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SVARSTYKLIŲ JUTIKLIŲ MONTAVIMAS

Kartu su „Antti-Teollisuus“ jutikliais pateiktas jų montavimo džiovyklos pagrindo kojoje 
rinkinys. Norint pasiekti ±100 kg matavimo tikslumą, reikia naudoti ne mažiau kaip 2 
jutiklius. Įmontavus po jutiklį po kiekviena koja (iš viso — 4), teoriškai galima pasiekti 1 
kg matavimo tikslumą. Norint pasiekti didesnį matavimo tikslumą, džiovyklos įleidžiamieji 
ir išleidžiamieji vamzdžiai turi būti sujungti lanksčiomis dalimis. Džiovykla, kurioje yra 
įmontuoti jutikliai, turi būti pastato viduje ir neturi liestis su kitomis džiovyklos konstrukcijos 
dalimis. 

Pastaba! Jeigu įmontuoti 2 jutikliai, jie turi būti po kojomis toje pačioje džiovyklos pusėje 
(žr. brėžinį).

Svarstyklių jutiklis

PagrindasPagrindas

„Antti-Teollisuus“ tiekia svarstyklių jutiklius, kurie gali matuoti iki 20 000 kg. Taigi bendras 
džiovyklos svoris gali siekti 80 000 kg. Šiek tiek viršijus šį svorį, matavimo rezultatų 
paklaida gali būti nedidelė.

Kad galėtumėte įmontuoti svarstyklių jutiklius, turite sutrumpinti džiovyklos kojas 121,5 mm 
(žr. brėžinį kitame puslapyje).

Pagrindo vaizdas iš viršaus
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Viršutinė svarstyklių plokštelė privirinama prie kojos arba pritvirtinama prie betoninės 
plokštės varžtais ir pleištiniais ankeriais. Pastaba! Kol plokštelės neprivirinsite prie kojos ar 
nepritvirtinsite prie mūro, neįdėkite svarbiausios jutiklio dalies tarp viršutinės ir apatinės plokštelių.

Patariame svarstyklių kabelį patalpinti apsauginiame vamzdelyje. Laisvą kabelio galą 
prijunkite prie kontaktų juostelės, esančios už matuoklio PAXS. Žr. instrukcijas skyrelyje 
„Pagrindinės matuoklio jungtys“.

Patariame įmontuoti svarstyklių terminalą, t. y. matuoklį, centriniame dangtelyje. Žr. 
instrukcijas skyrelyje „Matuoklio montavimas skyde“.

Sutrumpinkite arba pailginkite jutiklio kabelius, kiek reikia. Ilginamasis kabelis turi būti 
visiškai atsparus trikdžiams. Pavyzdžiui, galite naudoti puikių savybių „JAMAK-C 2 x 
(2+1) x 0,5“ tipo kabelį. Jutiklius prijunkite lygiagrečiai. Dviejų jutiklių kabeliai įvedami po 
matuoklio kontaktų juostele. Jei montuojate 4 jutiklius, patariame naudoti jungčių dėžutę. 
Iš jutiklių ateinančius kabelius sujunkite jungčių dėžutėje. Tada jungčių dėžutę ir matuoklį 
reikės sujungti tik vienu kabeliu.
Sulituokite visas jungtis, kad matavimo tikslumas nenukentėtų dėl blogo kontakto. 

Bendra informacija apie svarstyklių terminalą, t. y. apie matuoklį PAXS:

Matuoklis PAXS kartu su deformacijos davikliais skirtas svoriui matuoti. Matuoklyje yra 
laisvi lizdai šioms atskirai įsigyjamoms išvesties kortoms:

Jei norite papildomų funkcijų:
- Analoginės išvesties korta (4—20 mA), siunčianti svorio matavimo rezultatus į 
loginio valdymo centro ekraną (reikia naudoti džiovyklos valdymo centrą „Antti-
Logicontrol“). Kaip nustatyti parametrus, aprašyta toliau šioje instrukcijų knygoje.

- Jei norite tik išspausdinti matuoklyje rodomus svėrimo rezultatus, jums reikalinga 
RS232 tipo nuosekliojo ryšio korta. Kaip nustatyti parametrus, aprašyta toliau šioje 
instrukcijų knygoje.

Pirma atidžiai perskaitykite prietaiso paruošimo instrukcijas. Tada palaipsniui 
paruoškite ir užprogramuokite prietaisą.

1 ETAPAS        IŠPAKAVIMAS

Turinys:

* Matuoklis PAXS
* Montavimo rinkinys (pridėtas prie matuoklio)
* Briaunų tarpiklis, naudojamas montuojant matuoklį 
   skydelyje (atskira juoda guminė juostelė)
* Vartotojo vadovas (angliškas)
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VAIZDAS IŠ ŠONO

Montavimo rinkinys

Laikiklis

Spauskite

Traukite
šia kryptimi

Apsauginis 
kartonas

EK
R

AN
AS

2 ETAPAS   DĖŽUTĖS ATIDARYMAS IR KORTŲ, TRUMPIKLIŲ BEI KOKYBĖS 
KONTROLĖS MAZGO MONTAVIMAS

PERSPĖJIMAS! GYVYBEI PAVOJINGOS ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKA. PRIEŠ ĮJUNGDAMI 
MAITINIMĄ, PATIKRINKITE, AR MATUOKLIO KORPUSAS ĮDĖTAS Į DĖŽUTĘ TEISINGAI

Jei matuoklis naudojamas paprasčiausiems matavimams, jo nereikia atidaryti. Tačiau 
matuoklį reikės atidaryti, kai norėsite įdėti papildomas kortas, kokybės kontrolės mazgą 
ar pakeisti trumpiklių padėtį. Pagrindinė matuoklio grandinių plokštė, kiekvienos kortos 
padėtis ir trumpiklių jungimo schemos parodytos brėžinyje, kitame puslapyje.

Matuoklio korpusas iš dėžutės ištraukiamas tvirtai pirštais suspaudžiant įdubimus galinėje 
dėžutės dalyje ir tuo pat metu traukiant korpusą. Paspaudus pirštams skirtus įdubimus, 
skląstelių varžteliai atsikabina nuo atitinkamų auselių dėžutėje. Pirma atkabinkite vieną 
skląstelį, po to atkabinkite skląstelį, esantį priešingoje pusėje. Atsikabinus abiems 
skląsteliams, korpusą galima ištraukti iš dėžutės. Tada galima nuimti montavimo rinkinio 
laikiklį.

Atidarius matuoklį, pagrindinėje elektroninių grandinių plokštėje matomi laisvi kortų lizdai 
(maks. — 3). Prieš įdėdami kortą, pagal kitame puslapyje pateiktą brėžinį patikrinkite, į kurį 
lizdą ją reikia įdėti. Įdėję kortas, įstatykite matuoklį į dėžutę ir gerai ją uždarykite. 
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Įprastai nereikia keisti trumpiklių padėčių. Tačiau patariame patikrinti jų padėtis prieš 
tęsiant darbą.

Įdėję bet kokias papildomas kortas, įstatykite matuoklį į dėžutę ir gerai ją uždarykite.

ANALOGINĖ 
IŠVESTIS

LIZDAS NUOSEKLIOJO 
RYŠIO KORTAI

RELINĖ 
IŠVESTIS, 
LIZDAS KORTAI

ĮDUBA PIRŠTUI
ĮDUBA PIRŠTUI

VARTOTOJO ĮVESTISĮVEDAMO PRANEŠIMO 
SRITIS

ĮTAMPOS JUTIKLIS
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3 ETAPAS    MATUOKLIO MONTAVIMAS SKYDE

Skydelyje išpjaukite 92 mm x 45 mm angą pagal šiame puslapyje pateiktą brėžinį. Palikite 
54 mm x 140 mm laisvą sritį iki apvado, kaip parodyta brėžinyje. Įstatykite matuoklį į angą, 
pirma kišdami galinę dalį, ir pritvirtinkite jį naudodami montavimo rinkinį. Uždėkite tarpiklį 
ant angos, esančios tarp matuoklio ir skydelio, krašto. Įstačius matuoklį, skydelio priekio 
apsaugos klasė yra IP 65. Skydelio viduje neturi būti drėgmės ar dulkių.

4 ETAPAS      PAGRINDINĖS MATUOKLIO JUNGTYS

Matuokliui reikalingą 230 V maitinimo įtampą galite paimti iš pagrindinio saugiklio, esančio 
kitoje džiovyklos valdymo centro pusėje.

Norėdami atlikti paprasčiausius matavimus, prijunkite tik kontaktus nuo 1-ojo iki 6-ojo už 
svarstyklių ekrano. Kontaktai 7–10 skirti kliento duomenims įvesti, jų nereikia prijungti. 
Kontaktai 12–15 naudojami, kai yra įdiegta spausdintuvui skirta papildoma nuosekliojo 
ryšio korta (RS 232). Kontaktai 16–19 naudojami tada, kai ekrano viduje yra įtaisyta 
analoginė korta. Naudojant analoginę kortą, galima perduoti svarstyklių rodmenis į skydelio 
ekraną arba į kompiuterinę valdymo sistemą. Kontaktai 20-25 nenaudojami.

MATMENYS (mm)

MATUOKLIUI REIKALINGAS PLOTAS

ANGA SKYDELYJE
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Matuoklio prijungimas prie dviejų ar keturių jutiklių. (Pastaba! Jei naudojate keturis jutiklius, 
naudokite jungčių dėžutę.)

SVARSTYKLIŲ PRIJUNGIMAS; 2 JUTIKLIAI

SVARSTYKLIŲ 
EKRANAS

SVARSTYKLIŲ JUTIKLIAI
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SVARSTYKLIŲ PRIJUNGIMAS; 4 JUTIKLIAI

SVARSTYKLIŲ 
EKRANAS

JUNGČIŲ DĖŽUTĖ

SVARSTYKLIŲ 
JUTIKLIAI
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5 ETAPAS      ĮJUNGIMAS

PERSPĖJIMAS! GYVYBEI PAVOJINGOS ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKA. PRIEŠ ĮJUNGDAMI 
MAITINIMĄ, PATIKRINKITE, AR MATUOKLIO KORPUSAS ĮDĖTAS Į DĖŽUTĘ TEISINGAI

Signalų priėmimą įjunkite tik pradėję 7 etapą. 

Prijunkite įtampą prie matuoklio. Šiame etape nekreipkite dėmesio į tai, kas rodoma 
matuoklio ekrane. Jeigu niekas nerodoma, patikrinkite maitinimo įtampą ir jungtis.

6 ETAPAS                PROGRAMAVIMAS

PROGRAMAVIMO PAGRINDAI

Matuoklį programuokite mygtukais, esančiais priekiniame skydelyje. Kad teisingai 
prasidėtų reikiami veiksmai, labai svarbu užprogramuoti matuoklį atliekamai užduočiai. 
Programavimo procedūra skaidoma į 9 programavimo meniu (1–9). Kiekvienas 
programavimo meniu aprėpia vieną veiksmų rinkinį. Programavimo meniu yra pateikti 
įvairūs parametrai. Matuokliui reikiamus parametrus galima pateikti nustatant kitame 
puslapyje aprašytus parametrus. 

Jei naudojama papildoma korta RS232, reikia nustatyti parametrus „7 srl“. 

Jei naudojama papildoma analoginė korta, reikia nustatyti parametrus „8 out“.

• 1 meniu programavimas. Įvedamų duomenų parametrų ir matuoklio skalės nustatymas.
• 2 meniu programavimas. Nulinės būsenos, t. y. taravimo funkcijos priskyrimas mygtukui 

RST
• 3 meniu programavimas. Šie parametrai nustatomi, jei matuoklyje yra prijungimui prie 

loginio centro skirta analoginė korta.*
• 4 meniu programavimas. Šie parametrai nustatomi, jei matuoklyje yra prijungimui prie 

spausdintuvo skirta nuosekliojo ryšio korta.
• 5 meniu programavimas. Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas ir ryškumo 

reguliavimas.

* Papildoma priemonė

Be čia aprašytų veiksmų matuoklis atlieka ir daug kitų funkcijų. Išsamesnės informacijos 
ieškokite su matuokliu pateiktoje knygoje.
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PROGRAMAVIMO SCHEMA:

        



Perus
näyttö


































































PERUSASETUKSET LISÄASETUKSET (EI MUUTOKSIA NÄIHIN ASETUKSIIN) OPTIOASETUKSET

ĮJUNKITE 
EKRANĄ
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EKRANAS IR MYGTUKAI PRIEKINIAME SKYDELYJE

Rezultatų 
pateikimo 
režimas

Kliento pasirenkamas 
matavimo vienetas

Signaliniai rodikliai

Mygtukai

APRAŠAS
Rezultatų pateikimo režimo pasirinkimas

Įjungia programavimo režimą.
1 funkcinis mygtukas – palaikykite paspaudę 3 sekundes, kad pasirodytų antrinė funkcija.
2 funkcinis mygtukas – palaikykite paspaudę 3 sekundes, kad pasirodytų antrinė funkcija.
3 funkcinis mygtukas – įprastai šiuo mygtuku programuojama nulinės būsenos nustatymo funkcija.

APRAŠAS
Baigia programavimą ir įjungia normalų darbo režimą.
Išsaugo nustatytą parametrą ir pereina prie kito parametro.
Padidina nustatomo parametro reikšmę vienetu.
Padidina esamą parametro reikšmę vienetu.
Palaikius šį mygtuką paspaustą, parametro reikšmė padidinama 1000 vienetų, jei taip 
pat yra paspaustas mygtukas F1    arba F2     .

APRAŠAS
Rodo didžiausią reikšmę, kurią išsaugojo matuoklis.
Rodo mažiausią reikšmę, kurią išsaugojo matuoklis.
Rodo sumos skaitiklio rezultatą.
Rodo 1 nustatytosios reikšmės būseną (įjungta/išjungta).
Rodo 2 nustatytosios reikšmės būseną (įjungta/išjungta).
Rodo 3 nustatytosios reikšmės būseną (įjungta/išjungta).
Rodo 4 nustatytosios reikšmės būseną (įjungta/išjungta).

MYGTUKAS
DSP

PAR
F1
F2
RST

MYGTUKŲ FUNKCIJOS PRIETAISUI VEIKIANT PROGRAMAVIMO REŽIMU

MYGTUKAS
DSP
PAR
F1
F2
RST

EKRANE RODOMI RODIKLIAI

RODIKLIS
MAX
MIN
TOT
SP1
SP2
SP3
SP4
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TRUMPAS PROGRAMAVIMO ĮVADAS

Norėdami pradėti programuoti, paspauskite mygtuką PAR. Įjungiamas programavimo 
meniu pasirinkimo režimas.

Kelis kartus paspauskite mygtuką F1, kol pasirinksite programavimo meniu, kuriame 
esančius parametrus norite nustatyti.

Paspaudus PAR mygtuką antrą kartą, rodomas pirmasis parametras, kurį galima nustatyti. 
Ekrane pakaitomis rodomas 1 vaizdas (parametras) ir 2 vaizdas (nustatyta parametro 
reikšmė).

Parametrą galite nustatyti, spausdami mygtukus F1 ir F2, kol pasirodys norima reikšmė. 
Nustatę parametrą, išsaugokite jį ir paspaudę mygtuką PAR pereikite prie kito parametro, 
kurį galite nustatyti. Tokiu būdu nustatykite visus reikiamus parametrus. Nustatę visus 
reikiamus parametrus, paspauskite mygtuką DSP, kad vėl įjungtumėte rezultatų pateikimo 
režimą.

Jeigu šių procedūrų metu pasimetate ar susipainiojate, paspauskite mygtuką DSP – tada 
galėsite programuoti iš pradžių.

Sekantis veiksmas — pagrindinis skalės kalibravimas, atliekamas per 1 programavimo 
meniu.
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1 PROGRAMAVIMO MENIU – ĮVEDAMŲ DUOMENŲ NUSTATYMAS IR  
PAGRINDINIS MATUOKLIO KALIBRAVIMAS

Vieną kartą paspauskite mygtuką PAR. Pasirodžius raidėms „PRO“, keletą kartų 
paspauskite mygtuką F1^, kol pasirodys „1-INP“. Pereikite prie kitų meniu parametrų 
spausdami mygtuką PAR ir juos nustatykite paspausdami mygtuką F1^.

Paspauskite Parametras Reikšmė 
ar 
būsena

Aprašas

Pro No Perjungimas į programavimo režimą (PRO) 
arba grįžimas į pradinį režimą (NO).

Pro 1-Inp Pasirinkite pradinių parametrų meniu (1-
Inp), vieną kartą paspausdami funkcijos 
mygtuką

raN6e 0,02V Priimamo signalo įtampos pasirinkimas, 
reikia palikti gamintojo nustatytą reikšmę 
(0,2 V/0,02 V)

deCpt 0.00 Skyriklio padėties nustatymas. Pakeiskite 
reikšmę mygtukais  ir . (0, 0.0, 
0.00, 0.000, 0.0000)

2 × deCpt 0 Nustačius nulinę (0) reikšmę, panaikinama 
dešimtainė dalis. 

roVnd 1 Apvalinimo nustatymas. Parametrą 
galite nustatyti mygtukais  ir 
. Galimos reikšmės: 01, 02, 05, 10, 20, 50, 
100.

3 × roVnd 10 Nustatoma apvalinimo reikšmė 10. Svoris 
bus apvalinamas į artimiausių dešimties 
kilogramų pusę.

fILtr 1.0 Skaitmeninis rodomos reikšmės filtravimas. 
Jei reikia, pakeiskite reikšmę mygtukais 

 ir . Galimų reikšmių sritis: 
0–25.*

baNd 10 Filtravimo srities nustatymas. Jei reikia, 
pakeiskite reikšmę mygtukais 

 ir . Galimų reikšmių sritis: 
0–250.**

pts 2 Skalės taškų skaičius. Nekeiskite 
gamintojo nustatyto skaičiaus (2–16). 

styLe key Skalės nustatymo metodo pasirinkimas. 
Rankinis nustatymas arba priklausomybė 
nuo signalo (key arba apLy).

styLe apLy Nustatoma, kad parametras priklausytų 
nuo signalo („apLy“). 

1Np 1
*
****

Pirmojo kalibravimo taško esamo signalo 
reikšmė (1NP 1). Įrašykite reikšmę 
gretimoje lentelėje.
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dsp 1 0 Pirmojo kalibravimo taško nulinės (0) 
reikšmės rodymo nustatymas. Nekeiskite 
gamintojo nustatyto parametro (–19990–
99999).

1Np 2 **** Nekeičiamas. 

dsp 2 **** Nekeičiamas.

pro NO Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

pro 1-1Np Pasirenkamas meniu 1-INP.

10 × 1Np 2 **** Antrojo kalibravimo taško reikšmės 
nustatymas. Reikšmė nustatoma 
prie jūsų užsirašytos 1NP 1 reikšmės 
pridedant 20000.***

dsp 2 80000 Rodomos antrojo kalibravimo taško 
reikšmės nustatymas. Nustatykite 
reikšmę 80000 mygtukais  ir 
.***

Pro NO Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

end Programavimo režimo išjungimas.

INP1 Iš jutiklių gaunami įtampų duomenys, kai džiovykla 
yra tuščia (0 kg).

INP2 Iš jutiklių gauti įtampų duomenys, įvertinti 
didžiausiai apkrovai (80 000 kg). INP 2 = INP 1 + 
20 000.

* Skaitmeninio filtravimo lygis nustatomas taikant laiko konstantą 0–25 s. 
Didinant konstantą, didėja filtravimo lygis. Padidinus filtravimo lygį, ekrane 
duomenys pateikiami lengviau įskaitoma forma, ypač tada, kai matuojamos 
reikšmės labai skiriasi.
** Šis parametras naudojamas nustatant aktyviojo skaitmeninio filtravimo 
sritį. Jei reikšmė nepatenka tarp nustatytos srities ribų, filtravimas 
išjungiamas ir rezultatai tučtuojau parodomi ekrane.

***Laikant paspaustus mygtukus  arba  ir kiekvieną kartą 
spustelėjus mygtuką , reikšmė pakeičiama 1 000 vienetų.
**** Nuo konkretaus atvejo priklausanti reikšmė.
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2 PROGRAMAVIMO MENIU – NULINĖS BŪSENOS FUNKCIJOS NUSTATYMAS

Atidarę kitą programavimo meniu (2-FNC), mygtukui RST priskiriame nulinės būsenos 
funkciją, t. y. užprogramuojame galimybę bet kada taruoti krovinį.

Vieną kartą paspauskite mygtuką PAR. Pasirodžius raidėms „PRO“, keletą kartų 
paspauskite mygtuką F1^, kol pasirodys „2-FBC“. Pereikite prie kitų meniu parametrų 
spausdami mygtuką PAR ir juos nustatykite paspausdami mygtuką F1^.
Paspauskite Parametras Reikšmė 

ar 
būsena

Aprašas

Pro No Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

2 × Pro 2-fNC Papildomų funkcijų parametrų nustatymo 
meniu pasirinkimas (2-fNC).

usr-1 NO 1 vartotojo įvesties funkcija; nekeičiama.

usr-2 NO 2 vartotojo įvesties funkcija; nekeičiama.

usr-3 NO 3 vartotojo įvesties funkcija; nekeičiama.

f1 NO 1 funkcijos mygtuko funkcija; 
nekeičiama.

F2 NO 2 funkcijos mygtuko funkcija; 
nekeičiama.

17 × F2 Print Spausdinimo (print) funkcija priskiriama 
2 funkcijos mygtukui.*

rst NO Tam tikro meniu taško pasirinkimo 
funkcijos priskyrimas nulinės būsenos 
nustatymo mygtukui (rst). Galimos 
reikšmės: „no“, „rel“, „d-rel“, „bat“, „r-tot“, 
„r-hi“, „r-lo“, „r-hl“, „d-lev“.

rst reL Taravimo funkcijos, įjungiamos mygtuku 
, priskyrimas nulinės būsenos 

nustatymo mygtukui (reL).
Sc-F1 NO 1 funkcijos mygtuko papildoma funkcija; 

nekeičiama.
Sc-F2 NO 2 funkcijos mygtuko papildoma funkcija; 

nekeičiama.
Pro NO Perjungimas į programavimo režimą 

(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

EnD Programavimo režimo išjungimas.

*Tik tada, kai spausdintuvas prijungtas prie nuosekliojo ryšio prievado, 
esančio svarstyklių terminale.
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7 PROGRAMAVIMO MENIU – NUOSEKLIOJO RYŠIO PROGRAMAVIMAS

Per šį meniu galima programuoti nuosekliojo ryšio prievadą, naudojamą kaip papildomą 
standartinio matuoklio PAXD funkcijų rinkinio priemonę. Prie nuosekliojo ryšio prievado 
galima prijungti spausdintuvą. Kad duomenys būtų perduoti sėkmingai, nustatyti matuoklio 
RS232 parametrai turi atitikti prijungto spausdintuvo parametrus. 

Vieną kartą paspauskite mygtuką PAR. Pasirodžius raidėms „PRO“, keletą kartų 
paspauskite mygtuką F1^, kol pasirodys „7-SRL“. Pereikite prie kitų meniu parametrų 
spausdami mygtuką PAR ir juos nustatykite paspausdami mygtuką F1^.

Nuosekliojo ryšio kortos nustatymas
Paspauskite Parametras Reikšmė 

ar 
būsena

Aprašas

Pro No Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

7 × Pro 7-Ovt Nuosekliojo ryšio kortos parametrų 
pasirinkimas (7-srL).

baud 2400 Nustatykite 2400 bodų duomenų 
perdavimo spartą mygtukais  ir 

. Kitos galimos reikšmės: 300, 600, 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

data 7 Nustatykite 7 bitų duomenų kvantavimo 
spartą mygtukais  ir . Galimos 
reikšmės: 7 ir 8.

par NO Pasirinkite „no parity“ (be lyginumo)           
mygtukais  ir . Galimos 
reikšmės: („no“ (be lyginumo), „odd“ 
(nelyginis), „even“ (lyginis)).

Addr 0 Nustatykite adresą 0.

Abrv yes Patvirtinkite santrumpos siuntimą 
pasirinkdami „yes“ (taip).

Opt NO Pasirinkite „no“, kad parametrai nebūtų 
spausdinami.

Pro NO Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

EnD Programavimo režimo išjungimas.
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TURĖKITE GALVOJE, KAD NORINT SĖKMINGAI PERDUOTI DUOMENIS IŠ 
MATUOKLIO NEREIKIA ĮVESTI VISOS KOMANDOS SEKOS. ŠIĄ UŽDUOTĮ GALIMA 
ATLIKTI PASIRINKUS SPAUSDINIMO KOMANDĄ IŠ 2 MENIU

8 PROGRAMAVIMO MENIU – ANALOGINĖS IŠVESTIES FORMATAVIMAS

Šiame meniu nustatomas iš matuoklio gaunamo analoginio signalo konvertavimas į 
sistemai „Logicontrol“ tinkamą signalą. Naudojant analoginę kortą, svorio duomenis galima 
perduoti į sistemos „Logicontrol“ ekraną.

Vieną kartą paspauskite mygtuką PAR. Pasirodžius raidėms „PRO“, keletą kartų 
paspauskite mygtuką F1^, kol pasirodys „8-Out“. Pereikite prie kitų meniu parametrų 
spausdami mygtuką PAR ir juos nustatykite paspausdami mygtuką F1^.

Analoginės kortos nustatymas
Paspauskite Parametras Reikšmė 

ar 
būsena

Aprašas

Pro No Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

8 × Pro 8-Ovt Išvesties kortos parametrų pasirinkimas 
(8-Ovt).

type 4-20 Nustatykite iš analoginės kortos 
siunčiamo signalo rūšį. Galimos 
reikšmės: 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA.

asIN 1NP Nustatykite išvesties signalo reikšmę 
– pasirinkite momentinę reikšmę ekrane. 
Galimos reikšmės: „inp“, „hi“, „lo“, „tot“.

aN-LO 0 Mažiausios išvesties signalo ribos 
nustatymas.

AN-HI 80000 Aukščiausios išvesties signalo ribos 
nustatymas. Nustatykite reikšmę 80000 
mygtukais 

 ir .
vdt 2.0 Išvesties signalo reikšmės atnaujinimo 

intervalas. Nustatykite reikšmę 2,0 s 
mygtukais 

 ir .
Pro NO Perjungimas į programavimo režimą 

(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

EnD Programavimo režimo išjungimas.
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9 PROGRAMAVIMO MENIU – GAMINTOJO NUSTATYTŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS IR 
 RYŠKUMO REGULIAVIMAS

Šiame meniu galite atkurti gamintojo nustatytus parametrus ir reguliuoti ekrano ryškumą.

Paspauskite Parametras Reikšmė 
ar 
būsena

Aprašas

Pro No Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

9 × Pro 9-fCS Priežiūros meniu (9-fCS) pasirinkimas.

d-Lev 3 Nustatykite ekrano ryškumą mygtukais 
 ir .

(0-15)
Code 66 Norėdami atkurti gamintojo nustatytus 

parametrus, mygtukais  ir  
pasirinkite reikšmę 66.

Pro NO Perjungimas į programavimo režimą 
(PRO) arba grįžimas į pradinį režimą 
(NO).

EnD Programavimo režimo išjungimas.
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GEDIMŲ PAIEŠKA

Jei matuoklis veikia blogai, patikrinkite, ar žemiau pateiktoje lentelėje neaprašytas 
konkretus gedimas ir jo pašalinimo būdas, tada vėl patikrinkite, kaip veikia matuoklis.

Problema Galima priežastis ir siūlomas sprendimas
Tamsus ekranas Nėra maitinimo įtampos. Patikrinkite maitinimo įtampos 

lygį ir jungtis.
Negalite įjungti 
programavimo 
režimo

Programavimą trikdo išorinis šaltinis arba kita programa. 
Užblokavimo būseną galima apeiti įvedus blokavimo kodą.

Rodomas 
pranešimas 
„OLOL“

Per žemas priimamojo signalo lygis. Pamatuokite 
priimamojo signalo lygį.

Rodomas 
pranešimas 
„ULUL“

Per aukštas priimamojo signalo lygis. Pamatuokite 
priimamojo signalo lygį.

Labai svyruoja 
ekrane rodomas 
rezultatas

Ekranas tapo pernelyg jautrus, pablogėjo kontaktas 
jungtyse, per kurias priimami duomenys, arba sugedo 
duomenų siųstuvas. Atidarę 1 programavimo meniu, 
patikrinkite filtravimo parametrus, rodmenų apvalinimą, 
įvedamų duomenų skalės parametrus ir dar kartą 
patikrinkite jungtis, per kurias priimami duomenys, taip pat 
siųstuvo būklę.

Negalite 
atidaryti norimo 
programavimo 
meniu arba 
parametrų

Neįdėta arba blogai įdėta papildoma korta, reikalinga 
programavimo meniu. Įdėkite reikiamą kortą ir patikrinkite, 
ar ji neatsilaisvino.

Ekrane rodoma 
klaida 1–5*

Kreipkitės į tiekėją.

* Įsijungdamas matuoklis atlieka automatinį funkcijų patikrinimą. Jeigu prietaisas veikia 
blogai, ekrane rodomas atitinkamas klaidos kodas („Err 1“, „Err 2“, „Err 3“, „Err 4“ arba „Err 
5“). Jeigu ekrane matote klaidos kodą, kreipkitės į prietaiso tiekėją.
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Visiems bendrovėje „Antti-Teollisuus Oy“ pagamintiems gaminiams suteikiama garantija šiomis 
sąlygomis:
 1. Garantija galioja vienerius metus nuo prietaiso pristatymo iš gamyklos. Be to,   
  garantija galioja bent vieną derliaus nuėmimo sezoną.
 2. Garantija apima gamybos ir medžiagų defektus, pastebėtus  
  garantinio laikotarpio metu.
 3. Džiovyklos krosnies šilumokaičiui suteikiamas penkerių metų nuo pristatymo iš gamyklos  
  garantinis laikotarpis.
 4. Garantija reikalauja, kad įrenginį montuojant, naudojant ir prižiūrint buvo   
  laikomasi gamintojo duotų instrukcijų ir galiojančių nurodymų.
 5. Elektros sistemą gali montuoti tik tinkamai įgaliota paslaugų bendrovė.
 6. Gamintojas neatsako už įrenginį pardavusio atstovo pateiktas garantijas ar įsipareigojimus.

Kompensacijos pagal garantiją
 Garantija apima sugedusių dalių remontą arba pakeitimą gamintojo nuožiūra. 
  Garantija neapima jokių nuostolių,
 atsiradusių dėl įrenginio gedimo, taip pat darbo, kelionės išlaidų ir dienpinigių,    

 susijusių su dalies keitimu.
 Garantija neapima įrenginio surinkimo ir reguliavimo darbų.
 Būtina produkto garantijos galiojimo sąlyga yra tai, kad valdymo sistemą ir naudojamus   

 komponentus patvirtina „Antti-Teollisuus“.

Apribojimai
Kompensacija pagal garantiją nebus pateikta šiais atvejais:
 1. Jeigu gedimo priežastis buvo įprastas nusidėvėjimas,  
  blogos darbo sąlygos, neteisingai sumontuotas įrenginys, nepakankama priežiūra,   
  neatsargumas ar naudojimas ne pagal paskirtį.
 2. Jeigu gedimo priežastis buvo neteisinga įtampa ar kiti trikdžiai elektros  
  tinkle.
 3. Jeigu gedimo priežastis buvo perkūnija, gaisras, potvynis ar kiti nekontroliuojami   
  veiksniai.
 4. Jeigu gedimo priežastis buvo vanduo ar kiti teršalai, patekę į kurą, arba degikliui   
  netinkamas kuras.   
 5. Jeigu vartotojas pakeitė įrenginio konstrukciją, prijungė papildomą įrangą  
  be gamintojo sutikimo arba pakeitė nekeistinas nustatytąsias 
  ribotuvų parametrų reikšmes.

Pretenzijos siekiant gauti kompensaciją pateikimo tvarka
 1. Apie gedimą būtina nedelsiant raštu pranešti gamintojui ir įrenginio pardavėjui.
 2. Būtina nurodyti įrenginio modelį, tipą, serijos numerį, taip pat pristatymo ir paleidimo   
  datas.
 3. Garantijos teikėjui pareikalavus, būtina nedelsiant išsiųsti sugedusią dalį ar prietaisą.   
               Negavęs sugedusios dalies, garantijos teikėjas turės teisę pateikti sąskaitą už dalies 
             pakeitimą.

GARANTIJOS SĄLYGOS
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