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1 Inledning
Flintabs vågar och viktindikatorer kombinerar vägningsfunktioner och andra egenskaper för att 
ge enastående flexibilitet, användarvänlighet och driftsäkerhet.

I denna manual beskrivs grundläggande användning av viktindikatorn.

Mer detaljerad information om viktindikatorn finns i bruksanvisningen, som finns på  
www.flintab.se.

1.1 Allmänt
Viktindikator 47-20 tillhör en ny generation Flintab-instrument, som kombinerar modern teknik 
med flexibel utformning, vilket gör den lämplig för de flesta vägningsapplikationer. Vägnings-
kapacitet, filtrering och andra vägningsparametrar kan väljas och anpassas för önskad våg och 
aktuella vägningskrav. Viktiga egenskaper

• Kompakt och tålig konstruktion. 
• Snabb. 
• Integrerade gränssnitt.
• Upp till 3 seriella portar.
• 4,3’’ färgpekskärm.
• Integrerad DSD som tillval.
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Pek-skärm

Våg
Jord, våg

Seriell kommunikation
(option)

Datorvärdsystem

Ethernet
(tillval)

Ström-
försörjning

  

12VDC 
+ - 
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2 Viktindikatordisplay
Den lättavlästa färgdisplayen på indikatorns framsida visar vägningsdata och funktion och  
utgör användarens inmatningsgränssnitt. 

1

3 2

Displayens huvudvy består av de tre områdena nedan.
1. Vikt och status. 
2. Visar vågparametrar som kapacitet, skaldelar och intervall. 
3. Funktionsknappar – användaren matar in data med hjälp av pekskärmens knappar. 
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2.1 Visning av vikt 
Visningsområdet för vikt visar vikt och tillhörande status. Om något vägningsrelaterat fel  
föreligger indikeras detta normalt genom att felsymbolen visas och en statustext visas i stället 
för viktvärdet. För andra typer av information/varningar/fel, som loggar, kommunikation etc., 
aktiveras informationsknappen, som användaren kan trycka på för att visa relevant statusinfor-
mation. 

1

5 6

7

8

4

10

32

1112

13
9

1. Fel
2. Våg är absolut noll
3. Aktuellt vägningsintervall/område 
4. Kalibreringsläge aktiverat
5. Tecken för negativt värde 
6. Valbar extra information, t ex datum/

tid
7. Nätverksstatus 

8. Automatiskt läge
9. Viktenhet
10. Viktvärde
11. Hög upplösning aktiverat
12. Vågen är i rörelse (instabil)
13. Aktuell våg/vägningsplattform, tryck 

för att ändra
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2.2 Vågparametrar 
Nedtill till höger visas vågparametrar: kapacitets-/typskylt och kalibreringsräkneverk (Trace-
ableAccessCounter, TAC), som räknas upp varje gång kalibreringsläge aktiveras. Dessutom 
anges OIML-klass III och markeringen M, som endast visas när viktindikatorn är i typgodkänt 
läge och kalibreringsläge inte är aktiverat. 

1

4
3 2

1. Data för våg
2. OIML R76 (även M-symbol)
3. Kalibreringsräkneverk (TAC)
4. Alternativ layout för vågar med dubbla vägningsområden
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2.3 Knappar 
Knapparna används för inmatning samt för manövrering av vägningsfunktioner. Knappsatsen 
är uppdelad i vägningsfunktioner och applikationsfunktioner. Applikationsknapparna används 
för att låsa/låsa upp samt för att växla mellan olika vägningsfunktionsgrupper.

1 432

1. Vägningsfunktioner (1 grupp = 8 knappar)
2. Nummer för aktuell vägningsfunktionsgrupp
3. Låsning/upplåsning av vägningsfunktioner
4. Växling mellan vägningsfunktionsgrupper
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2.3.1 Låsning/upplåsning av vägningsfunktioner
Normalt är viktindikatorn konfigurerad för att automatiskt låsa alla vägningsfunktioner efter en 
viss fördröjning. Alternativt kan operatören välja att när som helst låsa vägningsfunktionerna 
manuellt. Vägningsfunktionerna visas då gråtonade. Tryck en gång till på knappen för att låsa 
upp och återaktivera funktionerna. 

1

3

2

1. Lås/lås upp (växlande)
2. Avbryt, stäng, backa
3. Omstart (endast när kalibreringsläge är aktivt)
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3 Startsekvens

Upp till 20 s 10 s eller OK

Normalt läge.

Om viktvärdet är utanför 
tillåtet område utförs inte 
automatisk nollställning. Automatisk nollställning 

utförd.

Automatisk initial nollställning.
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4 Standardfunktioner för vägning

!
NOTE

Eftersom viktindikatorn kan anpassas till många olika vägningsapplika-
tioner kan vissa funktioner vara avaktiverade för en viss våg eller under 
vissa omständigheter. I så fall visas motsvarande funktionsknapp gråto-
nad och kan inte användas.

4.1 Nollställning

1. 3.2.

Tom våg

4.2 Visning av vikt (hög upplösning)

2.1. 3.

Efter aktivering visas vikt med hög upplösning under 3 sekunder.
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4.3 Tarering
Vikten av en behållare kan tareras så att nettovikten för det som placeras i behållaren visas.  
Tarering fungerar bara när den indikerade vikten är stabil och högre än noll. Om knappen trycks 
ned när tareringsläge är aktivt, återgår visningen till bruttovikt. Aktivera tarering genom att 
trycka på knappen <Tara>. Bilderna nedan visar en typisk tarering.

1. 3.2.
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4.4 Växling mellan vägningsplattformar
Om fler än en intern indikator är tillgänglig, är det möjligt att växla mellan indikatorer (eller 
vågar) genom att trycka på knappen <Indikatorval> på huvuddisplaybilden. 

Alla vägningsfunktioner används på den valda indikatorn. Se exempel nedan.

2. 3.1.

1 2 1 21 22 21

Dessutom kan användare aktivera en indikatorväljare genom att trycka på knappen <Indikator-
val>. Indikatorväljaren visar upp till fyra indikatorer samtidigt. Tryck på motsvarande viktvis-
ning för att aktivera (välja) vilken tillgänglig indikator som helst. Se exempel nedan.

2.1.

1 22 1 2

Om fler än fyra indikatorer finns tillgängliga, aktivera nästa grupp om fyra genom att trycka på 
växlingsknappen nedtill till höger.
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5 Beskrivning av knappar
5.1 Applikationsknappar
Knappikon Funktion

Växling mellan knappfunktionsgrupper 

Visning av dialogrutan för låsning/upplåsning av  
funktionsknappar

Låsning av funktionsknappar

Upplåsning av funktionsknappar

Avbryt, stäng, ångra
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5.2 Funktionsknappar

Knappikon Funktion

Avbryt automatisk nollställning vid start och börja väga

Nollställ om inom tillåtet område för halvautomatisk 
nollställning
Växla tareringsläge, kan endast aktiveras vid positivt 
bruttoviktsvärde
Programmerbar tarering, kan endast aktiveras vid  
positivt bruttoviktsvärde
Visa verktyg för utskrift av ackumulerad vikt (summerad 
vikt)

Addera aktuell vikt till totalsumma

Skriv ut totalsumma och rensa summa

Visa vikt med 10 gånger högre upplösning. Permanent 
aktiverat endast när kalibreringsläge är aktivt

Växla automatiskt läge

 Visa statusinformation

Sök alibinummer i alibiminne

Starta inställningsredigerare

Visa verktyg för indikatorval. Endast aktiv om flera  
indikatorer finns tillgängliga
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6 Viktindikator 47-20
6.1 Tekniska data

Display 480 x 272 färg-TFT-skärm med god synlig-
het, med bakgrundsbelysning med lysdiod 
samt resistiv pekskärm

Gränssnitts Standard: RS232/RS485 (2 W eller 4 W) 
Ethernet, USB, opto-isolerad I/O (3I, 4O)
Tillval: Fältbuss, 2 st. RS232

Strömförsörjning 12 VDC/1,5 A, 18 W, EIAJ-5320 klass IV

Topologi 1–4 kanaler samtidig sampling

Belastning 75–1200 Ω kombinerad belastning på samt-
liga 4 kanaler

Lastcellsmatning 10 VDC reglerområde centrerat runt 2,5 V 
(–2,5 till +7,5 V), kortslutningsskydd, över-
slagsskydd (kräver jordförbindelse med låg 
resistans) 

Avkänning Reglerande (kabel med 6 ledare + skärm)

Signalområde 0,0–1,97 mV/V per kanal

A/D-omvandlings-
frekvens

28800 x 4/sekund, 7200 x 4/sekund  
tillgänglig

Noggrannhets-
klass

OIML III

Max. antal skal-
delar

10 000 – typgodkänt läge, enkelintervall
3 x 4000 – typgodkänt läge, trippelintervall
Signalberoende i icke typgodkänt läge

Minsta verifier-
bara skaldel

1 µV

Antal intervall 1, 2 eller 3

Intern upplösning 24 bitar/kanal

Temperatur -10 till 40 °C

Relativ luftfuktig-
het

Max. 85 % icke kondenserande

Nollpunktsavdrift Typiskt 40 nV/C°

Linjäritet Typiskt 0,00013 %

Temperaturavdrift Max. 5 ppm/°C

Uppvärmningstid Typiskt 5 min (300 s)
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Mått (mm)

220*

10
0*

*Håltagningsmått

Typ: 47-20-01

Typ: 47-20-02/03



Copyright © FLINTAB 2013 19

7 Tillverkares intyg om överensstämmelse

Tillverkare: Flintab AB 
  Kabelvägen 4
  553 02 JÖNKÖPING
  Sverige
  Tel.: +46 (0)36- 31 42 00 Fax: +46 (0)36- 18 50 79 

Typ	av	utrustning:	Viktindikator 

Märke/varumärke:  

Typbeteckning:  47-20; -01, -02, -03

Harmoniserade	europeiska	standarder	som	har	tillämpats	på	produkten 

Lågspänningsdirektivet:	 SS-EN	61	010-1

EMC-direktivet:	 SS-EN	61326-1:2006
 
Metrologiska	bedömningsgrunder	för	icke	automatiska	vågar:	 SS-EN	45501:1992

Mätinstrumentdirektivet	(MID):	2004/22/EG,	MI-006

Vi,	Flintab	AB,	försäkrar	under	eget	ansvar	att	den	produkt	för	vilken	intyget	gäller	uppfyller	tillämpliga	krav	i	ovan	
angivna direktiv.

Jönköping, Sverige 2013-08-29, 

Göran	Nylen,VD 
.	En	kopia	av	det	undertecknade	originalet	till	intyget	om	överensstämmelse	tillhandahålls	på	begäran.
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