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Beskrivelse
Ecco 101

VÆGTE & VEJESYSTEMER
Power
Tare
Charge

Max
200 Kg

T

CERTIFIED

USB

O

KG

Bemærk stik for
USB-Flash er det
længst til højre

Instrument:
5 cifret LCD-display med baggrunds-belysning
1 x indbygget lydgiver
3 x status lysdioder
6 x taster
1 x optiona1 RS-232 port for registrering af ID-tags
1 x optiona1 I/O port for alarm / grænseværdier
2 USB porte (1 stk. for USB-Flash + 1 stk. for trådløst tastatur(option))
1 x 12 V forsyning eller 230V adaptor + indbygget batteri.
1 x Stål-ramme for montage af instrument på stander eller væg.
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Power LED.
Lyser når der er tilsluttet forsyning via ladestikket (230V udgave).
Tare LED.
Konstant lys: Instrumentet er tareret. Der vises nettovægt.
Blinker: Vægten er ikke i ro. Vent med aflæsning af vægt.
Charge LED.
Når instrumentet bruges uden forsyning (altså batteridrift) vil det aflade
batteriet. Når denne lysdiode begynder at blinke er det tid for at lade batteriet op igen. Forbind laderen via lade-fatningen og der kan fortsættes
med at veje. Hvis der ønskes batteri-drift afvent da at batteriet er genopladet. (ca. 7 timer).
Bemærk - hvis batteriet er helt afladet, evt. efter længere tids opbevaring
uden at batteriet er blevet opladet, kan det forekomme at der vil gå en tid
før der er spænding nok på batteriet til, at instrumentet kan tændes.
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ON/OFF : Tænder / Slukker instrumentet.
( Instrumentet kan indstilles til at vise aktuel tid i
“slukket” tilstand. )
ON: Tryk for at tænde baggrundslys
OFF: Tryk for at slukke baggrundslys

T

Tara: Tryk for at tarere vægten (vis netto)
Tryk igen for at fjerne tareringen (vis brutto)

O

Zero: Tryk for at 0-stille vægten.
Bemærk at modsat tarering kan 0-stilling ikke ophæves.
Batteri: Tryk for at få vist batteri-spændingen.
Tryk igen for at vende tilbage til vægtvisning.
DISK: Ingen funktion i denne software (anvendes dog
i forbindelse med kalibrering)
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Beskrivelse - 230V - RS232
Bemærk at ved 230V er der indbygget batteri

ON / OFF switch.
Denne slukker både
for instrument og
batteri. Der kan derfor ikke lades når
denne switch er off.

Stik for vejesignal RS232.
Konfigureret
Ben
som DTE
1:
+Signal
Option
9:
-Signal
6:
+ Excitation + 6V på pin 1
14:
+Sense
7:
-Excitation
15:
-Sense
Bemærk, sense skal
tilsluttes, evt. via lus til
respektiv Excitation

Lade-fatning for Lader:
Brug kun original lader - 9 V, 800 mA
Lader kan være forbundet altid da der er indbygget
ladekredsløb som automatisk regulerer lade-strøm /
spænding.
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Beskrivelse - 230V - I/O

Bemærk at ved 230V er der indbygget batteri

ON / OFF switch.
Denne slukker både
for instrument og
batteri. Der kan derfor ikke lades når
denne switch er off.

Stik for vejesignal
1:
9:
6:
14:
7:
15:

Ben
+Signal
-Signal
+ Excitation
+Sense
-Excitation
-Sense

Bemærk, sense skal
tilsluttes, evt. via lus til
respektiv Excitation

Lade-fatning for Lader:
Brug kun original lader - 9 V, 800 mA
Lader kan være forbundet altid da der er indbygget
ladekredsløb som automatisk regulerer lade-strøm /
spænding.

I/O
2 x Opto (12V)
2 x Relæ
Ben
1: Opto 1 (12V)
6: Opto 1 (Gnd)
2: Opto 2 (12V)
7: Opto 2 (Gnd)
3: Relæ 1 (Com)
8: Relæ 1 (NO)
4: Relæ 2 (Com)
9: Relæ 2 (NO)
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Beskrivelse - 12Vdc - RS232

Afrbyder: Tænd/Sluk

Kabel for 12Vdc:
Brun leder = +12Vdc
Blå leder = Gnd.

Stik for vejesignal RS232.
Konfigureret
Ben
som DTE
1:
+Signal
9:
-Signal
Option
6:
+ Excitation + 6V på pin 1
14:
+Sense
7:
-Excitation
15:
-Sense
Bemærk, sense skal
tilsluttes, evt. via lus til
respektiv Excitation

Forbrug ≤ 250 mA
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Beskrivelse - 12Vdc - I/O

Afbryder: Tænd/Sluk

Stik for vejesignal
1:
9:
6:
14:
7:
15:

Kabel for 12Vdc:
Brun leder = +12Vdc
Blå leder = Gnd.

Ben
+Signal
-Signal
+ Excitation
+Sense
-Excitation
-Sense

Bemærk, sense skal
tilsluttes, evt. via lus til
respektiv Excitation

I/O
2 x Opto (12V)
2 x Relæ
Ben
1: Opto 1 (12V)
6: Opto 1 (Gnd)
2: Opto 2 (12V)
7: Opto 2 (Gnd)
3: Relæ 1 (Com)
8: Relæ 1 (NO)
4: Relæ 2 (Com)
9: Relæ 2 (NO)

Forbrug ≤ 250 mA
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Almindelig brug
♦ 230 V udgave - instrumentet forbindes til 230V vha. 9V adaptor.
♦ Afbryderen på bagsiden tændes (sættes på I).
♦ Instrumentet tændes på ON-knappen på forsiden.
♦ Instrumentet vil kort gennemløbe en test-sekvens
♦ Derefter vises den akuelle software version
♦ Instrumentet vil nu foretage en nul-stilling
♦ Instrumentet er klar til brug.
♦ Placer evt. emballage på vægten.
♦ Hvis der ønskes at kun veje nettovægt tareres nu med tara-tasten.
♦ Placer gods der skal vejes på vægten.
♦ Netto-vægten kan nu aflæses (check at tara-led er stabil)
♦ Når dagens vejninger er slut slukkes på ON/OFF tasten med et tryk.
♦ Hvis der er indbygget batteri (230 V udgave) og instrumentet skal stå
længe inden det igen skal bruges, anbefales det desuden at slukke på afbryderen på bagsiden. (Med mindre selvfølgelig, at der til stadighed er
tilsluttet lader.)
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Opsætning af instrument

CERTIFIED

USB

Instrumentet kan konfigureres efter indviduelle behov.
På den medfølgende USB-Flash findes der 3 opsætninges-filer, henholdsvis System.csv, Config.csv og Cal.
csv. Disse kan anvendes til at konfigurere instrumentet
efter individuelle behov.
Bemærk på at instrumentet er sat op i henhold til en
standard. Det tilrådes ikke at forsøge at ændre opsætningen medmindre dette gøres i sammenarbejde med
vore teknikere.
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System.csv

Eksempel på opsætningsfil.
For at ændre opsætning åbnes konfigurations-filerne med en simpel teksteditor (skal være kompatibel med Uni-code). Brug Windows® Notebook.
Alle parametre i de enkelte filer er selvforklarende, men selvom dette er
tilfældet tilrådes det at overlade opsætning til vore teknikere. Evt. kan det
gøres i samråd med disse.
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Config.csv

Eksempel på opsætningsfil.
For at ændre opsætning åbnes konfigurations-filerne med en simpel teksteditor (skal være kompatibel med Uni-code). Brug Windows® Notebook.
Alle parametre i de enkelte filer er selvforklarende, men selvom dette er
tilfældet tilrådes det at overlade opsætning til vore teknikere. Evt. kan det
gøres i samråd med disse.
Bemærk: De tilgængelige relæ-funktioner i dette standard-instrument er
“under grænseværdi” og “øvre grænseværdi”.
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Cal.csv

Eksempel på opsætningsfil.
For at ændre opsætning åbnes konfigurations-filerne med en simpel teksteditor (skal være kompatibel med Uni-code). Brug Windows® Notebook.
Alle parametre i de enkelte filer er selvforklarende, men selvom dette er
tilfældet tilrådes det at overlade opsætning til vore teknikere. Evt. kan det
gøres i samråd med disse.
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Kalibrerings-Procedure
♦ Check af vægten er opstillet korrekt (mekanisk stabil og i vater)
♦ Check at alle forbindeler til instrument er korrekte og i orden.
♦ Afbryderen på bagsiden tændes (sættes på I).
♦ Instrumentet tændes på ON-knappen på forsiden.
♦ Instrumentet vil kort gennemløbe en test-sekvens
♦ Derefter vises den akuelle software version
♦ Instrumentet vil nu foretage en nul-stilling
♦ Instrumentet er klar til brug (se dog nedenfor).
♦ Hvis instrumentet ikke viser korrekt gøre følgende.
♦ Sluk instrumentet på ON/OFF-knappen på forsiden.
♦ Sæt USB-nøglen op til kalibrering (parameter 1005; 1; og 1006; 1;)
♦ Isæt nu USB-nøglen og tænd på ON/OFF-knappen på forsiden.
♦ Afvent at instrumentet skriver CAL-0
♦ Hvis der er ro på vægten trykkes nu på “DISK”-knappen.
♦ Herved indlæses 0-punktet.
♦ Afvent nu at instrumentet skriver CAL-F
♦ Placer den belastning der står i parameter 3100 på vægten.
♦ Afvent at der er ro på vægten og tryk så igen på “DISK”-knappen.
♦ Herved indlæses et kalibrerings-punkt.
♦ Afvent nu at disse værdier skrives ned i USB-nøglen.
♦ Mens de skrives ned i USB-nøglen står der FILE i displayet.
♦ Sluk nu instrumentet på kontakten på bagside og tænd igen.
♦ Instrumentet er nu kalibreret og kan anvendes normalt.
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!
USB-Flash drevet skal opbevares sammen med instrumentet.
Drevet indeholder vigtige opsætnings-filer der er nødvendig i
forbindelse med ændringer / service. Der kan let laves en backup kopi, men det er vigtig at drevet er kompatibel med FAT16
formatet. I praksis betyder dette at max. størrelse er 2Gb.

