
HANDLEIDING  PR2261

KRACHTOPNEMER (mV) TRANSMITTER

Deze handleiding beschijft de instellingen van mV transmitter type PR2261 (vanaf serienummer 970106001)
en is een aanvulling op de ingesloten meertalige handleiding 2261V101-IN (0109). Aan deze handleiding is
bijzonder veel aandacht besteed. Wij stellen het op prijs op de hoogte te worden gebracht van eventuele fouten
die u mocht aantreffen. Ondanks het vorige, kunnen wij geen verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele
fouten in deze handleiding en hun gevolgen.

Dit product is geproduceerd conform alle van toepassing zijnde Europese Richtlijnen voor “Process Control
Equipment” (CENELEC, ANSI, IEC) en is ontworpen voor gebruik in een industriële omgeving. De PR2261
is gebouwd in overeenstemming met ISO9001 kwaliteitsprocedures.

Productomschrijving:
De PR2261 converteert een bi-polair mV signaal naar een standaard volt of stroom signaal en is geschikt voor
kracht- en druk opnemers welke zijn gebaseerd op rekstrook techniek. De unit levert een instelbare en stabiele
voedingsspanning voor bovengenoemde opnemers. Typische applicaties zijn:
- Niveau meting
- Tank vullen en legen
- Wegen met tarra functie
- Meting van kabel trekspanningen
- Signaal conversie / versterking
De PR2261 is micro-processor gestuurd waardoor de input en output kunnen worden geprogrammeerd naar het
gewenste signaal niveau. Middels een PNP/NPN ingang en een fronttoets kan een nieuwe offset (naar 0 of
100%) worden ingesteld. De unit wordt ingesteld middels drie toetsen. Een drie-cijferig display geeft het actuele
percentage van de ingestelde uitgang weer.

Belangrijkste specificaties:
Voedingsspanning: 24 Vdc
Excitation spanning: 5 6 13 Vdc
Maximale belasting: 230mA (8 opnemers van 350Ù @ 10Vdc)
Meetbereik: -40 6 100 mV
Tarra ingave: PNP / NPN / fronttoets
Stroom uitgang: 0 6 20 mA
Voltage uitgang: 0 6 10V
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1 Afmetingen en specificaties:

N.B.
De PR2261 beschikt over een
11pins DIL voet en is middels een
standaard adapter geschikt voor
montage op een 35mm DIN rail.

1.1 Elektrische specificaties (-20 660°C):

Voedingsspanning 24 Vdc ±20%
Intern vermogen 2.2 W
Maximaal vermogen 7.2W
Signaal / ruis ratio Min. 60dB
Signaal dynamiek, ingang 17  bit
Signaal dynamiek, uitgang 16  bit
Update tijd 20 ms (50x/sec.)
Responds tijd (instelbaar) 0.06 6 999 s
Kalibratie temperatuur 20 6 28 °C
Temperatuur coëfficiënt < ±0.01% van span / °C
Lineariteit fout < ±0.1% van span
Voedingsspanningsverandering effect < ±0.002% van span / %V

Opnemer voeding 5 6 13 Vdc
Maximale belasting 230mA (8 opnemers van 350Ù @ 10Vdc)

EMC immuniteit invloed < ±0.5% van span
Relatieve vochtigheid < 95% RH (niet condenserend)
Afmetingen (mm) 80,5 x 35,5 x 84,5
Beschermingsgraad / afdichting IP50 (IEC 529)
Gewicht 50g

mV input:
Meetbereik -40 6 100 mV
Minimaal meetbereik (span) 10mV
Maximale offset 70% van de geselecteerde maximale waarde
Input in relatie tot voedingmassa > -5V en < +10 V
Maximale kabelweerstand per draad 15 Ù
Onderdrukking van kabelweerstand opn. > 300
Ingangsweerstand > 10 M Ù
Overrange 0 6 999% van het geselecteerde meetbereik
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Digitale ingang:
NPN Pull up naar 24 Vdc / 6.9 mA
PNP Pull down naar 0Vdc / 6.9 mA
Trigger niveau hoog / laag >10.5 / <6 Vdc (bandbreedte > 30ms)

Stroom uitgang:
Signaalbereik 0 6 20 mA
Min. signaalbereik (span) 5 mA
Max. offset 50% van de geselecteerde maximale waarde
Belasting (load) maximaal 20 mA / 600 Ù / 12 Vdc
Belastingsstabiliteit < ±0.01% van de span / 100 Ù
Stroom limiet < 23 mA

Spanning uitgang (door interne shunt):
Signaalbereik 0 6 10 Vdc
Min. signaalbereik (span) 250 mVdc
Max. offset 50% van de geselecteerde maximale waarde
Belasting (load) minimaal 500 kÙ 
Belastingsstabiliteit < ±0.01% van de span / 100 Ù
Voltage limiet < 11.5 Vdc

Van toepassing zijnde richtlijnen:
EMC 89/336/EEC Emissie EN 50 081-1, EN 50 081-2

Immuniteit EN 50 082-2, EN 50 082-1
Emissie en immuniteit EN 61 326

N.B. Span = actueel ingesteld bereik

1.2 Hardware instellingen:

Middels een jumper op het moederbord (open de behuizing aan de onderzijde) kunnen de volgende uitgangen
worden geselecteerd:

JP1 JP2 Uitgangsbereik Menu 4.3

OFF OFF 0 6 10 mA
0 6 20 mA

001
002

ON OFF 0 6 500 mV
0 6 1000 mV

003
004

OFF ON 0 6 5 V
0 6 10 V

005
006

Let op:

Een waarde van 006 (0-10V) bij parameter U1 wordt slechts geaccepteerd indien OH ten hoogste 10 is (zie

menu instellingen).
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2 Aansluitingen:

De PR2261 is geschikt voor het meten van mV signalen welke o.a. worden afgeven door rekstrook

krachtopnemers. Een dergelijke opnemer behoeft een stabiele voedingsspanning welke ook wel excitation

spanning wordt genoemd. Ter verduidelijk wordt in 2.1 een korte beschrijving van een rekstrook krachtopnemer

gegeven.

2.1 De rekstrook krachtopnemer:

Een rekstrook krachtopnemer bestaat een meet-element (RVS, staal of aluminium) welke lineair vervormd onder

belasting (een kracht). De vervorming wordt gemeten door middel van 4 (of een veelvoud van 4) rekstrookjes

welke op het element zijn geplakt. De rekstrook zelf bestaat uit een drager materiaal waarop een dunne draad

is gepositioneerd of ge-etst. Als het element vervormt wordt de draad dunner en langer (weerstand neemt toe)

of korter en dikker (weerstand neemt af).

Door de rekstrookjes in een zogenaamde brug van Wheatstone te schakelen kan een zeer kleine

weerstandsverandering worden omgezet in een spanningsverandering; dit indien er op de brug een excitation

spanning wordt aangelegd. Daar het uitgangssignaal afhankelijk is van de aangelegde voedingsspanning drukt

men het signaal uit in mV/V. Het volledige circuit wordt hieronder weergegeven:

De voedingsspanning (excitation) wordt via een aantal weerstanden op de rekstrookbrug aangelegd. Deze

weerstanden zijn gelijkwaardig verdeeld over Exc+ en Exc- takken:

Rcal Kalibratie weerstand welke zorgt voor een gekalibreerde uitgang van bijvoorbeeld 2 mV/V.

Rmod Modulus weerstand welke de span van de opnemer compenseert voor temperatuur effekten (de

veerconstante van het element veranderd onder invloed van temperatuur).

Rmsh Modulus shunt weerstand; de modulus weerstand heeft een vaste waarde en wordt middels een shunt

weerstand aangepast.

De 4 rekstrookjes zijn zodanig gepositioneerd dat 2 stuks, onder belasting, een weerstandsafname (SGc) en 2

stuks een weerstandstoename (SGt) ondergaan. Omdat het element onder invloed van temperatuur uitzet of

krimpt, en niet alle rekstroken exact gelijk zijn, zijn twee extra weerstanden in de feitelijke brug opgenomen:

Rtc Temperatuurcorrectie op nul.

Rbal Balansweerstand welke zorgt voor een uitgang van 0mV/V in een onbelaste toestand.

4- of 6 aderige krachtopnemers:

Een krachtopnemer is gebouwd voor zeer hoge nauwkeurigheden. Om dit te bereiken wordt o.a. de kabel als

onderdeel van het geheel gecompenseerd voor temperatuur. Dit is het geval voor een 4-aderige kabel en de

kabel mag daarom nooit worden ingekort.

Bij een 6-aderige kabel zijn twee zogenaamde sense draden opgenomen welke door de meetversterker worden

gebruikt om de feitelijke voedingsspanning op het circuit te meten. De versterkingsfactor wordt vervolgens

aangepast voor variaties die bijvoorbeeld optreden met een langere kabel of hoger temperatuur (weerstand neemt

toe). Een 6-aderige kabel mag worden ingekort (evenveel bij alle opnemers in het systeem).
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2.2 Aansluitingen op de PR2261

Een krachtopnemer met een 6-aderige kabel wordt volgens onderstaand schema aangesloten:

De krachtopnemer heeft een afgeschermde kabel om ruis op de ingang van de meetversterker te voorkomen. De

afscherming dient aan de aarde van de systeemkast te worden gelegd; bij voorkeur middels de wartel. De

negatieve sense draad wordt niet aangesloten op de PR2261; het wordt aanbevolen om deze draad in een

separate klem te schroeven (niet afknippen).

Een krachtopnemer met een 4-aderige kabel wordt volgens onderstaand schema aangesloten:

Op de PR2261 dient een draad te worden gelegd tussen pin 7 en 8; een zwevende sense ingang leid tot een

instabiel systeem!

Bij meerdere krachtopnemers in één systeem wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een lokale

verbindingsdoos (junction box). De krachtopnemers worden hier parallel verbonden waarna vervolgens 1 kabel

naar de systeemkast loopt:

Let op: De afscherming van alle kabels worden middels een extra klem in de verbindingsdoos doorverbonden.

Er dient geen contact met de behuizing te worden gemaakt (slechts 1 aardpunt in het systeem - bij de

systeemkast - creëren).
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De aansluiting van meerdere 4-aderige krachtopnemers is als volgt:

De verbinding tussen pin 7 en 8 wordt nu in de verbindingsdoos gemonteerd (dus via de verlengkabel). Op deze

wijze compenseert de PR2261 de weerstand (en weerstandsveranderingen) van de verlengkabel.

De verdere aansluitingen op de PR2261 zijn als volgt:

Pin 9 Voedingsspanning 24Vdc

Pin 10 Voedingsspanning 0Vdc

Pin 4 Tarra input (geschakeld naar 24Vdc indien PNP en naar 0Vdc indien NPN)

Spanningsuitgang:

Leg een brug tussen pin 2 en 3. De spanning wordt gemeten tussen pin 1 en 2/3.

Stroomuitgang:

De stroom loopt tussen pin 1 en 3. Pin 2 wordt niet gebruikt.

BELANGRIJK:

Het signaal van de krachtopnemer(s) is zeer klein (soms wel tot enkele miljoenste volt per schaaldeel); plaats

de PR2261 dicht bij de plaats waar de meetkabel de systeemkast in komt. Zorg voor een maximale afstand

tussen andere bouwstenen welke ruis genereren (trafo’s, frequentieregelaars, etc.). De krachtopnemer kabel

mag niet parallel lopen aan hoogspanningskabels; hoogspanningskabels moeten worden gekruist onder een

hoek van 90°.

Bij laswerkzaamheden aan het weegsysteem dient de aardklem zo dicht mogelijk bij de lasplek te worden

geplaatst. Alle verbindingen (tussen de krachtopnemers onderling en naar de meetversterker) dienen  los te zijn

en de draden mogen geen contact met  massa maken. Voorkom laswerkzaamheden na aansluiten!!!
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3 Instellingen en menu:

De PR2261 wordt geprogrammeerd met drie fronttoetsen. Vanuit de standaard weergave kan worden gekozen

voor automatisch tarreren (2 seconden indrukken van toets 6) of toegang tot de vier hoofdmenu’s (toets “e”).

Het programmeren van nieuwe waarden is slechts mogelijk als parameter pas in menu app een waarde

heeft van 040. Een waarde wordt ingesteld middels de toetsen 8 (digit 1 waarde hoger of volgende setting) en

6 (naar volgende digit). Een nieuwe waarde wordt opgeslagen door het indrukken van de toets 8 (vasthouden)

en vervolgens toets 6. Onderstaand diagram geeft een overzicht van de menustructuur:

Het instellen van de in- en uitgang vindt plaats middels onderstaande parameters:

Menu “nulpunt” (0 in het display) “vollast” (100 in het display)

in INL: invoer van een bekende waarde (in mV)

voor het nulpunt.

inh: invoer van een bekende waarde (in mV)

voor de vollast

cal cl0: Automatische bepaling van het nulpunt; de

waarde wordt in inl weggeschreven.

Chi: Automatische bepaling van de vollast; de

waarde wordt in inh weggeschreven.

out 0L: instellen van de uitgang welke dient te

corresponderen met een ingang inl.

OH: instellen van de uitgang welke dient te

corresponderen met ingang inh.
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3.1 Kalibreren op basis van het krachtopnemer signaal

De meeste krachtopnemers worden geleverd met een gekalibreerde uitgang (in mV/V) welke door de leverancier

wordt gespecificeerd. Speciaal voor  applicaties waar het gebruik van testgewichten niet of zeer slecht mogelijk

is kan de unit worden ingesteld door de gekalibreerde uitgang te gebruiken:

1: Controleer of meet de excitation spanning welke aan de opnemers wordt geleverd (parameter sup in

app menu).

2: Bereken het uitgangssignaal van de opnemer(s) voor de dodelast middels de volgende formule (M =

voor- of dode last):

U = M * S * E / (N * Emax) 

U Uitgangsspanning in mV

M Massa op de opnemer(s) in kg

S Gekalibreerde uitgang van de opnemer(s) in mV/V

E Excitation spanning in volts

N Aantal krachtopnemers

Emax Krachtopnemer capaciteit in kg

3: Voer de gevonden waarde in bij parameter Inl.

4: Bereken met behulp van dezelfde formule het uitgangssignaal van de opnemer(s) voor het gewenste

weegbereik (M = weegbereik).

5: Tel bij de gevonden waarde het signaal van de voorlast op en voer de som in bij parameter InH.

6: Voer de waarden van de gewenste corresponderende uitgang in (parameter0L en 0H).

Bijvoorbeeld:

Een systeem met een voorlast van 500kg en een weegbereik van 2000kg wordt "gedragen" door 4

krachtopnemers met een capaciteit van 1000kg en een uitgangssignaal van 2mV/V. Uitgaande van een ingestelde

spanningsverzorging aan de opnemers van 10V bedraagt het signaal van de opnemers bij “nullast”:

U = 500 * 2 * 10 / (4 * 1000) = 2.5 mV

Het signaal van de opnemers over het weegbereik bedraagt:

U = 2000 * 2 * 10 / (4 * 1000) = 10 mV

 De volgende waarden dienen nu te worden ingevoerd om het systeem te kalibreren:

InL = 2.5

InH = 2.5 + 10 = 12.5

Opmerkingen:

Over het algemeen is het gewicht van de voorlast zeer moeilijk in te schatten of te bepalen. Bovenstaande

procedure kan ook worden omgedraaid: Bepaal en stel eerst het weegbereik in en compenseer vervolgens voor

de nullast door InL aan te passen. Let op dat elke aanpassing in inl ook in inh wordt doorgevoerd.

Als alternatief kan het nulpunt ook automatisch worden bepaald middels parameter CL0 (zie hoofdstuk 3.2).
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3.2 Automatische kalibratie

Automatische kalibratie (met behulp van testgewichten) kan worden uitgevoerd in menu CAL middels de

parameters cl0 en ch1:

Cl0 Zorg dat de weegschaal onbelast is en druk op: "e", 6 en 8

CH1 Belast de weegschaal en voer het percentage van de belasting in. Druk op : "e", 6 en 8

Opmerking: Door te kalibreren middels CL0 en CH1 worden automatisch de waarden voor Inl en InH

bepaald. Deze waarden kunnen hierna tevens worden aangepast.

3.3 Instellen van de uitgang

Middels de parameters 0l en 0H (menu0ut) kunnen de uitgangswaarden worden ingevoerd welke dienen

te corresponderen met de "0" en "100" % waarden in het display:

0l Voer de uitgangswaarde in voor het nulpunt (display nul, Inl of Cl0). Bijvoorbeeld 4 voor 4mA.

0h Voer de uitgangswaarde in voor de vollast (display 100%). Bijvoorbeeld 10 voor 10V.

Let op: 

Een waarde van 006 (0-10V) bij parameter U1 wordt slechts geaccepteerd indien 0H ten hoogste 10 is.

3.4 Overige instellingen

Middels de parameter tar in menu APP kunnen de volgende instellingen worden gemaakt:

dta Tarra door externe ingang of toetsenbord niet mogelijk.

tL0 Auto tarra mogelijk door externe ingang of 2 seconde indrukken toets 6

tHI Auto tarra, naar 100% (!), door externe ingang of 2 seconde indrukken toets 6

Bij parameter in0 kan de ruimte (als een percentage van het display) voor een overbelasting worden ingesteld

(bijvoorbeeld 50%). De ingang dient in dit geval te liggen tussen -40...100 mV. De uitgang, inclusief de

overbelasting, dient te liggen tussen 0...20 mA of 0...10V.

Bijvoorbeeld:

Een signaal van 5...15 mV correspondeert met een gewicht van 0 tot 1000kg. Het moet mogelijk zijn om 50%

overbelasting te detecteren waarbij het display op dat moment 150% moet aangeven. De volgende settings, voor

een 4...20 mA uitgang, dienen te worden gemaakt:

inl = 5.0 inh = 15.0 in0 = 50.0

0L=4.0 0h = 14.6

UI = 0.02

N.B.: De uitgangsspan bedraagt 14.6 - 4 = 10.6 mA. Bij een overbelasting van 50% bedraagt de uitgang:

4 + (1,5 * 10.6) = 19.9 mA.
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