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1. Wstp
Wagi serii CAT 27 nale do grupy kalkulacyjnych wag elektronicznych z tensometrycznym
przetwornikiem siy oraz cyfrowym odczytem wyników. Rodzina skada si z czterech typów:
NEPTUN 2, SATURN 2, VEGA 2 i PLUTON 2. Poszczególne typy s dostpne w wykonaniach
o rónych wasnociach pomiarowych: jako waga jednodziakowa, dwudziakowa lub dwuzakresowa oraz wywietlaczem monochromatycznym LCD lub kolorowym TFT.
Wagi s dedykowane do wspópracy z systemem kasowym zoonym z kasy lub komputera oraz
jednej lub kilku wag poczonych w system wag. Znaczna elastyczno oprogramowania oraz
szeroki wybór rozwiza sprawia, e znajduj one zastosowanie zarówno w maych, rednich jak
i duych placówkach handlowych. Gówne zastosowanie poszczególnych typów wag jest
nastpujce:
x

NEPTUN 2: waga przeznaczona jest do wbudowania w zaawansowane skanery kodów
kreskowych. Waga oferowana jest samodzielnie, w postaci gotowego do zabudowy moduu
wacego z wywietlaczem zewntrznym, oraz w zestawie z najpopularniejszymi na rynku
skanerami bi-optycznymi.

x

SATURN 2: waga przeznaczona jest do zabudowy w blat stanowiska kasowego
z moliwoci zainstalowania we wspólnej obudowie poziomego stoowego skanera kodów
kreskowych. Waga wyposaona jest w zewntrzny wywietlacz montowany na obracanym
supku o regulowanej wysokoci.

x

VEGA 2: uniwersalne rozwizanie szalki sprawia, e waga moe pracowa jako
wolnostojca lub te wbudowana w blat stanowiska kasowego. Waga wyposaona jest
w zewntrzny wywietlacz montowany na obracanym supku o regulowanej wysokoci.
x PLUTON 2: waga wolnostojca z wbudowanym wywietlaczem oraz moliwoci
podczenia dodatkowego zewntrznego wywietlacza na obracanym supku o regulowanej
wysokoci.
Wagi posiadaj nastpujce waciwoci:
x
x

waenie towarów,
waenie i odejmowanie tary,

x
x
x

automatyczne wyczanie tary po zwaeniu towaru,
automatyczne ledzenie zera (zerowanie podtrzymujce przy nieobcionej szalce),
wprowadzanie ceny jednostkowej poprzez interfejs komunikacyjny i obliczanie nalenoci
dla waonych towarów,
wprowadzanie nazwy waonego towaru przez interfejs komunikacyjny,

x
x
x

klawiatura 3 – klawiszowa,
graficzny wywietlacz monochromatyczny lub kolorowy wywietlajcy: mas, cen
jednostkow, naleno za towar, nazw towaru, komunikaty dla uytkownika, oraz
wska niki ZERO, STABILNO , NETTO, STA A TARA,

x
x

moliwo podczenia dwóch wywietlaczy: gównego i dodatkowego,
waga jednodziakowa (d=e=5g), dwudziakowa (d1=e1=2g, d2=e2=5g) lub dwuzakresowa
(zakres I: d1=e1=2g, zakres II: d2=e2=5g),

x
x
x

wspópraca z urzdzeniami zewntrznymi (kasa fiskalna, komputer) poprzez port RS232,
przesyanie wyniku waenia inicjowane rcznie, automatycznie lub przez interfejs,
moliwo pracy w SYSTEMIE WAG ELZAB,

x

tryb oszczdzania energii.

ELZAB S.A.
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2. Charakterystyka rodziny CAT 27
2.1. Wygld wag

Waga CAT 27 NEPTUN

2

Waga CAT 27 SATURN

2

Waga CAT 27 VEGA

2

Waga CAT 27 PLUTON
4
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2.2. Dane techniczne

x

dane wspólne dla wszystkich typów wag:
Nieautomatyczna, elektroniczna waga kalkulacyjna
z tensometrycznym przetwornikiem siy oraz cyfrowym
odczytem wartoci masy, ceny i nalenoci
Masa: 5 cyfr, wysoko znaków minimum 14 mm
Wywietlacz
Cena: 6 cyfr, wysoko znaków 10 mm
Naleno: 7 cyfr, wysoko znaków 10 mm
Zakres temperatury pracy
-10 qC y 40 qC
Zasilanie
Zasilacz zewntrzny 12V/ 1A
Moc pobierana przez wag
rednio 5W (z pojedynczym wywietlaczem)
1. szeregowy RS232 (komputer, kasa)
Interfejsy
2. szeregowy RS232 (wywietlacz zewntrzny)
Liczba dziaek legalizacyjnych
3000
Zakres zerowania inicjujcego
±10% * Max = ±1.500 g
Zakres zerowania
±2% * Max = ±0.300 g
póautomatycznego

Typ wagi

x

dane dla wag jednodziakowych i dwudziakowych:
Klasa dokadnoci
Rodzaj wagi
Obcienie minimalne
Obcienie maksymalne
Dziaka elementarna
i legalizacyjna
Granica zakresu tarowania
(tara odejmujca)

x

III
jednodziakowa
Min = 100g
Max = 15 kg
d = e = 5g

dwudziakowa
Min = Min1 = 40g
Max1 = 6kg
Max = Max2 = 15kg
d1 = e1 = 2g
d2 = e2 = 5g
T= -(Max1-e1)

T = -Max

dane dla wag dwuzakresowych:
Klasa dokadnoci
Rodzaj wagi
Zakres waenia
Obcienie minimalne
Obcienie maksymalne
Dziaka elementarna
i legalizacyjna
Granica zakresu tarowania
(tara odejmujca)

ELZAB S.A.

III
dwuzakresowa
I
Min = Min1 = 40g
Max1 = 6 kg

II
Min2 = 100g
Max = Max2 = 15kg

d1 = e1 = 2g

d2 = e2 = 5g
T = -Max
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2.3. Wymiary

Typ wagi

szeroko gboko wysoko
[mm]
[mm]
[mm]

wysoko x szeroko
wywietlacza [mm]

masa
cakowita

NEPTUN 2

246

250

58

403 x 126/ podst. 80 x 80

3,8 kg

SATURN 2

292

292

128

403 x 126/ podst. 80 x 80

4,8 kg

306/333

244/253

80

403 x 126/ podst. 80 x 80

3,9 kg

319

329

81

-

4,8 kg

VEGA 2
PLUTON 2

2.4. Wywietlacz, klawiatura

Wywietlacz wagi moe pracowa w dwóch trybach:
x Trybie kalkulacyjnym z wywietlaniem masy, ceny jednostkowej, nalenoci i nazwy towaru

x

Trybie niekalkulacyjnym z wywietlaniem masy i nazwy towaru

Wybór trybu wywietlania jest automatyczny, w zalenoci od tego czy do wagi zostanie przesana
cena jednostkowa. Po zaczeniu wagi aktywny jest tryb niekalkulacyjny (wywietlana jest tylko
masa), po pierwszym przesaniu ceny jednostkowej nastpuje przeczenie na tryb kalkulacyjny,
który pozostaje aktywny a do kolejnego zaczenia wagi.
Jeeli jest wywietlana tylko masa, waga odsya zerow cen i naleno.
Na wywietlaczu mog by wywietlane nastpujce wskaniki:
Wska nik zera dokadnego (masy mniejszej ni ¼ dziaki e1 lub e)
Wska nik obcienia stabilnego
Wska nik zapamitanej tary na jedno waenie
6
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Wska nik zapamitanej tary na wiele wae
Wska nik zakresu wagi (tylko w wadze dwuzakresowej)
Klawiatura wagi skada si z trzech klawiszy.

Klawiatura wag NEPTUN 2, SATURN 2, VEGA 2

Klawiatura wagi PLUTON 2

Znaczenie klawiszy w trybie waenia jest nastpujce:

TAROWANIE Wczanie i wyczanie tary
ZEROWANIE

Zerowanie wagi, Wejcie do menu wagi

PRZESY ANIE Przesanie wyniku do kasy
2.5. Opis zcz

Zcze PC - suy do podczenia komputera PC lub kasy fiskalnej
Nr styku
1, 2
3
4
5, 6

Nazwa sygnau
Zarezerwowane
TxD – wyjcie szeregowe
RxD – wejcie szeregowe
GND

Zcze wywietlacza – suy do podczenia wywietlacza zewntrznego
Nr styku
1, 2
3
4
5, 6

Nazwa sygnau
+5V
TxD – wyjcie szeregowe
RxD – wejcie szeregowe
GND

Zcze zasilania
Symbol

Parametry

Polaryzacja

8 y 15V, 1A

ELZAB S.A.
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3. Warunki techniczne instalacji i eksploatacji wagi
3.1. Instalacja wagi

x w zalenoci od typu, wag naley zamontowa na stanowisku w sposób nastpujcy:
 wag NEPTUN 2 wraz z skanerem bi-optycznym wbudowa w lad boksu kasowego
tak, aby paszczyzna górnej powierzchni czytnika bya na poziomie powierzchni lady,
 wag SATURN 2 wraz z koszem montaowym umieci w ladzie boksu kasowego tak,
aby powierzchnia szalki bya na poziomie powierzchni lady. Do kosza wstawi poziomy
czytnik kodów kreskowych i zabezpieczy go przed przesuwaniem za pomoc doczonych rzepów samoprzylepnych. Zwróci uwag, aby skaner nie dotyka ramion wagi,
 wagi wolnostojce VEGA 2 i PLUTON 2 umieci na stabilnym i równym podou.
x wag naley wypoziomowa tak, aby pcherzyk powietrza wska nika poziomu znajdowa
si w centrum okrgu narysowanego na wska niku. Do regulacji poziomu wagi su
obracane nóki wagi. Po wypoziomowaniu sprawdzi czy waga stoi stabilnie (dotyka
wszystkimi nogami podoa) i czy szalka poprawnie ley na podporach.
x w przypadku gdy waga wspópracuje z wywietlaczem zewntrznym zamontowa wywietlacz do lady boksu kasowego. Podczy wywietlacz do pomostu wagi.
x podczy kabel interfejsu RS232 wagi z urzdzeniem wspópracujcym. Podczas pracy
wagi nie wolno podcza ani rozcza interfejsu RS232. Moe to grozi uszkodzeniem
tego interfejsu.
x do wagi podczy zasilacz. Zasilacz podczy do gniazdka 230V. W czasie pó niejszej
eksploatacji naley dba o stan kabla sieciowego. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia kabla lub jego zamocowania, natychmiast odczy wag od zasilania i skontaktowa si z serwisem. Zaleca si korzysta z linii zasilajcej uywanej wycznie do
wag i innych urzdze elektronicznych jak kasy fiskalne, komputery itd. Podczenie wag
do linii zasilajcej urzdzenia innego typu, np. zawierajce silniki, moe spowodowa, e
urzdzenia te bd zakócay prac wag i niszczyy interfejsy w wagach.
3.2. rodowisko

x Waga moe by eksploatowana w temperaturze od -10 do +40 oC i wilgotnoci do 85%
w atmosferze wolnej od substancji agresywnych. Po gwatownej zmianie temperatury
otoczenia o wicej ni 5oC waga powinna si aklimatyzowa przez 2 godziny przed
wczeniem zasilania (np. po transporcie wagi na mrozie wstawianie jej do ciepego
pomieszczenia). Nie naley dopuszcza do powstania kondensacji pary wodnej.
W przypadku pracy w pomieszczeniach o podwyszonej wilgotnoci, ale w granicach
podanych wyej, zaleca si nie wycza zasilania przez caa dob.
x Waga nie moe podlega wstrzsom i wibracjom, pracowa w pobliu róde silnych pól
elektromagnetycznych, by naraona na dugotrwae silne nasonecznienie, pracowa
w bezporednim strumieniu powietrza, lub w pomieszczeniach zapylonych.
3.3. Inne uwagi eksploatacyjne

x W czasie wczenia zasilania szalka powinna by pusta. Po wczeniu zasilania waga
automatycznie testuje si i zeruje przyjmujc za zero aktualne obcienie wagi. W czasie
testu wywietlacz pokazuje wersj programu, zapalaj si wszystkie wska niki, a cyfry
zmieniaj si od 0 do 9. Po zakoczeniu testu dane wywietlane przez wywietlacz
wskazuj zero i wiec si wska niki
,
.
x W czasie pó niejszej eksploatacji wagi w przypadku wskazania masy rónej od zera naley
dla wagi z pust szalk przeprowadzi zerowanie:
8
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x
x

x

x

 naciskajc klawisz
(dla niewielkiej odchyki), lub
 wyczy i wczy zasilanie wagi, lub
 przeprowadzi zerowanie wagi (reset) z menu gównego.
Nie dopuszcza do przecie wagi, lub gwatownych obcie w postaci uderze
o szalk. Mog one doprowadzi do uszkodzenia przetwornika masy.
Zaleca si kontrolowa poprawno wskaza masy przez wag uywajc do tego celu
odwanika wzorcowego równego co najmniej 1/3 zakresu pomiarowego wagi.
W przypadku zauwaenia bdów wskaza wikszych od dopuszczalnych naley wag
natychmiast wycofa z uytkowania i skontaktowa si z serwisem.
Szczególnie wane jest skontrolowanie wskaza masy po transporcie wagi i jej
zainstalowaniu przed rozpoczciem eksploatacji, zwróci uwag aby w miejscu instalacji
adne przedmioty nie dotykay szalki wagi.
Ca wag trzeba utrzymywa w czystoci nie tylko ze wzgldów higienicznych
i estetycznych, ale take pomiarowych. Naley dba przede wszystkim o czysto szalki
i powierzchni pod szalk, gdy gromadzce si tam okruchy waonych towarów mog
przeszkadza w swobodnym ruchu szalki, a take wpywa na dziaanie przetwornika.
Obudow mona przeciera wilgotn szmatk. Nie stosowa w trakcie czyszczenia zbyt
duej iloci wody, która mogaby wla si do wntrza obudowy.

Uwaga: Nieprzestrzeganie warunków technicznych instalacji i eksploatacji wagi okrelonych
w niniejszej instrukcji zwalnia producenta z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za
nieprawidowe funkcjonowanie wagi.
4. Praca wagi
4.1. Zaczenie

Po wczeniu wagi nastpuje okoo 15 sekundowy test wewntrzny, w trakcie którego sprawdzane
s poszczególne podzespoy wagi oraz stabilizacja termiczna toru pomiarowego. Podczas testu na
wszystkich polach wywietlacza wywietlane s kolejne cyfry oraz zapalone s wszystkie
wska niki. W celu precyzyjnego zerowania wagi, podczas trwania testu nie naley ka na szalk
adnych przedmiotów oraz nie wolno jej dotyka. W razie zakócania stabilnoci szalki waga
bdzie czekaa na ustabilizowanie obcienia. Po poprawnym zakoczeniu testu wywietlacz
powinien wywietla:

0.000kg
4.2. Waenie

Przedmioty waone powinny by umieszczane moliwie delikatnie w pobliu centralnego punktu
szalki. Obcianie wagi powinno odbywa si równomiernie bez wstrzsów i uderze. Wskazania
ujemne poniej 20 dziaek sygnalizowane jest wywietleniem >MIN< oraz komunikatem
W5:NIEDOCIENIE. Przekroczenie obcienia maksymalnego o 9 dziaek sygnalizowane jest
wywietleniem >MAX< oraz komunikatem W4:PRZECIENIE. Obcienie maksymalne jest
automatycznie zmniejszane o warto tary w przypadku wczeniejszego jej wczenia.
Uwaga: Przecienie wagi powyej obcienia maksymalnego jest niedopuszczalne i moe
spowodowa uszkodzenie wagi oraz utrat gwarancji.
ELZAB S.A.
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Po obcieniu wagi na wywietlaczu pojawia si warto masy. Gdy waga pracuje w trybie
kalkulacyjnym i wprowadzono warto ceny jednostkowej na wywietlaczu wywietlana jest take
wyliczona warto nalenoci:
Tryb kalkulacyjny
Tryb niekalkulacyjny
JABKA CZERWONE

1.90
6.12

GRUSZKI

3.220

3.220kg

Po zwaeniu towaru, rozumianym jako ustabilizowanie si dodatniego wyniku, a nastpnie zdjciu
obcienia z szalki waga automatycznie wyzeruje cen jednostkow oraz skasuje z wywietlacza
nazw towaru, jeeli cena oraz nazwa byy wprowadzone.
4.3. Zerowanie

Waga posiada wska nik
sygnalizujcy stan wyzerowania wagi. Wska nik jest zapalony,
jeeli aktualne obcienie szalki jest mniejsze ni ¼ dziaki e1.
Zerowanie inicjujce przy zaczeniu wagi

Po wczeniu zasilania wagi po tecie wywietlacza waga zeruje si. Na wywietlaczu pojawiaj
si same zera i pali si wska nik
. Zerowanie jest moliwe, jeli wynik pomiaru masy
w czasie zerowania jest stabilny i mieci si w zakresie ±10 % zakresu waenia wzgldem zera
zapamitanego w czasie kalibracji wagi.
W przypadku przekroczenia zakresu zerowania wywietlany jest komunikat W1:BD INICJOWANIA. Dalsza praca wagi jest zablokowana do momentu zdjcia obcienia przekraczajcego
dopuszczalny zakres.
Zerowanie za pomoc klawisza

Zerowanie jest moliwe w zakresie nie wikszym ni ±2% maksymalnych wskaza wagi
w stosunku do zera zapamitanego podczas wczenia wagi (tzw. „zera inicjujcego”). Aby wyzerowa wag naley nacisn klawisz
. Waga zostanie wyzerowana jeeli spenione s dwa
warunki:
- biece wskazanie mieci si w przedziale nie wikszym ni ±2% w stosunku do
obcienia zapamitanego bezporednio po wczeniu wagi,
- wskazanie wagi uzyska stabilno w cigu 5 sekund od momentu nacinicia klawisza.
W przypadku przekroczenia zakresu zerowania sygnalizowany jest bd W2:BD ZEROWANIA
i zerowanie nie jest wykonywane. W razie braku stabilnoci zerowanie nie jest przeprowadzane
i sygnalizowany jest bd W3:NIESTABILNA WAGA.
Zerowanie automatyczne ujemnych wskaza

Zerowanie tego typu wykonywane jest automatycznie jeeli przez czas kilkunastu sekund wskazanie
wagi bdzie ujemne lub waga bdzie niedociona. Pozostae warunki wykonania zerowania s takie
jak dla zerowania za pomoc klawisza.
Zerowanie podtrzymujce tzw. „ledzenie zera”

Funkcja ta zapobiega „przesuwaniu” si zera wagi na skutek rónych czynników zewntrznych
mogcych wpyn na wskazanie zera. Polega ona na automatycznym zerowaniu wagi przy
nieobcionej szalce. Pozostae warunki wykonania zerowania s takie jak dla zerowania za pomoc
klawisza.
10
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4.4. Tarowanie

Waga posiada funkcj tary odejmujcej (tara odejmujca zmniejsza zakres waenia o warto tary).
Dziaanie funkcji jest sygnalizowane wska nikiem
.
Aby wczy funkcj tary naley nacisn klawisz
. Jeeli waga jest stabilna lub osignie
stabilno w przecigu 1 sekundy biece obcienie szalki zostanie przyjte jako warto tary.
W razie braku stabilnoci w tym czasie, tarowanie nie jest przeprowadzane i wywietlany jest
komunikat W3:NIESTABILNA WAGA.
Maksymalna warto przyjmowanej tary uzaleniona jest typu wagi i podana jest w punkcie 2.2
instrukcji - Dane techniczne.
Wyczenie tary nastpuje po zdjciu obcienia z szalki i ponownym naciniciu klawisza
lub
automatycznie po zdjciu zwaonego towaru. Aby nastpio automatyczne wyczenie tary musi
nastpi zwaenie towaru, co ma miejsce gdy obcienie szalki jest stabilne i wiksze od ustawienia
MINIMALNY WYNIK w MENU UYTKOWNIKA.
Przykad waenia z tarowaniem:

– waga jest wyzerowana, zapalone s wska niki

i

,

– obciamy wag (np. koszykiem),
– waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz

,
i

– tara zostaje przyjta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalony jest wska nik

,

– zdejmujemy obcienie (koszyk),
– waga wskazuje -0.788 kg, zapalone s wska niki

,

i

,

– ponownie stawiamy obcienie na szalk (koszyk + zawarto),
– waga wskazuje 0.506 kg, wynik jest stabilny, zapalone s wska niki
– odczytujemy lub przesyamy wynik waenia, naciskamy klawisz
– zdejmujemy obcienie,
– tara zostanie automatycznie wyczona,
– waga wskazuje 0.000 kg, zapalone s wska niki

,

i

,

,

.

Waga umoliwia przyjcie staej tary co sygnalizowane jest zawieceniem wska nika

.

Jej wczenie nastpuje poprzez ponowne – drugie nacinicie klawisza
podczas przyjmowania tary lub te przez jednokrotne nacinicie jeeli ustawienie STAA TARA w MENU
UYTKOWNIKA jest wczone. Przyjmowanie tary jest moliwe wielokrotnie, jeeli kolejne
wartoci tary s rosnce.
Przykad wielokrotnego przyjmowania tary:

– waga jest wyzerowana, zapalone s wska niki

i

,

– obciamy wag,
– waga wskazuje 0.788 kg, naciskamy klawisz

,

– tara zostaje przyjta, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone s wska niki
– dokadamy obcienie na szalk,
ELZAB S.A.

i
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– waga wskazuje 1.230 kg, naciskamy ponownie klawisz

,

– tara zostaje przyjta ponownie, waga wskazuje 0.000 kg, zapalone s wska niki

i

,

– chcc zablokowa tar, aby nie zostaa automatycznie wyczona po zdjciu obcienia,
naciskamy ponownie klawisz

,

– tara zostaje zablokowana, waga wskazuje 0.000 kg i zapalone s wska niki
i
,
– aby wyczy tar naley zdj obcienie oraz nacisn klawisz

,

.

4.5. Transmisja

Transmisja wyniku waenia przez interfejs RS232 moe by dokonywana rcznie po naciniciu
klawisza
, automatycznie w sposób cigy lub jednokrotnie po ustabilizowaniu si wyniku.
Metod transmisji ustala si w MENU UYTKOWNIKA w ustawieniu SPOSÓB TRANSMISJI.
Wysanie wyniku po naciniciu klawisza

potwierdzone jest komunikatem:

Tryb kalkulacyjny
WYSANO WYNIK

1.25
3.78

3.020

Tryb niekalkulacyjny
WYSANO WYNIK

3.020kg

Wynik pomiaru moe by te odczytywany przez komputer jako odpowied na jego zapytanie.
4.6. Funkcje kalkulacyjne

Waga ma moliwo wywietlania ceny jednostkowej towaru oraz nalenoci. Cen jednostkow
mona wprowadzi do wagi poprzez interfejs RS232. Naleno jest obliczana jako iloczyn ceny
jednostkowej i waonej masy. Cena jednostkowa jest automatycznie kasowana po zdjciu waonego towaru lub rcznie po wyzerowaniu wagi klawiszem

.

4.7. Wprowadzanie nazwy towaru

Do wagi za pomoc interfejsu szeregowego mona przesa nazw towaru, która wywietlana jest
w górnej linii wywietlacza. Nazwa towaru jest automatycznie kasowana po zdjciu waonego
towaru lub rcznie po wyzerowaniu wagi klawiszem

12
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5. Konfiguracja wagi
Do obsugi menu w wadze wykorzystuje si wszystkie 3 klawisze wagi. Ich znaczenie jest
nastpujce:
Klawisz

Znaczenie

Klawisz

poprzednia pozycja menu
nastpna pozycja menu

Znaczenie
wybór pozycji menu

+

wyjcie z menu

5.1. Menu Gówne

Struktura Menu Gównego wagi:

MENU GÓWNE
Wejcie do menu: nacisn i przytrzyma przez 2 sekundy klawisz
01 MENU UYTKOWNIKA
02 MENU SERWISOWE
03 RESET WAGI
04 WYJCIE Z MENU

01

– MENU UYTKOWNIKA

Menu zawiera funkcje przydatne podczas instalacji i uytkowania wagi m.in. dotyczce parametrów transmisji,
konfiguracji miernika i wywietlacza.

02

– MENU SERWISOWE

Menu przeznaczone jest dla serwisantów wagi. Menu
Serwisowe opisane jest szczegóowo w Instrukcji Serwisowej
do wag serii CAT 27.

03

– RESET WAGI

Funkcja umoliwia wykonanie resetu wagi bez koniecznoci
wyczania jej z zasilania.

04

– WYJCIE Z MENU

Wyjcie z menu do trybu waenia.

ELZAB S.A.
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5.2. Menu Uytkownika

Struktura MENU UYTKOWNIKA wagi przedstawiona jest poniej. Domylne wartoci
parametrów zaznaczono znakiem “^”.
MENU UYTKOWNIKA
Wejcie do menu: wprowadzi HASO 1 (nacisn 2 x klawisz
nastpnie 2 x klawisz

i zatwierdzi klawiszem

,

).

01 TYP PROTOKOU
01

ELZAB PODSTAWOWY

02^

ELZAB ROZSZERZONY

03

CAS

02 SKADNIKI WYNIKU
01

MASA

02^

AUTOMATYCZNIE

03

MASA + CENA + WARTO

03 PRDK. TRANSMISJI
01

1200 bitów/s

02

2400 bitów/s

03

4800 bitów/s

04^

9600 bitów/s

05

19200 bitów/s

06

28800 bitów/s

07

38400 bitów/s

08

57600 bitów/s

04 PARAM. TRANSMISJI
01

7-EVEN-1

02

7-ODD-1

03

7-SPACE-1

04

7-MARK-1

05

8-NONE-1

06^

8-EVEN-1

07

8-ODD-1

08

8-SPACE-1

09

8-MARK-1

05 SPRAWDZ. PARZYST.
01^

BRAK SPRAWDZANIA

02

SPRAWDZ. WCZONE

06 WARUNEK STABIL.
01

NAJWYSZA STABIL.

02^

WYSOKA STABILNO

03

NISKA STABILNO

04

NAJNISZA STABIL.

07 MINIMALNY WYNIK
01

14

00 x e

02^

01 x e

03

02 x e

04

04 x e

05

05 x e
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06

10 x e

07

20 x e

08

50 x e

08 SPOSÓB TRANSMISJI
01^

PO NAC. KLAWISZA

02

AUTOMAT. STABILNA

03

AUTOMAT. CIGA

09 PRZESY. MINUSA
01^

TYLKO DODATNI

02

DODATNI I UJEMNY

10 PRZESYANIE RAMKI
01^

TYLKO STABILNY

02

STABIL. I NIESTABIL.

11 CZAS CZEK. STAB.
01

0 SEKUND

02

1 SEKUNDA

03

2 SEKUNDY

04^

4 SEKUNDY

05

6 SEKUND

06

8 SEKUND

07

10 SEKUND

08

12 SEKUND

12 BLOK. ODB. DANYCH
01^

BLOK. WYCZONA

02

BLOK. WCZONA

13 BLOK. KLAW. TRANS.
01^

BLOK. WYCZONA

02

BLOK. WCZONA

14 SYGNA DWIKOWY
01

BRAK SYGN. DWIK.

02^

JEST SYGN. DWIK.

15 STAA TARA
01^

AUTOM. WY. TARY

02

TYLKO STAA TARA

16 WY. PODW. WYW.
01

BRAK WYCZANIA

02^

WYCZ PO 15 SEK.

03

WYCZ PO 30 SEK.

17 TRYB OSZCZDZANIA
01

WYCZONY

02

WCZ PO 10 MIN.

03^

WCZ PO 30 MIN.

04

WCZ PO 60 MIN.

18 SYSTEM WAG
19 REG. KONTR. WYW.
01

REG. WYW. GÓWNEGO

02

REG. WYW. DODAT.

20 PRZYWRÓ STANDARD
21 WERSJA PROGRAMU
22 ODCZYT USTAWIE
23 WYJCIE Z MENU
ELZAB S.A.
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01 – TYP PROTOKOU
Warto ustawienia
01

02^ ELZAB ROZSZERZONY
03

Znaczenie

ELZAB PODSTAWOWY

Ustawia typ protokou komunikacyjnego ZCZA PC.

CAS

02 – SKADNIKI WYNIKU

Ustawienie jest wane wycznie dla protokou “ELZAB PODSTAWOWY”
Warto ustawienia
01

MASA

02^ AUTOMATYCZNIE

03

MASA+CENA+WARTO

Znaczenie

W wyniku z wagi odsyana jest tylko masa.
Zawarto odpowiedzi z wagi zaley od aktualnej ceny jednostkowej towaru na wadze. Jeeli cena jednostkowa jest równa
0,00 wtedy przesyana jest wycznie informacja o masie,
w przeciwnym przypadku przesyana jest pena informacja.
W wyniku z wagi odsyana jest pena informacja o masie,
cenie jednostkowej i wartoci.

03 – PRDKO TRANSMISJI
Warto ustawienia
01

1200 bitów/sek.

02

2400 bitów/sek.

03

4800 bitów/sek.

04^ 9600 bitów/sek.
05

19200 bitów/sek.

06

28800 bitów/sek.

07

38400 bitów/sek.

08

57600 bitów/sek.

Znaczenie

Ustawienie prdkoci transmisji szeregowej ZCZA PC.

04 – PARAMETRY TRANSMISJI
Warto ustawienia
01

7-EVEN-1

02

7-ODD-1

03

7-SPACE-1

04

7-MARK-1

05

8-NONE-1

Znaczenie

Ustawienie parametrów transmisji szeregowej ZCZA PC.

06^ 8-EVEN-1
07

16

8-ODD-1

08

8-SPACE-1

09

8-MARK-1
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05 – SPRAWDZANIE PARZYSTOCI
Warto ustawienia
01^ BRAK SPRAWDZANIA
02

SPRAWDZ. WCZONE

Znaczenie

Sprawdzanie parzystoci powoduje, e bajty z bdnym
bitem parzystoci s odrzucane, a waga sygnalizuje to
sygnaem dwikowym.

06 – WARUNEK STABILNOCI
Warto ustawienia
01

NAJWYSZA STABIL.

02^ WYSOKA STABILN.
03

NISKA STABILN.

04

NAJNISZA STABIL.

Znaczenie

Parametr okrela kryterium stabilnoci wyniku. Jeli kryterium nie jest spenione, wynik waenia uwaa si za niestabilny. Im mniejszy numer tego ustawienia tym kryterium
stabilnoci ostrzejsze. Stabilny wynik jest warunkiem
koniecznym dla zadziaania w wadze funkcji zerowania,
tarowania, zwaenia i wysania wyniku pomiaru. Jeeli
waga po obcieniu np. nie przesya wyniku lub wysya
wynik z kilkusekundowym opónieniem, naley poszerzy
kryterium stabilnoci, czyli zwikszy numer ustawienia.

07 – MINIMALNY WYNIK
Warto ustawienia
01

Znaczenie

00 x e

02^ 01 x e
03

02 x e

04

04 x e

05

05 x e

06

10 x e

07

20 x e

08

50 x e

Okrela minimalny wynik, który jest wysyany przez wag
oraz minimaln warto tary jaka jest automatycznie
wyczana.

08 – SPOSÓB TRANSMISJI
Warto ustawienia
01^ PO NAC. KLAWISZA

02

AUTOMAT. STABILNA

Znaczenie

Wynik z wagi jest odsyany tylko na danie operatora, np.
po naciniciu klawisza lub na skutek zapytania przez
interfejs.
Wynik z wagi jest odsyany automatycznie, jednokrotnie po
obcieniu i ustabilizowaniu si wskazania. Przed pooeniem
towaru na szalce wywietlacz powinien wskazywa
i
. Wynik jest odsyany tylko wtedy gdy ustawiono
“MINIMALNY WYNIK” róny od “00 x e”.
Przykad: Ustawiono “MINIMALNY WYNIK” = 20 x e = 040 g
Na wadze pooono 036 g -> waga nie odsya wyniku,
zwikszono obcienie do 042 g -> waga odesaa wynik.

03

AUTOMAT. CIGA

ELZAB S.A.

Waga odsya wynik w sposób cigy co 0,12 sek. Wyniki
niestabilne nie s odsyane, ale ramka wyniku (zawierajca
znaki 0x20 zamiast cyfr wyniku) moe zosta przesana
jeeli ustawiono “PRZESYANIE RAMKI” na warto
“STABIL. I NIESTAB.”
Instrukcja Obsugi wag serii CAT 27
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09 – PRZESY MINUSA
Warto ustawienia

Znaczenie

01^ TYLKO DODATNI

Wynik ujemny jest traktowany jako wynik niestabilny i nie
jest przesyany.

02

Wynik ujemny moe zosta odesany jeeli jest stabilny.

DODATNI I UJEMNY

10 – PRZESY RAMKI
Warto ustawienia

Znaczenie

01^ TYLKO STABILNY

Ramka wyniku jest przesyana tylko wtedy gdy wynik jest
stabilny.

02

Ramka wyniku jest przesyana po ustabilizowaniu wyniku lub
po odmierzeniu czasu ustawionego w “CZAS CZEK. STAB.”
Jeeli wynik nie ustabilizowa si w tym czasie odesana
ramka wyniku zawiera znaki 0x20 zamiast cyfr wyniku.

STABIL. I NIESTAB.

11 – CZAS CZEKANIA NA STABILNO

Okrela czas oczekiwania na ustabilizowanie wyniku. Czas jest odmierzany od momentu
zadania wyniku za pomoc klawisza lub przez interfejs szeregowy. Zakres wartoci moliwych
do ustawienia: od 0 do 12 sekund. Jeeli czas ustawiono na 0 sekund wtedy wynik musi by
stabilny w momencie zadania wyniku. Domylna warto tego parametru to 4 sekundy.
12 – BLOKADA ODBIERANIA DANYCH
Warto ustawienia
01^ BLOK. WYCZONA

Znaczenie

Waga przyjmuje rozkazy poprzez ZCZE PC.
Odbieranie danych poprzez ZCZE PC jest zablokowane.

02

BLOK. WCZONA

UWAGA: Nie dziaa równie automatyczna konfiguracja z kasami
ELZAB.

13 – BLOKADA KLAWISZA TRANSMISJI
Warto ustawienia

Znaczenie

01^ BLOK. WYCZONA

Mona wysya dane za pomoc klawisza

02

Wysyanie danych klawiszem

BLOK. WCZONA

.

jest zablokowane.

14 – SYGNA DWIKOWY
Warto ustawienia
01

BRAK SYGN. DWIK.

02^ JEST SYGN. DWIK.

Znaczenie

Wyczenie akustycznej sygnalizacji bdów.
Wczenie akustycznej sygnalizacji bdów.

15 – STAA TARA
Warto ustawienia

01^ AUTOM. WY. TARY

18
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Znaczenie

Pojedyncze nacinicie klawisza
wcza tar ale nie
powoduje wczenia staej tary. Dopiero ponowne nacinicie
wcza sta tar. Jeeli funkcja “staej tary” nie jest wczona,
tara jest automatycznie wyczana po zwaeniu towaru
i zdjciu obcienia z szalki.
ELZAB S.A.

Warto ustawienia
02

Znaczenie

Pojedyncze nacinicie klawisza
wcza “sta tar”. Po
zdjciu obcienia tara nie jest automatycznie wyczana.

TYLKO STAA TARA

16 – WYCZENIE PODWIETLENIA WYWIETLACZY
Warto ustawienia
01

Znaczenie

Podwietlenie wywietlacza pozostaje zawsze zaczone.

BRAK WYCZANIA

02^ WYCZ PO 15 SEK.
03

Podwietlenie wywietlacza wycza si po 15 lub 30 sekundach bezczynnoci wagi.

WYCZ PO 30 SEK.

17 – TRYB OSZCZDZANIA
Warto ustawienia

Znaczenie

Tryb oszczdzania jest wyczony.

01

WYCZONY

02

WCZ PO 10 MIN.

Tryb oszczdzania zostanie wczony po 10, 30 lub 60 minutach bezczynnoci wagi.

03^ WCZ PO 30 MIN.
04

WCZ PO 60 MIN.

18 – SYSTEM WAG

Ustawienie pozwala okreli numer wagi, gdy pracuje ona w systemie wag. Numer wprowadza si
klawiszem
i zatwierdza naciskajc
. Moliwe jest wprowadzenie wartoci z przedziau od 1 do 4. Domyln wartoci jest 1. Kada z wag pracujcych w systemie powinna mie
ustawiony inny numer wagi.
19 – REGULACJA KONTRASTU WYWIETLACZY
Warto

ustawienia

01

REG. WY. GÓWNEGO

02

REG. WY. DODAT

Znaczenie

Funkcja umoliwia regulacj kontrastu wywietlacza gównego.
Funkcja jest nieaktywna dla wywietlaczy kolorowych TFT.
Funkcja umoliwia regulacj kontrastu wywietlacza dodatkowego. Funkcja jest nieaktywna dla wywietlaczy kolorowych TFT.

20 – PRZYWRÓCENIE USTAWIE

STANDARDOWYCH

Ustawienie umoliwia przywrócenie parametrów standardowych wagi, oznaczonych w menu
znakiem „^”. Wybór ustawie naley potwierdzi przez nacinicie klawisza

.

21 – WERSJA PROGRAMU

Funkcja umoliwia odczyt wersji programu gównego i wywietlacza.
Nr wersji programu gównego

MIERNIK: v.1.00

0.00
0.00
ELZAB S.A.

Nr wersji programu wywietlacza

WYWIETLACZ: v.2.22G

0.000

0.00
0.00

0.000
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22 – ODCZYT USTAWIE

1

Wyczanie
podwietlenia

Tryb
oszczdzania

Numer wagi w
systemie wag

W CZ PO 30
MINUTACH

1

Staa tara

3

WY CZ PO 15
SEKUNDACH

AUTOMATYCZNE
WY. TARY

-

2

Sygna
dwikowy

2

Blokada klawisza transmisji

1

JEST SYGNA
D WI KOWY

1

-

Blokada odbioru danych

-

BLOKADA
WY CZONA

1

BLOKADA
WY CZONA

TYLKO STABILNY

4
Czas czekania
na stabilno

1

4 SEKUNDY

1

Przesy
minusa
Przesyanie
ramki

Warunek
stabilnoci
WYSOKA
STABILNO

1

TYLKO DODATNI

Sprawdzanie
parzystoci
BRAK
SPRAWDZANIA

2

Sposób
transmisji

Parametry
transmisji
8-EVEN-1

-

PO NACI NI CIU
KLAWISZA

Prdko
transmisji
9600 b/s

2

-

Skadniki
wyniku
AUTOMATYCZNIE

1

Minimalny
wynik

6

-

4

01*e

2

Typ protokou

KOD
Opis
ustawienia
Warto
fabryczna

2

ELZAB
ROZSZERZONY

Funkcja wywietla wszystkie wybrane aktualnie ustawienia MENU UYTKOWNIKA. Przykadowo dla ustawie fabrycznych wywietlony zostanie cig nastpnych liczb:

23 – WYJCIE Z MENU

Wyjcie z menu MENU U YTKOWNIKA do trybu waenia.
6. Komunikacja z wag
Komunikacja wagi z urzdzeniami zewntrznymi (np. kasa fiskalna, komputer) odbywa si za
pomoc ZCZA PC. Jest to interfejs szeregowy, typu RS232C. Opis wyprowadze zcza
przedstawiono w punkcie 2.5 instrukcji.
Na komunikacj z urzdzeniami zewntrznymi ma wpyw zachowanie si wagi w takich
sytuacjach jak: niestabilny wynik, przecienie wagi, niedocienie wagi, ustawienia sposobu
transmisji czy te ustawienie wartoci minimalnego odsyanego wyniku. Waga moe na te stany
reagowa w róny sposób, zaleny od odpowiednich ustawie.
Wszystkie parametry komunikacyjne wagi mona zmienia za pomoc MENU UYTKOWNIKA.
S one trwale zapamitywane w nieulotnej pamici wagi. Za pomoc funkcji PRZYWRÓ
STANDARD mona przywróci ustawienia fabryczne. Pozwalaj one na wspóprac wagi z kad
kas produkcji ELZAB S.A, która uzyskaa dopuszczenie Ministerstwa Finansów do obrotu od
roku 2001.
6.1. Konfiguracja parametrów komunikacyjnych wagi

Konfiguracja parametrów komunikacyjnych wagi sprowadza si do wyboru odpowiedniego
protokou za pomoc funkcji TYP PROTOKOU. Wybór protokou automatycznie ustawia
domylne parametry transmisji dla danego protokou (prdko, liczb bitów danych, liczb bitów
stopu i parzysto). W przypadku gdy waga pracuje z wykorzystaniem niestandardowych ustawie
komunikacyjnych, parametry transmisji mona zmienia rcznie za pomoc funkcji PRDKO
TRANSMISJI i PARAMETRY TRANSMISJI.
Jeeli wybrany zosta protokó ELZAB ROZSZERZONY, wynik z wagi moe zawiera zarówno
informacj o masie jak i informacje o cenie jednostkowej i nalenoci. Format odpowiedzi
ustawiany jest w tym przypadku za pomoc funkcji SKADNIKI WYNIKU. Ustawienie
AUTOMATYCZNIE oznacza, e format odpowiedzi z wagi zaleny jest od aktualnej ceny
jednostkowej towaru na wadze. Jeeli cena jednostkowa jest równa 0,00 wtedy przesyana jest
20
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wycznie informacja o masie, w przeciwnym przypadku przesyana jest pena informacja
o towarze zawierajca mas, cen jednostkow i naleno.
6.2. Opis protokou ELZAB
6.2.1. Odczyt masy, ceny i nalenoci
6.2.1.1. Zapytanie o wynik stabilny

Nr bajtu

1

2

3

4

5

Znak

ESC

M

ETX

-

LF

Kod ASCII (hex)

0x1B

0x4D

0x03

0x61

0x0A

Waga czeka na ustabilizowanie si wyniku. Jeeli w okrelonym czasie (ustawionym funkcj CZAS
CZEK. STAB) wynik si ustabilizuje, nastpi przesanie wyniku. Jeeli w tym czasie wynik nie
osignie stabilnoci, zapytanie zostanie anulowane i jeeli w funkcji PRZESY RAMKI ustawiono
STABIL I NIESTAB. zostanie przesana ramka odpowiedzi zawierajca spacje zamiast cyfr wyniku.
x

x

Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odesany wynik waenia:
bajt nr 4

Format wyniku

0x61

format podstawowy lub rozszerzony
w zalenoci od ustawie w menu wagi

0x71

format podstawowy

0x81

format rozszerzony

Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta:
Nr wagi w systemie wag

bajt nr 5

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A

6.2.1.2. Zapytanie o wynik natychmiastowy

Nr bajtu

1

2

3

4

5

Znak

ESC

M

ETX

-

LF

Kod ASCII (hex)

0x1B

0x4D

0x03

0x62

0x0A

Jeeli wynik jest stabilny, nastpi przesanie wyniku. Jeeli wynik jest niestabilny i jeeli
w funkcji PRZESY RAMKI ustawiono STABIL I NIESTAB. zostanie przesana ramka odpowiedzi zawierajca spacje zamiast cyfr wyniku. W przeciwnym przypadku nie zostanie nic odesane.
x

Bajt nr 4 decyduje w jakim formacie zostanie odesany wynik waenia:

ELZAB S.A.

bajt nr 4

Format wyniku

0x62

format podstawowy lub rozszerzony
w zalenoci od ustawie w menu wagi

0x72

format podstawowy

0x82

format rozszerzony
Instrukcja Obsugi wag serii CAT 27
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Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta:
Nr wagi w systemie wag

bajt nr 5

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A

6.2.1.3. Odpowied w formacie podstawowym

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

Opis

Przykad:
masa: 13.045kg

1

ZNAK

0x20 lub 0x2D

0x20 (spacja) - wynik dodatni
0x2D (minus) - wynik ujemny

0x20

2

Spacja

0x20

Spacja

0x20

3

D5

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cyfra 0 .. 9 (MSD) lub spacja

0x31

4

D4

0x30 .. 0x39

Cyfra 0 .. 9

0x33

5

PD

0x2E

Kropka dziesitna

0x2E

6

D3

0x30 .. 0x39

Cyfra 0 .. 9

0x30

7

D2

0x30 .. 0x39

Cyfra 0 .. 9

0x34

8

D1

0x30 .. 0x39

Cyfra 0 .. 9 (LSD)

0x35

9

CR

0x0D

CR

0x0D

10

LF

0x0A

LF

0x0A

6.2.1.4. Odpowied w formacie rozszerzonym

Odpowied z wagi zawierajca tylko wynik waenia:

22

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

Opis

Przykad:
masa: 13.045kg

1

ESC

0x1B

ESC

0x1B

2

STAB

0x53 lub 0x55

0x53 („S”) – wynik stabilny
0x55 („U”) – wynik niestabilny

0x53

3

ZNAK

0x20 lub 0x2D

0x20 (spacja) - wynik dodatni
0x2D (minus) - wynik ujemny

0x20

4

M5

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Masa 0 .. 9 (MSD) lub spacja

0x31

5

M4

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x33

6

PD

0x2E

Kropka dziesitna

0x2E

7

M3

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x30

8

M2

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x34

9

M1

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9 (LSD)

0x35

10

CR

0x0D

CR

0x0D

11

LF

0x0A

LF

0x0A
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Odpowied z wagi zawierajca wynik waenia, cen jednostkow i warto:

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

1

Przykad:
masa: 13.045kg
cena: 5,50 z/kg
warto: 71.75 z

Opis

0x18

0x18

2

STAB

0x53 lub 0x55

0x53 („S”) – wynik stabilny
0x55 („U”) – wynik niestabilny

0x53

3

ZNAK

0x20 lub 0x2D

0x20 (spacja) - wynik dodatni
0x2D (minus) - wynik ujemny

0x20

4

M5

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Masa 0 .. 9 (MSD) lub spacja

0x31

5

M4

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x33

6

PD

0x2E

Kropka dziesitna

0x2E

7

M3

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x30

8

M2

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9

0x34

9

M1

0x30 .. 0x39

Masa 0 .. 9 (LSD)

0x35

10

C6

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9 (MSD)

0x30

11

C5

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9

0x30

12

C4

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9

0x30

13

C3

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9

0x35

14

C2

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9

0x35

15

C1

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9 (LSD)

0x30

16

W8

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9 (MSD)

0x30

17

W7

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x30

18

W6

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x30

19

W5

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x30

20

W4

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x37

21

W3

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x31

22

W2

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9

0x37

23

W1

0x30 .. 0x39

Warto 0 .. 9 (LSD)

0x35

24

XOR

0x30 .. 0x39

Suma XOR bajtów
1 do 23

xx

25

CR

0x0D

CR

0x0D

26

LF

0x0A

LF

0x0A

6.2.2. Sprawdzenie obecnoci wagi
6.2.2.1. Zapytanie

Nr bajtu

1

2

3

4

5

Znak

ESC

M

ETX

-

LF

Kod ASCII (hex)

0x1B

0x4D

0x03

0x66

0x0A

ELZAB S.A.
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Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta:
Nr wagi w systemie wag

bajt nr 5

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A

6.2.2.2. Odpowied

W odpowiedzi waga przele 1 bajt o kodzie: 0x1D.
6.2.3. Przesyanie ceny jednostkowej do wagi

x

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

Opis

Przykad:
cena: 5,50 z/kg

1

ESC

0x1B

ESC

0x1B

2

M

0x4D

M

0x4D

3

ENQ

0x05

ENQ

0x05

4

C6

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cena 0 .. 9 (MSD)

0x20 (‘ ’)

5

C5

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cena 0 .. 9

0x20 (‘ ’)

6

C4

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cena 0 .. 9

0x20 (‘ ’)

7

C3

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cena 0 .. 9

0x35 (‘5’)

8

C2

0x30 .. 0x39 lub 0x20

Cena 0 .. 9

0x35 (‘5’)

9

C1

0x30 .. 0x39

Cena 0 .. 9 (LSD)

0x30 (‘0’)

10

NW

0x0A .. 0x3A

Numer wagi

0x0A

11

LF

0x0A

LF

0x0A

Gdy waga pracuje w systemie wag bajt NW przyjmuje posta:
Nr wagi w systemie wag

bajt nr 10

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A

6.2.4. Przesyanie nazwy waonego towaru do wagi

24

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

Opis

Przykad nazwy:
GREJPFRUTY
ÓTE

1

ESC

0x1B

ESC

0x1B

2

M

0x4D

M

0x4D

3

ACK

0x06

ACK

0x06

4

Z18

0x20 .. 0x7F

1 Znak Nazwy

0x47 (‘G’)

5

Z17

0x20 .. 0x7F

2 Znak Nazwy

0x52 (‘R’)
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6

Z16

7

Z15

0x20 .. 0x7F

4 Znak Nazwy

0x4A (‘J’)

8

Z14

0x20 .. 0x7F

5 Znak Nazwy

0x50 (‘P’)

9

Z13

0x20 .. 0x7F

6 Znak Nazwy

0x46 (‘F’)

10

Z12

0x20 .. 0x7F

7 Znak Nazwy

0x52 (‘R’)

11

Z11

0x20 .. 0x7F

8 Znak Nazwy

0x55 (‘U’)

12

Z10

0x20 .. 0x7F

9 Znak Nazwy

0x54 (‘T’)

13

Z9

0x20 .. 0x7F

10 Znak Nazwy

0x59 (‘Y’)

14

Z8

0x20 .. 0x7F

11 Znak Nazwy

0x20 (‘ ’)

15

Z7

0x20 .. 0x7F

12 Znak Nazwy

0xBD (‘ ’)

16

Z6

0x20 .. 0x7F

13 Znak Nazwy

0xE0 (‘Ó’)

17

Z5

0x20 .. 0x7F

14 Znak Nazwy

0x9D (‘ ’)

18

Z4

0x20 .. 0x7F

15 Znak Nazwy

0x54 (‘T’)

19

Z3

0x20 .. 0x7F

16 Znak Nazwy

0x45 (‘E’)

20

Z2

0x20 .. 0x7F

17 Znak Nazwy

0x20 (‘ ’)

21

Z1

0x20 .. 0x7F

18 Znak Nazwy

0x20 (‘ ’)

22

NW

0x0A .. 0x3A

Numer wagi

0x0A

23

LF

0x0A

LF

0x0A

0x20 .. 0x7F

3 Znak Nazwy

0x45 (‘E’)

Gdy waga pracuje w systemie wag bajt NW przyjmuje posta:
Nr wagi w systemie wag

bajt nr 22

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A

6.2.5. Odczyt wersji programu
6.2.5.1. Zapytanie

Nr bajtu

x

1

2

3

4

5

Znak

ESC

M

ETX

-

LF

Kod ASCII (hex)

0x1B

0x4D

0x03

0x6A

0x0A

Gdy waga pracuje w systemie wag bajt nr 5 przyjmuje posta:

ELZAB S.A.

Nr wagi w systemie wag

bajt nr 5

Waga numer 1

0x0A

Waga numer 2

0x1A

Waga numer 3

0x2A

Waga numer 4

0x3A
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6.2.5.2. Odpowied

L.p.

Znak

Kod ASCII (hex)

Opis

Przykad:
wersja: 1.00

1

TYP

0x21

Stay bajt typu urzdzenia

0x21

2

WERSJA

0x00 .. 0x09

Liczba 0 .. 9

0x01

3

NUMER_H

0x00 .. 0x09

Liczba 0 .. 9

0x00

4

NUMER_L

0x00 .. 0x09

Liczba 0 .. 9

0x00

7. Komunikaty bdów
W poniszej tabeli zamieszczono komunikaty wywietlane w linii tekstowej wywietlacza
w przypadku zakóce pracy wagi:
Sygnalizuje zakócenie pracy przetwornika A/C. Naley usun przyczyn zakóce.
Bd zapisu/odczytu danych z pamici EEPROM. Naley zgoB2:BD PAM.EEPROM
si usterk do serwisu.
Bd zapisu/odczytu danych z pamici FLASH. Waga przyjB3:BD PAM.FLASH
muje do pracy ustawienia fabryczne.
Bd komunikacji na magistrali SPI. Naley zgosi usterk do
B4:BD IN/OUT SPI
serwisu.
Bdne pooenie zwory serwisowej. Naley zgosi usterk do
B5:BD POOENIA ZS
serwisu.
B6:WAGA ZABLOKOWANA Waga nieskalibrowana. Naley zgosi usterk do serwisu.
Napicie zasilania wagi jest nisze ni 8V. Naley sprawdzi
B7:NISKIE NAP.ZAS.
zasilacz.
Komunikat wywietlany jest tylko na wywietlaczu dodatkoB8:BRAK WYWIETLACZA wym i oznacza brak komunikacji z wywietlaczem gównym.
Naley sprawdzi poczenie wywietlacza gównego z wag.
Zainicjowanie pamici FLASH po jej wykasowaniu. Naley
B9:INIC.PAM.FLASH
zgosi usterk do serwisu.
Bd zerowania inicjujcego przy wczeniu wagi. Naley
W1:BD INICJOWANIA
zmniejszy obcienie szalki przy zaczeniu wagi.
Bd zerowania wagi z klawisza. Naley zmniejszy obcieW2:BD ZEROWANIA
nie szalki.
Zerowanie lub tarowanie nie moe by wykonane z powodu
W3:NIESTABILNA WAGA
niestabilnego obcienia.
Obcienie wagi przekracza maksymalny zakres wagi. Naley
W4:PRZECIENIE
zmniejszy obcienie.
Obcienie wagi jest mniejsze ni -20*e1. Naley wyzerowa
W5:NIEDOCIENIE
wag, lub wyczy i ponownie zaczy.
Nie mona wprowadzi tary z powodu ujemnego wyniku
W6:BD WPROW.TARY
waenia lub przekroczenia maksymalnego zakresu.
W7:BD PARZYSTOCI Bdne parametry transmisji interfejsu RS232.
W8:FUNK.NIEDOSTPNA Funkcja w danym momencie niedostpna.

B1:BD PRZETW.ADC

W9:BDNA WARTO
26

Bdna warto wprowadzonej danej.
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8. Legalizacja
ELZAB dostarcza wagi sprawdzone i zalegalizowane. Dowodem legalizacji s cechy legalizacyjne
i plomby zabezpieczajce naklejone na wag. Ich rozmieszczenie pokazuj rysunki poniej.
ELZAB dokonuje równie oceny zgodnoci wagi z odpowiedni dyrektyw UE, czego
wiadectwem jest doczona do wagi kopia Deklaracji Zgodnoci producenta.
Niedozwolone jest uywanie do rozlicze handlowych wagi z uszkodzonymi lub nieczytelnymi
cechami lub plombami. Okres wanoci legalizacji WE wynosi 3 lata liczc od 1 stycznia tego
roku, w którym legalizacja zostaa wykonana. Obowizek utrzymania wagi w stanie zalegalizowanym spoczywa na uytkowniku wagi.
Legalizacji okresowej podlega waga po kadym trzyletnim okresie bezawaryjnej pracy, liczc
od 1 stycznia tego roku, w którym zostaa dokonana ostatnia legalizacja, a take po dokonaniu
naprawy wymagajcej zdjcia obudowy i uszkodzenia cech lub plomb Jednostki Notyfikowanej.
Wag do legalizacji zgasza uytkownik lub na zlecenie uytkownika specjalizowany serwis.
Legalizacj mona przeprowadzi w dowolnej Jednostce Notyfikowanej majcej uprawnienia do
legalizacji wag.
Poniej rysunki pokazujce naklejki plombujce i cechy legalizacyjne wag NEPTUN 2, SATURN 2,
VEGA 2 i PLUTON 2.
Waga ELZAB CAT 27

NEPTUN 2

Plomba legalizacyjna

Tabliczka znamionowa

Widok od spodu

Widok od góry

Plomba gwarancyjna

Widok od przodu
ELZAB S.A.
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Waga ELZAB CAT 27

SATURN 2

Plomba gwarancyjna

Tabliczka znamionowa

Plomba legalizacyjna

Widok od góry

Widok od przodu

Waga ELZAB CAT 27

VEGA 2

Tabliczka znamionowa

Plomba legalizacyjna

Widok od lewej strony

Plomba legalizacyjna

Plomba gwarancyjna

Widok od góry

28
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Widok od spodu

ELZAB S.A.

Waga ELZAB CAT 27

PLUTON 2

Tabliczka znamionowa
Plomba gwarancyjna

Plomba legalizacyjna

Widok od spodu

ELZAB S.A.

Widok od tyu
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Instrukcja przeznaczona jest do nast puj cych wyrobów:

NEPTUN 2
Waga ELZAB CAT 27 SATURN 2
Waga ELZAB CAT 27 VEGA 2
Waga ELZAB CAT 27 PLUTON 2
Waga ELZAB CAT 27

Data wprowadzenia wyrobu:

30

12- 2011r
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(róne wykonania) – kod: WB4
(róne wykonania) – kod: WB1 i WB7
(róne wykonania) – kod: WB5 i WB6
(róne wykonania) – kod: WB3

Nr rysunku instrukcji:

WB1IO00019

Data ostatniej edycji:

08-10-2014
ELZAB S.A.

