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Antti-Teollisuudesta toimitettavat vaaka-anturit ovat 20 000 kg:n antureita, joten kuivurin kokonaismassa saa 
olla 80 000 kg. Jos massa ylitetään hieman, niin se aiheuttaa ainoastaan epätarkkuutta mittaukseen.

Vaaka-anturien asennus edellyttää kuivurin jalkojen lyhennystä 121,5 mm. Kts. kuva seuraavalla sivulla.

VAAKA-ANTUREIDEN ASENNUS:

Anturit, jotka tulevat Antti-Teollisuudelta sisältävät täydelliset asennusosat kuivurin jalustan jalkaan. Antureita 
tarvitaan vähintään 2 kpl, jotta päästään mittaustarkkuuteen ±100 kg. Jos asennetaan vaaka-anturit jokaisen 
jalan alle yht. 4 kpl päästään teoriassa mittaustarkkuuteen 1 kg. Em. edellyttää, että kuivuriin tulevat ja siitä 
lähtevät putket ovat varustettuja jousto-osilla. Kuivuri johon vaaka-anturit asennetaan pitää olla sisätilassa ja 
kuivuri ei saa ottaa kiinni kuivaamon rakenteisiin. 

Huom! Jos 2 kpl antureita, niin ne asennetaan kuivurin kahden samalla sivulla olevan tukijalan alle (kts. 
Kuva).

Jalusta päältä päin katsottuna

Jalusta Jalusta

Vaaka-anturi
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Vaaka-anturin ylempi levy (ylälevy) hitsataan jalkaan kiinni tai pultataan betonilaattaan kiila-anturien avulla. 
Huom! Varsinainen anturiosa ei saa olla paikoillaan ylä- ja alalevyjen välissä hitsattaessa levyjä kiinni jalkaan tai 
tartuntaan.

Vaaka-anturilta tuleva kaapeli on suositeltavaa sijoittaa suojaputkeen. Kaapelin vapaa pää kytketään  paxs 
paneelimittarin takana olevaan riviliittimeen. Kytkentäohje kohdassa mittarin peruskytkennät.

Vaakapääte eli panelimittari suositellaan asennettavaksi keskuksen kanteen. Asennusohje kohdassa mittarin 
asennus paneliin.

Antureilta tulevat kaapelit voidaan katkaista tai jatkaa tarvittaessa, jos pituus ei ole sopiva. Jatkettaessa kaa-
pelia tulee jatkojohtimen ehdottomasti olla häiriösuojattua kaapelia, esim. hyväksi todettu JAMAK-C 2x(2+1)
x0,5. Anturit kytketään rinnan. Kahden anturin kaapelit mahtuvat suoraan panelimittarin riviliittimen alle. Jos 
antureita on 4 kpl suositellaan käytettäväksi yhdisterasiaa. Antureilta tulevat kaapelit yhdistetään yhdisterasi-
assa ja yhdisterasialta lähtee vain yksi kaapeli panelimittarille.
Kaikki liitokset on syytä juottaa, jotta huono kosketus ei aiheuta väärää punnitustulosta. 

Yleistä tietoa vaakapäätteestä eli paxs panelimittarista:

Paxs panelimittari on tarkoitettu venymäliuska-antureille massan punnitukseen. Mittarissa on vapaita kortti-
paikkoja, joihin on mahdollista hankkia lisävarusteena seuraavanlaiset lähtökortit:

Jos halutaan lisätoimintoja:

- Analogia lähtökortti (4 – 20 mA ), jos halutaan saada massalukema myös logiikan näyttöön  ( edellyt-
tää, että kuivaamon ohjauskeskus on Antti-logicontrol ). Parametrien asetus kerrottu myöhempänä.

- Liikennöintikortti RS232 tarvitaan jos halutaan tulostaa massalukemat paneelimittarin näytöltä. Para-
metrien asetus kerrottu myöhempänä.

Lue seuraavat käyttöönotto-ohjeet ensin huolellisesti läpi ja suorita sen jälkeen 
käyttöönotto ja –ohjelmointi vaihe vaiheelta.

VAIHE 1        PAKETIN PURKU

Sisältö:

*PAXS mittari
*asennussarja (kiinnitetty mittariin)
*panelin reunatiiviste (irtonainen musta kumi)
*käyttäjän ohjekirjanen (englanti)
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KUVA SIVULTA

Asennussarja

Pidike

Paina alas

Vedä
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Suojapahvi
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VAIHE 2   KOTELON AVAUS SEKÄ KORTTIEN, JUMPPEREIDEN JA LAATU    
  YKSIKÖN ASENNUS

VAROITUS: SÄHKÖSHOKIN VAARA. ENNEN VIRRAN KYTKEMISTÄ VARMISTA, ETTÄ MITTA-
RIN RUNKO ON ASENNETTU OIKEIN KOTELON SISÄLLE.

Perusmittarikäytössä mittaria ei tarvitse avata, mutta täytettäessä korttipaikkoja saatavissa olevilla kor-
teilla, lisättäessä mittariin näytettävä laatuyksikkö tai jumppereiden tilaa on mittari avattava. Mittarin pääpiiri-
kortti, josta selviää kunkin kortin paikka ja jumpperikytkennät, on esitetty seuraavalla sivulla olevassa kuvas-
sa.

Mittarin runko irrotetaan kotelosta painamalla voimakkaasti alas kotelon perässä olevista sormiurista ja vetä-
mällä ulospäin. Painettaessa sormiurista pidikeruuvit pitäisivät tällöin irrota kotelossa olevista hahloista. Irrota 
ensin toinen pidike ja sitten toinen toiselta puolelta. Kun pidikkeet ovat vapaat irtoaa runko kotelosta vetämäl-
lä. Asennussarjakiinnike voidaan irrottaa tämän jälkeen.

 Kun mittari on nyt avattu on vapaat korttipaikat nähtävissä pääpiirikortissa (maks. 3kpl). Ennen kuin asennat 
kortin, katso seuraavalla sivulla olevasta kuvasta missä kyseistä korttia vastaava paikka sijaitsee. Korttien 
asennuksen jälkeen mittari asennetaan takaisin koteloon ja varmistetaan, että kotelo on huolellisesti suljettu. 
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Jumppereiden asetuksia ei tavallisesti tarvitse muuttaa. Ennen käyttöönottoa on kuitenkin hyvä tarkastaa, 
että jumpperien asetus on kuvan mukainen.

Mahdollisten lisäkorttien asennuksen jälkeen mittari asennetaan takaisin koteloon ja varmistetaan, että kote-
lo on huolellisesti suljettu.
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VAIHE 3     MITTARIN ASENNUS PANELIIN

Paneliin työstetään alla olevan kuvan kokoinen aukko (92x45) ja aukon reunalta on lisäksi jätettävä alue tyh-
jäksi asennuksilta kuvan mukaisesti (54x140). Mittari työnnetään aukkoon takaosa edellä ja kiinnitetään käyt-
täen hyväksi asennussarjaa. Tiiviste tulee asentaa paneliaukon ympärille mittarin ja panelin väliin. Asennuk-
sen jälkeen panelin suojaluokitus etupuolella on IP 65. Panelin sisällä ei tule esiintyä kosteutta eikä pölyä.

VAIHE 4      MITTARIN PERUSKYTKENNÄT

Kuivurin ohjauskeskuksesta ohjaussulakkeen takaa voi ottaa syötön 230 V paneelimittarille.

Peruskäytössä kytketään vain vaakanäytön takaosassa sijaitsevat liittimet 1-6. Liittimet 7-10 ovat käyttäjätu-
loliitäntöjä, joita ei tarvitse kytkeä. Liittimet 12-15 tulevat käyttöön, mikäli näytön sisään on asennettu sarja-
liikennekortti ( RS232 ) tulostinta varten. Liittimet 16-19 tulevat käyttöön, mikäli näytön sisään on asennettu 
analogiakortti. Analogiakortti mahdollistaa vaa´an lukeman siirtämisen logiikkakeskuksen paneelinäytölle tai 
PC -valvomolle. Liittimet 20-25 eivät ole käytössä.

MITAT (mm)

MITTARIN VAATIMA PUHDAS ALUE

PANELIN AUKKO
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VAA´AN KYTKENTÄ; 2 ANTURIA

Paneelimittarin kytkentä kahdella ja neljällä anturilla. (Huom! Käytettäessä neljää anturia tarvitaan 
kytkentärasia).
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VAA´AN KYTKENTÄ; 4 ANTURIA
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VAIHE  5      VIRRAN KYTKENTÄ

VAROITUS: SÄHKÖSHOKIN VAARA. ENNEN VIRRAN KYTKEMISTÄ VARMISTA, ETTÄ MITTA-
RIN RUNKO ON ASENNETTU OIKEIN KOTELON SISÄLLE.

Kytke tuloviestit päälle vasta vaiheessa 7. 

Kytke virta päälle mittariin. Mittarin näyttöön tuleviin merkkeihin ei tule kiinnittää tässä vaiheessa huomiota. 
Jos näyttöön ei ilmesty mitään on käyttöjännitteen  jännitetaso ja kytkennät tarkistettava.

VAIHE  6                OHJELMOINTI

OHJELMOINNIN PERUSTEET

Mittarin ohjelmointi suoritetaan etupanelin näppäimillä. Oikean toiminnon aikaansaamiseksi on tärkeää 
ohjelmoida mittari niin, että se vastaa sovelluksen tarkoitusta. Ohjelmointi on jaettu yhdeksään ohjelmointi-
valikkoon (1…9). Kunkin ohjelmointivalikon alla määritellään yksi toimintakokonaisuus. Ohjelmointivalikkoon 
sisältyy tietty määrä parametrejä, joiden asetusarvoja muuttamalla asetetaan mittarille halutut ominaisuudet 
(ks. Seuraavalla sivulla). 

Jos on hankittu lisävarusteena RS232 kortti pitää 7 srl parametrit asettaa kohdalleen. 

Jos on hankittu lisävarusteena analogiakortti pitää 8 out parametrit asettaa kohdalleen.

• Ohjelmointivalikko 1. Määritetään tuloviestin asetukset ja haetaan mittarin oikea skaalaus.
• Ohjelmointivalikko 2. Asetetaan mittarin RST -painikkeelle nollaus toiminto eli taaraus
• Ohjelmointivalikko 3. Nämä asetukset tehdään mikäli mittariin on asennettu analogiakortti logiikkakes-

kukseen liittämistä varten*.
• Ohjelmointivalikko 4. Nämä asetukset tehdään mikäli mittariin on asennettu sarjaliikennekortti tulosti-

meen liittämistä varten.
• Ohjelmointivalikko 5. Tehdasasetusten palautus ja näytön kirkkaudensäätö.

*Optio

Mittarissa on tässä opastettujen toimintojen lisäksi lukuisia muita toimintoja, joista saa lisätietoa mittarin mu-
kana toimitettavasta ohjekirjasta.
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OHJELMOINTIKAAVIO:
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PERUSASETUKSET LISÄASETUKSET (EI MUUTOKSIA NÄIHIN ASETUKSIIN) OPTIOASETUKSET
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Näytön tila

Asiakkaan valitsema 
näytettävä yksikkö

Hälytysnäytöt

Näppäimet

KUVAUS
Näyttötilan valinta

Vaihtaa mittarin ohjelmointitilaan
Toimintonäppäin 1, painettaessa 3 s saadaan toissijainen toiminto
Toimintonäppäin 2, painettaessa 3 s saadaan toissijainen toiminto
Toimintonäppäin 3, johon ohjelmoidaan yleensä jokin reset-toiminto

KUVAUS
Lopettaa ohjelmoinnin ja palauttaa näytön normaaliin käyttötilaan
Tallettaa asetetun arvon parametrille ja siirtyy seuraavaan parametriin
Lisää muokattavan parametrin oloarvoa yhdellä yksiköllä
Vähentää muokattavan parametrin oloarvoa yhdellä yksiköllä
Pidentää painettuna ja painettaessa samalla F1    tai F2    parametrin arvo muuttaa 
tuhannella

KUVAUS
Mittarin tallettama maksimiarvo on nyt luettavissa näytöltä
Mittarin tallettama minimiarvo on nyt luettavissa näytöltä
Summaavan laskimen arvo on nyt luettavissa näytöltä
Kertoo esiasetusarvon 1 tilan (ON/OFF)
Kertoo esiasetusarvon 2 tilan (ON/OFF)
Kertoo esiasetusarvon 3 tilan (ON/OFF)
Kertoo esiasetusarvon 4 tilan (ON/OFF)

NÄPPÄIN
DSP

PAR
F1
F2
RST

NÄPPÄINTOIMINNOT MITTARIN OLLESSA OHJELMOINTITILASSA

NÄPPÄIN
DSP
PAR
F1
F2
RST

NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄT INDIKAATTORIT

INDIKAATTORI
MAX
MIN
TOT
SP1
SP2
SP3
SP4

NÄYTÖN ULKOASU JA ETUPANELIN NÄPPÄIMET:
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LYHYT OPASTUS ENNEN OHJELMOINTIA

Ohjelmointi aloitetaan painamalla PAR-näppäintä, jolloin mittari siirtyy ohjelmointivalikon valintatilaan.

Muokattava ohjelmointivalikko valitaan painamalla F1-näppäintä niin monta kertaa, että halutun toimintoko-
konaisuuden sisältämä ohjelmointivalikko näkyy näytöllä.

Painettaessa nyt uudelleen PAR-näppäintä tulee ensimmäinen muutettava parametri näyttöön. Näyttö vuo-
rottelee Näyttö 1:n (parametri) ja Näyttö 2:n (parametrin asetusarvo) välillä.

Parametrin arvoa muutetaan askeltamalla F1- ja F2-näppäimillä kunnes haluttu asetusarvo on saavutettu. 
Kun parametri on oikein määritelty, se tallennetaan ja siirrytään seuraavaan muutettavaan parametriin pai-
namalla PAR-näppäintä. Ohjelmointia jatketaan näin, kunnes kaikki muutettavat asetusarvot on käyty lävitse. 
Lopuksi DSP-näppäintä painamalla mittari palautuu näyttötilaan.

Jos eksyt tai sekaannut ohjelmoinnin aikana paina DSP-näppäintä ja aloita ohjelmointi alusta.

Seuraavaksi käydään läpi ohjelmointivalikko 1, jossa tehdään vaa´an perusskaalaus.
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Paina Parametri Arvo tai 
tila

Selite

Pro No Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

Pro 1-Inp Valitaan perusasetusvalikko (1-1Np) painamalla kerran toimintonäp-
päintä

raN6e 0.02V Sisääntulosignaalin jännitetason valinta, ei muuteta tehdasasetusta 
(0.2V / 0.02V)

deCpt 0.00 Desimaalipisteen paikan määritys. Arvoa muutetaan painikkeilla  

  ja    .                       (0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)

2X deCpt 0 Poistetaan käytöstä desimaalit asettamalla arvoksi 0 

roVnd 1
Pyöristyksen määritys. Arvoa muutetaan painikkeilla   ja          
.                     (01, 02, 05, 10, 20, 50, 100)

3X roVnd 10 Asetetaan pyöristyksen arvoksi 10, jolloin mitattu massa pyöristetään 
lähimpään kymmeneen kg:aan

fILtr 1.0 Digitaalinen näyttöarvon suodatus. Arvoa muutetaan tarvittaessa painik-
keilla  

   ja         . (0-25)*

baNd 10 Suodatuksen vaihtelualueen määrittely. Arvoa muutetaan tarvittaessa 
painikkeilla    

   ja         . (0-250)**

pts 2 Skaalauspisteiden määrä, ei muuteta tehdasasetusta (2-16)

styLe key Skaalausmenetelmän valinta. Käsinsyöttö tai määritys tämänhetkisestä 
signaalista (key tai apLy)

styLe apLy Valitaan määritys tämänhetkisestä signaalista (apLy)

1Np 1
*
****

Ensimmäisen kalibrointipisteen (1NP 1) signaalin tämänhetkinen arvo. 
Kirjoita lukema muistiin oheiseen taulukkoon.

OHJELMOINTIVALIKKO 1 – TULOVIENSTIN ASETUKSET JA MITTARIN 
PERUSSKAALAUS

Paina vaa´an näppäintä PAR kerran. Kun näytössä lukee PRO painele näppäintä F1 ^  kunnes näytöllä on 
1-INP. Siirry näppäimellä PAR valikossa eteenpäin ja vaihda asetuksia näppäimellä F1^
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dsp 1 0 Ensimmäisen kalibrointipisteen näyttölukeman määritys 0, ei muuteta 
tehdasasetusta (-19990 - 99999)

1Np 2 **** Ei muutoksia 

dsp 2 **** Ei muutoksia

pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

pro 1-1Np Valitaan 1-INP valikko

10X 1Np 2 **** Määritetään toisen kalibrointipisteen arvo. Arvo saadaan lisäämällä 
lukuun 20.000 aiemmin muistiin kirjoitettu (1NP 1) arvo.***

dsp 2 80000 Toisen kalibrointipisteen näyttölukeman määritys. Asetetaan arvoksi 

80000, painikkeilla    ja         ***

Pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

end Poistutaan ohjelmointitilasta

INP1 Antureita tuleva jänniteviesti, kun kuivurissa ei ole kuormaa(0kg).

INP2 Laskennalinen antureilta tuleva jänniteviesti täydellä kuormalla (80 000kg). INP 2 = 
INP 1 + 20.000

* Digitaalisen suodatuksen taso määritellään aikavakion avulla välille 0-25s. Suodatus kasvaa arvoa suurentamalla. 
Suodatuksen kasvattaminen parantaa näytön luettavuutta, jos näyttöarvo vaihtelee runsaasti.
** Parametrillä asetellaan vaihteluraja jonka sisällä digitaalinen suodatus pysyy aktiivisena, mikäli vaihteluraja ylittyy 
suodatus kytkeytyy pois päältä ja lukema on välittömästi luettavissa näytöltä

*** Painettaessa     -painiketta yhdessä    tai   -painikkeen kanssa, muuttuu arvo yhdellä painal-
luksella 1000:lla
**** Tapauskohtainen arvo
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Paina Parametri Arvo tai 
tila

Selite

Pro No Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

2X Pro 2-fNC Valitaan aputoimintovalikko (2-fNC)

usr-1 NO Käyttäjätulon 1 toiminto, ei muutoksia

usr-2 NO Käyttäjätulon 2 toiminto, ei muutoksia

usr-3 NO Käyttäjätulon 3 toiminto, ei muutoksia

f1 NO Toimintopainikkeen 1 toiminto, ei muutoksia

F2 NO Toimintopainikkeen 2 toiminto, ei muutoksia

17X F2 Print Valitaan toimintopainikkeelle 2 tulostus (print) toiminto.*

rst NO Reset-painikkeen toiminta. Haetaan valikosta kohta (rst). (no, rel, d-rel, 
bat, r-tot, r-hi, r-lo, r-hl, d-lev)

rst reL Haetaan reset- painikkeelle toiminto (reL), jolloin vaa’an taaraus tapah-
tuu                        

         -painikkeesta.

Sc-F1 NO Toimintopainikkeen 1 lisätoiminto, ei muutoksia

Sc-F2 NO Toimintopainikkeen 2 lisätoiminto, ei muutoksia

Pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

EnD Poistutaan ohjelmointitilasta

*Vain jos käytössä on vaakapäätteen sarjaliikenneporttiin liitettävä tulostin.

OHJELMOINTIVALIKKO 2 - NOLLAUS TOIMINNON ASETUS

Seuraavassa ohjelmointivalikossa (2-FNC) tehdään RST napille näytön resetointi eli saadaan senhetkinen 
massa taarattua.

Paina vaa´an näppäintä PAR kerran. Kun näytössä lukee PRO painele näppäintä F1^ kunnes näytöllä on 
2-FNC. Siirry näppäimellä PAR valikossa eteenpäin ja vaihda asetuksia näppäimellä F1^



18

Vaaka

01-2020Antti-Teollisuus Oy

Sarjaliikennekortin asetukset
Paina Parametri Arvo tai 

tila
Selite

Pro No Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön 
(NO)

7X Pro 7-Ovt Valitaan sarjaliikennekortin asetukset (7-srL)

baud 2400 Määritetään liikennöinti nopeudeksi 2400 Baud, painikkeilla  

 ja              
(300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200)

data 7 Määritetään databittien määräksi 7,    

painikkeilla   ja         (7, 8)                 

par NO Valitaan ei pariteettia,           

painikkeilla   ja                         (no, odd, even)

Addr 0 Osoitteeksi 0.

Abrv yes Hyväksytään lyhennesiirto, antamalla arvoksi yes

Opt NO Tulostettavien parametrien valinta, arvoksi no.

Pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön 
(NO)

EnD Poistutaan ohjelmointitilasta

OHJELMOINTIVALIKKO 7 – SARJALIIKENNÖINNIN OHJELMOINTI

PAXD-mittariin optiona saatavan sarjaliikennöinnin ohjelmointi suoritetaan tämän valikon alla. Sarjaliiken-
nöinti mahdollistaa tulostimen käytön. Kommunikoinnin mahdollistamiseksi mittarin RS232 liikennöintiasetuk-
sille asetetaan sopivat parametrit, jotka ovat samat kuin liitettävällä tulostimella. 

Paina vaa´an näppäintä PAR-kerran. Kun näytössä lukee PRO painele näppäintä F1^ kunnes näytöllä on 
7-SRL. Siirry näppäimellä PAR valikossa eteenpäin ja vaihda asetuksia näppäimellä F1^.
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Analogiakortin asetukset
Paina Parametri Arvo tai 

tila
Selite

Pro No Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön 
(NO)

8X Pro 8-Ovt Valitaan lähtökortin asetukset (8-Ovt)

type 4-20 Analogiakortin lähtösignaalin tyypin määritys.       
(4-20mA, 0-10V, 0-20mA)

asIN 1NP Lähtösignaalin arvon määritys, valitaan hetkellinen näyttöarvo. (inp, 
hi, lo, tot)

aN-LO 0 Lähtösignaalin alarajan skaalaus.

AN-HI 80000 Lähtösignaalin ylärajan skaalaus. Muutetaan 
arvoon 80000, painikkeilla 

       ja          .

vdt 2.0 Lähtösignaalin päivitysnopeus. Muutetaan arvoon 2.0s, painikkeilla  

        ja          .

Pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön 
(NO)

EnD Poistutaan ohjelmointitilasta

HUOM. TIEDONSIIRTO MITTARILTA ONNISTUU MYÖS ILMAN KOMENTOJONON KIRJOITTAMISTA, 
KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMOINTIVALIKOSTA 2 ASETETTAVA TULOSTUSPYYNTÖ – TOIMINTOA

OHJELMOINTIVALIKKO 8 – ANALOGIALÄHDÖN ALUSTAMINEN

Tässä valikossa mittarilta lähtevä analogiasignaali asetetaan logicontrolille sopivaksi. Analogiakortin käyttö 
mahdollistaa massatiedon siirtämisen logicontrolin näytölle.

Paina vaa´an näppäintä PAR-kerran. Kun näytössä lukee PRO painele näppäintä F1^kunnes näytöllä on 
8-Out. Siirry näppäimellä PAR valikossa eteenpäin ja vaihda asetuksia näppäimellä F1^.
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Paina Parametri Arvo tai 
tila

Selite

Pro No Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

9X Pro 9-fCS Valitaan huoltovalikko (9-fCS)

d-Lev 3
Näytön kirkkauden säätö, painikkeilla    ja                 
(0-15)

Code 66
Tehdasasetusten palautus koodilla 66, valitaan painikkeilla     ja  

            

Pro NO Siirtyminen ohjelmointitilaan (PRO) tai poistuminen perusnäyttöön (NO)

EnD Poistutaan ohjelmointitilasta

OHJELMOINTIVALIKKO 9 – TEHDASASETUSTEN PALAUTUS JA NÄYTÖN
 KIRKKAUS

Tässä valikossa voidaan ongelmatilanteissa palauttaa tehdasasetukset ja säätää näytön kirkkautta.
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Ongelma Mahdollinen syy ja korjausehdotus

Näyttö on pimeä Ei käytttöjännitettä. Tarkista käyttöjännitteen taso ja käy vielä läpi käyttöjännitekytkennät
Ohjelmointitilaan ei 
pääse

Ohjelmointi on estetty ulkoisesti tai ohjelmallisesti. Lukituskoodi ohittaa lukituksen.

Näytöllä "OLOL" 
-ilmoitus

Tulosignaalin taso on liian alhainen. Mittaa tulosignaalin taso.

Näytöllä "ULUL" 
-ilmoitus

Tulosignaalin taso on liian korkea. Mittaa tulosignaalin taso.

Näyttö vaeltelee 
holtittomasti

Näyttö asettuu liian herkäksi tai tuloviestikytkennät heikosti suoritettu tai viestiä lähettävä 
laite viallinen. Käy läpi Ohjelmointivalikosta 1 suodatusparametrit, näytön pyöristys ja tulovi-
estin skaalaus ja tarkista tuloviestikytkennät ja varmista viestiä lähettävän laitteen kunto.

Haluttuun ohjelmointi-
valikkoon tai parame-
treihin ei pääse

Ohjelmointivalikon vaatimaa lisäkorttia ei ole asetettu tai kortti on kytketty huonosti. Asenna 
tarvittava kortti tai tarkista kortin asennus.

Err 1-5 ilmestyy 
näytölle*

Ota yhteys laitteen toimittajaan.

VIANETSINTÄ

Jos mittari ei toimi halutulla tavalla tee seuraavat tarkastukset ja tarkista mittarin toiminta uudelleen.

*mittari suorittaa käynnistettäessä toimintatestauksen, mikäli laite ei toimi oikein palauttaa mittari näytölle 
virhekoodin (Err 1, Err 2, Err 3, Er 4 ja Err 5). Virhekoodin ilmestyessä näytölle on syytä ottaa yhteyttä lait-
teen toimittajaa.
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Antti-Teollisuus Oy myöntää valmistamilleen laitteille takuun seuraavin ehdoin:

 1. Takuuaika on yksi vuosi, ja se lasketaan alkavaksi toimituspäivästä tehtaalta; kuitenkin 
  vähintään yksi satokausi.
 2. Takuu koskee takuuaikana ilmenneitä valmistus- ja ainevikoja.
 3. Kuivuriuunin lämmönvaihtimella takuuaika on viisi vuotta toimituspäivästä tehtaalta.
 4. Laitteiden asennuksessa, käytössä ja huollossa on noudatettu valmistajan antamia 
  ohjeita ja voimassaolevia määräyksiä.
 5. Sähkölaitteiden asennuksen saa suorittaa vain asennusoikeuden omaava asennusliike.
 6. Jälleenmyyjän antamasta lisätakuusta tai sitoumuksesta valmistaja ei vastaa.

Takuukorvaukset
 Takuu käsittää vialliset osat korjattuina tai uusiin vaihdettuina valmistajan harkinnan 
 mukaan. Takuuseen eivät sisälly laitteen rikkoutumisesta aiheutuneet välilliset 
 vahingot; eivätkä osan vaihdosta aiheutuneet työ-, matka- ja päivärahakorvaukset.
 Takuu ei koske asennusta eikä laitteiden säätöjä.
 Tuotteen takuun voimassaolon edellytyksenä on Antti-Teollisuuden hyväksymien komponenttien ja  

 ohjausjärjestelmän käyttäminen.

Rajoitukset
Takuukorvauksia ei suoriteta seuraavissa tapauksissa:

 1. Jos vaurion syynä on ollut normaali kuluminen, epänormaalit käyttöolosuhteet, 
  virheellinen asennus, riittämätön huolto, huolimattomuus tai väärä käyttö.
 2. Syynä on ollut väärä jännite tai jokin muu sähköverkostossa ollut häiriö.
 3. Syynä on ollut ukkonen, tulipalo, tulva tms. ulkoinen tekijä.
 4. Syynä ollut polttoaineessa ollut vesi tai muu epäpuhtaus tai polttimelle sopimaton 
  polttoaine.
 5 Mikäli laitteeseen on tehty käyttäjän toimesta rakennemuutos, siihen on liitetty 
  lisälaitteita ilman valmistajan lupaa tai laitteiston kiinteäsäätöisiä rajoittimien 
  säätöarvoja on muutettu.

Korvauksen anominen
 1. Ilmoitettava viasta välittömästi kirjallisesti valmistajalle ja myyjäliikkeelle.
 2. Ilmoitettava laitteen merkki, tyyppi, valmistusnumero, toimitus/käyttöönottoajankohta.
 3. Toimitettava niin pyydettäessä viallinen osa tai laite välittömästi takuunantajalle. Jos 
  laitetta ei palauteta, on takuunantaja oikeutettu veloittamaan vaihdettavaksi 
  toimitetusta osasta tai laitteesta.

TAKUUEHDOT



23Antti-Teollisuus Oy

Vaaka

01-2020

EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
25340 KANUNKI; SALO
Puh.: (02) 7744700

vakuuttaa, että

VAAKA 

täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset:

-   konedirektiivi 2006 / 42 / EY

Kuusjoki 03.01.2020

Kalle Isotalo
Toimitusjohtaja




