
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΖΥΓΑΡΙΑΣ

HW100

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας 
    10 - 12V AC
Κατανάλωση ρεύματος 
    0.8Α AC (max) 

Φάσμα ζύγισης
    10 - 200Kgr

Θερμοκρασία λειτουργίας
    -20 έως 50  C (-4 έως 122  F)
 Διαστάσεις
    259.0 x 100.0 mm (10.20” x 3.94”)

Χειριστήριο
    Οθόνη 4 x 7-segment displays 
        (κόκκινο, 56.8mm / 2.3”) 
    Κουμπιά ρυθμίσεων
        (ZERO , TARR)
        

Συνδεσιμότητα
    Υποδοχή σύνδεσης αισθητήρα βάρους
          (TRANSDUTEC TPF-2A)
    Υποδοχή σύνδεσης κερματοδέκτη
    
    

Σφάλμα ζύγισης
    +/- 0.1%

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας για κάθε μελλοντική χρήση
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ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η απόρριψη αυτού του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται 
μόνο σε ειδικούς κάδους απόρριψης ηλεκτρονικών συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΙΖΑΣ. 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ 
ΣΕ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 
ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.

Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από προσωπικό άριστα καταρτισμένο 
σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Η συσκευή δεν είναι φορητή και η τροφοδοτείται από τροφοδοτικό/μετασχηματιστή που 
συνδέεται στα 230Vac.

Να είστε πάντα βέβαιοι ότι συνδέετε σωστά το βύσμα τροφοδοσίας στην αντίστοιχη υποδοχή 
της συσκευής.

Η συσκευή διαθέτει διάφορα σημεία συνδέσεων για τα οποία παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στις επόμενες σελίδες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

Προστατέψτε τη συσκευή από τη σκόνη, το νερό ή άλλα υγρά διότι δεν είναι αδιάβροχη.

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη σωστή λειτουργία της συσκευής όταν αυτή λειτουργεί στην 
περιοχή θερμοκρασιών -20  C έως 50  C.
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Το HW100 είναι ένας ελεγκτής ζυγιστικού συστήματος. Διαθέτει μία κλέμμα τροφοδοσίας, μία κλέμμα σύνδεσης με 
κερματοδέκτη και έναν κοννέκτορα σύνδεσης αισθητήρα βάρους. Η απεικόνιση του αποτελέσματος ζύγισης γίνεται 
σε οθόνη τεσσάρων ψηφίων, με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η συσκευή διαθέτει επιπλέον 2 πιεστικούς 
διακόπτες απαραίτητους για τη βαθμονόμηση της συσκευής, καθώς και την εκτέλεση κάποιων επιπλέον 
λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω.

Συνδέστε την τροφοδοσία του HW100 στην αντίστοιχη κλέμμα τροφοδοσίας 12Vac. Επίσης συνδέστε την ανοιχτή 
επαφή (ΝΟ) του κερματοδέκτη στην αντίστοιχη κλέμμα. Προσοχή, λανθασμένη σύνδεση ενδέχεται να προκαλέσει 
βλάβη στη συσκευή. 

Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα βάρους στην αντίστοιχη υποδοχή. Ο συνδετήρας μπορεί να συνδεθεί μόνο από 
τη μία φορά.

Η βαθμονόμηση είναι μια απαραίτητη διαδικασία για το HW100 και γίνεται μόνο μία φορά πριν τη διάθεση του 
ζυγιστικού συστήματος στην αγορά. Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από τεχνικά καταρτισμένο 
προσωπικό. Για να βαθμονομήσετε τη συσκευή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
                                    
                                    Ολοκληρώστε τις συνδέσεις του HW100
                                    Ανοίξτε την τροφοδοσία της συσκευής
                                    Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ZERO. Θα πρέπει να ακούσετε τον βομβητή να ηχεί
                                    Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TARR
                                    Με την στιγμιαία πίεση των κουμπιών TARR και ZERO ρυθμίστε το βάρος που
                                    πρόκειται να ζυγίσετε για τη βαθμονόμηση
                                    Τοποθετήστε το αντίστοιχο βάρος που έχετε ρυθμίσει
                                    Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TARR. Θα πρέπει να ακούετε το βομβητή να ηχεί.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη κάθε φορά που αλλάζετε αισθητήρα βάρους ή κάνετε οποιαδήποτε 
αλλαγή ή ρύθμιση στην πλάστιγγα.
Παράλληλα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το HW100 εκτελεί αυτόματη βαθμονόμηση ανά τακτά διαστήματα.

Το HW100 μετά τη διαδικασία βαθμονόμησης είναι έτοιμο για να λειτουργήσει και να εκτελέσει ζυγίσεις κατόπιν 
εισαγωγής κέρματος στον κερματοδέκτη. Η συσκευή διατηρεί στη μνήμη του τον αριθμό των κερμάτων που έχουν 
εισαχθεί. Έτσι αν ο χρήστης εισάγει περισσότερα κέρματα από ένα, τότε θα έχει τη δυνατότητα τόσων ζυγίσεων όσα 
και τα κέρματα που εισήγαγε στον κερματοδέκτη.

Κατά την σύνδεση με την τροφοδοσία η συσκευή απεικονίζει στην οθόνη της (για λίγα δευτερόλεπτα) τον αριθμό 
των κερμάτων που έχουν εισαχθεί μέχρι στιγμής. Στη συνέχεια η συσκευή μπαίνει στην κανονική λειτουργία 
αναμονής εντολής από τον κερματοδέκτη.

Περιγραφή

Βαθμονόμηση

Συνδέσεις

1
2
V

A
C

Τροφοδοσία 
8 - 12V AC/DC

Ανοιχτή επαφή (ΝΟ)
κερματοδέκτη

LOAD SENSOR

Λειτουργία
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Διαγραφή μνήμης

Για να διαγράψετε τον αριθμό των κερμάτων από το εσωτερικό της μνήμης ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

                                    Διακόψτε την τροφοδοσία του ζυγιστικού
                                    Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ZERO
                                    Διατηρώντας το κουμπί ZERO πατημένο ενεργοποιείστε και πάλε την τροφοδοσία
                                    Η οθόνη θα γράψει “0000” και θα ακουστεί ο βομβητής.
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240.5mm (9.47”)

4 x    3.5mm (0.14”)

Χειριστήριο

Κατανάλωση ρεύματος 0.8 A AC(max)  

10 - 200 KgrΦάσμα ζύγισης

Τεχνικά Χαρακτηριστικά HW100

Κερματοδέκτης

Σφάλμα ζύγισης + / - 0.1%

Αισθητήρας ζύγισης TRANSDUTEC TPF-2A

Οθόνη 4x7-segment displays (κόκκινο, 56.8mm/2.3”) κουμπιά ρυθμίσεων (ZERO,TARR)

με ανοιχτή επαφή (NO)

Τάση τροφοδοσίας 8 - 12 V AC

Χρόνος ενεργοποίησης κερματοδέκτη

Χρόνος αδράνειας κερματοδέκτη 0,4 sec (max)
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 50  C (-4 έως 122  F)

Διαστάσεις 259.0 x 100.0 mm (10.20” x 3.94”)

40 msec (max)


