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Програмований ваговий контролер=
модель=uhPNNUTN=

=
=

Настанова з експлуатації=
=
=
=
=
 
 
 
 
 
=

· Уважно ознайомтесь з Настановою перед використанням пристрою  
· Зберігайте Настанову у себе для подальшого ознайомлення 

=
=
=
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ЗМІСТ=
=

NKM Призначення та галузь застосуванняKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO 

NKN=Основні технічні та метрологічні характеристикиKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO=
=

OKM Підготовка до експлуатаціїKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP 

OKN=Задня панельKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP=
OKO=Схема під'єднання датчиківKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP=
OKP=Схема під'єднання контактів послідовного портуKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4=
=

PKM Фунціональні можливості…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4 

PKN=Автоматичне установлення на нуль при включенні або виключенніKKKKKKKKKKKKKKK…KKKKKKKKK4=
PKO=Установлення на нуль в ручному режиміKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4=
PKP=Тарування…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK4=
PK4=Загальний підсумок результатів кількох зважуваньI=його перегляд та видаленняKKKKKKR=
PKR=Визначення інших параметрів та функційKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKS=
=

4KM Повідомлення про помилки…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKT 

=

5KM Гарантії виробника…KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK8 

=
=
Увага! В зв'язку з процесом безперервного технічного вдосконалення нашої продукціїI= її=
реальні функціональні можливості можуть відрізнятись від наведених в цій Настанові з=
експлуатаціїK=Звернувшись до нашої компаніїI=Ви зможете отримати останню електронну=
версією Настанови з експлуатаціїK=
=
=

serNKMMLMULNOLMU=rANMMN=
=
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NKM Призначення та галузь застосування 

Ваговий контролер модель=uhPNNUTN=розроблений на основі стійкого до зовнішніх перешкод=
мікропроцесора на одномі чіпі з використанням високоточного типу аналого-цифрового=
перетворення Σ－Δ=EСигма-ДельтаFK=Він може бути широко використаний у платформних вагах=
а також інших різноманітних системах зважуванняK=
=
Функціональні можливостіW=

Переключання одним дотиком між режимами зважування в кілограмах або фунтахI=
підсумовування результатів зважуванняI= програмування верхнього та нижнього порогів=
зважуванняI=режим зважування тваринI=інтерфейс=opOPO=для передачі даних на комп'ютер або=
для під'єднання додаткового індикатора ваги=Eзовнішнього дисплеюFK=
 

NKN Основні технічні і метрологічні характеристики 

=
· Клас точності згідно з ГОСТ=OVPOVJVOW=середнійI=n=PMMM=
· Тип аналого-цифрового перетворенняW=Σ－Δ=EСигма-ДельтаF=
· Частота аналого-цифрового перетворенняW=NM=разів на секунду=
· Вхідна чутливість ≥NKRuВLe=
· Живлення тензорезисторних датчиківW=постійний ток=RВ=
· Діапазон вхідного сигналу від тензорезисторних датчиків: JNSмВ~NUмВ=
· Під'єднання тензорезисторних датчиків за=SJти проводною схемою=
(автоматична компенсація зміни температури або довжини кабелюF=
· ПоділкаW=вибір одного з наведених значеньW=NLOLRLNMLOMLRM=
· ЖивленняW= від мережі змінного струму= UR~O4RВI= RMГц~SMГц та від вбудованого=

акумулятора=SВL4Аг=
· Клас пиловологозахисту передньої панеліW=fPS4=

·  Рабоча температураW=JNM M C~4M M C=при вологості повітря=NMBJURBI=за умови відсутності=
конденсації вологи=

· Температура зберіганняW= JPM M C~SM M CI= при вологості повітря= NMBJTMBI= за умови=
відсутності конденсації вологи=

=
=
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OKM Підготовка до експлуатації 

OKN Задня панель вагового контролеру XKPNN8TN 

==
OKO Схема під'єднання датчиків 

=
В разі під'єднання=4Jх жильного кабелю до вагового контролеруI=необхідно закоротити=Pfk=Nта=Pfk=OI=а=
також=Pfk=S=та=Pfk=TK=
 
▲! З'єднання між датчиком та ваговим контролером має бути надійнимI  провод экрану 
надійно під'єднаним до PIN 5K Забороняється під'єднувати або від'єднувати датчики до/від 
включеного вагового контролеру I оскільки це може призвести до пошкодження та виходу 
з ладу датчика та/або вагового контролеруK 
▲! Оскільки датчикI так само як і ваговий контролерI є чутливим до статичної електрики 
обладнаннямI вони обов'язково мають бути надійно захищені від статичної електрикиK 
Суворо забороняється проведення зварювальних або інших робітI результатом яких 
можуть стати значні перепади напруги в електричній мережіK Необхідно також 
забезпечити захист тензорезисторних датчиків та вагового контролеру від ударів 

Калібрувальна кнопка= Кришка акумулятора=

Блок живлення=

Тензодатчик=

Послідовний порт=

Заземлення 
Позначення=

J=Живлення=

J=Зворотній зв'язок==

H=Живлення=

H=Зворотній зв'язок=

J=Сигнал=

H=Сигнал=

Заземлення=
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блискавкиI так само як і безпеку життя обслуговуючого персоналу та безпечну 
експлуатацію ваговимірювального та пов'язаного з ним обладнанняK 
=
OKNKP Схема під'єднання контактів послідовного порту 
 

= =
=
 
 

PKM Функціональні можливості 
 
PKN Автоматичне установлення на нуль при включенні або виключенні 

Включення або виключення вагового контролеру здійснюється за допомогою кнопки=
влючення/виключенняI= що знаходиться на передній панелі вагового контролеруK= Після=
включення ваговий контролеру здійснює автоматичне самотестуванняK= Якщо в процесі=
самотестування виявляється відхилення від значення нульового сигналуI=занесеного до пам'яті=
контролеру під час калибруванняI= і воно буде знаходитись в межах визначеного диапазону=
автоматичного установлення нульI=на дисплеї вагового контролеру з'явиться=“M”=та загорится=
индикація стабильного значення нуляK=Якщо ж відхилення від значення нульового сигналу=
виявиться більшим за визначений диапазон автоматичного установлення на нульI=на дисплеї=
вагового контролеру відобразиться поточне значення вагиK=
В разіI=коли диапазон автоматичного установлення на нуль визначено як= “J= J“I=що означає=
значення нульового сигналуI= зафіксоване під час останнього виключенняI= автоматичне=
установлення на нуль не буде здійснюватисьI= а буде взяте до уваги значення нульового=
сигналуI= зафіксоване під час останнього виключення вагового контролеруI= і на дисплеї= =
відобразиться поточне значення вагиK=
  
PKO Установлення на нуль в ручному режимі 

Після натискання кнопки= “НУЛЬ”= на дисплеї вагового контролеру відобразиться нульове=
значення вагиI=за умовиI=що вага бруто знаходиться в межах візначеного діапазону ручного=
установлення на нуль та значення ваги є стабільнимK=Установлення на нуль в ручному режимі=
є неможливим в разіI=коли на передній панелі вагового контролеру включена індікація=“Нетто”K=
==
PKP Тарування 

Тарування є можливим коли значення як ваги нетоI=так і ваги бруто є більшим за нуль та є=
стабільнимK=Натисніть кнопку=“ТАРА”I=і на дисплеї контролеру з'явиться=…=M=»K=Таким чиномI=
поточне значення ваги бруто буде прийняте за значення тариK=Після цього ваговий контролеру=
переходить в режим зважування нетоI=а на передній панелі включається індікація=“Нетто”K=
 
Для виходу з режиму зважування нето переконайтесь у томуI=що вага бруто дорівнює нулюI=а=

 Контакти=

 Вхід зовнішнього=
дисплею=Eтокова петляF=
 
 Вихід зовнішнього=
дисплею=Eтокова петляF=
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індікація=“Нетто”=на передній панелі є включеноюI=піісля чого натисніть кнопку=“ТАРА”K=
==
PK Загальний підсумок результатів кількох зважуваньI його перегляд та видалення 

NK=В разіI=якщо значення ваги нето є більшим за мінімально вимірюване значення=ER=поділокF=та=
стабільнимI=натисніть кнопку=“=∑=”I=і поточне значення ваги нето буде додане до загального=
підсумкуI =а на дисплеї вагового контролеру включиться індікація= “ =∑= ” =та відобразиться=
загальний підсумок усіх зважувань іI=через три секунди після цьогоI=загальна кількість доданих=
результатів зважування=【n = = =GGG】K =Через ще= P =секунди після цього на дисплеї вагового=
контролеру відобразиться поточне значення вагиK=Додати результат наступного зважування до=
загального підсумку можливо буде тільки після тогоI=як вага нето стане меншою за мінімально=
вимірювальне значення= Eпотрібно знати вже зважений вантаж з платформиI= після чого=
покласти на платформу новий вантажFK=
 
OK=Натисніть кнопку=“=∑=”=в режимі звичайного зважування та утримуйте її до появи звукового=
сигналуK=На передній панелі вагового контролеру з'явиться індікація=“РЕЖ”=та=“=∑=”I=після чого=
дисплей відобразить загальний підсумок усіх зважуваньK=Щоб побачити кількість зважуваньI=
натисніть кнопку=“=M=”K=Для того щоб вийтиI=натисніть=“=M=”=ще разK=
 
PK=Для тогоI=щоб очистити пам'ять контролеру від раніше збережених результатів зважуванняI=
натисніть кнопку=“=∑=”=в режимі звичайного зважунання та утримуйте їїI=після чого натисніть=
“ТАРА”I= і на дисплеї з'явиться=【CioArJ=】K=Для підтвердження необхідності очистки пам'яті=
контролеру від раніше збережених результатів зважування та виходу==натисніть кнопку=“=M=”K=В=
разі необхідності подальшого збереження результатів зважування в пам'яті вагового=
контролеру та виходу натисніть кнопку=“РЕЖ”K=
 

Дійте за наведеною нижче схемоюW=
=

=
=
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=
PK5 Визначення інших параметрів та функцій 
=
Для входу в режим визначення інших параметрів та функцій натисніть кнопку=“РЕЖ”=в режимі=
звичайного зважунання та утримуйте її в нажатому стані до появи звукового сигналуK=
Далі дійте відповідно до наведених нижче інструкційW=
=

Шаг= Послідовність дій= Інформація=
на дисплеї=

Примітки=

N== Для входу в режим==
нажміть кнопку=“РЕЖ”=

та утримуйте до=
сигналуI=далі=

використовуйте=
“СУМА”=для виборуI=

“НУЛЬ”=для=
підтвердження=

 
 

Ecn  **F 
=
=
=
=

Меню “Функції” 
E===ibFW=Переключання одним дотиком між режимами=
зважування в кілограмах або фунтах=Eця функція є=
недоступною під час використання функції ТараFK=
EAkiFW= Зважування тварин шляхом усереднення=
результатів кількох зважуваньI=в процесі якого дисплей=
самоблокуєтьсяK=
E===JJF=Не вибрана жодна з функційK=

O== =
Використовуйте=

“СУМА”=для виборуI=
 

“НУЛЬ”=для=
підтвердження=

 
 

EPp   **F 

Настройки енергозбереження: 
EoccFW=Режим энергосбереження вимкненоK=
EokFW=Режим энергозбереження ввімкненоK=Перехід до=
режиму енергозбереження після тогоI=як значення ваги=
залишається незмінним протягом=RJти хвилинK=Ваговий=
термінал буде послідовно показувати значення одного=
сегменту дистплеяK=
EonPFW=Режим підсиленого энергосбереженняI=за якого=
ваговий термінал автоматично вимкнеться післе= RJти=
хвилин роботи в режимі енергозбереженняK=

P=  
Використовуйте=

“СУМА”=для виборуI=
“НУЛЬ”=для=

підтвердження=

 
Ebr****F 

Визначення параметрів зв'язку 
Виберіть значення від=SMM=до=VSMM=біт в секунду=

4=  
Використовуйте=

“СУМА”=для виборуI=
“НУЛЬ”=для=

підтвердження=

=
ECo   *F 

Настройка формату передачі даних 
Вибіріть значення від=N=до=S=
Таблиця з детальною інформацією про режими=
передачі даних додаєтьсяK=

R= =
Визначення верхнього=

порогу зважування==

 
【e*****

】=

Настройка верхнього порогу зважуванняW=
Натисність=“→”=для переходу вправо=
Натисність=“↑”=для збільшення значення на дисплеї=
Натисність= “ ”=↙ для підтвердження та переходу до=
наступного шагуI=наприкладI=OMMM↙=
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S= =
Визначення нижнього=

порогу зважування==

 
【i*****】=

Настройка нижнього порогу зважуванняW=
Натисність=“→”=для переходу вправо=
Натисність=“↑”=для збільшення значення на дисплеї=
Натисність= “ ”=↙ для підтвердження та переходу до=
наступного шагуI=наприкладI=NMMM =↙ =
Якщо значення ваги буде більшим за верхній порігI=на=
лівій стороні дисплею загориться індикація=“Верх”=
Якщо значення ваги буде меншим за верхній порігI=на=
лівій стороні дисплею загориться індикація=“Низ”=
Якщо значення ваги буде між верхнім та нижнім=
порогомI=на лівій стороні дисплею загориться індикація=
“Норма”=

 
Режими передачі даних: 
 

Режим= Розмір=
пакета=

Формат передачі даних=

N= U= Передає строку=ApCff=зі значенням ваги нето в зворотньому порядкуK=
НаприкладI=якщо вага нето дорівнюватиме=OPI4RкгI=строка=ApCff=буде=
передана як=“R4KPOMM”K=Якщо ж вага нето дорівнюватиме=–OPI4RкгI=строка=
ApCff=буде передана як=“R4KPOMJ”K=

O= U= Передає строку=ApCff=зі значенням ваги бруто в зворотньому порядкуK=
Формат передачі даних відповідає режиму=N=

P= N4= Передає строку=ApCff=зі значенням ваги нето та одиницею виміруK=
НаприкладI=якщо вага нето дорівнюватиме=OPI4RкгI=строка=ApCff=буде=
передана як=MMOPK4REkgF=
Строка закінчується символами=CoI=ic=

4= N4= Передає строку=ApCff=зі значенням ваги=бруто=та одиницею=виміруK=
Формат передачі даних відповідає режиму=P=

R= По запиту= Режим передачі даних по запитуW=
Існує п'ять типів запитівI=що формуються шляхом відсилання коду=ApCffI=що=
позначається літерами від=DAD=до=DbDK=НаприкладI=вага брутто дорівнюватиме=
OPI4RкгI=вага нето=NPI4RкгI=а тара=NMIMMкг=
“A”W=Отримати значення ваги брутоW=відповідь=“dtWMMOPK4REkgF”=
“_”W=Отримати значення ваги брутоW=відповідь=“ktWMMNPK4REkgF”=
“C”W=Отримати значення тариW=відповідь=“TtWMMNMKMMEkgF”=
“a”W=Установлення на нульW=відповідь=“a”=
“b”W=ТаруванняW=відповідь=“b”=
Строка починається символом=eex=MO=та закінчується симовлом=eex=MP=

S= = При натисненні кнопки=“Сума”=передається строка зі значенням=ваги нето та=
сумарної вагиK=Ця строка може бути роздрукована на принтері з=
послідовним інтерфейсомK=

 

4KM Повідомлення про помилки 

Код помилки= Значення=

brr MN Перевищення максимально припустимого значення нульового сигналу=

brr MO Невідповідність вимогам підсумовування результатів зважування=

brr MP Навантаження на платформу перевищує максимальне значення=

brr M4 Нестабільна еталонна вага під час калібрування=
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brr M5 Помилка калібруванняK=Надто мала еталонна вага або надто малий калібровочний=
код або від'ємне значення коду АЦП=

brr M9 Помилка зчитування данихI=пошкоджена мікросхема пам'яті параметрів=

brr NM Помилка програмного забезпеченняI=пошкоджена мікросхема=olM=

=



     Keli blectric Manufacturing E Ningbo) CoK, itd 

 9

До комплекту поставки вагового контролеру модель XKPNN8TN входять: 
=

№== Найменування= Модель= Кількість= Примітки=

N= Ваговий контролер= uhPNNUTN= N=штK= =

O= Блок живлення= NMIRВ=NA== N=штK= =

P= Роз'єм інтерфейсу= VJти контактний=
роз'єм тип=a= N=штK= =

4= Пластиковий корпус=
роз'єму інтерфейсу= = N=штK= =

R= Настанова з=
експлуатації= = N=штK= =

S= Сертифікат якості=
виробника= = N=штK= =

T= = = = =

U= = = = =

V= = = = =

NM= = = = =

NN= = = = =

NO= = = = =

NP= = = = =

N4= = = = =

NR= = = = =
=

=
Пакувальник：____________= = Первірив：________________=
 

5KM Гарантії виробника 

RKN=Виробник гарантує відповідність якості вагового контролеру вимогам нормативної документації за=
умови дотримання споживачем наведених у експлуатаційній документації умов транспортуванняI=
зберіганняI=налагодження та експлуатаціїK=
RKO= Гарантійний строк експлуатації вагового контролеру становить= NO= місяців від дня= =
впровадження в експлуатаціюI=але не більшеI=ніж=NR=місяців від дати його відвантаження==
ЗамовникуK= Датою відвантаження вважається дата оформлення відповідної видаткової=
накладноїK=
RK4=Гарантійний строк зберігання становить=P=місяці від дня їх відвантаження ЗамовникуK=
RKR= Гарантіїі виробника не розповсюджуються на акумулятори та блоки живленняK=
Акумулятори та блоки живлення не підлягають замініI=ремонту і поверненнюK=
=
ВиробникW=
=
heli=belectric=M~nuf~cturing=EkingboF=CoKI=itdK=
koK=NVV=Ch~ngxing=oo~dI=gi~ngbei=C=aistrictI=PNRMPP=kingbo=Chin~=
=
Телефон.： 05T4-8T562296 
Факс:  05T4-8T562298 
Email:  keli-connie@kelichina.com=


