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ARCI-20.

Hartelijk dank dat u voor deze RIBA Indicator heeft gekozen. Dit product kenmerkt zich door de
modernste techniek en is geoptimaliseerd voor de meest eenvoudige bediening.
Wanneer vragen of problemen optreden met deze Indicator, welke niet in de gebruiksaanwijzing
worden behandeld, verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer of servicepartner.
De Indicator is binnen de EU geschikt voor ijkwaardig gebruik klasse III en niet ijkwaardig gebruik tot 10.000 delen.
Het komt overeen met de in het certificaat voor de typetoelating beschreven uitvoering, en voldoet aan de
geldende eisen uit de EG richtlijnen en de Europese norm EN 45501.
Lees voor de ingebruikname van de Indicator eerst de gebruikershandleiding goed door.
De gebruikershandleiding bevat belangrijke instructies voor het juist functioneren van deze Indicator.
De leverancier is niet aansprakelijk, wanneer de hierna volgende instructies niet worden opgevolgd.
Bij gebruik van elektronische componenten onder verhoogde veiligheidseisen moeten de geldende
bepalingen worden aangehouden. Werkzaamheden aan de Indicator mogen nooit onder spanning
worden uitgevoerd.
Bij ondeskundige installatie vervalt garantie. De elektrische aansluitspecificaties moeten overeenkomen
met wat op het netvoedingapparaat is vermeld.
De apparaten zijn bedoeld voor gebruik in gebouwen. Let op de toegestane bedrijfsomgevingstemperaturen (technische informatie).
De Indicator voldoet aan de eisen voor de elektromagnetische compatibiliteit. Overschrijdingen van
de in de normen vastgelegde maximale waarden moeten worden voorkomen.
Neem bij problemen contact op met uw professionele RIBA dealer of servicepartner.
Voor het reinigen is een vochtige doek en standaard reinigingsmiddel voldoende. Gebruik geen
schurende of bijtende middelen.
De Indicator heeft geen regulier onderhoud nodig. Het is echter wel zinvol de nauwkeurigheid met
Bepaalde tussenpozen te controleren. De frequentie daarvan hangt af van de gebruiksintensiteit en de
toestand van de Indicator. Bij geconstateerde afwijkingen kunt u contact opnemen met uw RIBA
dealer of servicepartner.
Deze Indicator is radio ontstoord conform de geldende EG-richtlijn. Onder extreme elektrostatische
en elektromagnetische invloeden bijv. bij gebruik van een radio of mobiele telefoon in de directe
omgeving van de Indicator kan de aanwijswaarde worden beïnvloed. Na het weer verdwijnen van de
storingsinvloed is het product weer correct bruikbaar, eventueel is opnieuw inschakelen nodig.
Bij permanente elektrostatische storingsinvloeden verdient aarding van het platform aanbeveling.
Het apparaat is een meetinstrument. Tocht, trillingen, snelle temperatuurveranderingen en zonnestralen
kunnen de weegresultaten beïnvloeden.
De Indicator heeft een beschermingsklasse IP67.
Wanneer de Indicator geijkt is, zijn er diverse verzegelingen aanwezig, verbreek of beschadig deze niet.
Bij het verbreken van de verzegelingen is de Indicator niet meer geijkt volgens de wet, tevens brengt
het herstellen van een onverzegelde Indicator hoge kosten met zich mee.
Wij wensen u veel weegplezier met de RIBA Indicator.
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Hoofdstuk 1
Conformiteitverklaring:
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Installatie:
Controleer of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:
► Adapter
► Handleiding
Neem contact op met uw leverancier wanneer u 1 van bovenstaande onderdelen niet hebt
Installeren van de Indicator:
► De indicator is voorzien van een wandbeugel.
► Zorg dat het weegplateau leeg is en zet de indicator aan.
► Sluit het bijgeleverde netadapter aan op onderzijde van de Indicator.
De indicator kan circa 50 uur op de accu werken indien deze volledig opgeladen is, 1 en ander is afhankelijk van
gebruik van backlight en het aantal loadcellen dat is aangesloten.
De indicator werkt standaard op de ingebouwde accu of op de bijgeleverde net-adapter.
Indien deze net-adapter wordt aangesloten, wordt de accu automatisch opgeladen.

Let op!!!!!
De duurzaamheid van de Indicator is sterk afhankelijk van het gebruik en onderhoud.
Hieronder vindt u enige tips die zorg dragen voor meer duurzaamheid van de aangekochte
apparatuur.
► Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen op het display of toetsenbord van de Indicator, deze kunnen
opschriften verwijderen of beschadigen.
► Voorkom grote temperatuurverschillen.
► Aanpassingen en veranderingen aan de Indicator zijn te allen tijde verboden en kunnen het
gebruik en het wegen ernstig beïnvloeden, in het geval dat de Indicator geijkt is,
is het zelfs bij de ijkwet verboden enige wijziging te doen aan de Indicator.
► Laat uw Indicator tenminste jaarlijks controleren / kalibreren door een erkend bedrijf (bij voorkeur uw
leverancier).
► Zet de Indicator tenminste 15 minuten voor het eerste gebruik aan.
► De eigenaar / gebruiker van de Indicator is verantwoordelijk voor de ijkmerken en of verzegelingen
die zijn aangebracht. Indien deze verzegelingen worden verbroken of beschadigd
vervalt de ijk en mag de Indicator niet meer worden gebruikt. Het opnieuw
aanbrengen van ijkmerken brengt hoge kosten met zich mee.
► Indicator/weegschalen zijn precisieapparaten, gebruik ze altijd met de nodige zorg.
► Laat een reparatie / kalibratie altijd door een erkend bedrijf (bij voorkeur uw leverancier) uitvoeren.
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Speciale aandacht.
In sommige gevallen is het nodig om de Display te openen.
Alvorens U de roestvrije behuizing opent, bent U er zeker van dat er geen vocht in de omgeving is van
de Display, dit ter voorkoming van beschadigingen aan de display.
Wanneer U bovenstaande omschreven hebt uitgevoerd kunt U de schroeven van de Display los draaien
en weer indraaien volgens onderstaande schema.
Draai de schroeven niet al te strak aan voordat allen in de juiste posities zijn geplaatst.

Schroef instelling:
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Hoofdstuk 1 Inleiding
1-1 Eigenschappen


IP 67 Waterproof:



Instelbare weegsnelheid: drie snelheden (snel, moderate, en stabiel)













Vochtbestendig, IP 67, waterdicht en stofdicht

Verschillende weeg instellingen: Kilogram (kg), gram (g), pound (lb), en
ounce (oz)
HI, OK, LO indikatie: Groot LCD display met HI, OK, LO indikatie en signaal
output voor relay . relay output max. 7A, max. voltage 265Vac, 30Vdc
Hoge resolutie: maximale externe resolutie is 1/30000, en de interne is
1/300000. (voltage van de input moet boven de 6mV zijn)
Practische funkties: 10 voorkeuze instellingen, Percentage display,
Simple/Limit/Target modus, Pre-tare functie, Net/Gross functie, Auto backlight,
RTC setting en Auto power-off timer etc.
Andere funkties: Auto kalibreren, Auto zero tracking, Low battery indikatie,
instelbare gravity waarden, en Liniaire omschakeling.
Ingebouwde bi-directional RS-232 interface

1-2 Specificaties


Analog Input and A/D Conversion: Input Sensitivity 0.18μ V/d or more



Input Signal Range: -2mV~+16mV



Input Zero Range: -1mV~+5mV



Load Cell Excitation: 5V DC



Load Cell Drive Capacity: up to 4 load cells at 350Ω/load cell



Non-linearity: 0.01% of full scale



A/D Resolution: 1,000,000 counts (Max.)
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1-3 Display maten

1- 4 Stroom
Stroom selektie
1. 6V / 4.5Ah Rechargeable battery
2. AC adaptor DC 9V

Power Consumption
Approximately DC 19 mA (Indicator)
Approximately DC 38 mA (Indicator + Display backlight)
Approximately DC 70~80 mA (Indicator + Display backlight + Relay)

Lage Akku spanning
Wanneer akku indicator aangeeft
© RIBA weegtechniek B.V.
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Hoofdstuk 2
2-0 Kalibreren:
1. Indicator open maken en onder op de printplaat de schuifschakelaar naar links schuiven

2. Indicator aan zetten en wacht tot einde van de testloop, display geeft aan 01 CSP
3. Druk 1x MR toets, display toont 02 CAL
4. Druk 1x ENTER toets, display toont CAL 00
5. Geef in 0 1 via het toetsenbord, en bevestig dit met ENTER toets
6. display toont nu de ingestelde capaciteit van de weegschaal, geef nu via het toetsenbord
het kalibratiegewicht in wat u wilt gebruiken om te kalibreren en bevestig dit met 1x
ENTER toets, display toont 2 sec. CENTR en vervolgens knippert het kalibratie gewicht,
Plaats dit nu op de weegschaal
7. Indien de “stable indicatie” aan is bevestig met 1x ENTER toets, het display knippert nu
met het kalibratiegewicht, druk nogmaals op ENTER toets, display toont CAL 01.
8. Schakel de indicator UIT en schuif de schakelaar terug naar rechts !
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Hoofdstuk 3 DISPLAY
3- 0 Display
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3-1 Toetsenbord en Display
Toets om de Indikator aan en uit te zetten.

Toets om het nulpunt van de Indikator terug te corrigeren.

Toets om foute ingaven te wissen.

Toets om ingaven te bevestigen

toets: 9
Druk deze toets om te wisselen tussen “Netto en bruto gewicht”.
toets: 6
Druk deze toets om een bekend tarragewicht in te voeren.

Press

toets: 3
Druk deze toets om het gewicht van een verpakking te tarreren.

Druk deze toets om het gewicht in het geheugen van de Indikator te
bekijken

© RIBA weegtechniek B.V.
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toets 8
Gebruik deze toets om een optelling te doen of te printen indien een
printer is aangesloten.
Toets 5
In Target mode, gebruik deze toets om de Range van de tolerantie
weging in te stellen

toets 2
In Limit mode, gebruikt u deze toets om “Low” gewicht in te stellen.
U gebruikt deze toets om HI, LO, OK en Range op te slaan in het
geheugen van de Indicator.

toets 7
Gebruik deze toets om te kiezen tussen Simple weight mode, Limit
weight mode en Target weight mode.
toets 4
In Target mode, gebruikt u deze toets om juiste waarde in te stellen.
toets 1
In Limit mode, gebruikt u deze toets om “HI” gewicht in te stellen

U

toets 0
gebruikt deze toets om gewicht eenheid te veranderen.
Na uitschakeling van indicator houdt deze het laatst ingestelde weeg vermogen
in geheugen. Bij opnieuw aan zetten van indicator geeft deze de vorige
ingestelde eenheden weer.
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HOOFDSTUK 4

BASIS FUNCTIES

4 – 0 Standaard Wegen
ARCI-20 heeft drie gewicht instellingen: Simple, Limit en Target, druk
kiezen.

om te

Simple weight mode
Op deze wijze kan de gewichtswaarde door middel van analoog en cijfers worden getoond.
Bijvoorbeeld, wanneer het aangegeven gewicht 20 Kg. Is, LCD 2 geeft cijfer 20 aan en LCD1
heeft grafische veranderingen op zijn display.

Limit weight mode
Dit is een wijze van de gewichtscontrole, druk “HI” en “LO” om boven - en ondergewicht in te
geven, LCD1 geeft het ingegeven gewicht aan, bij stand OK- Low - High. Wanneer het
ingegeven gewicht goed is gaat OK zone knipperen. Bijvoorbeeld, High limit = 20, Low limit =
18, de OK range is tussen 18 en 20.

Target weight mode
Gebruikt u deze instelling, om een ingesteld gewicht te wegen met instelling van tolerantie
gewicht. Wanneer het gewicht binnen de waarde van tolerantie gewicht ligt, is het weeg bereik
bereikt. Voorbeeld: U giet vloeistof in de houder, met de "OK" knop, geeft u 30 als gewicht aan.
Met de "Range" knop geeft u een tolerant van +2 aan. Wanneer het gewicht in de OK Zone
binnen het bereik van 28~32 ligt, knippert de OK-Zone op display LCD1.

© RIBA weegtechniek B.V.
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Simple Weight Mode

Limit Weight Mode

© RIBA weegtechniek B.V.
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4 -1 Simple Weight Mode
Stap 1：
Zet de Indicator aan.
Schaal start testloop, LCD2 toont ”------“
terugkeren naar Nul, LCD2 toont “0.00”.
2.

Wanneer u

3.
Zero knippert.

4.

na het

gebruikt, selecteer gewicht.

U drukt deze toets om het nulpunt van de Indikator terug te krijgen, wanneer

Plaats een gewicht op de weegschaal
(Digit) in de display verschijnt gewicht

LCD1 (analog) en LCD2
na de weging, verschijnt Stable Icon

op LCD2 Display op linkerbodem.

4-2 Limit Weight Mode
Steps:
1. Druk “MODE” toets, selecteer Limit Mode, de Limit

icon is ingeschakeld.

Wanneer gewicht knippert, druk “ZERO” toets om nul instelling te krijgen.

2. Druk “HI” toets, display toont

Hoge waarde.
.

kg

Laatste instelling is 30 kg.

© RIBA weegtechniek B.V.
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3. Gebruikt U de “0”~”9” toetsen om High gewicht in te geven. Nadat U eenmaal een cijfer
heeft in getoetst verschuift de cursor na rechts. Druk “ENTER” toets voor afsluiten.
( Bij voorbeeld 30kg, druk 0030 ↵）

tot

Wanneer verkeerde ingaven druk “C” toets om te corrigeren.

4. Druk “LO” toets, de display toont de lage waarde.

.

kg

Laatste instelling is 28 kg.

5. Gebruikt U de “0”~”9” toetsen om laag gewicht in te geven, zie stap 3.
Denk eraan dat u eerst de “High waarden ingeeft en dan de “Low waarden”.

6. Plaats een gewicht op de weegschaal, display toont HI/OK/LO.

Wanneer gewicht tussen de ingestelde limiet (onder / bovengewicht),“OK” zone
knippert
Wanneer gewicht boven de hoge waarde is, “+” zone knippert
Wanneer gewicht onder de lage waarde is, “-” zone knippert.

© RIBA weegtechniek B.V.
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4-3 Target Weight Mode
Stappen:
1. Druk “MODE” toets, selecteer Target Mode, de Target ikoon

is ingeschakeld.

Wanneer gewicht knippert, druk “ZERO” toets om nul instelling te krijgen.
2. Stel het gewicht in (Er zijn twee instel mogelijkheden)

Methode 1: ingaven waarde via toetsenbord.
(1)

Druk “OK” toets, display toont de laatste instelling.
.

kg

De laatste instelling is 30 kg.

(2)

Gebruikt U de “0”~”9” toetsen om lage waarde in te geven. Nadat U eenmaal

een cijfer heeft in getoetst verschuift de cursor na rechts. Druk “ENTER” toets
voor afsluiten.
to

Methode 2: ingave via gewicht
(3)

Druk “OK” toets, display toont de laatste instelling.

.

kg

De laatste instelling is 30 kg.

© RIBA weegtechniek B.V.

20

ARCI-20.

(2)

Plaats een gewicht op de weegschaal, druk “ENTER” toets. Display toont ”------“.
Na dat het gewicht stabiel is functie afgesloten.

20 kg
.

kg

kg

De laatste instelling is 20 kg.

3. Instellen waarde range

(1)

Druk “Range” toets, display toont de laatste instelling.

kg

.

De laatste instelling is 2 kg.

(2)

Gebruikt U de “0”~”9” toetsen om waarde in te geven. Nadat U eenmaal een

cijfer heeft in getoetst verschuift de cursor na rechts. Druk “ENTER” toets voor
afsluiten.

to

4. Plaats een container op de weeg plateau, de display toont de container gewicht.
2 kg

.

kg

Container gewicht is 2 kg.

5. Druk TARE toets, display toont ”------“. De “Net” ikoon is aan, display toont.
kg

© RIBA weegtechniek B.V.
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6. Zet de verpakking, kist of doos in de container, display LCD1 toont gewicht. Wanneer
het gewicht de O.K. sectie bereikt stop de weging en LCD2 Display toont OK.

De waarde kan ook als percentage worden getoond. Zie " Hoofdstuk Wegen en
Procenten 3-1-8" voor details.

4-4 Tare Functie
Stap：
1. ► Zet de weegschaal op een vlakke ondergrond.
► Zet de Indikator aan door op de toets “on/off” te drukken.
► Druk
►

toets.

Zet de verpakking, kist of doos op de weegschaal.
LCD2 toont
gewicht
Wacht tot het gewicht stabiel is en druk op de “tare” toets, de tarra
is nu ingeschakeld. Op display gaat bij STABLE icon

2.

4.

knipperen.

Om een tarra te verwijderen drukt u weer op de toets “tare”. Display toont
“Net” ikoon.
Zet de verpakking, kist of doos in de container, Display toont netto gewicht

van de goederen.
U kunt de weegschaal ook instellen dat een verpakking automatisch getarreerd wordt.
Elk eerste gewicht op de weegschaal wordt automatisch getarreerd. Bij op of afhalen van
de goederen van de schaal drukt U “TARE” toets.

© RIBA weegtechniek B.V.
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4-5 Afbreken Tare Functie
Stap:

1.

Haal de complete container van de schaal.

2.

en Tare toetsen drukken

Of

drukken, Clear Tare

de “Net” ikoon is uit.

de “Net” ikoon is uit.

4-6 Pre Tare Functie
Stap:
1.

weegschaal staat op nul.

2.
3.

display toont de Pre Tare waarde voor 2 seconden en display
toont Ñ 00000P Ò.

toon

4. Gebruik de “0”~”9” toetsen om waarde in te geven, daarna druk
5.
6. De PT

ikoon op LCD2 knippert, dit betekent instelling is klaar.

7.
Plaats de container op de schaal

Display toont 00000

6
Plaats de goederen in de container
gewicht van de
goederen.
waarden van de goederen.
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4-7 Annuleren Pretare Functie
Methode 1
Stap:
1.

Neem de verpakking, kist of doos van de weegschaal.

2.

Druk, instelling wordt gewist
uitgeschakeld.

de “PT” ikoon is uit

Pre Tare is

Methode 2
Stap:
1.

Druk, display toont 2 seconden de Pre Tare waarde
PRE TARE mode Ñ 00000P Ò

2.

Enter

display toontÑ 00000P Ò

Druk, en de “PT” ikoon is uit B annuleer Pre Tare.

4-8 Gross/Net Functie
In GROSS of NET mode, display toont “Net”:
Stap:
1.

Drukken, Gross ikoon

is aan en “Net” ikoon is uit, de getoonde gewichts

waarde op de display, is de totale waarde van de Tara waarde en Netto waarde.

2.

Drukken, display toont Net waarde weer. De “Net” ikoon is aan, en de

“Gross” ikoon is uit. Gebruikt u deze toets om kiezen tussen “Net waarden” en
“Gross waarde”.
Deze funktie kunt u alleen gebruiken in de TARE en PRE TARE mode.
Alle toetsen werken niet. Behalve “On/Off” en “Net/Gross” , wanneer Gross ikoon
is ingeschakeld.
© RIBA weegtechniek B.V.
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4-9 Memory en opgeslagen funkties
Opslaan
Wanneer de instellingen High, Low, OK en Range ingesteld zijn.
Drukken
LCD2 display toont “MEM S,”
Voer een cijfer in van “0”~”9”, bijvoorbeeld “2”
na drukken, toont LCD1 display
“M2” in het midden.

Oproepen geheugen
Drukken
LCD2 display toont “MEM R”, voer een cijfer in van “0”~”9”,
bijvoorbeeld “2”
na drukken, toont LCD1 display “M2” in het midden.

Deze indicator kan 10 gegevens opslaan (van 0 to 9).

© RIBA weegtechniek B.V.
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Hoofdstuk 5 geavanceerde Functies
In de stand by mode, druk de TARE en ZERO toets tegelijk,om in Advanced
Function menu te komen. De LCD toont

en druk

MR

om de

funktie te selekteren.

Algemeen schema om de funkties in te stellen:

Druk MR toets
Druk MR toets

Druk MR toets

Druk MR toets

Algemene Instellingen
RS232 Bi-direction Functie Instellingen
Verlaten van de Algemene funkties mode
Zie op volgende bladzijden de volledige instellingen van deze
funkties.

© RIBA weegtechniek B.V.
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5-1 Algemene Functie Instelling
Er zijn 14 funkties instellingen van

tot

.

Druk Enter toets

Nummer in parameter
van 00 to 14

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

Verwijst naar het volgende overzicht
van de Algemene Functies

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren

© RIBA weegtechniek B.V.
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Overzicht van de Algemene Functies

Terug naar de Algemene functie instellingen
Automatische Backlight instelling
Automatische uitschakeling instelling
HI / LO instelling
HI / LO Alarm instelling
Geen functie
Filter instelling
Bediening instelling
Wegen en Procenten instelling
Blokkeer Functie instelling
Relay Functie instelling
Automatische Nul instelling
Print toets instelling
Tarra annuleren instelling
Geen functie
HI / LO / OK / Positive / Negative wegen instelling

© RIBA weegtechniek B.V.
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5-1-1 Automatische Backlight Functie Instelling
in het hoofd menu en
Selekteer
menu om backlight in te stellen.

in sub

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Parameter setting:
01 ⇒ automatische backlight aan
00 ⇒ automatische backlight uit
Fabriek instelling: 00

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren

Automatische backlight functie
Wanneer het gewicht over 10d is, zal de backlight aan gaan.
Nadat het gewicht stabiel is of de schaal gaat retour naar 0000, backlight gaat uit.
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5-1-2 Automatisch uitschakelen
in het hoofd menu en
Selekteer
automatische uitschakelen in te stellen.

om

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 60

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

Parameter instelling:
00 ⇒ Geen automatische uitschakeling - uit
01 ⇒ Wanneer de schaal 1 minuut in
gebruik is, schaal gaat automatisch
uit.
02 ⇒ Wanneer de schaal 2 minuten in
gebruik is, schaal gaat automatisch
uit.
60 ⇒ Wanneer de schaal 60 minuten in
gebruik is, schaal gaat automatisch
uit.
Fabriek instelling: 00

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren

Automatische uit schakeling
Wanneer het gewicht minder dan 10d is of geen gewicht in schaal, zal de schaal
automatisch uitschakelen.
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5-1-3 HI / LO Wegen instellen
Selekteer
stellen.

in het hoofdmenu

om HI/ LO in te

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 04

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Controleer het gewicht bij wegen,
stabiel of niet stabiel is
01 ⇒ Controleer het gewicht bij stabiliteit
02 ⇒ Wel of niet stabiel, controleer het
gewicht wanneer dit boven 10d is.
03 ⇒ Controleer het gewicht wanneer dit
stabiel is boven 10d.
04 ⇒ Geen controle
Fabriek instelling: 00

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-4 HI / LO Alarm Instelling
Selekteer
stellen.

in het hoofdmenu

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 15

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

om HI/ LO in te

Parameter instelling:
00 ⇒ Geen alarm
01 ⇒ Alarm bij laag gewicht
02 ⇒ Alarm bij correct gewicht
03 ⇒ Alarm bij laag en correct gewicht
04 ⇒ Alarm bij hoog gewicht
05 ⇒ Alarm bij hoog en laag gewicht
06 ⇒ Alarm bij hoog en correct gewicht
07 ⇒ Alarm bij hoog, laag en correct gewicht
08 ⇒ Geen alarm
09 ⇒ Continu alarm bij laag gewicht
10 ⇒ Continu alarm bij correct gewicht
11 ⇒ Continu alarm bij lag en correct gewicht
12 ⇒ Continu alarm bij hoog gewicht
13 ⇒ Continu alarm bij hoog en laag gewicht
14 ⇒ Continu alarm bij hoog en correct
gewicht
15 ⇒ Continu alarm bij laag, hoog en correct
gewicht
Meest gebruikte instelling “02”, “05”.
Fabriek instelling: 00

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-5 Analoog and Digitaal Display Instelling
Selekteer
in het hoofdmenu
digitaal display in te stellen.

om Analoog en

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 03

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Zowel Analoog als Digitaal geen
weergave
01 ⇒ Alleen digital Display
Fabriek instelling: 00

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-6 Weeg stabiliteit
Selekteer
stabiliteit in te stellen.

in het hoofdmenu

om weeg

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 02

Parameter instelling:
00 ⇒ Langzaam
01 ⇒ Gemiddeld
02 ⇒ Snel
Fabriek instelling: 01

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
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C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-7 Gebruikers instellingen
Selekteer
instellingen in te stellen.

in het hoofdmenu

om gebruikers

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 03

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Enter “Simple Mode” na aan zetten
01 ⇒ Enter “Limit Mode” na aan zetten
02 ⇒ Enter “Target Mode” na aan zetten
03 ⇒ Gebruik vorige previous setting
mode na aan zetten
Fabriek instelling: 03

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-8 Wegen en procenten wegen
Selekteer
wegen in te stellen.

in het hoofdmenu

om procent

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Parameter instelling:
00 ⇒ Display in weeg modus
01 ⇒ Display in procenten
moduse (Target mode only)
Fabriek instelling: 00

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
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C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-9 Blokkeer funkties
Selekteer
functies in te stellen.

in het hoofdmenu

om blokkeer

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Alle toetsen staan normaal
01 ⇒ Alleen ON/OFF ZERO TARE
Zijn in bedrijf.
Fabriek instelling: 00

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-10 Relais Instelling
Selekteer
instellingen in te stellen.

in het hoofdmenu

om relais

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Parameter instelling: Is in te stellen
in maak of breek contact
00 Æ Standaard open contakt
01 Æ Standaard breek contakt
Fabriek instelling: 00

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
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C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-11 Auto Zero Tracking
Selekteer
in het hoofdmenu
tracking instellingen in te stellen.

om auto zero

Alleen voor niet geijkte modellen

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 04

Parameter instelling:
00 Æ 1/4d
01 Æ 1/2d
02 Æ 1d
03 Æ 2d
04 Æ 4d
Fabriek instelling: 00

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-12

Optel en totaliseren funkties,

Selekteer
instellingen in te stellen.

in het hoofdmenu

om set printer key

Deze funktie kan alleen gebruikt worden wanneer de parameter
ingesteld is op . as “11”
.

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Parameter instelling:
00 ⇒ Uit accumulation functie
01 ⇒ Aan accumulation functie
Fabriek instelling: 01

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.



C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren

Wanneer deze funktie is ingesteld, de Enter toets wordt
optellingen.
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C

toets en heeft 99
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5-1-13 Tare annuleren instelling
Selekteer
in het hoofdmenu
tracking instellingen in te stellen.

om toets set zero

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 01

Druk Enter toets

Om instelling te verlaten
druk “00” toets en druk
Enter toets.
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Parameter instelling:
00 ⇒ Gebruik TARE toets om
instellingen op te roepen
01 ⇒ TARE waarde vervalt automatisch
bij afnemen van goederen van
plateau.
Fabriek instelling: 00

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-1-14 Nul instelling
 Niet voor handels doeleinden.

Druk Enter toets

Enter de parameters “00”,
“01” met nummer toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Vorige instellen vastzetten
01 ⇒ Nul instellen vastzetten
Fabriek instelling: 00

Druk Enter toets
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren

3-1-15 HI / LO / OK Positive / Negative gewicht instelling

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ HI / LO / OK positief gewicht in display
01 ⇒ HI / LO / OK positief gewicht in display
en dan tare
02 ⇒ HI / LO / OK negatief gewicht in display
03 ⇒ HI / LO / OK negatief gewicht in display
en dan tare
Factory default setting: 00

Druk Enter toets
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
Zero toets ⇒ aktie zero record uitvoeren

 FNC 15 instelling kan alleen gebruikt worden bij “Limit Mode”en “Target Mode.”
instelling
 FNC 15 instelling kan in groepen worden geschikt met funktie toetsen FNC 03 en FNC
04.
© RIBA weegtechniek B.V.
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5-1-16 HI / LO / OK Tare Tijd instelling

Druk Enter toets

Druk Enter toets

Parameter instelling:
00 ⇒ Na tarra instelling,display gaat aan na
½ sec.
01 ⇒ Na tarra instelling,display gaat aan na
1 sec
02 ⇒ Na tarra instelling,display gaat aan na
2 secs
03 ⇒ Na tarra instelling,display gaat aan na
3 secs
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
Zero toets ⇒aktie zero record uitvoeren

 FNC 16 instelling kan alleen gebruikt worden bij FNC 15 wanneer deze is ingesteld op
01 of 02.。
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5-2 RS232 Data Instellingen Bi-direction Function Setting
Er zijn 12 verschillende functie instellen voor Data

to

.

Druk Enter toets

Nummer in
parameter van 00
tot 12

Raadpleeg het volgende overzicht
van de volgende RS232 instellingen

Uit RS232 instellingen, toets
in “00” en druk Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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Overzicht van de RS232 Data Instellingen
⇒ Uit hoofdmenu RS232 Bi-direction Setting Mode
⇒ Baud Rate instellingen

© RIBA weegtechniek B.V.

⇒

Communicatie Protokol instellingen

⇒

Output Formaat instellingen

⇒

Continu Data instellingen

⇒

Selekteren van Continu Transmissie waarden

⇒

Output instellingen

⇒

Auto Transmissie op Zero

⇒

Reset van Auto Transmissie

⇒

Instellingen handmatig Printen

⇒

Real Time Clock Setting (Tijd)

⇒

Real Time Clock Setting (Datum)

⇒

RS232 Serial Interface Setting Mode
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5-2-1 Baud Rate Instelling
Selekteer

in de RS232 instellingen
Baud Rate in te stellen.

Druk Enter toets

LCD displays laatste waarde.
 Fabriek standard instelling:9600
(bits/sec)

Nummer in parameter
van 00 to 06

Druk Enter toets

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.

Parameter setting:
00 ⇒ 600 (bits/sec)
01 ⇒ 1200 (bits/sec)
02 ⇒ 2400 (bits/sec)
03 ⇒ 4800 (bits/sec)
04 ⇒ 9600 (bits/sec)
05 ⇒ 19200 (bits/sec)
06 ⇒ 38400 (bits/sec)

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-2-2 Communicatie Protokol Instellen
Selekteer

in de RS232 instellingen mode

om communicatie protocol in te stellen.

Druk Enter toets

LCD toont laatste waarde.
 Fabriek instelling: N81

Nummer in parameter
00 to 02
Parameter setting:
00 ⇒ N 8 1
(none parity check, 8 data bits, 1 stop bit)
Druk Enter toets

01 ⇒ E 7 1
(even parity check, 7 data bits, 1 stop bit)
02 ⇒ O 7 1
(odd parity check, 7 data bits, 1 stop bit)

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren



Meerdere informatie zie Appendix 1
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5-2-3 Output Formaat Setting
Selekteer

in de RS232 instellingen mode

output formaat protokol in te stellen.

LCD toont het laatste instelling
 Fabriek instelling: 11

Druk Enter toets

Parameter setting:
00 Æ Zelfde data als schaal aangeeft in
standaard formaat
01Æ Bruto gewicht in standaard formaat
02Æ Netto gewicht in standard formaat
03Æ Zelfde data als de schaal in standard
formaat
04Æ Zelfde data als schaal aangeeft in
standaard formaat
05Æ Netto data in standaard formaat
06Æ Hi/Lo/OK status + Zelfde data als
schaal aangeeft in standaard formaat
07Æ Hi/Lo/OK status + Bruto gewicht in
standaard formaat
08Æ Hi/Lo/OK status + Netto waarde in
standaard formaat
09Æ Tare waarde in standaard formaat
10Æ PreTare waarde in standaard formaat
11Æ RS232 seriële formaat

Nummer in parameter
00 to 11

Druk Enter toets

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.

 Wanneer



en
zijn bruikbaar.

Wanneer
09, 10 of

of
te gebruiken.

gelijk zijn ingesteld op 01 alle opties van

is ingesteld op 00, zijn alleen opties 00, 01, 02,

om RS232 formaat met
 Druk
sleutel in "11" te verbinden.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren



Voor meer informatie zie Appendix 1
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5-2-4 Kontinu Transmissie
Selekteer

in de RS232 instellingen mode
om de instelling van de continu transmissie in te stellen.

Druk Enter toets

LCD toont het laatste instelling
 Fabriek instelling: 00

Nummer in parameter
00 to 04

Druk Enter toets

Parameter setting:
00 ⇒ Commando mode
01 ⇒ Continu transmissie mode
02 ⇒ Auto transmissie mode
03 ⇒ Handmatige printer format mode
04 ⇒ Beëindigen RS232 transmissie

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.
C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren



Voor meer informatie zie Appendix 1
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5-2-5 Selektie van de Continu Transmissie Rate
Selekteer

in de RS232 instellingen mode
om de continu transmission rate in te stellen.

Druk Enter toets
LCD toont het laatste instelling
Nummer in parameter
00 to 05

Druk Enter toets

 Fabriek instelling: 4 record/sec

Parameter instelling:
00 ⇒ 1 keer/sec
01 ⇒ 2 keer /sec
02 ⇒ 4 keer /sec
03 ⇒ 8keer /sec
04 ⇒ 16keer /sec
05 ⇒ Meer dan 16 keer/sec

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-2-6 Output Instellingen
Selekteer

in de RS232 instellingen mode
om de output waarden in te stellen.

Druk Enter toets

LCD toont het laatste instelling
 Fabriek instelling: 01

Nummer in parameter
00 to 01
Parameter instelling:
00 ⇒ Output continu
01 ⇒ Alleen output, wanneer gewicht
stabiel is. ( geen data bij onder/
overbelasting of instabiel
gewicht.)

Druk Enter toets

Wanneer ingesteld

-

00, 01, 02, 09, 10,

instelling is bruikbaar.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-2-7 Auto Transmissie op Zero
Selekteer

in de RS232 instellingen mode
om de auto transmission at zero in te stellen.

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 99

Druk Enter toets

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.

LCD toont laatste instelling .
 Fabriek instelling: 05 ⇒ 05

Parameter instelling:
00 ⇒ 00 d
01 ⇒ 01 d
02 ⇒ 02 d
99 ⇒ 99 d

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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5-2-8 Reset of Auto Transmissie
Selekteer

in de RS232 instelling mode
om reset de auto transmissie in te stellen.

Druk Enter toets

Nummer in parameter
00 to 99

Druk Enter toets

LCD toont laatste instelling .
 Fabriek instelling: 00 ⇒ 00d

Parameter setting:
00 ⇒ 00 d
01 ⇒ 01 d
02 ⇒ 02 d
99 ⇒ 99 d

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren
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 RS1 07 & RS1 08 Display Instelling
1.

Als automatische transmissie instelling RS1 07 en RS1 08 zijn ingesteld op "00,"
ongeacht op wat voor gewicht zullen niet alle gegevens van het gewicht worden
doorgegeven.

2.

Als de auto transmissie RS107 is ingesteld op ' "00 ~ 99", en RS1 op08 "00", en het
gewicht boven of onder de 07 in RS107 instelling ligt en het gewicht stabiel is, worden
de gewicht gegevens overgedragen. Als het gewicht terug keert naar 0000 instelling
(RS1 07) en vervolgens weer hoger of lager is dan de nul-instelling, zal na het stoppen
van het wegen data gegevens weer worden over gedragen.

Voorbeeld
1.

Wanneer RS1 07 is ingesteld op ”05,” RS1 08 is ingesteld op ”00,” en RS1 04
op ”02,” en wanneer het gewicht lager is dan 5g, worden er geen data verstuurd.
Leg een gewicht van 6g, op het plateau wanneer gewicht stabiel is geeft de display
⇒ ST, NT, +00000006g aan.
Bij het afnemen van het gewicht van 6g. van het plateau geeft de display “0g” aan.
⇒ Geen data overdracht, (omdat instelling nul is)
Leg een gewicht van 50g, op het plateau wanneer gewicht stabiel is geeft de display ⇒
ST, NT, +0000050g aan.
Wanneer u nu “48g,” van het plateau halt, geeft display “2g” aan ⇒ Geen data
overdracht, (omdat gewicht in nul bereik is)
Verhoog het gewicht nu tot 30g, wanneer gewicht stabiel is geeft de display
+0000030g.

⇒ ST, NT,

Enzovoort.
1. Wanneer in auto transmissie mode, RS1 07 is ingesteld op ”00” en RS1 08 is ingesteld
tussen “00~99,” wordt data uitgestuurd zolang het gewicht hoger is dan “0,” en stabiel is.
En wanneer het gewicht wat men op het plateau gelegt heeft hoger of lager is dan het
referentie gewicht wat men heeft ingesteld RS1 08, wordt na stabiel gewicht data over
gedragen.
Samenvattend: Onder de voorwaarde dat het gewicht veranderd is en vervolgens stabiel,
wordt data uitgestuurd. ( zoals het formaat is gedefinieerd in RS1 03).
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2. Wanneer in auto transmissie mode, RS1 07 is ingesteld tussen “00,” en ”99” en RS1
08 is ingesteld tussen “00~99,” data wordt uitgestuurd zolang het gewicht hoger of lager
is dan het nulbereik wat men heeft ingesteld in RS1 07, bij stabiel gewicht, data over
gedragen.
Samenvattend: Onder de voorwaarde dat het gewicht veranderd is en niet in nulbereik ligt
en vervolgens stabiel is, wordt data uitgestuurd. ( zoals het formaat is gedefinieerd in RS1
03).
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5-2-9 Instellen handmatig printen
Selekteer

in de RS232 Bi-direction setting mode
om instelling handmatig printen in te stellen.

Druk Enter toets

LCD toont laatste instelling .
 Fabriek instelling: 01

Nummer in parameter
00 to 01

Parameter setting:
00 ⇒ Continu data
overdracht
01 ⇒ Overdracht bij stabiel

Druk Enter toets

C toets ⇒ wissen parameter
Enter toets ⇒ aktie uitvoeren



Wanneer instelling



bruikbaar.
Voordat
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tot 00, 01, 02, 09, 10,
ingesteld is, stel

instelling is

to 03 in, daarna druk PRINT toets.
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5-2-10 Klok Instelling (Uur)
Selekteer

in de RS232 Bi-direction setting mode
om de dagelijkse tijd in te stellen.

Druk Enter toets
LCD laat tijd zien (24 uur)
Gebruik ”0”~”9” toets
om ”hour”, “minute”
en “second”.
In te stellen.
Druk Enter toets

Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.
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MR toets ⇒ cijfer naar links
verplaatsen
Enter toets ⇒ aktie bevestigen.
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5-2-11 Klok Instelling (Datum)
Selekteer

in the RS232 Bi-direction setting mode
om datum in te stellen.

Druk Enter toets
LCD laat datum zien (A.D.)
Gebruik”0”~”9” toets
om ”yy”, “mm”
en “dd”.in te
stellen
Druk Enter toets
MR toets ⇒ cijfer naar links
verplaatsen
Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.
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Enter toets ⇒ aktie bevestigen.
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5-2-12 RS232 Serial Interface Instelling
Selekteer

in de RS232 Bi-direction setting mode
om RS232 seriële interface in te stellen.

Druk Enter toets
Host: PC
Start data

Slave: Schaal

Druk Enter toets
Enter toets ⇒ aktie bevestigen.
Uit RS232 instellingen,
toets in “00” en druk
Enter toets.



Voor meer informatie zie Appendix 1
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Appendix 1

RS232 Serial Interface

RS232 Command format:
(1) De Host (PC) schrijft de data naar de EPROM van de Slave (Weegschaal).
(2) De Host (PC) leest de data uit de EPROM van de Slave (Weegschaal), en de
Slave (Weegschaal) stuurt de data feedback naar de host (PC).

Content planning
1.
W

,

,

EEPROM
( 00 ~ 58 )

Write

,

CR LF
1

Length of
storage
( ≤15 )

2

3

ASCII code n

2.
R

,

Read

……………….

n

= length of storage

CR LF
EEPROM
( 00 ~ 58 )

Stuur deze twee commando's naar de host (PC), de Slave (schaal) heeft de volgende
indeling terugkoppeling naar de Host (PC), gegeven.

L

e

n

g

t

h

:

CR LF
Length of
storage

A

S

C

I

I

:

CR LF

1

2

3

……… … n

Store ASCII code n = length of storage

S

y

m

b

o

l

:

n

1
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3

CR LF

……………….

Store ASCII symbol n = length of storage
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Code

First EEPROM
address

Item

Final EEPROM

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

00
02
04
06
08
10
12
14
16
18

01
03
05
07
09
11
13
15
17
24

10
11
12

25
27
29

Gross
Net
Tare
Pre Tare
Target Weight
Range
High Limit
Low Limit
Percent (%)
EEPROM address
Weight units
19
First unit EEPROM address
20
Second unit EEPROM address
21
Third unit EEPROM address
22
Forth unit EEPROM address
23
Fifth unit EEROM address
Time
Date

13

34

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

38
40
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Lo、Ok、Hi status
30
Lo EEPROM address
31
Ok EEPROM address
32
Hi EEPROM address
EEPROM address
Stable (Unstable) sign
35
Stable sigh EEPROM address
Unstable sign EEPROM
36
address
Accumulations quantity
Accumulations total weight
Check the x weight
User’s definition 1
User’s definition 2
User’s definition 3
User’s definition 4
User’s definition 5
User’s definition 6
User’s definition 7
User’s definition 8
User’s definition 9
User’s definition 10
User’s definition 11
User’s definition 12
User’s definition 13
User’s definition 14
User’s definition 15
EEPROM address

address

26
28
33

37

39
41
43
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Format
1.
W

,

Write

,
EEPROM
( 59 ~ 63 )

,

CR LF
1

Code
numbers
( < 15 )

2

,

…………… …. n

code n =number

2.
R

3

CR LF
EEPROM
( 59 ~ 63 )

Read

Stuur deze twee commando's naar de Host (PC), de (schaal) heeft de volgende indeling
terugkoppeling naar de host (PC), gegeven.

L

e

n

g

t

h

:

CR LF
Code numbers

I

t

e

m

:

CR LF
1

2

3

code
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……………….

n

n = number
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EEPROM address

Format

Transmission

59

Simple Format

60

Limit Format

61

Target Format

62

Transmission of accumulation
clear

Press “Enter” toets

63

Control code

Transmit one time when turn
on the scale

Press “Print” toets in Simple
mode
Press “Print” toets in Limit
mode
Press “Print” toets in Target
mode

Code funkties
Code+80 ⇒
Code+40

⇒

Eerste en laatste letter wordt niet geprint
Display geeft nul aan. 000.00kg

Code+B0 ⇒

Eerste en laatste letter worden niet geprint wanneer display nul
aangeeft.

Bijvoorbeeld:
Tare Code

⇒

03

03+80 = 83

⇒

03+40 = 43
03+B0 = B3

⇒ Display geeft nul aan. 000.00kg
⇒ Eerste en laatste letter wordt niet geprint, in Tara mode wanneer
display 00000 aangeeft.

© RIBA weegtechniek B.V.

Eerste en laatste letter wordt niet geprint van Tare
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Command Mode
Command Format A
Host
Slave

Command
Command

MZ
MT
MG
MN
MM
CT
CP

Zero
Tare
Gross weight
Net weight
Switch operation mode
Clear Tare value
Clear Pre Tare value

SA

Auto transmit

SM
SO
UA
UB
UC
UD
UE

Manually transmit
Command mode
Switch to the first unit
Switch to the second unit
Switch to the third unit
Switch to the forth unit
Switch to the fifth unit
Stop continuous transmission and
enter the command mode

%

SC Continuous transmission
Note : UA ~ UE settings are dependent on the model of the scale

Command Format B
Host
Slave

Command
Data

RW
RG

Read current weight
Read Gross weight

RH
RI

RN

Read Net weight

RJ

RT

Read Tare

RK

Read Gross (simple)
Read Net (simple)
Read comparison situation +
current display of weight (simple)
Read comparison situation +
Gross (simple)
Read comparison situation + Net
(simple)

Read current display of weight
RL
(simple)
RE Read Pre Tare
Note : ,1 add % before the command to read continuously
,2 add # before the command to transmit a stable value
RB

Read Weight Comparison Setting Value
RS{{
LO
HI
OK

{{: group (00~09)
Read LO setting value
RG
Read HI setting value
PT
Read Target setting value

: setting item
Read Range setting value
Read PreTare setting value

Note: No group number for PT.
EX:
ANS:
EX:
ANS:

RSPT＜CR＞＜LF＞

Read PreTare setting value

RSPTXXXXXX＜CR＞＜LF＞
RS03RG<CR><LF>
RS03RGXXXXXX<CR><LF>

Read the 3rd group of Range
setting value
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Command Format C
Host
Slave

Command+ Data
Command+ Data

Write Weight Comparison Setting Value
{{: group (00 ~ 09)
: setting item
LO
HI
OK
RG
PT

WS{{
XXXXXX
XXXXXX: Setting value

Write LO setting value
Write HI setting value
Write Target setting value
Write Range setting value
Write PreTare setting
value

EX:

WSPTXXXXXX＜CR＞＜LF＞

ANS:

WSPTXXXXXX＜CR＞＜LF＞

EX:

WS03RG XXXXXX＜CR＞＜LF＞

ANS:

WS03RG XXXXXX＜CR＞＜LF＞

Write PreTare setting value
Write Range setting value

De 3 boven omschreven commando’s zijn allen bi-directional RS232 commando’s.


Fout meldingen op

Slave (Scale):

E1: Fout commando
E2: Fout in parameter instelling
E3: Commando niet herkend
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Output Data Format
Weight format
Gross
Net
Tare
Plus OL
Minus OL
Unstable
Pre Tare

S
S
S
O
O
U
S

T
T
T
L
L
S
T

,
,
,
,
,
,
,

G
N
T
G
G
G
P

S
T
R
S
S
S
T

,
,
,
,
,
,
,

+ 0 1 2
+ 1 . 2
+ 0 1 2
+ SP SP SP
- SP SP SP
+ 0 1 2
+ 0 1 2

2
2
2
SP
SP

3
3
.
SP
SP

4
.
3
SP
SP

5
4
4
SP
SP

3
3
.
SP
SP
3
3

4
.
3
SP
SP
4
4

5
4
4
SP
SP
.
5

6
5
5
SP
SP
5
6

7
6
6
SP
SP
6
7

SP SP o z
t l . g
SP SP k g
SP SP SP SP CR LF
SP SP SP SP
SP SP l b
SP SP SP g

Simple format
Gross
Net
Tare
Plus OL
Minus OL

+ 0 1
+ 1 .
+ 0 1
+ SP SP
- SP SP

6
5
5
SP
SP

7
6
6 CR LF
SP
SP

Comparison status + Simple format
Byte0 Byte1 Byte2 +/Byte0 : HI
Byte1 : OK
Byte2 : LO

1

.

2

3

.

4

5

6

CR

LF

30H/31H
30H/31H
30H/31H
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Serial Data Transfer/Receive Format
LSB

MSB

n,8,1

S

8-bit data

STOP

e,7,1

S

7-bit data

P STOP

o,7,1

S

7-bit data

P STOP

1
0

1
0

1
0

Notes:
S
: Start bit
STOP: Stop bit
P
: Parity bit
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Appendix 2
⇒

Fout Meldingen

EPROM kan niet worden bereikt.
EPROM is niet geïnstalleerd of de EPROM krijgt geen stroom van de
PCB of PCB is defekt.

⇒

Waarde buiten nul bereik is te hoog.

⇒

Waarde buiten nul bereik is te laag.

⇒

De interne waarde is onstabiel.
Dit wordt veroorzaakt doordat de nulwaarde onstabiel is na afstemmen,
of door het indrukken van aan/uit toets of nul-toets.

⇒

ADIC kan geen signaal lezen.
De signalen "S + & S-" van de loadcel zijn niet goed aangesloten, of de
E +, E-, S + en S- zijn op de verkeerde manier aangesloten, dus de ADIC
kan de signalen niet lezen voor meer dan 5 seconden.

⇒

Weegbereik is overschreden + 9 division.

⇒

ADIC is hoger dan de resolutie standaard.

Bij fout meldingen kunt u zich in verbinding stellen met uw leverancier.
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Appendix 3
Digit

7 Segment Display Characters
7 segments
letter

Alphabet

7 segments
letter

Alphabet

0

A

N

1

B

O

2

C

P

3

D

Q

4

E

R

5

F

S

6

G

T

7

H

U

8

I

V

9

J

W

K

X

L

Y

M

Z
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7 segments
letter
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