Вага-вологомір
МА 50/С, МА 50/С/1, МА 110/С, МА 210/С
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1.

Технічні параметри

Основні
технічні характеристики
Max, г
Min, г
Дискретність відліку d, мг
Ціна повірочної поділки e, мг
Клас точності за ДСТУ EN 45501
Діапазон задавання температури
сушіння, °С
Діапазон задавання часу сушіння,
с
Діапазон вимірювань:
- маси вологи в зразках, г
- масової частки вологи в
зразках, %
Границі допустимої похибки при
вимірюванні:
- маси частки вологи, мг, для
стандартного зразка масою 5 г
- масової частки вологи, %

Дискретність відлікового
пристрою за індикації:
- заданого значення температури
сушіння, °С
- задаваного часу сушіння, с
- маси зразка, мг
- маси вологи, мг
- масової частки вологи, %

Нормовані значення для виконань
MA 110/С
MA 210/С
MA 50/С/1

MA 50/С
50

110
0,02
1
10
ІІ

210

50
0,002
0,1
1
І

Від 40 до 160
Від 60 до 35940
Від Min до Max
Від 0,01 до 99,99

± 50
± 0,1

± 50
± 0,1

± 50
± 0,1

± 50
± 0,1 (за маси
зразка до 1,5 г)
± 0,01 (за маси
зразка понад
1,5 г)

1
1
1
1
0,1

1
1
1
1
0,1

1
1
1
1
0,1

1
1
0,1
0,1
0,01 (за маси
зразка до 1,5 г)
0,001
(за маси зразка
понад 1,5 г)
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Габаритні розміри:

2. Загальні відомості
Увага!
Використання ваги з порушеннями правил безпеки і інструкції з користування може
загрожувати здоров’ю або життю персоналу. Забороняється використовувати вагу у
вибухонебезпечних приміщеннях. Внутрішні поверхні камери висушування можуть нагріватись
до температури 400 °C. Напруга живлення ваги 230 В. Під’єднання до мережі живлення
повинно відповідати вимогам правил безпеки (наявність надійного заземлення).
2.1. Призначення
Ваги-вологоміри використовуються для визначення вмісту вологи різних видів речовин, крім
нафти і нафтопродуктів, а також для визначення маси невеликих предметів. Ваги забезпечують
швидке і прецизійне визначення вмісту вологи в зразках, а завдяки використанню індикатора LCD
або графічного в значній мірі полегшується обслуговування при проведенні вимірювань.
Спершу прилад визначає масу зразка на ваговій чашці, потім швидко нагріває зразок галогенною
лампою, або інфрачервоним випромінювачем, і відбувається процес випаровування вологи. Вага
постійно контролює зменшення маси зразка і висвітлює поточне значення результату.
Використання вологоміру для визначення вологості різних матеріалів конвенціональним методом
значно скорочує час і полегшує процес вимірювань. Вологомір дозволяє встановлення різних
параметрів, які впливають на процес визначення вологості (температура, час, профіль
висушування і т.п.)
2.2 Умови експлуатації
Увага!
При проведенні визначення вологості забороняється відкривати камеру висушування. Джерелом
тепла ваги є галогенна лампа. Особливу увагу слід звернути на елементи ваги, які нагріваються до
високої температури під час висушування (тарілка одноразова, тримач тарілки і внутрішня заслонка
камери висушування). Необхідно пам’ятати, що деякі матеріали при нагріванні можуть виділяти
отруйні пари, що може привести до загоряння або вибуху.
Забороняється використовувати вагу для динамічних зважувань. Результат зважування можна
прочитати на індикаторі тільки після засвічування символу стабілізації :
Забороняється встановлювати на тарілку і зважувати магнітні матеріали – це може призвести до
пошкодження системи зважування. Не допускати динамічних навантажень тарілки (удари), а
також перевищення НГЗ (найбільша границя зважування). Необхідно пам’ятати, що обнулення
маси тари (додаткова ємкість) зменшує діапазон зважування ваги. Забороняється
використовувати вагу у вибухонебезпечних приміщеннях, а також вносити будь-які зміни в
конструкцію ваги.
2.3 Правила безпечного користування
Використання ваги з порушенням правил безпеки і інструкції користування може загрожувати
здоров’ю або життю. Перед початком роботи необхідно ознайомитись з правилами безпеки
наведеними в інструкції:
використовувати вагу лише за призначенням, тобто для визначення вологості в зразках, або
для визначення маси зразків;
перед початком роботи переконатись що напруга живлення відповідає значенню наведеному в
технічних даних ваги;
-

оберігати вагу від контакту з миючими засобами;

-

забороняється розміщати (зберігати) поблизу ваги легкозаймисті предмети чи субстанції;

зразки субстанцій, які при нагріванні виділяють легкозаймисті, або вибухові пари повинні мати
дуже малу масу, а процес висушування повинен відбуватись при низьких температурах;
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-

необхідно пам’ятати, що агресивні субстанції можуть викликати процес корозії ваги.

2.4 Гарантія
Гарантія на вагу не поширюється у таких випадках:
- при використанні ва ги не за призначенням;
- при порушенні пломби, яка закриває доступ до вимірювального механізму;
- механічних порушень, або пошкоджень викликаних використанням миючих засобів,
попаданням води;

або

- невідповідне встановлення або неправильне під’єднання до мережі живлення;
- перевантаження вимірювального механізму.
3. Транспортування і зберігання
3.1 Перевірка ваги після транспортування.
Після отримання ваги необхідно перевірити стан упакування, а аткож відсутність слідів зовнішніх
пошкоджень ваги.
3.2 Упакування
Необхідно зберігати всі елементи фабричного упакування на випадок потреби транспортування ваги в
сервісний центр або до виробника. Перед запакуванням ваги необхідно від’єднати шнур живлення і
зняти всі рухомі частини (тарілку, заслонку, хрестовину, вкладки). Всі елементи ваги розмістити в
оригінальному упакуванні, щоб не допустити пошкоджень під час транспортування.
4. Розпакування, встановлення і перевірка ваги
4.1 Місце встановлення
- вагу необхідно зберігати і встановлювати в приміщеннях, в яких відсутні вібрації, протяги, запиленість;
- місце встановлення ваги повинно знаходитись далеко від джерел тепла і добре провітрюватись;
- температура повітря в приміщенні повинна бути в межах +15 °C + 40 °C;
- відносна вологість не повинна перевищувати 80 % при температурі до 31°C
і зменшуватись лінійно до 50 % при температурі 40 °C;
- вага повинна бути встановлена на стабільному столі або стінній консолі.
4.2 Розпакування
Обережно витягнути вагу з коробки, зняти захисні транспортні пластикові і картонні елементи і встановити на
місце експлуатації. Встановити тарілку і інші елементи згідно з малюнком:
Монтаж елементів ваги:
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-

тарілка одноразова

-

хрестовина тарілки

-

тримач тарілки

-

заслінка камери

-

вкладка основи камери

Встановлення хрестовини:

При встановленні хрестовини тарілки, особливу
увагу слід звернути на положення стержня
хрестовини. Стержень обладнаний
спеціальною лискою для однозначного
положення хрестовини відносно тримача
тарілки, що унеможливлює їх взаємне
обертання. Встановлення хрестовини тарілки:
після встановлення хрестовини на
стержень необхідно акуратно повертати
хрестовину, поки лиска на стержні не
знайде фіксоване положення;
повертати хрестовину потрібно дуже
акуратно, щоб не пошкодити механізм
зважування

4.3 Встановлення ваги за рівнем
Перед вмиканням вагу необхідно виставити за рівнем,
бульбашка повітря знаходилась в центрі вікна

підкрутивши ніжки так, щоб

4.4 Комплектність

вага

вкладка для основи камери

заслінка камери

тримач тарілки

хрестовина тарілки

тарілка одноразова

шнур живлення

інструкція користувача
4.5 Чищення ваги
Вагу необхідно періодично чистити вологою ганчіркою, делікатно витираючи забруднені поверхні. Для
того, щоб очистити тарілку, її необхідно зняти, щоб не пошкодити механізм зважування. Чищення ваги
проводити тільки при вимкненій напрузі живлення.
4.6 Під’єднання до мережі живлення
Під’єднати вагу до мережі живлення потрібно за допомогою шнура живлення, яким комплектується вага.
Напруга мережі живлення повинна відповідати значенню вказаному на корпусі ваги. Мережа живлення
повинна мати надійне заземлення. Ввімкнути живлення ваги і після закінчення тестової програми на
індикаторі з’явиться 0,000 г (для ваг з дискретністю 0,1 мг). Якщо покази індикатора відрізняються від
нульових, необхідно натиснути кнопку TARE.

4.7 Під’єднання додаткового обладнання
Перед під’єднанням додаткового обладнання або при його заміні (принтер, комп’ютер) необхідно вимкнути
вагу з мережі живлення. До ваги можна під’єднувати лише те додаткове обладнання, яке рекомендоване
виробником. Після під’єднання додаткового обладнання ввімкнути вагу в мережу живлення.
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5. Клавіатура ваги

Start/Stop
–
висушування

початок/закінчення

процесу

Esc - відмова від введених даних, або вихід на
вищий рівень в меню ваги
Група навігаційних кнопок – зміна значення
параметрів, пересування по меню
Print/Enter – передача даних з індикатора до
зовнішнього
обладнання
(PRINT),
або
затвердження вибраного значення параметру
(ENTER)
TARA – обнулення показів ваги
On/Off – вмикання/вимикання індикатора. Після
вимикання індикатора вага залишається в стані
готовності до роботи
Display – змінює вигляд висвітлюваних даних під
час і після завершення процесу висушування.
Setup – вхід в головне меню
Test menu – служить для запуску програм
висушування

6. Початок роботи
Після вмикання ваги відбувається тест індикатора, висвітлюється назва і номер програми, і вага
виходить в режим зважування.
6.1 Час температурної стабілізації
Перед початком вимірювань потрібно чекати доки вага досягне теплової стабілізації. Це – так званий час
власного нагрівання. Для ваг, які перед вмиканням зберігались при низьких температурах (напр. зимовий
період), час нагрівання становить біля 4 годин. Під час теплової стабілізації покази ваги можуть
змінюватись. Рекомендується, щоб в місці експлуатації ваги, зміна температури в часі була незначною.
7. Меню користувача
7

Меню користувача складається з 5 основних груп.
7.1 Пересування в меню користувача
Користувач пересувається по меню за допомогою клавіатури ваги:

Кнопка для входу в головне меню

Кнопка навігаційна - вибір групи параметрів вверх по
меню або зменшення значення параметру. Кнопка Up.
+

Кнопка навігаційна – вибір групи параметрів вниз по
меню або зменшення значення параметру. Кнопка
Down.
Кнопка навігаційна – вибір групи параметрів для
активізації. Після натискання кнопки на індикаторі
з’явиться перший параметр вибраної групи. Кнопка
Right.
Кнопка навігаційна – вихід на вищий рівень, напр. в
головне меню. Кнопка Left.

Відмова від зміни параметру. Кнопка Esc.

Кнопка Print/Enter
введених змін.

для

затвердження

Назви груп і їх значення наведені нижче:
P1 CAL
[Калібрування]
[калібрування зовнішнє]
[тест калібрування]
[Калібрування камери висушування]
[друк рапорту калібрування]

P1-01 ECAL |
P1-02 tCAL |
P1-03 tE_CAL |
P1-04 CALr |

P2 GLP
P2-01 USr
P2-02 PrJ
P2-03 Ptin
P2-04 PdAt
P2-05 PUSr
P2-06 PPrJ
P2-07 PId
P2-08 PFr

[Добра практика лабораторна]
|
|
|
|
|
|
|
|

_
_
YES/no
YES/no
YES/no
YES/no
YES/no
YES/no

[назва користувача]
[назва проекту]
[друк часу вимірювання]
[друк дати вимірювання]
[друк назви користувача]
друк назви проекту]
[друк номеру ваги]
[друк рамок]

P3 tinnE
[Встановлення часу і дати ваги]
P3-01 StinnE |
[встановлення часу]
P3-02 SdAtE |
[встановлення дати]

P4 rEAd
P4-01 AuE
P4-02 Auto

[Головні параметри користувача]
|Stand/SLouu/Fast
|
On/OFF

[степінь фільтрування]
[автонуль]

8

/

акцептації

[Передача даних – RS 232]

P5 Print

P5-01 bAud | 2400/4800/9600/19200 [швидкість передачі]
P5-02 PStb | YES/no
[друк результату стабільний/нестабільний]
P5-03 LinE_t | 1/2/3/5/10/20/30/60/120/180
[час друку]

[інші функції]

P6 othEr
P6-01 Libr
P6-02 bL
P6-03 bEEP
P6-04 PrnS

|
|
|
|

YES/no
YES/no
YES/no

[доступ до бібліотеки програм}
[підсвітка індикатора]
[звуковий сигнал від натискання кнопок]
[друк параметрів ваги]

7.2 Повернення в режим зважування

Увага
Внесені зміни в пам’ять ваги будуть записані після повернення в режим зважування з
дотриманням процедури запису змін.
Необхідно багаторазово натискати кнопку Esc, доки на індикаторі з’явиться напис SAuE ?

Після того як з’явиться напис, необхідно натиснути:



Print/Enter



Esc

- затвердження змін

- відмові від введених змін.

8. Зважування
Перед початком вимірювань, у випадку істотних змін температури, вагу необхідно відкалібрувати.





перед початком вимірювань тарілку ваги необхідно декілька раз навантажити масою, близькою до
максимальної.
після розвантаження ваги, переконатись що на індикаторі нульові покази і світить символ стабілізації
, в протилежному випадку натиснути кнопку TARA
поставити на тарілку зважувальну масу і після стабілізації показів прочитати результат зважування
покази ваги можна багаторазово тарувати кнопкою TARA (необхідно звернути увагу, щоб сума
тарованих мас не перевищувала НГЗ).

В перервах між зважуваннями вагу не вимикати. Рекомендується вимкнути індикатор кнопкою On/Off. Після
повторного натискання кнопки On/Off, вага знову готова до роботи.
9. Головні параметри ваги. Пристосування ваги до умов експлуатації






встановлення степеню фільтрування – AuE
функція автонуля – Auto
доступ до бібліотеки програм висушування – Libr
підсвітлення індикатора - bl.
сигнал „beep” – реакція на натискання кнопки – bEEP.
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Користувач може пристосувати вагу до умов експлуатації (зміна цифрових фільтрів) або власних потреб (дія
функції автонуля або підсвітлення індикатора) завдяки вищевказаним параметрам, які знаходяться в групах
функцій Р4 і Р6.

9.1 Встановлення ступеню фільтрування

- використовуючи кнопки навігаційні вибрати необхідне значення фільтру,
AuE = StAnd
AuE = Slouu
AuE = Fast

- (стандартний) – нормальні умови роботи,
- (повільний) – погані умови роботи,
- (швидкий) – добрі умови роботи.

Увага
Чим вищий степінь фільтру, тим довший час зважування.
9.2 Функції автонуля
Для забезпечення точних зважувань служить програмна функція автонуля (Auto). ЇЇ завданням є
автоматичний контроль і корекція нульових показів ваги. Дана функція порівнює кожен результат у
встановлених проміжках часу, напр. 1 сек. Якщо результат відрізняється менше ніж встановлений
діапазон автонуля напр. 1 поділка, то вага автоматично обнуляється. Якщо функція автонуля ввімкнена то
кожне вимірювання починається з точного значення нуля. Існують окремі випадки, коли дана функція
впливає на результат зважування. Наприклад, при дуже повільному встановленні маси на тарілку
(насипання маси) коригування нульових показів може скоригувати дійсне значення маси, що зважується. У
такому випадку необхідно вимкнути дію даної функції.
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Auto = On - автонуль ввімкнений
Auto = OFF - автонуль вимкнений
9.3 Доступ до бібліотеки процедур висушування
Для користування бібліотекою процедур необхідно вибрати одну з опцій:

no
YES

- бібліотека програм висушування недоступна
- бібліотека програм висушування доступна

9.4 Підсвітлювання індикатора
Функція дозволяє ввімкнути або вимкнути підсвітлення результату зважування.
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bl = 1
bl = 2
bl = 3

- підсвітка вимкнена,
- підсвітка ввімкнена постійно,
- підсвідка ввімкнена тільки при зважуванні.

9.5 Сигнал „beep” – реакція на натискання кнопок

bEEP = On
bEEP = OFF

- сигнал від натискання кнопок ввімкнений,
- сигнал від натискання кнопок вимкнений.

10 Калібрування

Процес калібрування проводиться при інсталяції ваги на місці експлуатації, при зміні температури.
Для забезпечення високої точності зважування вимагається проводити процедуру калібрування.
Калібрування проводиться:
перед початком зважувань;
при тривалих перервах в роботі
Вид калібрування:
- калібрування зовнішньою гирею
Необхідно пам’ятати, що при калібруванні тарілка повинна бути розвантажена. Якщо тарілка не
розвантаженана індикаторі з’явиться повідомлення Er 1 Hi.
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10.1 Калібрування зовнішнє
Калібрування зовнішнє повинно виконуватись за допомогою гирі класу F2. Процес калібрування
зазначений на малюнку:

після вибору функції CAL, висвітиться напис unLoAd – розвантажити тарілку ваги і натиснути кнопку
Print/Enter. На індикаторі висвітиться маса калібрувальної гирі, яку необхідно поставити на тарілку. Після
встановлення на тарілку гирі натиснути кнопку Print/Enter. Після закінчення процедури калібрування вага
повертається в меню P1-01 ECAL. Зняти калібрувальну гирю.
Увага
- для відміни процесу калібрування необхідно натиснути кнопку Esc.
- якщо під час калібрування тарілка буде навантажена на індикаторі з’явиться повідомлення про
помилку Er 1 Hi.
Повернення в режим зважування
(згідно з п. 7.2 із збереженням результатів калібрування).

10.2 Тест калібрування
Полягає в порівнянні калібрувальної маси з результатами останнього калібрування, записаного в пам’яті
ваги. Даний процес відбувається автоматично і на індикаторі висвітиться результат (якщо під’єднаний
принтер, то відбудеться роздрук тесту калібрування). Після натискання кнопки Print/Enter, відбудеться
повернення до попереднього вікна.
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10.3 Калібрування камери висушування
Калібрування камери висушування – це процес, який служить для калібрування датчика температури ваги
на місці експлуатації.

Необхідно вибрати меню P1-03 tE_CAL, починається процес калібрування на індикаторі висвітиться
температура в камері ваги. Через 15 хвилин на індикаторі з’явиться пульсуюче значення температури.
Необхідно встановити температуру яка відповідає дійсному значенню температури в камері ваги.
Натиснути кнопку Print/Enter, щоб продовжити процес калібрування. Вмикається галогенна лампа і
наступні 15 хвилин відбувається підігрів камери висушування. Після закінчення часу на індикаторі
висвітиться пульсуюче значення, яке необхідно змінити згідно з актуальною температурою камери. Після
встановлення температури необхідно закінчити процес калібрування, натиснувши кнопку Print/Enter.
Повернення в режим зважування
(згідно з процедурою вказаною в п.7.2 )
10.4 Роздрук рапорту калібрування
Після завершення калібрування користувач може отримати рапорт калібрування. Рапорт може бути
видрукуваний принтером, або переданий до комп’ютера.
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YES
no

- рапорт буде друкований
- рапорт не буде друкований

Необхідно пам’ятати, що після встановлення значення параметру на YES, рапорт буде згенерований і
переданий автоматично.
Значення які друкуються в рапорті калібрування залежать від встановлень ваги в підменю GLP. Всі опції
які мають атрибут YES будуть надруковані.
Приклад роздруку рапорту калібрування:

11 Встановлення роз друків для процедур GLP
P2 GLP – це група параметрів, яка дозволяє задекларувати значення змінних для всіх роздруків.
P2 GLP
P2.1
P2.2
P2.3
P2.4
P2.5
P2.6
P2.7
P2.8


USr
PrJ
Ptin
PdAt
PUSr
PPrJ
PId
PFr

|
|
|
|
|
|
|
|

YES
YES
YES
YES
YES
YES

P2-01 USr

Опція дозволяє ввести назву користувача ваги. Користувач може ввести назву з 6-ти знаків. Назва
вводиться з клавіатури навігаційними кнопками Up, Down, Left, Right.
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Всі доступні знаки висвітлюються на індикаторі у вигляді зазначеному нижче:

Приклад назви користувача введений великими літерами має такий вигляд:

WILK
Приклад назви користувача введений малими літерами має такий вигляд:



wilk
P2-02 Prj

Опція дозволяє ввести назву проекту
Приклад назви проекту введений малими літерами має такий вигляд:

POLON
Приклад назви проекту введений великими літерами має такий вигляд:



polon
P2-03 Ptin

Опція дозволяє друкувати час виконаного зважування


P2-04 PdAt

Опція дозволяє друкувати дату виконаного зважування


P2-05 PUSr

Опція дозволяє друкувати назву користувача


P2-06 PPrj

Опція дозволяє друкувати назву проекту


P2-7 Pld

Опція дозволяє друкувати заводський номер ваги


P2-08 PFr

Опція дозволяє друкувати рамку на роздруку
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Для описаних вище параметрів необхідно вибрати:
no
YES

- не друкувати під час рапорту,
- друкувати під час рапорту
Повернення в режим зважування
(згідно з п. 7.2 –повернення в режим зважування).

12 Встановлення часу і дати
12.1 Встановлення часу

Встановити або змінити час можна за допомогою кнопок навігаційних Up, Down, Left, Right.
12.2 Встановлення дати

Встановити або змінити дату можна за допомогою кнопок навігаційних Up, Down, Left, Right.
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13 Функції зв’язані з використанням RS 232
13.1 Вибір швидкості передачі

Вибрати необхідне значення швидкості:
- 2400 bit/s
- 4800 bit/s
- 9600 bit/s
- 19200 bit/s.

Повернення в режим зважування
(згідно з п.7.2 – повернення врежим зважування).

13.2 Визначення типу даних для RS 232

YES
no

- передача стабільного результату зважування,
- передача стабільного або миттєвого результату зважування.
Повернення в режим зважування
(згідно з п. 7.2 –повернення в режим зважування).
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13.3 Час роздруку

Час роздруку визначає через які часові проміжки буде передаватись по RS 232 інформація про процесс
висушування. Доступні значення: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60, 120, 180 секунд.
14 Процес висушування з використанням скороченого меню
В меню процедури висушування необхідно встановити такі параметри:
- спосіб закінчення процесу висушування;
- профіль, згідно з яким відбувається процес висушування;
- вигляд висвітлюваного результату.
Щоб розпочати процес висушування з використанням скороченого меню необхідно вимкнути доступ до
бібліотеки програм – P6-01 Libr.
Щоб змінити значення параметрів, необхідно ввійти в меню висушування, натиснувши кнопку Test menu.
Починає пульсувати знак групи спосіб закінчення процесу висушування. Необхідно натиснути кнопку
Right, щоб розпочати зміни встановлених груп параметрів. Кнопками навігаційними Up, Down необхідно
встановити одну з опцій і зафіксувати зміни (два рази натиснути кнопку Print/Enter), або продовжити
встановлення параметрів (один раз натиснути Print/Enter).
14.1 Спосіб закінчення процесу висушування

19

Параметр спосіб закінчення процесу висушування приймає такі значення:
1
2
3
4
5

- закінчення автоматичне (зміна маси 1мг / за 20 сек.)
- закінчення автоматичне (зміна маси 1мг / за 50 сек.)
- закінчення автоматичне (зміна маси 1мг / за 120 сек.)
- закінчення автоматичне (зміна маси 1мг / за 180 сек.)
- закінчення автоматичне (зміна маси 1мг / за 240 сек.)
- закінчення ручне (після натискання кнопки Start/Stop)
- закінчення часове (макс. час 9 год.59 хв.):

Щоб зафіксувати зміни необхідно 3 рази натиснути кнопку Print/Enter.
14.2 Профіль, згідно з яким відбувається процес висушування

Щоб зафіксувати зміни, необхідно 3 рази натиснути кнопку Print/Enter.
Параметр профіль згідно з яким відбувається процес висушування:


Профіль висушування стандартний

В профілі стандартному необхідно встановити температуру
зразок
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tmP, в якій повинен бути досліджуваний



Профіль висушування швидкий

В профілі швидкому, необхідно встановити температуру tmP в якій повинен бути досліджуваний зразок.
Цей профіль характеризується швидким приростом температури в часі. Температура висушування
збільшена на 30 % протягом 180 сек., після яких температура зменшиться до температури заданої в
заданому профілі.



Профіль висушування м’який

В профілі м’якому необхідно встановити температуру tmP, в якій повинен бути досліджуваний зразок, а
також час t1 протягом якого температура досягне заданого показника.



Профіль висушування сходинковий

В профілі сходинковому необхідно встановити температуру tmP, при якій сушиться зразок, температури
порогові tmP1 і tmP2 і час між пороговими температурами t1 і t2.
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14.3 Вид висвітлюваного результату

Щоб зафіксувати зміни, необхідно 2 рази натиснути кнопку Print/Enter.


Зменшення маси у відсотках

висвітлюються зміни маси зареєстровані під час висушування, виражені у відсотках


Суха маса, отримана в процесі висушування у відсотках

результатом є частина зразка, яка залишилась на тарілці після випаровування вологи


відношення волога/маса суха отримане в процесі висушування у відсотках

результатом є частина зразка, яка випарувалась під час висушування,

зміна маси

результатом є зміна маси, зареєстрована під час процесу висушування
15 Процес висушування з використанням бібліотек процедур програм
Щоб розпочати процес висушування з використанням бібліотек програм, необхідно ввімкнути доступ до
бібліотеки програм P6-01 Libr. Вага має 20 бібліотек, які можна довільно сконфігурувати, записати і
використовувати.
Щоб змінити встановлення параметрів, необхідно увійти в меню висушування, натиснувши кнопку Test menu.
Починає пульсувати знак групи спосіб закінчення процесу висушування. Необхідно натиснути кнопку
навігаційну Right, щоб розпочати зміни встановлених груп параметрів.
Кнопками навігаційними Up і Down, необхідно встановити одну з опцій і зафіксувати зміни (два рази
натиснути кнопку Print/Enter), або продовжити встановлення параметрів (один раз натиснути кнопку
Print/Enter).
Щоб виконати зміни параметрів висушування окремих бібліотек, необхідно діяти згідно з п. 14 процес
висушування з використанням скороченого меню.
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Щоб використати одну з бібліотек в процесі висушування, необхідно:

Щоб вийти з режиму користування бібліотекою програм, необхідно вимкнути доступ до бібліотек згідно з п. 9.3
16 Процес висушування

Щоб розпочати процес висушування, необхідно:

активізувати процедуру висушування, натиснувши кнопку Start/Stop, розвантажити тарілку ваги і натиснути
кнопку TARA. Відчинити камеру, поставити на тарілку досліджу вальний зразок і зачинити камеру
висушування.
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Для того, щоб змінити висвітлювані дані під час процесу висушування, необхідно натиснути кнопку Display.

Для зупинки процесу висушування необхідно натиснути кнопку Start/Stop і підтвердити закінчення кнопкою
Print/Enter. Винятком є ручний спосіб завершення процесу висушування – після натискання кнопки Start/Stop
– вага закінчить процес висушування без підтвердження кнопкою Print/Enter.

25

26

