξη “tArE“ και μετά πιέζουμε το "ENTER" για επικύρωση ή το “MENU” για
ακύρωση. Εναλλακτικά, πιέζουμε παρατεταμένα το "ΒΕΛΟΣ ΕΠΑΝΩ" για 1 δευτερόλεπτο.
Ο μηδενισμός απόβαρου διαρκεί από 1..3 δευτερόλεπτα και η ένδειξη μηδενίζεται. Σε περίπτωση
αστάθειας του βάρους ή υπερβολικού απόβαρου (αδυναμία μηδενισμού) εμφανίζεται μήνυμα
σφάλματος (βλέπε παρακάτω).

ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ ΒΑΡΟΥΣ
Δεν εμφανίζεται όταν System Parameter Pass == 0.
Όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση ηρεμίας, τοποθετούμε στη ζυγαριά γνωστό βάρος
( μεγαλύτερο αν είναι δυνατόν από το μισό του μέγιστου βάρους ). Με την ένδειξη βάρους
σταθερή, πιέζουμε το "ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΩ", εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “CALIbr.” και μετά
πιέζουμε το "ENTER". Με τα πλήκτρα “ΝΕΧΤ” / "ΠΑΝΩ" / "ΚΑΤΩ" διορθώνουμε την ένδειξη
στο επιθυμητό βάρος, και πατάμε το "ENTER" ("MENU" για ακύρωση). Σε περίπτωση
αδυναμίας καλιμπραρίσματος εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος (βλέπε παρακάτω).
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ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΖΥΓΙΣΗΣ
Ο μετρητής αυξάνεται κάθε φορά που ξεκινάει επιτυχώς διαδικασία αυτοματισμού.
Για να τον δει ο χρήστης, μπορεί να πατήσει στιγμιαία το πλήκτρο "NEXT" όταν η απεικόνιση
δείχνει το τρέχον βάρος, σε κατάσταση ηρεμίας ή και κατά την εκτέλεση αυτοματισμού. Η ένδειξη
που εμφανίζεται είναι της μορφής "Cn xxx", για περίπου 1.5 δευτ. και μετά επιστρέφει στην
τρέχουσα ένδειξη βάρους.
Για να μηδενιστεί ο μετρητής, ο χρήστης πρέπει είτε να πατήσει το "NEXT" παρατεταμένα
(πάνω από 1.2 δευτ), όταν η συσκευή δεν εκτελεί αυτοματισμό, είτε να επανεκκινήσει τον
ενδείκτη.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Σε περίπτωση που από τη συσκευή ανιχνευθεί κάποια δυσλειτουργία, εμφανίζεται στην οθόνη το
μήνυμα “Er. X”, οπου X είναι ο κωδικός αριθμός σφάλματος.

Με πάτημα του πλήκτρου “MENU” το σφάλμα μηδενίζεται και η συσκευή συνεχίζει από εκεί που
ήταν ή εκτελεί επανεκκίνηση.

Σε πολλά σφάλματα, υπεύθυνες είναι κάποιες κακές ή λανθασμένες συνδέσεις οπότε συνιστάται
έλεγχος καλωδίωσης / τοπολογίας συνδέσεων.

# Περιγραφή
1 Πρόβλημα στις Παραμέτρους Συστήματος ( System Parameters Error )

Πιθανές αιτίες:
Μεγάλη αστάθεια στην γραμμή τροφοδοσίας.
Υπερβολικά ηλεκτρικά παράσιτα στην εγκατάσταση, κακή γείωση θωράκισης καλωδίου.
Διακοπή τροφοδοσίας σε κρίσιμη στιγμή (κατά την διόρθωση των παραμέτρων).

Λύση:
Διόρθωση παραμέτρων συστήματος.

2 Πρόβλημα στις Παραμέτρους Χρήστη ( User Parameters Error )
Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Επαναφορά / Διόρθωση παραμέτρων χρήστη.

( System Parameter Reset = 3 )
3 Πρόβλημα στις παραμέτρους Βάρους ( Weight Calibration Error )

Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Επαναφορά / Διόρθωση παραμέτρων βάρους.

( System Parameter Reset = 1 )
4 Πρόβλημα στα Δεδομένα Συνταγών ( Recipes Memory Error )

Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Επαναφορά / Διόρθωση συνταγών.

( System Parameter Reset = 2 )
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5 Πρόβλημα στο μετατροπέα AD ( ADC Converter Error )
Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Εάν το πρόβλημα επανεμφανίζεται μετά απο επανεκκίνηση, είναι πιθανό να έχει βλάβη ο
μετατροπέας AD.

6 Πρόβλημα στις παραμέτρους συστήματος αντιστοίχισης εξόδων ( Output ID Error )
Πιθανές αιτίες:
Κάποιες παράμετροι που αντιστοιχίζουν εξόδους αυτοματισμού με τα Relay της
συσκευής έχουν λάθος τιμή (επικαλύψεις, δύο έξοδοι που απευθύνονται στο ίδιο Relay).

Λύση:
Διόρθωση παραμέτρων συστήματος.

7 Πρόβλημα με Εξωτερικές Μονάδες Επέκτασης Εξόδων
( External Output Boards Error )
Πιθανές αιτίες / Λύσεις:
Εάν εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της συσκευής μπορεί να είναι λανθασμένες
παράμετροι συστήματος που ορίζουν αριθμό συνολικών εξόδων αυτοματισμού.
Εάν εμφανίζεται σε τυχαίες στιγμές είναι πρόβλημα στην καλωδίωση.

8 Βάρος μεγαλύτερο του επιτρεπτού ( Over-Weight Error )
Εμφανίζεται όταν κάποια συνταγή έχει βάρος μεγαλύτερο του επιτρεπτού ή σε
περίπτωση που το μετρούμενο βάρος στη ζυγαριά ξεπεράσει το όριο.

9 Εκτός περιοχής ( Out of Range )
Κατά το μηδενισμό απόβαρου: Υπερβολικό βάρος στη ζυγαριά.
Κατά το καλιμπράρισμα: Κακό ταίριασμα παραμέτρων απεικόνισης ή απολαβής
μετατροπέα AD.

10 Αστάθεια ζύγισης ( Weight Not Stable )
κατά τη διάρκεια του μηδενισμού απόβαρου.

11 Πρόβλημα στο Ρολόι Πραγματικού Χρόνου ( Real Time Clock Error )
Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Ρύθμιση ώρας/ημερομηνίας.

12 Σφάλμα στις καταγραφές ζύγισης ( Records Error )
Πιθανές αιτίες: Παρόμοιες με σφάλμα 1.

Λύση:
Μηδενισμός καταγραφών ( User Menu - History - Clear ).



15

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ WS-2
Τροφοδοσία : 10 ... 24Vac, 10 ... 32Vdc (+/- 10% )

Μέγιστη κατανάλωση: 500mA @ 10Vac / 10Vdc, 200mA @ 32Vdc / 24Vac

Δυναμοκυψέλη
‘LOAD CELL’ :

Τύπος σύνδεσης:
Τροφοδοσία:
Ευαισθησία:

6 ή 4 αγωγών
5Vdc ± 5%, 120mA ( έως 8 κυψέλες των 350Ω )
1,5mV/V ... 80mV/V

Έξοδοι Τύπος:
Αντοχή:

4 * Relay, 2 * SPDT, 2 * SPST
3A @ 120Vac, 2A @ 32Vdc

Είσοδος
αυτοματισμού
‘REMOTE’ :

“START”/”STOP”:
“FORMULA SELECT”:

5Vdc / 10mA
5Vdc / 20mA

Σειριακή θύρα ‘SERIAL’ : RS232 bidirectional port @ 9600bps

Σύνδεση επεκτάσεων ‘EXP.’ : I2C 5Vdc / 20mA
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Κλέμμα “SERIAL”: Σύνδεση σειριακής θύρας RS-232 σε εκτυπωτή.
Κλέμμα “EXP.”: Σύνδεση μονάδων επέκτασης
Κλέμμα “LOAD CELL”: Σύνδεση δυναμοκυψέλης 6 αγωγών (αντισταθμίζει το σφάλμα ζύγισης
λόγω του καλωδίου).
Κλέμμα “REMOTE”: Σύνδεση μπουτόν START και STOP στην είσοδο αυτοματισμού. Η
διαδικασία ζύγισης ξεκινάει με στιγμιαίο πάτημα του START και διακόπτεται άμεσα με πάτημα
του STOP. Προαιρετική σύνδεση επιλογέα συνταγής.
Κλέμμα “SUPPLY”: Σύνδεση τροφοδοσίας, είτε AC από μετασχηματιστή, είτε DC από
τροφοδοτικό συνεχούς τάσης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Κλέμμα “LOAD CELL”: Σύνδεση δυναμοκυψέλης 4 αγωγών. Οι επαφές S-,S+ πρέπει να
γεφυρωθούν με τις I-, I+ αντίστοιχα ( με κοντά καλώδια επάνω στην κλέμμα ).
Κλέμμα “REMOTE”: Σύνδεση διακόπτη START/STOP στην είσοδο αυτοματισμού. Η
διαδικασία ζύγισης ξεκινάει με κλείσιμο του διακόπτη και διακόπτεται άμεσα με το άνοιγμα του.
Προαιρετική σύνδεση επιλογέα συνταγής.
Κλέμμα “SUPPLY”: Σύνδεση τροφοδοσίας συνεχούς τάσης DC, ο αρνητικός πόλος συνδέεται
απευθείας στη ‘γη’ της συσκευής. Αυτή η σύνδεση προτείνεται όταν στην ίδια τροφοδοσία
συνδέονται και άλλες μονάδες WS-2 ή μονάδες επέκτασης εξόδων ή άλλες μονάδες
αυτοματισμού που συνδέονται με αυτήν.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Συνδέσεις μονάδων επέκτασης εξόδων WSXT-2

Μπορούν να συνδεθούν εώς 3 μονάδες WSXT-2 που παρέχουν 4 εξόδους Relay η καθεμία. Οι
μονάδες αυτές μπορούν να έχουν την ίδια πηγή τροφοδοσίας με τη μονάδα WS-2, εφ’όσον αυτή
έχει δυνατότητα παροχής ρεύματος για αυτές.

Ο έλεγχος τους γίνεται μέσω της 3-πολικής κλέμμας ‘EXP.’ που εκθέτει η WS-2, με σύνδεση των
επαφών μία προς μία, όπως είναι αριθμημένες. Το καλώδιο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
κοντό και να μην οδεύει παράλληλα με καλώδια ισχύος, για να αποφευχθεί η πιθανότητα
επηρεασμού από παράσιτα.

Στην κάθε μονάδα WSXT-2 πρέπει να τεθεί ο μικροδιακόπτης διεύθυνσης ‘ADDRESS’ όπως
φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑΣ WSXT-2
Τροφοδοσία: 10 ... 24Vac, 10 ... 32Vdc (+/- 10% )

Μέγιστη κατανάλωση: 100mA @ 10Vac / 10Vdc, 40mA @ 32Vdc / 24Vac

Έξοδοι Τύπος:
Αντοχή:

4 * Relay SPST
3A @ 120Vac, 2A @ 32Vdc

Σύνδεση επεκτάσεων: I2C 5Vdc
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