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SVARU SENSORU UZSTĀDĪŠANA

Antti-Teollisuus sensoru  piegādē ir iekļauts pilns aprīkojuma komplekts to uzstādīšanai uz 
kaltes balsta kājas. Ir nepieciešami vismaz 2 sensori, lai nodrošinātu mērījuma precizitāti 
±100 kg. Ja svaru sensor tiek uzstādīti zem katras statņa kājas (pavisam 4 gab.), teorētiski 
var sasniegt mērījumu precizitāti 1 kg. Šai nolūkā cauruļvados, kas pievienoti kaltei, ir 
jāiekļauj lokanas daļas. Kaltei, kurai ir uzstādīti sensori, jāatrodas telpās, tā nedrīkst 
saskartieties ar jebkurām citām kaltes ēkas konstrukcijām. 

Piezīme!  Ja ir uzstādīti 2 sensori, tie jānovieto zem kājām, kuras atrodas vienā un tai 
pašā kaltes pusē (skatiet attēlā).

Svaru sensors

PamatnePamatne

Antti-Teollisuus piegādā  svaru sensorus ar celtspēju 20 000 kg. Tādējādi kopējais kaltes 
svars drīkst būt 80 000 kg. Viegla pārslodze var izraisīt vienīgi nelielu mērījumu rezultātu 
neprecizitāti.

Lai uzstādītu svaru sensoru, kaltes balsta kājas ir jāsaīsina par 121,5 mm (skat. attēlu 
nākamajā lappusē).

Skats uz pamatni no augšas.
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Svaru augšējā plāksne (virspuses plāksne) tiek pievienota kājai metinot vai pievienota 
betona plātnei ar skrūvēm lietojot ķīļu enkurus. Piezīme! Sensora jūtīgā daļa nedrīkst atrasties 
starp augšējo un apakšējo plāksni laikā, kad plāksnes tiek pievienotas ar metināšanu pie balsta kājas 
vai pie piesaistes plāksnes.

Mēs iesakām no svariem izejošo kabeli ievietot aizsargapvalkā. Pievienojiet kabeļa brīvo 
galu pie savienošans sloksnes PAXS paneļa mērītāja aizmugurē. Lūdzu iepazīstieties ar 
instrukcijām punktā "mēraparāta bāzes pievienojumi.

Mēs rekomendējam uzstādīt svaru terminālu, t.i. paneļa mēraparātu aizsegā, centrālajā 
daļā. Lūdzu iepazīstieties ar instrukcijām punktā "mēraparāta uzstādīšana panelī".

Saīsiniet vai pagariniet sensora kabeļus vajadzīgajā garumā, ja nepieciešams. 
Pagarināšanas kabelim noteikti jābūt anti-interferences tipa kabelim, piemēram, JAMAK-C 
2x(2+1)x0,5. Pievienojiet sensorus paralēli vienu otram. Divu sensoru kabeļu ievadi ir zem 
mērītāja paneļa pievienošanas sloksnes. Ja tiek uzstādīti 4 sensori, mēs rekomendējam 
pielietot savienojumu kārbu. Savienojumu kārbā apvienojiet no sensoriem pienākošos 
kabeļus. Tad savienojumu kārba un mēraparāta panelis tiek savienots tikai ar vienu kabeli.
Visus savienojumus salodējiet, lai izvairītos no nepareiziem rādījumiem slikta kontakta 
rezultātā. 

Vispārīga informācija par svaru terminālu, t.i.  PAXS paneļa mēraparātu:
Paxs paneļa mēraparāts ir paredzēts lietošanai ar stieples-tenzometra devējiem, kas ir 
speciāli konstruēti svēršanas vajadzībām. Mēraparātam ir pieejamas karšu kontaktu rindas 
sekojošām izvēles izejas kartēm:

Ja jūs vēlaties izmantot papildu funkcijas:
-  Analogā izejas karte (4 – 20 mA ) lai parādītu nolasījumus arī uz loģiskā displeja  
(nepieciešams, lai kaltes vadības centrā tiktu pielietots Antti-Logicontrol). Parametru 
uzstādīšana ir aprakstīta turpmāk šajā rokasgrāmatā.

- Ja jūs vēlaties izdrukāt svēršanas rezultātus, kas redzami paneļa mēraparātā, 
jums ir nepieciešama RS232 seriālā komunikācijas karte. Parametru uzstādīšana ir 
aprakstīta turpmāk šajā rokasgrāmatā.

Sākumā uzmanīgi izlasiet instrukcijas nodošanai ekspluatācijā un pēc tam noteiktā 
secībā veiciet nodošanas ekspluatācijā un programmēšanas procedūras.

1.FĀZE       IZPAKOŠANA

Saturs:

* PAXS mēraparāts
* Uzstādīšanas komplekts (pievienots mēraparātam)
* Malu blīvējums panelim (atsevišķa melna gumijas 
  sloksne)
* Lietotāja rokasgrāmata (angļu val.)
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SKATS NO MALAS

Uzstādīšanas komplekts

Turētājs

Nospiest

Vilkt
ārā

Aizsargkartons

D
IS

PL
EJ

S

2.FĀZE   KASTES ATVĒRŠANA UN KARŠU IEVIETOŠANA, TILTSLĒGI UN 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS BLOKS

UZMANĪBU! NĀVĒJOŠAS ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS. PIRMS IESLĒGT 
STRĀVU, PĀRLIECINIETIES, KA MĒRAPARĀTA KORPUSS KĀRBĀ IR NOVIETOTS 
PAREIZĀ POZĪCIJĀ 

Ja mēraparātu lieto pamata mērīšanas operācijām mēraparātu atvērt nav 
nepieciešams. Bet ja jūs vēlaties ievietot kādu no piejamām izvēles kartēm, uzstādīt 
kvalitātes nodrošināšanas bloku nolasījumu parādīšanai displejā vai nomainīt slēgtiltu 
pozīciju, tad mēraparāts ir jāatver. Mēraparāta galvenā spiestā plate, parādot katras kartes 
pozīciju un slēgtilta savienojumu ir parādīta attēlā nākamajā lappusē.

Izņemiet mēraparātu no kastes, stingri uzspiežot pirkstu iedobes sānos un vienlaicīgi 
ceļot to ārā. Nospiežot pirkstu iedobes, aizbīdņu skrūves tiek atbrīvotas no to ligzdām 
kārbā. Sākumā atveriet vienu aizbīdni, tad otru, kastes pretējā pusē. Tiklīdz abi aizbīdņi ir 
atvērti, korpusu var izcelt no kastes. Pēc tam ir iespējams izņemt uzstādīšanas komplekta 
turētāju.

 Tagad, kad mēraparāts ir izcelts, galvenajā spiestajā platē var redzēt brīvās karšu 
pieslēgkontaktu rindas (maks. 3 gab.). Pirms uzstādīšanas pārbaudiet katras kartes 
pareizo pieslēgkontaktu rindu, izmantojot nākamajā lappusē doto attēlu. Pēc uzstādīšanas 
novietojiet mēraparātu atpakaļ kārbā un pārliecinieties, ka kārba tiek pienācīgi aizvērta. 
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Parasti šeit nav vajadzības nomainīt slēgtiltu ietatījumus. Mēs tomēr rekomendējam jums 
pārbaudīt slēgtiltu iestatījumus pirms operācijas pabeigšanas.

Pēc jebkuras izvēles kartes uzstādīšanas, novietojiet mēraparātu atpakaļ kārbā un 
pārliecinieties, ka kārba ir pienācīgi aizvērta.

ANALOGĀ IZEJA

SERIĀLĀS 
KOMMUNIKĀCIJU 
KARTES 
KONTAKTRINDA

RELEJA IZEJAS 
SIGNĀLS, 
KARTES 
KONTAKTRINDA

PIRKSTU 
IEDOBE PIRKSTU 

IEDOBE

LIETOTĀJA IEVADEIEVADES ZIŅOJUMU 
LAUKUMS

SENSORA 
SPRIEGUMS
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3. FĀZE    MĒRAPARĀTA UZSTĀDĪŠANA PANELĪ

Izveidojiet panelī atveri (92 mm x 45mm), kā parādīts attēlā zemāk. Atbrīvojiet no jebkura 
aprīkojuma laukumu (54mm x 140mm) līdzās atveres malai, kā parādīts attēlā. Ievietojiet 
mēraparātu atverē, ar tā aizmugurējo daļu pa priekšu, un nostipriniet to, izmantojot 
uzstādīšanas komplektu. Gar atveres malu starp mēraparātu un paneli uzklājiet blīvējumu. 
Pēc uzstādīšanas paneļa priekšējās daļas aizsardzības pakāpe ir IP 65. Paneļa iekšienē 
nedrīkst iekļūt ne putekļi, ne mitrums.

4. FĀZE      GALVENIE MĒRAPARĀTA SAVIENOJUMI

230-V barošanas strāvu paneļa mēraparātam var noņemt no papildus drošinātāja kaltes 
vadības centra aizmugurē.

Lietošanai bāzes variantā, savienojiet vienīgi spailes 1-6 mēraparāta aizmugures daļā. 
Spailes 7-10 ir klienta ieejas, kuras nav nepieciešams savienot. Spailes 12-15 tiek 
izmantotas, ja ir uzstādīta izvēles seriālā komunikācijas karte (RS 232) printerim. Spailes 
16-19 tiek izmantotas, ja ir displeja iekšpusē ir uzstādīta analogā karte. Analogā karte 
dod iespēju pārsūtīt svaru nolasījumus uz loģiskā centra paneļa displeju vai kontrolei uz 
personālo datoru (PC). Spailes 20-25 netiek izmantotas.

IZMĒRI (mm)

MĒRAPARĀTAM NEPIECIEŠAMĀ 
BRĪVĀ VIETA

ATVĒRUMS PANELĪ
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Paneļa mēraparāta ar diviem vai četriem sensoriem pievienošana. (Piezīme! Ja jūs lietojat 
četrus sensorus, jums ir nepieciešama pieslēgkārba).

SVARU PIEVIENOŠANA; 2 SENSORI

SVARU DISPLEJS

SVARU SENSORI
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SVARU PIEVIENOŠANA; 4 SENSORI

SVARU DISPLEJS

PIESLĒGKĀRBA

SVARU SENSORI



11Antti-Teollisuus Oy

Svari

01-2020

5. FĀZE      STRĀVAS IESLĒGŠANA

UZMANĪBU! NĀVĒJOŠAS ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS. PIRMS IESLĒGT 
STRĀVU, PĀRLIECINIETIES, KA MĒRAPARĀTA KORPUSS KĀRBĀ IR NOVIETOTS 
PAREIZĀ POZĪCIJĀ 

7. fāzē vienīgi vienreiz pieslēdzieties ienākošo ziņojumu opcijai. 

Pieslēdziet mēraparātam strāvu. Šajā fāzē nepievērsiet uzmanību mēraparāta rādījumiem 
uz displeja. Ja nekādi rādījumi uz displeja neparādās, pārbaudiet strāvas padevi un 
savienojumus.

6. FĀZE                PROGRAMMĒŠANA

PROGRAMMĒŠANAS PAMATI

Mēraparāta programmēšanai izmantojiet taustiņus, kas atrodas uz priekšējā paneļa. 
Lai precīzi aktivizētu vēlamās funkcijas, ir svarīgi mēraparātu ieprogrammēt saskaņā 
ar norādīto pielietojumu. Programmēšanas procedūra ir iedalīta 9 programmēšanas 
izvēlnēs (1...9). Katrā programmēšanas izvēlnē ir noteikts viens operāciju komplekts. 
Programmēšanas  izvēlne ietver virkni dažādu parametru. Nomainot iestatījumus (skatiet 
nākamajā lappusē), mēraparātam var tikt iestatīti vēlamie parametri. 

Izmantojot izvēles RS232 karti, ir nepieciešams uzstādīt parametrus “7 srl”. 

Izmantojot izvēles analogo karti, ir nepieciešams uzstādīt parametrus “8 out”.

• 1. programmēšanas izvēlne.  – Ieejas datu iestatījumu un mēraparāta skalas 
iestatījumu precizēšana.

• 2. programmēšanas izvēlne.  – RST taustiņa aprīkošana ar atiestatīšanas operāciju, t.i. 
tarēšanu

• 3. programmēšanas izvēlne.  Šie iestatījumi tiek veikti, ja mēraparāts ir apgādāts ar 
analogo karti savienošanai ar loģisko centru*.

• 4. programmēšanas izvēlne.  Šie iestatījumi tiek veikti, ja mēraparāts ir apgādāts ar 
seriālo karti savienošanai ar printeri.

• 5. programmēšanas izvēlne.  Fabrikas iestatījumu atpakaļiestatīšana un spilgtuma 
regulēšana.

* Opcija

Papildus šeit aprakstītajām operācijām, mēraparāts tiek piegādāts ar daudzām papildus 
funkcijām. Papildus informācijai, lūdzu, iepazīstieties ar rokasgrāmatu, kas tika piegādāta 
reizē ar mēraparātu.
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PROGRAMMĒŠANAS DIAGRAMMA:
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DISPLEJA IZSKATS UN PRIEKŠĒJĀ PANEĻA TAUSTIŅI

Displeja režīms

Klienta izvēlēta 
displeja iekārta

Trauksmes 
parādīšana

Taustiņi

APRAKSTS
Displeja režīma izvēle

Mēraparāta ieslēgšana programmēšanas režīmā
Funkcijas taustiņš 1, nospiediet to uz 3 sekundēm, lai uz displeja parādītu palīgfunkciju.
Funkcijas taustiņš 2, nospiediet to uz 3 sekundēm, lai uz displeja parādītu palīgfunkciju.
Funkcijas taustiņš 3, parasti uz šo taustiņu tiek ieprogrammēta viena no atiestatīšanas-funkcijām

APRAKSTS
Programmēšana tiek pabeigta un displejs atgriežas parastajā darbības režīma.
Saglabā iestatīto parametra vērtību un pāriet uz nākošo parametru
Palielina rediģētā parametra iestatīto vērtību par vienu vienību
Palielina pašreizējo parametra vērtību par vienu vienību
Ja taustiņu tur nospiestu un tiek nospiests kāds no F1 vai F2 taustiņiem, parametra vērtība 
palielinās par 1000.

APRAKSTS
Displejs parāda maks. rādījumu, kuru ir saglabājis mēraparāts
Displejs parāda min. rādījumu, kuru ir saglabājis mēraparāts
Displejs parāda summējošā skaitītāja rādījumu
Uzrāda iepriekšnoteiktās vērtības 1 (IESL./ATSL.) statusu
Uzrāda iepriekšnoteiktās vērtības 2 (IESL./ATSL.) statusu
Uzrāda iepriekšnoteiktās vērtības 3 (IESL./ATSL.) statusu
Uzrāda iepriekšnoteiktās vērtības 4 (IESL./ATSL.) statusu

TAUSTIŅI
DSP

PAR
F1
F2
RST

TAUSTIŅU FUNKCIJAS LAIKĀ, KAD MĒRAPARĀTS IR  PROGRAMMĒŠANAS REŽĪMĀ

TAUSTIŅI
DSP
PAR
F1
F2
RST

UZ DISPLEJA REDZAMIE INDIKATORI

INDIKATORS
MAX
MIN
TOT
SP1
SP2
SP3
SP4
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ĪSS IEVADS PROGRAMMĒŠANĀ

Uzsāciet programmēšanu, nospiežot taustiņu "PAR". Mēraparāts pārslēdzas uz 
programmēšanas izvēlņu izvēles režīmu.

Nospiediet vairākas reizes taustiņu F1, līdz parādās izvēlne, kuru jūs vēlaties rediģēt.

Ja PAR taustiņš tiek nospiests otro reizi, tad parādās pirmais rediģējamais parametrs. 
Ekrānu var pārslēgt starp Displeju 1 (parametrs) un Displeju 2 (uzstādīt parametra 
vērtību).

Lai nomainītu parametru, atkārtoti nospiediet taustiņus F1 un F2, līdz uz ekrāna parādās 
vēlamā vērtība. Pēc parametra norādīšanas, saglabājiet to un pārejiet uz nākošo 
rediģējamo parametru, nospiežot taustiņu PAR. Šādā veidā turpiniet programmēšanu, līdz 
ir uzstādītas visas vērtības,  kuras bija jānomaina. Visbeidzot nospiediet  taustiņu DSP, lai 
rezumētu displeja režīmu.

Ja jūs programmēšanas laikā kaut ko pazaudējat vai sajaucat, nospiediet taustiņu DSP, lai 
atsāktu programmēšanu no jauna.

Nākamais solis ir galvenā svaru kalibrēšana, izmantojot programmēšanas izvēlni 1.
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PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNE 1 -  IEEJAS DATU FIR IESTATĪJUMI UN  
MĒRAPARĀTA GALVENĀ KALIBRĒŠANA

Vienreiz nospiediet uz svariem taustiņu PAR. Brīdī, kad parādās uzraksts “PRO”, atkārtoti 
nospiediet  pogu F1^, līdz uz displeja parādās uzraksts 1-INP. Pārejiet izvēlnē uz priekšu, 
nospiežot taustiņu PAR, un nospiediet taustiņu F1^, lai izmainītu iestatījumus.

Nospiediet Parametrs Vērtība vai 
statuss

Apraksts

Pro Nē Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) vai 
atgriezties starta režīmā (NĒ)

Pro 1-Inp Izvēlieties sākotnējo iestatīšanas izvēlni (1-1Np) 
vienreiz nospiežot funkcijas taustiņu

raN6e 0,02V Izvēlieties spriegumu ieejas signālam, rūpnīcas 
iestatījums (0,2V / 0,02V) nedrīkst tikt nomainīts

deCpt 0.00 Ierobežotāja pozīcijas noteikšana. Nomainiet 
vērtību lietojot taustiņus    un    . (0, 
0.0, 0.00, 0.000, 0.0000)

2X deCpt 0 Atmest decimāldaļas iestatot vērtību 0 

roVnd 1 Nosakot noapaļojumu lietojiet taustiņus, lai 
nomainītu vērtības     un    (01, 02, 05, 
10, 20, 50, 100)

3X roVnd 10 Iestatiet vērtību, lai noapaļotu līdz 10. Tas nozīmē, 
ka svars tiks noapaļots līdz tuvākajiem desmit 
kilogramiem.

fILtr 1.0 Displejā uzrādīto vērtību digitālā filtrēšana. Ja 
nepieciešams, nomainiet vērtību lietojot taustiņus 

   un     (0-25)*
baNd 10 Filtrācijas diapazona norādīšana. Ja 

nepieciešams, lietojiet taustiņus lai nomainītu 
vērtību     un     (0-250)**

pts 2 Mērogošanas punktu skaits, neizmainiet rūpnīcas 
iestatījumus (2-16) 

stiLs taustiņš Izvēlieties mērogošanas metodi. Manuālā ieeja vai 
ar strāvas signālu noteikta (taustiņš tai Lietot)

stiLs Lietot Noteikt uz strāvas signālu bāzētus iestatījumus 
(Lietot) 

1Np 1
*
****

Pirmā kalibrēšanas punkta pašreizējā signāla 
vērtība (1NP 1). Ierakstiet vērtību attiecīgajā 
tabulā.
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dsp 1 0 Norādiet dispejā parādītās 0-vērtības 
pirmajam kalibrēšanas punktam, 
neizmainiet rūpnīcas iestatījumus (-
19990 - 99999)

1Np 2 **** Bez izmaiņām 

dsp 2 **** Bez izmaiņām

pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

pro 1-1Np Izvēlieties 1-INP izvēlni

10X 1Np 2 **** Vērtības noteikšana otrajam 
kalibrēšanas punktam. Vērtība tiek 
noteikta summējot vērtību (1NP 1) kuru 
jūs ierakstāt līdz 20000 .***

dsp 2 80000 Vērtības norādīšana otrajam 
kalibrēšanas punktam. Iestatiet vērtību 
līdz 80000, lietojot taustiņus    un 

        ***
Pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 

vai atgriezties starta režīmā (NĒ)
beigas Iziešana no programmēšanas režīma

INP1 Sensora sprieguma dati brīdī, kad kalte ir tukša (0 
kg).

INP2 Aprēķinātie sprieguma dati no sensoriem pie maks. 
slodzes (80 000kg). INP 2 = INP 1 + 20,000

* Digitālās filtrācijas līmenis ir noteikts ar laika konstanti starp 0-25 
s. Vērtībai pieaugot filtrācijas pakāpe palielinās. Filtrācijas pakāpes 
palielināšanās uzlabo displeja nolasāmību, ja displejā parādītās vērtības 
strauji mainās
** Šis parametrs tiek lietots, lai iestatītu izmaiņu diapazonu aktīvajai 
digitālajai filtrācijai. Ja iestatītā diapazona robeža tiek pārsniegta, filtrācija 
tiek atslēgta un nolasījums nekavējoties tiek parādīts uz displeja.

*** Nospiežot     taustiņu kombinācijā ar citu    vai   
taustiņiem, vērtība izmainīsies par 1 000 ik reizes, kad taustiņš tiek 
nospiests
**** Vērtība, kura atkarīga no konkrētā gadījuma
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PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNE 2 - "RESET" FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Nākamajā programmēšanas izvēlnē (2-FNC) ieprogrammējam “reset” (atiestatīšana) 
funkciju RST taustiņam, t.i. kravas svars tarējums jebkurā dotajā brīdī.

Vienreiz nospiediet uz svariem taustiņu PAR. Kad parādās uzraksts “PRO”, atkārtoti 
nospiediet pogu F1^ , līdz uz displeja parādās uzraksts 2-FBC. Pārejiet izvēlnē uz priekšu, 
nospiežot taustiņu PAR, un nospiediet taustiņu F1^, lai izmainītu iestatījumus.

Nospiediet Parametrs Vērtība 
vai 
statuss

Apraksts

Pro Nē Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

2X Pro 2-fNC Izvēlieties izvēlni palīgfunkcijām (2-fNC)

usr-1 NĒ 1-ā lietotāja ieejas funkcija, bez 
izmaiņām

usr-2 NĒ 2-ā lietotāja ieejas funkcija, bez 
izmaiņām

usr-3 NĒ 3-ā lietotāja ieejas funkcija, bez 
izmaiņām

f1 NĒ Funkcija 1-ā lietotāja funkciju taustiņam, 
bez izmaiņām

F2 NĒ Funkcija 2-ā lietotāja funkciju taustiņam, 
bez izmaiņām

17X F2 Drukāt Drukāt(drukāt) funkcija ir izvēlēta priekš 
funkciju taustiņa 2.*

rst NĒ Reset-taustiņa operācija Ejiet uz punktu 
(rst) izvēlnē. (no, rel, d-rel, bat, r-tot, r-hi, 
r-lo, r-hl, d-lev)

rst reL Izvēlieties operāciju (reL) priekš Reset-
pogas svaru tarēšanai                      
          ar pogu

Sc-F1 NĒ Papildus operācija 1-ās funkcijas 
taustiņam, bez izmaiņām

Sc-F2 NĒ Papildus operācija 1-ās funkcijas 
taustiņam, bez izmaiņām

Pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

BeiGas Iziešana no programmēšanas režīma

*Vienīgi, ja printeris ir pievienots svaru terminālā seriālajai komunikācijas 
pieslēgvietai.
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PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNE 7 – SERIĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS 
PROGRAMMĒŠANA

Šī izvēlne ir paredzēta seriālās komunikācijas funkcijas programmēšanai, kas ir pieejama 
kā izvēles funkcija PAXD mēraparātiem. Ar seriālās komunikācijas funkcijas palīdzību 
ir iespējams izmantot printeri. Sekmīgai datu pārraidei nepieciešams, lai iestatītie 
mēraparāta RS232 parametri atbilstu pieslēgtā printera iestatījumiem. 

Vienreiz nospiediet uz svariem taustiņu PAR. Brīdī, kad parādās uzraksts “PRO”, atkārtoti 
nospiediet  pogu F1^, līdz uz displeja parādās uzraksts 7-SRL. Pārejiet izvēlnē uz priekšu, 
nospiežot taustiņu PAR, un nospiediet taustiņu F1^, lai izmainītu iestatījumus.

Seriālās komunikāciju kartes iestatīšana
Nospiediet Parametrs Vērtība 

vai 
statuss

Apraksts

Pro Nē Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

7X Pro 7-Ovt Izvēlieties iestatījumus seriālai 
komunikāciju kartei(7-srL)

bods 2400 Iestatiet pārraides ātrumu uz 2400 
Bodiem lietojot pogas   un                       
(300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 
19200)

dati 7 Iestatiet datu bitu ātrumu uz 7,                
lietojot pogas   un                   
           (7, 8)                 

par NĒ Izvēlieties "no parity"           
lietojot pogas   un                         
(no, odd, even)

Addr 0 Iestatiet adresi uz 0.

Abrv jā Apstipriniet saīsinājumu izvēloties "jā"

Opt NĒ Izvēlieties "nē" parametriem, kuri 
jāizdrukā.

Pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

BeiGas Iziešana no programmēšanas režīma
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IEVĒROJIET, KA SEKMĪGAI DATU PĀRRAIDEI NO MĒRAPARĀTA NAV 
NEPIECIEŠAMS DRUKĀT VESELU KOMANDU RINDU. TO VAR ARĪ IZDARĪT, 
LIETOJOT KOMANDU "PRINT-OUT REQUEST" PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNĒ 2

PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNE 8 -  ANALOGĀS IZEJAS FORMATĒŠANA

Šī izvēlne ir no mēraparāta pienākošo analogo signālu pārveidošanai formā, kas ir 
piemērota Logicontrol ierīcei. Lietojot analogo karti var pārraidīt svaru datus uz logicor 
displeju.

Vienreiz nospiediet uz svariem taustiņu PAR. Kad parādās uzraksts “PRO”, atkārtoti 
spiediet pogu F1^, līdz uz displeja parādās uzraksts “8-Out”. Pārejiet izvēlnē uz priekšu, 
nospiežot taustiņu PAR, un nospiediet taustiņu F1^, lai izmainītu iestatījumus.

Analogās kartes iestatīšana
Nospiediet Parametrs Vērtība 

vai 
statuss

Apraksts

Pro Nē Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

8X Pro 8-Ovt Izvēlieties iestatījumus seriālai 
komunikāciju kartei(8-srL)

tips 4-20 Norādiet izejas signāla no analogās 
kartes tipu.       (4-20mA, 0-10V, 0-20mA)

asIN 1NP Norādiet izejas signāla vērtību - 
izvēlieties pašreizējo vērtību uz displeja. 
(inp, hi, lo, tot)

aN-LO 0 Mērogojiet izejas signāla apakšējo 
robežu.

AN-HI 80000 Mērogojiet izejas signāla augšējo 
robežu. Nomainiet vērtību uz 80000 
lietojot pogas 

      un          .
vdt 2.0 Izejas signāla atjaunināšanas ātrums. 

Nomainiet vērtību uz 2.0s lietojot pogas 
      un          .

Pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

BeiGas Iziešana no programmēšanas režīma
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PROGRAMMĒŠANAS IZVĒLNE 9 – RŪPNĪCAS IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA UN 
 SPILGTUMA REGULĒŠANA

Šajā izvēlnē jūs varat atiestatīt rūpnīcas iestatījumus un noregulēt displeja spilgtumu.

Nospiediet Parametrs Vērtība 
vai 
statuss

Apraksts

Pro Nē Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 
vai atgriezties starta režīmā (NĒ)

9X Pro 9-fCS Izvēlieties uzturēšanas izvēlni (9-fCS)

d-Lev 3 Ieregulējiet displeja spilgtumu,          
lietojot pogas    un                 
(0-15)

Kods 66 Lietojiet kodu 66, lai atiestatītu rūpnīcas 
iestatījumus, izvēlieties lietojot pogas 

   un              
Pro NĒ Pāriet uz programmēšanas režīmu (PRO) 

vai atgriezties starta režīmā (NĒ)
BeiGas Iziešana no programmēšanas režīma
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TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ja mēraparāta darbība ir neapmierinoša, veiciet sekojošus pārbaudes pasākumus un tad 

Problēma Iespējamais iemesls un ieteicamais risinājums
Displejs ir melns Nav barošanas sprieguma. Pārbaudiet barošanas  

sprieguma īmeni un atkārtoti pārbaudiet savienojumus
Jūs nevarat 
piekļūt 
programmēšanas 
režīmam.

Programmēšana ir traucēta vai nu ārēju iemeslu vai 
programmēšanas kļūdas dēļ. Bloķēšanas kods apiet 
bloķēšanu.

Uz displeja 
parādās ziņojums 
“OLOL”

Ieejas signāla līmenis ir pārāk zems. Izmēriet ieejas 
signāla līmeni.

Uz displeja 
parādās ziņojums 
“OLOL”

Ieejas signāla līmenis ir pārāk augsts. Izmēriet ieejas 
signāla līmeni.

Displeja 
nolasījumi 
haotiski "dreifē".

Displejs kļūst pārlieku jūtīgs vai slikti datu ieejas 
savienojumi, vai datu pārveidotājs ir bojāts. Pārbaudiet 
filtrācijas parametrus, noapaļojiet rādījumus, 
Programmēšanas izvēlnē 1 mērogojiet ieejas datus  un 
atkārtoti pārbaudiet datu ieejas savienojumus, kā arī 
raidītāja stāvokli.

Jūs nevarat 
piekļūt vēlamajai 
programmēšanas 
izvēlnei vai 
parametriem.

Nav uzstādīta izvēles karte, kas nepieciešama 
programmēšanas izvēlnei vai arī karte ir slikti ievietota. 
Uzstādiet nepieciešamo karti un pārbaudiet savienojumu.

Uz displeja 
parādas uzraksts 
Err 1-5.*

Sazinieties ar piegādātāju.

vēlreiz pārbaudiet darbību.
* Pie ieslēgšanas mēraparāts veic paštestēšanu. Ja darbība nav pareiza, uz displeja 
parādīsies traucējumu kods (Err 1, Err 2, Err 3, Er 4 un Err 5). Ja uz displeja parādās 
traucējumu kods, sazinieties ar ierīces piegādātāju.
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Antti-Teollisuus Oy dod garantiju kompānijā ražotajiem produktiem, ja ir izpildās sekojoši nosacījumi:
 1.  Garantija ilgst vienu gadu, skaitot no rūpnīcas izlaides datuma, tomēr,  
  tajā jāiekļauj vismaz viena ražas novākšanas sezona.
 2.  Garantija attiecas uz materiāla un montāžas defektiem, kurus konstatē 
  garantijas periodā.
 3. Garantijas periods siltummaiņiem vai kaltes kurtuvei ir pieci gadi kopš  rūpnīcas izlaides datuma.
 4. Ražotāja izdotās instrukcijas un spēkā esošie noteikumi  jāievēro montāžas, ekspluatācijas  un   
  apkopju laikā.
 5. Elektrisko iekārtu uzstādīšanu var veikt vienīgi attiecīgi autorizēts apkalpes uzņēmums.
 6. Ražotājs nav atbildīgs par jebkuru iespējamu garantiju vai saistībām, kuras var būt piešķīris   
  izplatītājs.

Kompensācija garantijas ietvaros
 Garantija sedz bojāto detaļu remontu vai aizvietošanu, ja ražotājs to atzīst par pareizu no   

 ražotāja līdzekļiem. 
  Garantija nesedz nekādus izrietošos zaudējumus
 kurus izraisa aprīkojuma lūzums vai darbaspēka, transportēšanas vai ikdienas atlīdzības, kuras   

 rodas detaļas nomaiņas rezultātā.
 Garantija neattiecas uz iekārtas montāžu un regulēšanu.
 Izstrādājuma garantijas derīguma nosacījums ir tāds, ka vadības sistēmu un izmantotos    

 komponentus apstiprina Antti-Teollisuus.

Ierobežojumi
Kompensācija garantijas ietvaros netiks izsniegta sekojošos gadījumos:
 1. Ja bojājuma iemesls ir normāls nodilums, nenormāli ekspluatācijas apstākļi, nepareiza montāža,   
  neadekvāta apkope, nolaidība vai neparedzēts pielietojums.
 2. Ja bojājumu izraisījis nepareizs spriegums vai jebkāds cits traucējums elektroapgādes 
  tīklā.
 3. Ja bojājums radies negaisa, ugunsgrēka, plūdu laikā vai jebkāda cita ārēja faktora rezultātā.
 4. Defekts ir radies ūdens vai jebkura cita degvielas piesārņojuma rezultātā vai lietojot    
  kurtuvei neatbilstošu degvielu.   
 5 Ja lietotājs ir modificējis iekārtu vai klāt pievienoto papildus aprīkojumu 
  bez saskaņošanas ar ražotāju, vai ja nomainītas 
  ierobežojošo ierīču iepriekš-iestatītās vērtības.

Kompensācijas pieprasīšana
 1. Nekavējoties rakstiskā formā jābrīdina ražotājs un izplatītājs par radušos bojājumu.
 2. Jānorāda modelis, tips un sērijas numurs, kā arī piegādes/nodošanas ekspluatācijā datums.
 3. Pēc pieprasījuma bojātā detaļa vai iekārta ir nekavējoties jānogāda garantētājam.    
  Ja  detaļa netiek atgriezta, garantētājs var pieprasīt maksu par aizvietoto detaļu.

GARANTIJAS NOTEIKUMI
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EK Atbilstības deklarācija

ANTTI-TEOLLISUUS OY
Koskentie 89
FI-25340 KANUNKI
Tālr.:+358 2 7744700

Paziņo, ka

SVARI

atbilst šādu direktīvu norādījumiem:

 - Mašīnu direktīva 2006/42/ES

Kuusjoki 03.01.2020

Kalle Isotalo
Rīkotājdirektors






