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Specifikation 

Nätspänning 90 till 264 VAC, 50/60Hz, 400mA 

Batteridrift  12V/2Ah, endast modell 205 & 210 
Panasonic VBF2E/PV-BP50, Dantona CAM-350 

Kapsling 200 – Panelmontage IP52 
B144 x H72 x D200 mm 
205/210 – IP66 
B233 x H191 x D79 mm 

Temp. område -10°C…+40°C

Luftfuktighet Max 90% ej kondenserande 

Display 6 siffror, LED, höjd 15 mm 

Känslighet  0,056 uV/V/d 

Mätområde  1 mV (min) till 40 mV (max) 

Lastcellsmatning 12 VDC 
8 VDC vid batterimatning (endast 205/210) 

Antal lastceller 8 st, 350ohm 

Kabellängd  Max 500 meter, 10 meter utan avkänning 

Skaldelar  100.000 visade och 1.000.000 internt 

Mätfrekvens 1 till 50 mätningar per sekund 

Tillval Analog utgång; 8200-C210-0A 
14 bitar 16383 skaldelar 
4-20mA max. last 500Ω 
0-10V min. last 2kΩ 



Layout
     Modell 205 - Frontpanel Modell 210 - Frontpanel 

    Modell 205 & 210 - Baksida 
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Modell 205 & 210 - 
Moderkort 
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Anslutningar 

P1 - Lastcellskontakt 

Stift nr Funktion IVT * Botek * 
1 +Matning Rosa Rosa 
2 +Avkänning Grå Vit 
3 +Signal Grön Gul 
4 Skärm ** ** 
5 - Signal Vit Blå 
6 - Avkänning Gul Grön 
7 - Matning Blå Brun 

OBS! Om avkänning inte används måste byglarna J4 och J5 sitta på plats. 

* Angivna färger är standardfärger som används av respektive tillverkare.
** Skärmen bör istället anslutas till instrumentets chassi.
    Rakt ovanför lastcellskontakten P1 finns ett skruvfäste, linda skärmen 
    runt skruven och mellan brickorna, drag åt muttern. 

P2 – Spänningsmatning 15VDC 
Ansluts till det inbyggda spänningsaggregatet. 
Polariteten är markerad på moderkortet. 

P3 – Batterimatning 12VDC 
Ansluts till den inbyggda batterihållaren. 
Polariteten är markerad på moderkortet. 

P5 – Kontakt till analogkort (tillval) 
Kortet ger en analog signal, 4-20mA eller 0-10V. 

P6 - ISP kontakt 
Används vid uppdatering av instrumentets programvara. 
ISP = In System Programming 

P7 - Justeringsbrytare 
Ansluts till tryckknappen på instrumentets bakstycke. 
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P9 - Ingångar 

Stift nr Funktion 
1 Brutto 
2 Utskrift 
3 Nollställning 
4 Tara 
5 Gemensam 

När respektive ingång (1-4) sluts till gemensam (5) utförs funktionen. 
Använd en potentialfri slutande kontakt. Max kabellängd 30 meter. 

P10 - Utgångar 

Stift Funktion 
1 Börvärde1 / Under 
2 Börvärde2 / OK 
3 Börvärde3 / Över 
4 Gemensam 

Endast modell 210. 

Se sidan 12 för mer information om utgångarna. 

P11 – Kommunikation 

Stift Funktion 
1 TxD 1 – RS232 
2 RxD 1 – RS232 
3 TxD 1 – 20mA 
4 Signaljord 1 
5 TxD 2 – RS232 
6 TxD 2 – 20mA 
7 Signaljord 2 

205/210 PC Eltron 2824 UBI & PC RD 2 Display 
P11 9P Dsub hona 9P Dsub hane 25P Dsub Hane 

1 – TxD 2 – RxD 3 – RxD 3 – RxD 
2 – RxD 3 – TxD 2 – TxD 2 – TxD 
4 – Sgnd 5 – Sgnd 5 – Sgnd 7 – Sgnd 

5-TXD 7-RXD
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6-TXD
7-Sgnd 9-Sgnd

   OBS ! Skärmad kabel måste användas. Anslut bara skärmen i ena änden. 

Byglar 

J1 - Batteriladdning 
För att öka batteriets livslängd kan man välja hur laddning ska ske. Om man enbart använder 
batteriet som backup i händelse av strömavbrott, ska bygel J1 stå i läge “TRICKLE” batteriet 
kommer nu enbart att underhållsladdas, i annat fall ska bygel J1 stå i läge “FULL”. 

J2 – Automatisk uppstart 
Om bygel J2 är sluten startar instrumentet automatiskt när spänningen ansluts. 

J3 - Lastcellsmatning 
Spänningen till lastcellerna är som standard inställd på 12 V (bygel J3 bruten). 
Vid batteridrift MÅSTE matningsspänningen ändras till 8 V (bygel J3 sluten). 

J4 / J5 - Avkänning 
Om avkänning inte används måste byglarna J4 och J5 sitta på plats. 
Dessa byglar ansluter +Avkänning till +Matning och –Avkänning till –Matning. 

J10 - Nollmotstånd 
Om signalen vid obelastad våg understiger 1mV skall bygeln anslutas. 
Om ett separat motstånd ansluts i kopplingsdosan måste J10 lyftas bort. 

Inställningar 

Allmän info 
Om instrumentet ingår som en del i en leverans av en komplett våg skall normalt inga 
ytterligare inställningar göras. Alla erforderliga inställningar 
samt justering är gjorda innan leverans. 
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Menyval 
För att kunna ställa om instrumentet måste plomberingsskruven tas bort. 
För in ett smalt verktyg genom hålet och tryck på justeringsbrytaren S1. 
Stega mellan alternativen genom att trycka på S1. 
Välj visad prompt genom att trycka på ENTER. 

När inställningarna under ett menyval är klara kan man fortsätta till nästa steg genom att 
ange YES och trycka ENTER. 
Tryck ASTERISK för att stega bakåt eller avsluta inställningarna. 

Prompt Funktion Sid nr 
SetUP Grundinställning 9 
A – d Mätinställning 14 
CAL Justering 16 

F SPAn Finjustering 17 
Sio Seriell kommunikation 18 

Print Redigera utskrift 23 
Hi rES Högupplösning 25 
LoCoUt Knapplås 25 

DAC Justering av analogutgång 26 

Snabbval 
Följande inställningar kan göras utan att plomberingsskuven tas bort. 

Tryck på knappen ASTERISK, displayen visar FunCt=. 
Tryck på knappen REVIEW, displayen visar PUO=. 

Prompt Funktion Sid nr 
PUO= Nollställning vid uppstart 11 
Td= Tidsformat 11 

 d OUt= Reläutgångar  (endast 210) 11 
SLEEP= Viloläge  (batterisparfunktion) 12 
A OFF= Automatisk avstängning 12 

Sio Seriell kommunikation 17 
Print Redigera utskrift 21 

När inställningarna är klara återgår instrumentet automatiskt till viktvisning. 

Grundinställning 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, tryck ENTER. 
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USA= USA/Europa 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

USA=YES USA=No
Datumformat = MM/DD/ÅÅ Datumformat = DD/MM/ÅÅ 
Nollområde = 100% Nollområde = 4% 
Överlast = Kapacitet +4% Överlast = Kapacitet +9d 

PT vid utskrift av tara 
Displaytest vid uppstart

PASS Lösenord (endast om USA=No) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Om lösenordet är aktiverat kan man inte granska eller ändra några 
inställningar utan att först ange korrekt lösenord. Spara lösenordet på ett säkert 
sätt, förlorat lösenord kan enbart återställas genom att instrumentet 
programmeras om. 

PASS=No  PASS=YES 
Inget lösenordsskydd Aktiverar lösenordsskydd 

Tryck ENTER. 
Displayen visar PASS 
Ange lösenord (max 6 siffror) 
Tryck ENTER. 

LFt= Verifierbar (Kröningsbar) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 
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LFt=YES LFt=No
Delning=1,2,5,10,20 eller 50 Delning=Fritt mellan 1 - 99 

OBS ! 
Om både LFt=YES och USA=YES medför det följande. 
Nollsökning= 0 – 3 skaldelar 
Ingen utskrift vid knapptryckningar 
Räknefunktionen avstängd 
Datumformat = MM/DD/ÅÅ 
Nollområde = 100% 
Överlast = Kapacitet +4% 

Om LFt=YES och USA=No medför det följande. 
Rörelseindikering= 1 skaldel 
Datumformat = DD/MM/ÅÅ 
Nollområde = 4% 
Överlast = Kapacitet +9d 
PT vid utskrift av tara 
Displaytest vid uppstart 

Unit1= Viktenhet 1 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = Ingen  4 = oz (ounces) 
1 = tn (ton)  5 = kg (kilogram) 
2 = g (gram) 6 = ton (metriska ton) 
3 = lb (pound) 7 = lb/oz (pounds/ounces) 

Int= Delning 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Om LFt=YES kan 1, 2, 5, 10, 20 eller 50 anges som delning. 
Om LFt=No kan ett valfritt tal mellan 1 och 99 anges som delning. 

dPP= Decimal 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = XXXXXX 2 = XXXX,XX 
1 = XXXXX,X 3 = XXX,XXX 

CAP= Kapacitet 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
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Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

OBS ! Kapaciteten får ej överstiga 999.999 

Unit2= Viktenhet 2 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = Ingen  4 = oz (ounces) 
1 = tn (ton)  5 = kg (kilogram) 
2 = g (gram) 6 = ton (metriska ton) 
3 = lb (pound) 7 = lb/oz (pounds/ounces) 

OBS ! Antalet tillgängliga enheter beror på valet av Viktenhet 1 

trA= Nollsökning 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Välj mellan 0 (ingen nollsökning),  0.5 eller 1 till 9 skaldelar. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

trL= Nollområde 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = 4% av vågens kapacitet 
No = 100% av vågens kapacitet 

PUO= Automatisk nollställning 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Automatisk nollställning vid uppstart 
No = Ingen nollställning 

td= Tidsformat (endast 210)
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

12 = 12 timmars visning 
24 = 24 timmars visning 
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d OUt= Utgångar (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

   0 Alla utgångar är inaktiverade 
   1 Utgången blir ‘TILL’ när vikten uppnås, 1 utgång. 
   2 Utgången blir ‘TILL’ när vikten uppnås, 2 utgångar. 
   3 Utgången blir ‘TILL’ när vikten uppnås, 3 utgångar. 
1 1 Utgången blir ‘FRÅN’ när vikten uppnås, 1 utgång. 
1 2 Utgången blir ‘FRÅN’ när vikten uppnås, 2 utgångar. 
1 3 Utgången blir ‘FRÅN’ när vikten uppnås, 3 utgångar. 
   4 Utgången blir ‘TILL’ när vikten uppnås, kontrollvägning. 
1 4 Utgången blir ‘FRÅN’ när vikten uppnås, kontrollvägning. 
   5 Aktiverar axeltrycksprogrammet, se sidan 32 för mer info. 

SLEEP= Viloläge (endast 205 & 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Viloläge är en funktion för att förlänga batteriets driftstid. 
När vågen har varit stabil och oanvänd under inställt antal minuter 
sänks matningsspänningen till lastcellerna och displayen släcks. 
När vågen belastas startar den automatiskt upp igen. 

0 = Funktionen avstängd 
1 – 10 = Fördröjningstid i minuter 

A oFF= Automatisk avstängning (endast 205 & 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Även detta är en funktion för att förlänga batteriets driftstid. 
När vågen har varit stabil och oanvänd under inställt antal minuter 
stängs instrumentet automatiskt av. 
Tryck på knappen ON för att starta den igen. 

0 = Funktionen avstängd 
1 – 10 = Fördröjningstid i minuter 

CltAr= Automatisk radering av tara 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Raderar taran automatiskt när nettovikten blir negativ. 
No = Raderar inte taran när nettovikten blir negativ. 
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id= Aktivera ID funktionen (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Aktiverar ID funktionen vid utskrift. 
No = Normal utskrift utan ID nummer. 

A clr= Automatisk radering (endast vid ID=YES) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = ID numret raderas automatiskt efter utskrift. 
No = Samma ID nummer används vid nästa transaktion. 

Mätinställning 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar A-d, tryck ENTER. 

DFLt= Filtrering 
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Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

OBS ! Filtreringen används för att skapa ett stabilt mätvärde. 
Beroende på applikation kan det vara nödvändigt att prova sig fram 
till en fungerande inställning. 

0 = Ingen filtrering 
1 = Minimal filtrering (F=6, b=12, Sr=2) 
2 = Normal filtrering (F=6, b=8, Sr=1) 
3 = Manuell filtrering 

F= Filternivå (endast vid DFLt=3) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Filternivån är ett avancerat elektroniskt filter som jämnar ut 
signalen från lastcellerna, nivån är ställbar mellan 1 och 99. 

1 = Min. filternivå 
99 = Max filternivå 

b= Brytområde (endast vid DFLt=3) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Brytområdet är det antal skaldelar inom vilket filtrering utförs. 
När mätvärdet passerar gränsen för brytvärdet, avbryts pågående 
filtrering och viktvärdet uppdateras. 
Området är ställbart mellan 1 och 255 skaldelar. 

Sr= Mätfrekvens
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Ställbart mellan 1 till 50 per sekund. 

UnS= Rörelseindikering 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 



Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Inställningen avser antalet skaldelar som vikten får ändra sig 
innan instrumentet visar att vikten är ostabil. 
Ställbart mellan 1 till 99 skaldelar. 

OBS ! Om LFt=YES och USA=No är rörelseindikering = 1 skaldel. 

SC= Antal mätningar 
Ange antalet stabila mätningar som ska utföras innan t.ex automatisk 
utskrift kan ske. Ställbart 3 – 255. 

Filterinställning 

Om mätfrekvensen är kritisk, som i en fyllningsapplikation, sätt dFLt=3. 
Följ beskrivningen nedan för resterande inställningar. 

Inställning av mätfrekvens 

Mätfrekvensen ska anpassas så att viktvärdet uppdateras 
med en skaldel i samma takt som materialet når vågen. 

Flödeshastighet (kg/sekund)
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Viktvariation 
     Delning 

 = Mätfrekvens 
Delning 

Brytområde 

Stäng av filtreringen (dFLt=0) och kör vågapplikationen under 
normal drift och ta reda på hur mycket vikten “varierar”. 

= Brytområde 

Filternivå 

Inställningen av filternivå måste provas fram efter inställning avmätfrekvens och       
brytområde. 

Justering 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar CAL, tryck ENTER. 

CAL1 Justeringspunkt 1 
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Om den första justeringspunkten ska vara vågens nolla, kontrollera 
att vågen är obelastad. 
Ange vikten och spara med ENTER. 

Om den första justeringspunkten ska vara belastningsvikten, belasta 
vågen med en känd viktnormal. 
Ange vikten och spara med ENTER. 

CAL2 Justeringspunkt 2 
Om den första justeringspunkten (CAL1) var vågens nolla, ska vågen 
nu belastas med en känd viktnormal. 
Ange vikten och spara med ENTER. 

Om den första justeringspunkten (CAL1) var belastningsvikten, ska 
vågen nu vara obelastad. 
Ange vikten och spara med ENTER. 

OBS! För att uppnå en acceptabel noggrannhet rekommenderas att en 
viktnormal på minst 25% av vågens kapacitet används vid justering. 

C nummer 

Om vågen har varit korrekt justerad tidigare kan man ange C1 till C4 istället för att belasta 
vågen med kontrollvikter. Denna funktion används med fördel vid reparation eller byte av 
våginstrument. 

OBS ! Om någon komponent har ändrats, som kan inverka på justeringen eller 
om vågen är verifierad (krönt) kan C numren ej användas. 

1 - Tryck TARE (210) eller UNITS (205) när displayen visar CAL1. 
2 - Displayen visar C1. 
3 - Tryck ENTER, displayen visar aktuellt C nummer. 
4 - Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
5 - Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Upprepa steg 2 till 5 för C2, C3 och C4. 

Finjustering 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar F SPAn, tryck ENTER. 
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F SPAn Finjustering 

Placera en viktnormal på vågen och justera visat värde enl.nedan. 

OBS ! Vikten måste överstiga 10% av vågens kapacitet. 

210  -  1/YES  höjer och  0/No  sänker. 
205  -  ASTERISK  höjer och  UNITS  sänker. 

Spara och/eller avbryt med  ENTER 

Specialjustering 

Ibland kan vågens konstruktion eller användningsområde innebära att man 
inte kan göra en fullständig omjustering av vågen. Detta gäller exempelvis vågar med hög 
kapacitet t.ex:fordonsvågar eller vågar där det är svårt att både belasta och lasta av t.ex: silo 
och behållarvågar. 

Exempel : 
Om man vid provbelastning med 60 ton av en fordonsvåg upptäcker att vågen visar fel vill 
man helst undvika att lasta av 120 stycken 500 kilosvikter för att sedan justera vågen, lasta 
av och provbelasta igen. Det räcker med att justera vågens förstärkning. På samma sätt är 
det vid kontroll och justering av tank och behållarvågar då det sällan går att tömma ur 
innehållet. 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar CAL, tryck ENTER. 

Justering av nollan 

Displayen visar  CAL 1=  tryck  ENTER  , displayen visar  0. 
Kontrollera att vågen är avlastad, tryck  ENTER. 
Tryck  ZERO  när displayen visar  CAL 2= 

Justering av förstärkning 

Displayen visar  CAL 1=  tryck  ENTER  , displayen visar  0. 
Belasta vågen med en känd viktnormal, ange vikten och spara med ENTER. 
Tryck  ZERO  när displayen visar  CAL 2= 

Seriell kommunikation 
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Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar Sio, tryck ENTER. 

BAUd= Överföringshastighet 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell överföringshastighet. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

12 = 1200 Baud 19 = 19200 Baud 
24 = 2400 Baud 38 = 38400 Baud 
48 = 4800 Baud 76 = 76800 Baud 
96 = 9600 Baud 

PrtY= Paritet 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell paritet. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = Ingen paritet 1 = Udda paritet 2 = Jämn paritet 

bitS= Databitar 
Tryck ENTER, displayen visar aktuellt antal databitar. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

7 = 7 databitar 8 = 8 databitar 

StoP= Stoppbitar 
Tryck ENTER, displayen visar aktuellt antal stoppbitar. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

1 = 1 stoppbit 2 = 2 stoppbitar 

Cont 1= Kontinuerlig utskrift på port1 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd PIL UPP (205), 1/YES eller 0/no (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Kontinuerlig utskrift no = Ingen kontinuerlig utskrift 
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Om Ni valde no fortsätter inställningarna med Automatisk utskrift. 
Om Ni valde YES visas inställningarna nedan. 

tYPE= Utskriftsformat 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = SMA 3 = IQ355  6 = Numerisk utskrift 
1 = SB-400 4 = A&D FV serien 
2 = SB-200 5 = WI 110 

SMA (Scale Manufacturers Association) 

Format : <LF><s><r><n><m><f><XXXXXX.XXX><uuu><CR> 

<LF> Radmatning (Line Feed) 
<s> Status : 

Z=Nollställd, O=Överlast, E=nollfel, 
e=vikt visas ej på displayen 

<r> Område 1, 2, 3, …… 
<n> Enhet : 

G=Brutto, T=Tara, N=Netto
<m> Rörelseindikering 

M=Rörelse, Blanksteg=Stabil
<f> Specialflagga
<XXXXXX.XXX> Vikt med decimal 
<uuu> Viktenhet : ton, lb, I/o, oz, t, kg, g 
<CR> Radavslutning (Carriage Return) 

SB-400 

Format : <s><XXXXXX><d><uu><m><cc><CR> 

<s> Polaritet : -  =Negativ, Blanksteg=Positiv 
<XXXXXX> Vikten med 6 siffror, inledande nollor ersätts av blanksteg  
<d> Decimal, tillkommer om den är initierad 
<uu> Viktenhet : tn, lb, I/o, oz, t, kg, g 
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<m> Enhet : G=Brutto, N=Netto 
<cc> Status : OC=Överlast, BZ=Under noll, MO=Ostabil, 

ee=vikt visas ej på displayen 
<CR> Radavslutning (Carriage Return) 

* Cardinal SB-80 och SB-300 samt WinVRS använder SB-400 formatet.
** Programvaran UBI-Kartong från UBI/Intermec använder SB-400

SB-200 

Format : <CR><s><XXXXXX><d><c><uu><m><ETX> 

<CR> Radavslutning (Carriage Return) 
<s> Polaritet : -  =Negativ, Blanksteg=Positiv 
<XXXXXX> Vikten med 6 siffror, inklusive inledande nollor 
<d> Decimal 
<c> Status : m=ostabil, o=Överlast, e=vikt visas ej 
<uu> Viktenhet : tn, lb, I/o, oz, t, kg, g 
<m> Enhet : G=Brutto, N=Netto 
<ETX> End Of Text (Hex03) 

IQ355 RiceLake modell IQ355 

Format : <STX><s><XXXXXXX><u><m><c><CR><LF> 

<STX> Start Of Text (Hex02) 
<s> Polaritet : -  =Negativ, Blanksteg=Positiv 
XXXXXX> Vikt med 7 siffror, inledande nollor ersätts med blanksteg 
<u> Viktenhet : blank=ingen, L=lb, K=kg, T=ton, G=gram 

O=ounces
<m> Enhet : G=Brutto, N=Netto 
<c> Status : blank= OK, I=Fel, M=ostabil, O=Överlast 
<CR> Radavslutning (Carriage Return) 
<LF> Radmatning (Line Feed) 

Automatisk utskrift 

Om endast en reläutgång är aktiverad (dOUt= 1 eller 11) kan utskrift ske automatiskt när 
vikten överstiger inställt börvärde och vågen är stabil*. 
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Om vågen är inställd på kontrollvägning (dOUt=4 eller 14) kan utskrift ske 
automatiskt när vikten är stabil* och inom godkänt område. 

* Se inställningen av “Antal mätningar” på sidan 14.

PbAl= Automatisk utskrift vid stabil vikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd PIL UPP (205), 1/YES eller 0/no (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Automatisk utskrift no = Ingen automatisk utskrift 

Om Ni valde no , se nästa sida för information om utskrift på kommando. 
Om Ni valde YES fortsätter inställningarna med Cont 2= 

Cont 2= Kontinuerlig utskrift på port2 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd PIL UPP (205), 1/YES eller 0/no (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Kontinuerlig utskrift no = Ingen kontinuerlig utskrift 

Om Ni valde no fortsätter inställningarna med Print?. 
Om Ni valde YES visas inställningarna nedan. 

tYPE= Utskriftsformat 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

0 = SMA 3 = IQ355 6 = Numerisk utskrift 
1 = SB-400 4 = A&D FV serien 
2 = SB-200 5 = WI 110 

Se sidan 19 och 20 för mer information om utskriftsformaten. 

Utskrift på kommando 

Om kontinuerlig utskrift inte är valt på port1 svarar instrumentet på 
kommandot <ENQ> . 

Datorn eller styrutrustningen sänder : 
<ENQ> (Hex05) CTRL+E på datorns tangentbord 

^E (karet+E) via funktionstangent 
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Våginstrumentet skickar följande viktsträng 
<s><XXXXXX><d><SP><uu><SP><m><SP><cc><CR> 

<s> Polaritet : -  =Negativ, Blanksteg=Positiv 
<XXXXXX> Visad vikt med 6 siffror, inledande nollor ersätts med blanksteg  
<d> Decimalpunkt, tillkommer om den är initierad 
<SP> Blanksteg 
<uu> Viktenhet : tn, lb, I/o, oz, t, kg, g 
<m> Enhet : G=Brutto, N=Netto 
<cc> Status : OC=Överlast, CZ=Nollställd, MO=Ostabil, 

ee=vikt visas ej på displayen 
<CR> Radavslutning (Carriage Return) 

ASCII kommandon 

Från och med mjukvaruversion 0.9 kan instrumentet styras från ett överordnat system via 
serieporten. Kommandona är ASCII strängar utan mellanrum. 

key(funktion)<CR> Motsvarar en knapptryckning på instrumentet 
 Giltiga funktionsnamn är : zero, tare, net, gross, asterisk, 
 0 till 9, enter, time, preset, count, print, units 

key(reset)<CR> Återställer instrumentet
gross<CR> Instrumentet skickar bruttovikten 
net<CR> Instrumentet skickar nettovikten 
tare<CR> Instrumentet skickar taravikten 
tare=1234<CR> Anger en taravikt 
accum(x)<CR> Instrumentet skickar innehållet i resp. summaregister, 

 där x är : g=brutto, n=netto och c=antal (endast 210) 
accum(x)=123<CR> Anger ett tal till resp. summaregister : g, n eller c 
pwc(x)<CR> Instrumentet skickar inställd vikt för resp. börvärde, 

 där x är : 1 till 3 
pwc(x)=123<CR> Anger ett tal till resp. börvärde : 1 till 3 

OBS! Taravikter och börvärden anges utan decimalpunkt. 

Instrumentet skickar OK om kommandot är godkänt och ? om något är fel. 

Redigera utskrift 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar Print, tryck ENTER. 
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Port= Utskriftsport 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

1 = Port 1 2 = Port 2 

OBS ! Trots att skrivaren kan anslutas till valfri port bör den 
kopplas till Port 1 med en bidirektionell kabel. 

Tabb inställningar 

Formatet för tabbinställningarna är  A= XX YY 
A = Data, XX = Radnummer, YY = Antalet blanksteg åt höger 
Ange 00 i fält XX eller YY för att stänga av utskriften av visad data. 

HoUr= Klockslag (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

dAtE= Datum (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

id= ID nummer (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

CnC n= Löpnummer (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd siffertangenterna för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

GroSS= Bruttovikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

tArE= Taravikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

nEt= Nettovikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
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Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

G  ACC= Summerad bruttovikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

n  ACC= Summerad nettovikt 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

CoUnt= Antal bitar på vågen (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

EACH= Styckevikt (endast 210) 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

CrLF= Radavslutning 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Radavslutning med <CR><LF> 
no = Radavslut med <CR> 

EoP= Radmatning 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Efter utskrift kan papperet matas  ut med upp till 99 radmatningar. 

Högupplösning 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar Hi rES, tryck ENTER. 

Displayen visar nu vikten med 10 ggr högre upplösning. 
Denna funktion används för kontroll och justering av hörnbelastning. 
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210 -  Tryck  ASTERISK  för att avbryta. 
205  -  Tryck  ENTER  för att avbryta. 

Vågen kan även finjusteras vid visning av högupplöst vikt. 
Placera en viktnormal på vågen och justera visat värde enl.nedan. 

OBS ! Vikten måste överstiga 10% av vågens kapacitet. 

210  -  1/YES  höjer och  0/No  sänker. 
205  -  ASTERISK  höjer och  UNITS  sänker. 

Spara och/eller avbryt med  ENTER 

Knapplås 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar LoCoUt. 

Knapplåset kan vara bra att använda då man vill begränsa operatörens 
möjligheter att påverka vägningen. Om operatören trycker på en låst knapp 
visas LoCD på displayen och kommandot ignoreras. 

Tryck på den knapp Ni vill stänga av, displayen visar LoCd. 
Tryck på knappen igen för att aktivera den, displayen visar UnLoCd. 

Tryck på justeringsbrytaren S1 för att lämna knapplåsmenyn. 

Justering av analogutgång 

Tryck en gång på justeringsbrytaren S1. 
Displayen visar SetUP, stega med S1 tills displayen visar dAC, tryck ENTER. 

OBS ! Detta kräver att ett analogkort finns monterat i instrumentet. 



Lo= Vikt vid 0V eller 4mA 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

OBS ! Knappen NET/GROSS byter polaritet på angiven vikt. 
Exempel : 
Ni vill ha 4mA vid –100kg, tryck  1  0  0  NET/GROSS 

Hi= Vikt vid 10V eller 20mA 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

OBS ! Värdet måste vara positivt och större än värdet för Lo. 

OUT= Max utsignal 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

Värdet för oUT anges i volt (00.01 – 10.00). 
Alla värden lika med eller större än Hi kommer att ge denna utsignal. 

OBS ! Om 4-20mA utgången ska användas, beräkna värdet för oUT enligt 
nedanstående formel. 

10 x (max utsignal i mA - 4)
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 = oUT 
       16 

Utsignalen i mA beräknas med nedanstående formel och får ej överstiga 20mA. 

      oUT
= mA10 x 16 +4 

AdJ Hi Justera signalnivån för 10V eller 20mA 
Instrumentet skickar nu ut 10V och 20mA. 
Mät signalen och justera med potarna märkta 10V och 20mA. 
Tryck ENTER när justeringen är klar. 

AdJ Lo Justera signalnivån för 4mA. 
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Instrumentet skickar nu ut 0V och 4mA. 
Mät signalen och justera med potentiometern märkt 4mA. 

OBS ! Det går ej att justera nivån för 0V. 

Tryck ASTERISK och upprepa justeringen av AdJ Hi. 
Justeringen måste upprepas flera gånger då värdena för max och min påverkar 
varandra. 

Tryck ENTER när justeringen är klar. 

GDAC= Bruttovikt Analog 
Tryck ENTER, displayen visar aktuell inställning. 
Använd pilarna (205) eller siffertangenter (210) för att ändra. 
Tryck ENTER för att spara visat värde. 

YES = Analogsignalen följer bruttovikten 
no = Analogsignalen följer visad vikt 

Anslutning av analogutgång 

Plint Funktion 
COM Gemensam 
0-10V 0-10V Utgång

4-20mA 4-20mA Utgång

OBS ! 4-20mA max. last 500Ω 
0-10V min. last 2kΩ 

Batteridrift 

205 & 210 kan drivas av ett internt laddningsbart batteri på 12V/2Ah (CAM-350). 
Batteriet är placerat inuti den rostfria lådan och nås genom en lucka i botten. 
Våginstrumentet har en driftstid på ca. tio timmar med ett “fulladdat” batteri. 
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Installera ett batteri 

• Stäng av våginstrumentet och koppla ur nätsladden.
• Ta bort de tre skruvarna som håller batteriluckan.
• Kontrollera att urtagen i batteriet är till vänster och att minuspolen är vänd

mot instrumentets front.
• Tryck in batteriet tills änden är i nivå med instrumentets botten.
• Montera tillbaks batteriluckan.

Lastcellsmatning 
Spänningen till lastcellerna är som standard inställd på 12 V (bygel J3 bruten). 
Vid batteridrift MÅSTE matningsspänningen ändras till 8 V (bygel J3 sluten). 
Därefter måste vågen justeras om, kontakta Botek eller din leverantör. 

• Lossa bakstycket på våginstrumentet för att ändra J3.

Batteriladdning 
För att öka batteriets livslängd kan man välja hur laddning ska ske. Om man enbart använder 
batteriet som backup i händelse av strömavbrott, ska bygel J1 stå i läge “TRICKLE” batteriet 
kommer nu enbart att underhållsladdas, i annat fall ska bygel J1 stå i läge “FULL”. 

• Lossa bakstycket på våginstrumentet för att ändra J1.

Om vågen används när batteriet börjar ta slut, tänds indikeringen “LO BAT” för att visa 
operatören att batteriet behöver laddas. När detta händer finns det kraft nog att driva 
instrumentet i ungefär en timme till. När spänningen i batteriet sjunker under en viss nivå 
stängs vågen av automatiskt för att skydda batteriet. 

Batteriet laddas enkelt med den inbyggda laddaren genom att nätsladden kopplas till ett 
vägguttag. 

Under laddning är indikeringen “LO BAT” tänd tills batterispänningen uppgår till ca. 10 V. Att 
indikeringen slocknar betyder inte att batteriet är fulladdat. 

Använd funktionerna “Automatisk avstängning” och “Viloläge” för att utöka vågens driftstid. 
Se sidan 12 för ytterligare information. 

Felmeddelanden 

Våginstrumentets mjukvara märker när ett fel har inträffat och visar en felkod. 
Referera till nedanstående lista om Ni får ett felmeddelande på displayen  
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UnStB Vågen var ostabil vid ett försök att nollställa, skriva ut eller tarera. 
Åtgärd : Vänta tills vågen är stabil och upprepa kommandot. 

- oF - Instrumentet försöker visa ett positivt tal med fler än 6 siffror 
eller ett negativt tal med fler än 5 siffror. 
Åtgärd : Återgå till visning av bruttovikt och granska taravikten. 
Kan även tyda på felaktiga inställningar. 

OCAP Lasten på vågen överstiger vågens kapacitet +9 skaldelar. 
Åtgärd : Lasta av vågen. 
Kan även tyda på felaktig justering. 

ConFiG Felaktig kontrollsumma i EEPROM . 
Åtgärd : Kontakta BOTEK för service och justering av vågen. 

CALbtn Justeringsbrytaren på instrumentets baksida är intryckt. 
Åtgärd : Kontrollera att ”rätt” plomberingsskruv sitter på bakstycket. 
Kontrollera att kontakten till justeringsbrytaren är korrekt 
ansluten till P7 på moderkortet. 

Error En felaktig knapptryckning har skett. 
A – Det går ej att skriva ut eller summera en negativ vikt. 
B – Det går ej att tarera en negativ vikt. 
C – Det går ej att tarera en vikt större än vågens kapacitet. 
D – Det går ej att tarera en vikt med annan delning än vågens. 
E – Det går ej att nollställa utanför vågens nollområde. 
Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och 
korrigera handhavandet. 

Err AH Den analoga signalen från vågen är för hög. 
Åtgärd : Kontrollera kablar och anslutningar. Mät och kontrollera 
att signalen är inom 1 – 40mV. 
Kontakta BOTEK för service. 

Err AL Den analoga signalen från vågen är för låg. 
Åtgärd : Kontrollera kablar och anslutningar. Mät och kontrollera 
att signalen är inom 1 – 40mV. 
Kontakta BOTEK för service. 

Err 1 Felaktig kontrollsumma i instrumentets mjukvara. 
Åtgärd : Kontakta BOTEK för service. 

Err 3 Fel i våginstrumentets RAM minne. 
Åtgärd : Dra ur nätsladden och starta om instrumentet. 
Kontakta BOTEK för service. 

NotArE Det går ej att visa nettovikt om vågen ej är tarerad. 



Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och korrigera 
handhavandet. 

HuH ? Det går ej att byta enhet med knappen UNITS om vågen är inställd 
på enbart kg, vilket är standardinställningen. 
Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och korrigera 
handhavandet. 

toobiG Det går ej att byta enhet med knappen UNITS om det medför att delningen 
överstiger 50. 
Åtgärd : Ta reda på av vilken anledning felkoden visades och 
korrigera handhavandet. Kan även tyda på felaktiga inställningar. 

Reläutgångar 

DC utgång 

            
         Tel: 0321-401 70   
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B&O i Ulricehamn AB   •   Box 30   •   523 21 Ulricehamn 
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AC utgång 

DC/AC utgång med hållfunktion 

S1=Start , S2=Stopp , K1=Kontaktor 

Axeltrycksvägning 

Axeltrycksprogrammet är utvecklat för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt väga och 
summera vikter på fordon. 

Handhavande: 

1 – Kontrollera att vågen visar noll, om inte tryck ZERO. 
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2 – Kör fram fordonet tills första axeln är centrerad på vågen, tryck PRINT. 
     Tid, datum och vikt registreras. 
3 – Kör fram tills nästa axel är centrerad på vågen, tryck PRINT. 

Upprepa steg 2 och 3 tills alla axlar är invägda. 

4 – Tryck  * (asterisk) och sedan PRINT för att skriva ut summerade vikter. 

Exemplet nedan är en utskrift för en femaxlad lastbil. 

  Tid                  Datum 
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           Axelnr.              Axelvikter 

  Fordonets total vikt 

13:52 07-02-22
1   7200 kg 
2   8800 kg 
3   8420 kg 
4   8400 kg 
5   7960 kg 
Total 40780 kg

Summering av axelvikter i grupp : 

När den första axeln i en grupp vägs in, ange hur många axlar som ska summeras och tryck 
sedan PRINT. 

Om fordonet i exemplet ovan har två axlar fram och tre axlar bak blir utskriften enligt nedan. 

13:52 07-02-22
1 7200 kg
2 8800 kg

Summerad vikt axel 1&21,2 16000 kg
3   8420 kg 
4   8400 kg 
5   7960 kg 
3,4,5 24780 kg
Total 40780 kg Fordonets totalvikt

Maximalt nio axlar kan ingå i en grupp. 

Skriv ut kopior på kvittot genom att trycka  *  (asterisk) och PRINT . 

När första axeln på nästa fordon vägs in raderas alla tidigare vägningar. 

Cardinal 205/210 Panelmontage 



Mått för håltagning 

33
B&O Vågar AB
Bilgatan 15A
442 40 Kungälv                              Tel 0303-209 459                                              www.vagar.com      




