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FUNKTIONER 
HL50 MIXER 

 50 recept 
 30 ingredienser per recept 
 30 tömningar per recept 
 Anslutning till skrivare 
 Programmering per djur eller totalmängd 
 Programmerbar blandningstid 
 Möjlighet att namnge recept och ingredienser 
 Indelningar på 1, 2, 5 och 10 kg 
 Kalibreringsmöjlighet 
 Inbyggd timräknare 
 Kontrollsystem mot överfyllningar 
 Flera språk 
 Möjlighet att ansluta ljudsignal 

 
 

HL50 TopCut 
 Samma funktioner som för HL50 Mixer 

Dessutom: 
 Funktion TopCut50 

 
TOPCUT: Anordning för kundanpassad och tidsinställd styrning av knivar för 
sönderdelning av produkten i blandningsvagnen. 
 
 

HL 30  
 15 recept 
 15 ingredienser per recept 
 15 tömningar per recept 
 Anslutning till skrivare 
 Programmering per djur eller totalmängd 
 Programmerbar blandningstid 
 Möjlighet att namnge recept och ingredienser 
 Indelningar på 1, 2, 5 och 10 kg 
 Kalibreringsmöjlighet 
 Inbyggd timräknare 
 Kontrollsystem mot överfyllningar 
 Flera språk 
 Möjlighet att ansluta ljudsignal 
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HL 25 
 1 påfyllning 
 1 tömning 
 Totalvikt 
 Delvikt 
 Anslutning till skrivare 
 Indelningar på 1, 2, 5 och 10 kg 
 Kalibreringsmöjlighet 
 Inbyggd timräknare 
 Kontrollsystem mot överfyllningar 
 Flera språk 
 Möjlighet att ansluta ljudsignal 

 
 

HL 20 
 Totalvikt 
 Delvikt 
 Anslutning till skrivare 
 Indelningar på 1, 2, 5 och 10 kg 
 Kalibreringsmöjlighet 
 Inbyggd timräknare 
 Kontrollsystem mot överfyllningar 
 Flera språk 

 
 

TEKNISKA DATA 
 

Hölje: Pressgjutet aluminium IP 67 
Mått: L 230 x H 180 x D 65 mm 
Vikt: Ca. 3 500 g 
Display: 5-siffrig, röda lysdioder, H 45 x L 28 mm 
Touchpanel: Beröringskänslig med membran 
Minne: EEprom (icke-flyktigt) 
Upplösning: 135 000 dd 
Programmerbara 
indelningar: 

1, 2, 5 och 10 kg 

Avläsningsfel: +/-1 kg per 10 000 kg 
Driftförhållanden: -20 till +60 °C, relativ fuktighet 100 % 
Matningsspänning: 11 till 26 Vdc, max. spänningstopp 30 Vdc 
Skydd mot radiofrekvensstörningar 
Störningsskydd för strömkälla 
Seriell utgång RS 232 
Larmutgång 
Nollställning och kalibrering från mjukvara 
Signalering av lågspänning 
Direkt kontroll av driftspänning 
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FELMEDDELANDEN 
 

FEL BESKRIVNING OCH MÖJLIG 
ÅTGÄRD DISPLAY 

Svag 
matningsspänning. 

Kontrollera drivmodulens batteri, anslutningarna 
och elsystemet. 

 

System utanför 
skalan med negativa 
eller positiva värden. 

Kontrollera de möjliga orsakerna: 
 Fukt i lastcellernas kontaktdon. 
 Ihopklämd eller trasig anslutningskabel. 
 Defekt lastcell. 
 Lastcell ej på korrekt plats. 

 
 

 

Fel vid 
programmering av 

recept. 

Kontrollera det programmerade receptet: 
Antalet programmerade djur i tömningen är fler 
än de i påfyllningen. 
(Gäller ej HL 20 - HL 25)  

Högre totalvikt än 
systemets max. 

kapacitet 
(99 999 kg). 

Räkna om värdena för påfyllning och tömning. 
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SÄKERHETSINFORMATION 
 

 Datorn använder mellan 11 och 26 Vdc. Använd endast systemet inom dessa spänningsvärden. 
 Öppna aldrig skyddshöljet. 
 Kontrollera omedelbart datorn om det har trängt in vätskor. 
 Dra aldrig i kablarna för att frånkoppla datorn utan skruva loss kontaktdonen. 
 Samtliga underhållsarbeten ska utföras av kvalificerad personal för att garantera din säkerhet. 

 

OBSERVERA! 
Tvätta aldrig vågenheten med en högtryckstvätt. 

 
 
 
 
 

TESTLÄGE FÖR DISPLAYRUTOR 
 Du kommer till testläget för displayrutorna genom att hålla  och  intryckta samtidigt i ca. 
10 sekunder i menyn Totalvikt tills samtliga rutor tänds på displayen. 

 Därefter släcks samtliga rutor för att sedan tändas en i taget så att funktionen kan testas för varje 
enskild ruta. 

 Om en eller flera displayrutor inte fungerar ska du kontakta PTM serviceavdelning. 
 Efter avslutat test återgår vågenheten automatiskt till menyn Totalvikt. 

 



              

                8

TOUCHPANEL 
 

 PÅ  AV 

 GÅ TILL ANVÄNDARMENYN  GÅ UR 

 ÖKA VÄRDEN FÖR KONTROLL 
              AV BATTERISPÄNNING  MINSKA VÄRDEN 

 NOLLSTÄLL TARA 
              ÅTERSTÄLL TOTALVIKT 

 NOLLSTÄLL DELVIKT 
              NOLLSTÄLL VÄRDEN 

 PROGRAMMERA PÅFYLLNING 
              (Gäller ej HL20) 

 PROGRAMMERA TÖMNING 
              (Gäller ej HL20) 

 FLYTTA MARKÖREN ÅT HÖGER  FLYTTA MARKÖREN ÅT 
              VÄNSTER 

 STARTA PÅFYLLNING 
              (Gäller ej HL20) 

 STARTA TÖMNING 
              (Gäller ej HL20) 

 PAUSA/SPÄRRA VIKT  ENTER 

 SKRIV UT ACKUMULERINGSDATA 
              SKRIV UT PÅFYLLNINGS- OCH TÖMNINGSDATA 
              TOPCUT PÅ/AV (Endast HL50 TopCut) 

 SKRIV UT ACKUMULERINGSDATA 
              SKRIV UT PÅFYLLNINGS- OCH TÖMNINGSDATA 
              SKRIV UT TOTALVIKT (Endast HL 20) 
              SKRIV UT DELVIKT (Endast HL 20) 
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ANVÄNDNING 
 

FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
DISPLAY-

MED-
DELANDEN 

Sätt på. Tryck på . 
 

Stäng av. 
Tryck på . 

 

 
Nollställ tara. 

Håll  intryckt i ca. 3 sekunder. Bekräfta 

sedan genom att trycka på  tills vidstående 
streck visas. 
Vågenheten har nu nollställts. 

Tryck alternativt på  för att avbryta 
nollställningen. 

 
 

 

Nollställ delvikt. 

Tryck på  för att nollställa delvikten. 
De enskilda ingredienserna kan nu fyllas på. 
Detta arbetsmoment kan utföras flera gånger. 

Tryck på  för att gå tillbaka till menyn 
Totalvikt. 
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HL30 - HL50  
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

ANVÄNDAR-
MENY Tryck på  för att öppna 

menyn. 
 

Bläddra i 
tillgängliga 

undermenyer. 
Tryck på  eller  för att 
välja önskad undermeny. 

 AUTO ÖVERFÖRING 
 ACKUMULERINGAR 
 INGREDIENSNAMN 
 RECEPTNAMN 
 OMRÄKN. REST 
 OMRÄK. 

TÖMNINGAR 
 REG. 1:A INGRED. 
 KLOCKA 
 BATTERI 
 KONTRAST 

Gå till 
undermenyn. Tryck på  för att bekräfta. 

Spara utförda 
ändringar. Tryck på . 

Gå ur undermenyn 
utan att spara 

utförda ändringar. Tryck på . 
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HL25  
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

ANVÄNDAR-
MENY Tryck på  för att öppna 

menyn. 
 

Bläddra i 
tillgängliga 

undermenyer. 
Tryck på  eller  för att 
välja önskad undermeny. 

 AUTO ÖVERFÖRING 
 ACKUMULERINGAR 
 OMRÄKN. REST 
 OMRÄK. TÖMNINGAR 
 REG. 1:A INGRED. 
 KLOCKA 
 BATTERI 
 KONTRAST 

Gå till 
undermenyn. Tryck på  för att bekräfta. 

Spara utförda 
ändringar. Tryck på . 

Gå ur 
undermenyn utan 
att spara utförda 

ändringar. 
Tryck på . 
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HL20  
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

ANVÄNDAR-
MENY Tryck på  för att öppna 

menyn. 

Bläddra i tillgängliga 
undermenyer. Tryck på  eller  för att 

välja önskad undermeny. 

 
 KLOCKA 
 BATTERI 
 KONTRAST 

Gå till undermenyn. Tryck på  för att bekräfta. 

Spara utförda 
ändringar. Tryck på . 

Gå ur undermenyn 
utan att spara 

utförda ändringar. Tryck på . 
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UNDERMENYER 

 AUTO 
ÖVERFÖRING 

Automatisk överföring 
av ingrediens. 

Tryck på  eller  för att 
välja manuell eller automatisk 
överföring vid påfyllning eller 
tömning. 

Man/Auto 

 ACKUMULE-
RINGAR 
Summa 

ingrediensåtgång. 
 

Nollställ en 
ingredienssumma. 

 
 

Nollställ alla 
ackumuleringar. 

 
 

Skriv ut 
ackumuleringsdata. 

 
(OBS! Kod 81 = PÅ) 

- Tryck på  eller  för att 
välja ingrediens. 

- Tryck på  eller  för att 
välja recept. 

- Håll  intryckt i 3 sekunder. 
Det valda värdet nollställs. 

Tryck samtidigt på  och 

 i 3 sekunder. 

Tryck på  för att skriva ut 
sparade data i 
ACKUMULERINGAR. 

 
R 1    --     C 1 
Ack. = 5 529 kg 
 
 
 
R 1    --     C 1 
Ack. = 0,0 kg 
 
 
 
 

 

 INGREDIENS-
NAMN 

Mata in och ändra 
ingrediensnamn: 

20 tecken för var och en 
av de 40 tillgängliga 

ingredienserna. 
(15 ingredienser för 

HL30) 

- Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

- Tryck på  eller  för att 
välja bokstäver. 

- Tryck på  eller  för att 
bläddra i ingredienslistan. 

Ingrediens T  1 
Gräs 
 
Listexempel 
Gräs 
Hö 
Halm 
o.s.v. 

 RECEPTNAMN 
Mata in och ändra 

receptnamn: 
20 tecken för vart och 
ett av de 50 recepten. 

 
(15 recept för HL30) 

- Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

- Tryck på  eller  för att 
välja bokstäver. 

- Tryck på  eller  för att 
bläddra i receptlistan. 

Recept        N  1 
Kalvar 
 
Listexempel 
Kalvar 
Tjurar 
…….. 
…….. 
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 OMRÄKN. REST 
Tar hänsyn till 

restmängden i vagnen 
och räknar, utifrån detta, 

om mängden av de 
enskilda ingredienserna. 

OBS! 
Denna funktion är 
deaktiverad när 

omräkningen av den 
1:a ingrediensen är 

aktiverad. 
(Se sid. 15) 

Tryck på  eller  för att 
välja 
                                     PÅ 
                                     AV 

Tryck på  för att bekräfta 
valet. 

 
OMRÄKN. REST 
PÅ/AV 

 OMRÄK. 
TÖMNINGAR 

De större eller mindre 
mängderna på vagnen 

delas lika mellan 
tömningarna. 

Tryck på  eller  för att 
välja 
                                    PÅ 
                                    AV 

Tryck på  för att bekräfta 
valet. 

 
OMRÄK. TÖMNINGAR 
PÅ/AV 
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 REG. 1:A INGRED. 

 
 

OBS! 
Denna funktion går 
endast att aktivera 

om omräkningen av 
restmängden 
deaktiveras. 

 

Denna funktion används för att 
räkna om påfyllningen utifrån 
påfylld mängd av den första 
ingrediensen. 
Varje ingrediens som därefter 
följer i receptet, räknas om i % 
+/- utifrån felprocentsatsen för 
den första ingrediensen. 
MÖJLIGA AKTIVERINGAR: 
Funktionen går att aktivera och 
deaktivera på tre olika nivåer: 
1 - ALLA 
Aktiveras för alla recept. 
2 - FÖR RECEPT 
Om inställningen Alla är 
aktiverad, visas en ny inställning 
efter antalet djur i receptet. 
3 - EFTER 1:A INGREDIENSEN 
När påfyllningen av den första 
ingrediensen har avslutats går du 
till nästa genom att trycka på 

. Du ombes godkänna 
OMRÄKNING. 

Tryck på  för att godkänna 
omräkningen. Påföljande 
ingredienser fylls på i de större 
eller mindre omräknade 
mängderna i förhållande till vad 
som har beräknats för den första 
ingrediensen. 

Tryck på  för att avstå från 
omräkningen. Påföljande 
ingredienser fylls på med de 
mängder som har 
programmerats i receptet. 

OBS! När du använder 
omräkningen av den första 
ingrediensen för att gå till 
påfyllningen av påföljande 

ingrediens ska du alltid trycka 

på  oavsett vilket 
tillvägagångssätt som har 

valts. 

 
 
 
 
 
 
 
1 - Alla 
Aktiverad omräkning 
REG. 1:A INGRED. 
PÅ 
Deaktiverad omräkning 
REG. 1:A INGRED. 
AV 
 
 
2 - För recept 
REG. 1:A INGRED 
RECEPT            010 
- Aktiverad för recept 10 

 
- Deaktiverad för recept 
10 

 
 
 
 
 
3 - Efter 1:a 
ingrediensen 
REG. 1:A INGRED. 
TRYCK ENTER 
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UNDERMENYER 

 KLOCKA 
Ställ in datum och tid. 

Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

Tryck på  eller  för att 
välja tid. 

Tryck på  för att bläddra 
fram dag, månad, år. 

 
 
DATUM        27/06/07 
TID              15:25.56 
 

 BATTERI 
Kontrollera 

matningsspänningen. 
 

 

BATTERI 
B  =  12,5 V 

 KONTRAST 
Ställ in den lilla LCD-
displayens kontrast. 

Tryck på  eller  för att 
ändra värdet. 
-5 = ljusast 
+5 = mörkast 
Normalvärde = 0 

-5 till +5 
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HL30 - HL50 - HL50 TopCut 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 
PROGRAMMERA 

PÅFYLLNING 
 

Välj och/eller ändra ett 
recept. 

Tryck på  för att öppna menyn. 
 

Välj recept. Tryck på  eller  för att välja receptet. 

Tryck på  för att gå ur valet. 

Radera det valda receptets 
data. 

Tryck samtidigt på  och  i 3 sekunder för att 
nollställa samtliga receptdata. 

Tryck på  för att gå till programmeringen. 

Mata in antalet djur (max. 
999). 

Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

Tryck på  eller  för att 
välja önskad siffra. 

Tryck på  för att gå till menyn 
Ingredienser. 

 

Förknippa ett namn med 
ingrediensen. Bläddra i 
ingredienslistan och välj 

önskat namn. 

Tryck på  för att gå till 
ingredienslistan. 

Tryck på  eller  för att 
välja ingrediensen. 

Tryck på  för att bekräfta 
namnet och gå vidare med att 
fastställa mängden. 

Tryck på  efter den sista 
ingrediensen i receptet för att gå 
direkt till blandningstiden. 
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FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-
MEDDELANDE

Ställ in mängden 
ingrediens i receptet. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras på 
LCD-displayen. 
Den valda siffran blinkar. 

Tryck på  eller  för att ange 
önskar värde för siffran. 

Tryck på  för att spara och gå till 
nästa ingrediens. 

Tryck på  efter den sista 
ingrediensen i receptet för att gå direkt 
till blandningstiden. 
Endast när vågenheten är HL50 TOP-
CUT går du vidare till tiderna för TOP-
CUT. 

Endast HL50 TopCut 

Tider för TOP-CUT 
 

Totaltid [min] 
Min. 5 - Max. 60 

Bestämmer cykelns 
varaktighet eller totaltid 

eller sluttiden för TopCut. 

Efter valet av ingredienser kvarstår 
inställningsparametrarna för Top-Cut. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  eller  för att ställa in 
cykelns totaltid. 

Tryck på  för att gå till nästa 
parameter. 

 

Väntetid [s] 
Min. 3 - Max. 300 

 

Efter starten av 
påfyllningen åker inte 

knivarna in förrän denna 
inledande tid har förflutit. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  eller  för att ställa in 
väntetiden mellan Knivar IN och Knivar 
UT. 

Tryck på  för att gå till nästa 
parameter. 
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Tid knivar IN [s] 
Min. 5 - Max. 90 

 

Tid som knivarna blir kvar 
i vagnen och skär. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  eller  för att ställa in 
tiden för Knivar IN (STÄNGDA). 

Tryck på  för att gå till nästa 
parameter. 

 

 
Tid knivar UT [s] 
Min. 5 - Max. 150 

 

Tid som knivarna blir kvar 
utanför vagnen innan de 

återvänder in. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  eller  för att ställa in 
tiden för Knivar UT (ÖPPNA). 

Tryck på  för att gå till nästa 
parameter. 

 

Start TopCut 
 

Bestämmer från vilken 
ingrediens systemet 
TopCut ska starta. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  och  för att välja 
ingrediens där systemet TopCut ska 
aktiveras. 

Tryck på  för att bekräfta valet. 

 

Stopp TopCut 
 

Bestämmer från vilken 
ingrediens systemet 
TopCut ska stanna.  

Om värdet är 0 startar systemet TopCut 
från den första inställda ingrediensen 
tills totaltiden har förflutit. 
Om det inställda värdet är större än 1, 
löper tiden från ingrediensen för start till 
ingrediensen för stopp. Om totaltiden 
har ställts in, utförs funktionen efter den 
sista programmerade ingrediensen. 
 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören till siffran som ska ändras. 

Tryck på  och  för att välja 
ingrediens där systemet TopCut ska 
aktiveras. 

Tryck på  för att bekräfta valet. 

 

 



              

                20

 

BESKRIVNING AV TIDER FÖR TOPCUT 

T1 
 Totaltid - Inställbar totaltid för funktion 
med TopCut. 

[max. 60 - min. 0] (minuter)  

T2 
 Väntetid - Inställbar inledande väntetid 
före starten av TopCut. 

[max. 300 - min. 5] (sekunder)  

T3 
 Tid knivar IN - Inställbar tid som 
knivarna blir kvar i vagnen. 

[max. 3 600 - min. 5] (sekunder) 

T4 
 Tid knivar UT - Inställbar tid i sekunder 
som knivarna blir kvar utanför vagnen. 

[max. 180 - min. 0] (sekunder) 

T5 Ingrediensnummer för start. 

T5 Ingrediensnummer för stopp. 
 

 
 
 

FUNKTIONSBESKRIVNING FÖR TOPCUT 

Manuell 
funktion. 

I menyn TOTALVIKT kan du starta och stoppa 

systemets funktion genom att trycka på . 
När du har startat TopCut cykeln, kör systemet 
konstant enligt de inställda tiderna tills du åter trycker 
på knappen för att stoppa cykeln. 

 

Automatisk 
funktion: 

 
Metod 1 

Körning med 
tider 

Du kan ställa in systemet Top Cut så att det kör 
totaltiden t1. 
Under påfyllningen räknas först väntetiden t2 ned. 
Efter väntetiden t2 räknas totaltiden t1 ned inom 
vilken knivarna åker in i och ut ur vagnen enligt de 
inställda tiderna i t3 och t4. 
Om det kvarstår tid t1 när alla ingredienserna har 
fyllts på, förblir systemet TopCut aktivt tills den tiden 
har förflutit. 

Det går att avbryta cykeln genom att trycka på . 
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Metod 2 
Körning med 
ingredienser 

Körning med ingredienser: 
Systemet Top Cut kan ställas in så att det kör en del 
ingredienser men inte andra. 
Om det inställda värdet är 0 kör systemet TopCut från 
från den första inställda ingrediensen tills totaltiden 
har förflutit. 
Om det inställda värdet är större än 1 räknas tiden 
ned från ingrediensen för start till ingrediensen för 
stopp. Om totaltiden har ställts in, utförs funktionen till 
den sista programmerade ingrediensen. 
 
Efter inställningen av tiderna t1, t2, t3 och t4 kan du 

åter trycka på  för att visa parametrarna t5 och 
t6. 
 
t5 = Ingrediensnummer för start av TopCut 
t6 = Ingrediensnummer för stopp av TopCut. 
 
I detta fall är totaltiden t1 = 0. 
 

 Med t5 som ställs in med pilknapparna  och 

 väljer du från vilket ingrediensnummer du vill 
att systemet TopCut ska starta. 

 Med t6 som ställs in med pilknapparna  och 

 väljer du från vilket ingrediensnummer du vill 
att systemet TopCut ska stanna. 

 

Bekräfta valet genom att trycka på . 
 
Efter stoppet fortsätter påfyllningen utan systemet 
TopCut. 
 
Tiderna för knivar in/ut förblir de som har ställts in 
med t3 och t4. 
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Metod 3 
Körning med 

tid/ingredienser 
 

Vid denna metod ska körningen av 
systemet TopCut ställas in både med 
tiderna t1, t2, t3 och t4 och 
ingrediensnumret för start och stopp. 
 
I detta fall räknas totaltiden t1 ned från 
ingrediensnumret för stopp som har ställts 
in med t6. 
 
Ställ in ingrediensnumret för start och 
ingrediensnumret för stopp enligt 
ovanstående. 
När du har startat TopCut processen, 
arbetar knivarna även efter 
ingrediensnumret för stopp enligt den 
inställda totaltiden t1 med tiderna för knivar 
in/ut enligt inställningen i t3 och t4. 
Ingrediensnumret för Start respektive 
Stopp, totaltiden t1, tiderna t2, t3 och t4 
ställs in enligt ovanstående. 

 

 
 
 
 
 

HL30 - HL50 - HL50 TopCut 

Ställ in Blandningstid 
 

(max. 60 min). 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören. 

Tryck på  eller  för att välja 
önskad siffra. 

Tryck på  för att spara och gå till 
totalmängden som ska fyllas på. 

 

Visa Totalt påfyll. 
Tryck på  för att gå till ranson per djur. 

 

Visa Ranson per djur, 
Tömning per djur. Tryck på . 

Receptet är nu färdigprogrammerat.  
 

 



              

                23

 

HL30 - HL50 - HL50 TopCut 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

PROGRAMMERA 
TÖMNING Tryck på . 

 

Välj recept. 

Tryck på  eller  för att 
välja recept. 

Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

Tryck på att  för att gå ur valet. 

Tryck på  för att gå till 
programmeringsläget. 

 

Ställ in antalet djur per 
tömning. 

Max. 30 tömningar. 
 

(Max. 15 tömningar för 
HL30) 

Tryck på  eller  för att 
ställa in önskat värde. 

Tryck på  eller  för att 
flytta markören. 

Tryck på  för att gå till 
programmeringen av påföljande 
tömningar. 
Det totala antalet djur får inte vara 
större än det som har ställts in i 
påfyllningen för samma recept. 
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HL30 - HL50 - HL50 TopCut 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

PÅFYLLNING Tryck på . Displayen visar numret på 
ett recept.  

Välj recept. 

Tryck på  eller  för att välja 
receptet. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören. 

Tryck på  för att gå ur undermenyn. 

 

Aktivera receptet. 
Starta påfyllningen. Tryck på  för att bekräfta. 

 

Manuell 
överföring. 

 

Nästa ingrediens. 
Tryck på  för att bläddra mellan 
ingredienserna vid manuell överföring.  

Automatisk 
överföring. 

Vid automatisk överföring av ingrediensen går vågenheten automatiskt 
vidare till nästa ingrediens när den inställda vikten har uppnåtts. 

Automatisk 
överföring av 
ingrediens vid 

påfyllning. 

Tryck på  och  eller  under arbetsmomentet för att 
ändra inställningen AUTO - MAN. 

Tryck på  för att gå ur. 

Spärra vikt. 
 

Pausa/spärra 
vågenhet. 

Tryck på  under påfyllningen av 
ingredienser för att spärra den visade vikten 
på vågenheten.  

Ta bort spärrning 
av vikt. 

Återställ vikt. 
Tryck på . Spärrningen av vikten tas 
bort. 

 

Återställ startvikt. Håll  intryckt i 2 sekunder för att åter visa den programmerade 
vikten som ska fyllas på. 
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Visa totalvikt. Tryck på  för att visa totalvikten. 
 

Avbryt påfyllning. Håll  intryckt i 3 sekunder. Vågenheten går automatisk till menyn 
Totalvikt. 

Skriv ut 
påfyllningsdata. 

 

OBS! 
Kod 81 = PÅ 

Anslut en skrivare för att skriva ut 
påfyllningsdata efter avslutat arbetsmoment. 
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HL30 - HL50 - HL50 TopCut 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

TÖMNING Tryck på  i menyn Totalvikt. 
 

Tryck på  eller  för att mata in 
önskat värde. 

Tryck på  eller  för att flytta 
markören. 

Tryck på  för att starta tömningen 
eller gå ur menyn. 

 Välj recept. 

Visning av den programmerade 
tömningsvikten. 

 

Manuell överföring. 
Nästa tömning. Tryck på  för att gå till nästa tömning vid manuell överföring. 

Automatisk 
överföring. 

Vid automatisk överföring övergår vågenheten automatiskt till nästa 
tömning när den inställda vikten har uppnåtts. 

Automatisk/manuell 
överföring av 

tömning till nästa 
tömning. 

Tryck på  och  eller  under arbetsmomentet för att 
ändra inställningen AUTO - MAN. 

Tryck på  för att gå ur. 

Spärra vikt. 
 

Pausa/spärra 
vågenhet. 

Tryck på  under tömningen för att 
spärra den visade vikten på vågenheten.  

Ta bort spärrning av 
vikt. Håll  intryckt i 2 sekunder. Spärrningen av vikten tas bort. 

Visa totalvikt. Tryck på  för att visa totalvikten. 

 



              

                27

 

FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
DISPLAY- 

MED-
DELANDEN 

Återställ startvikt. Håll  intryckt i 2 sekunder för att visa den nya programmerade 
vikten som ska fyllas på. 

Avbryt tömning. Håll  intryckt i 3 sekunder. Vågenheten går automatiskt till menyn 
Totalvikt. 

Skriv ut 
tömningsdata. 

 

OBS! 
Kod 81 = PÅ 

Anslut en skrivare för att skriva ut 
påfyllningsdata efter avslutat arbetsmoment. 
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Endast HL25 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

PROGRAMMERA 
PÅFYLLNING 

Tryck på  i menyn Totalvikt för 
att gå till läget för programmering 
av den mängd ingrediens som ska 
fyllas på. 

Tryck på  och  för att 
ändra den blinkande siffran. Tryck 

på  och  för att flytta dig i 
sidled mellan siffrorna. 
När den visade siffran motsvarar 
den mängd du vill fylla på, ska du 

trycka på  för att bekräfta den 
utförda inställningen och gå ur 
menyn. 

 

PROGRAMMERA 
TÖMNING 

Tryck på  i menyn Totalvikt för 
att gå till läget för programmering 
av den mängd som ska tömmas ut. 

Tryck på  och  för att 
ändra den blinkande siffran. Tryck 

på  och  för att flytta dig i 
sidled mellan siffrorna. 
När den visade siffran motsvarar 
den mängd du vill tömma ut, ska du 

trycka på  för att bekräfta den 
utförda inställningen och gå ur 
menyn. 
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Endast HL25 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

 
PÅFYLLNING 

 
 

Tryck på  för att förbereda vågenheten 
för påfyllningen av ingrediensen och påbörja 
doseringen av ingrediensen. 
Den vikt som ska fyllas på visas. Efterhand 
som vikten ökar på vågen kan du se hur 
vikten minskar ned till 0. 
När 85 % har fyllts på börjar ljudsignalen att 
ljuda men jämna mellanrum. 
Ljudsignalen ljuder allt oftare i takt med att 
påfyllningen slutförs. 
Ljudsignalen ljuder konstant i ca. 4 sekunder 
när den inställda vikten har uppnåtts. 
När önskad påfyllningsvikt har uppnåtts vid 
manuell överföring av ingrediensen ska du 

trycka på  för att fortsätta och gå ur 
påfyllningen. 
Vid automatisk överföring av ingrediensen går 
vågenheten till menyn Totalvikt. 

 

Spärra vikt. 

För att undvika viktvariationer p.g.a. 
förflyttningar under påfyllningen av 
ingrediensen, kan du spärra vikten genom att 

trycka på . 
När vikten är spärrad blinkar siffrorna på 
displayen. LCD-displayen visar texten 
BLOCKERAD PÅFYLL. 

Tryck på  för att återställa normal 
funktion. 

 

Återställ 
startvikt. 

Du kan återställa startvikten för att åter fylla 
på den inställda mängden genom att trycka 

på  i ca. 2 sekunder. 

 

Visa totalvikt. 
Du kan när som helst under påfyllningen visa 
totalvikten som vägs av vågenheten genom 

att trycka på . 

 

Avbryt 
påfyllning. 

Avbryt när som helst påfyllningen av 

ingrediensen genom att trycka på  i ca. 3 
sekunder. Vågenheten går då till menyn 
Totalvikt. 
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Endast HL25 
FUNKTION TILLVÄGAGÅNGSSÄTT DISPLAY-

MEDDELANDEN 

TÖMNING 
 
 
 

Tryck på  för att förbereda vågenheten 
för tömningen och påbörja arbetsmomenten. 
Den programmerade vikten som ska tömmas 
ut visas. Efterhand som vikten minskar på 
vågen kan du se hur vikten minskar ned till 0. 
När 85 % har tömts ut börjar ljudsignalen att 
ljuda men jämna mellanrum. 
Ljudsignalen ljuder allt oftare i takt med att 
tömningen slutförs. Ljudsignalen ljuder 
konstant i ca. 4 sekunder när den inställda 
vikten har uppnåtts. 
När önskad tömningsvikt har uppnåtts vid 
manuell överföring av ingrediensen ska du 

trycka på  för att fortsätta och gå ur 
tömningen. 
Vid automatisk överföring av ingrediensen går 
vågenheten automatiskt till menyn Totalvikt 
när ljudsignalen tystnar. 

 
 
 

 
 
 

Spärra vikt. 

För att undvika viktvariationer p.g.a. 
förflyttningar under tömningen av 
ingrediensen, kan du spärra vikten genom att 

trycka på . 
När vikten är spärrad blinkar siffrorna på 
displayen. LCD-displayen visar texten 
BLOCKERAD TÖMN. 

Tryck på  för att återställa normal 
funktion. 

 

Återställ 
startvikt. 

Du kan återställa startvikten för att åter 
tömma ut den inställda mängden genom att 

trycka på  i ca. 2 sekunder. 

 

Visa totalvikt. 
Du kan när som helst under tömningen visa 
totalvikten som vägs av vågenheten genom 

att trycka på . 

 

Avbryt tömning. 

Avbryt när som helst tömningen av 

ingrediensen genom att trycka på  i ca. 3 
sekunder. Vågenheten går då till menyn 
Totalvikt. 
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HL20 - HL25- HL50 -  
HL50 TopCut 

PÅFYLLNING UTAN PROGRAMMERING 

PÅFYLLNING Tryck på  för att starta doseringen. 
 

Gå till nästa 
ingrediens. 

När önskad vikt har uppnåtts ska du 

trycka på  för att gå till nästa 
ingrediens.   

Avbryt påfyllning. Tryck på  för att gå ur menyn. 
 

TÖMNING Tryck på  för att starta tömningen. 
 

Gå till nästa 
tömning. 

När önskad vikt har uppnåtts ska du 

trycka på  för att gå till nästa 
tömning.  

Avbryt tömning. Tryck på  för att gå ur menyn. 
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ANSLUTNING AV KONTAKTDON FÖR 
TOP-CUT 

 
KONTAKTDON 
 
 

ÄNDUTTAG BESKRIVNING 
1 Matningsspänning +12 - 24 V 
2 Signal för knivar IN 
3 Signal för knivar UT 
4 Ej anslutet 

 
 
 
 

CONNETTORE 4 POLI
MASCHIO VOLANTE
VISTA RETRO

CN1 4POLI MASCHIO VOLANTE

M1

1

M2

1

M3

1

M4

1

BATTERIA
+-

12-24V

CUT INCUT OUT

EV EV

1

3

2

4

CONNETTORE
TIPO POWER-1

 
 

 

KONTAKT 
VENTILER KABELFÄRG 

+ KNIVAR IN  Blå  
- KNIVAR IN -12 V Gul-Grön   
- KNIVAR UT -12 V Gul-Grön   
+ KNIVAR UT  Brun   

 

VÅGENHETER BATTERI 
RÖD+ 
SVART- 

VENTILER



              

                33

KOPPLINGSSCHEMA 
 

 
 

1- HL 50 Mixer - HL30 - HL20 - HL25 
2- Kontaktdon för anslutning till viktsensorer 
3- (TILLVAL) Strömkälla 
4- (TILLVAL) Inverter 
5- (TILLVAL) Viktdisplay MV6 
6- (TILLVAL) Viktdisplay AV40 med avläsning av ingrediensnamnet 
7- (TILLVAL) Viktdisplay AV20/5 
8- (TILLVAL) Skrivare P150 
9- (TILLVAL) Fjärrkontroll RF7 
10- (TILLVAL) Display AV50 med radiofrekvens 
11- (TILLVAL) Display AV80 med radiofrekvens, utrustad med justerbar rem 
för att kunna bäras på armen 
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TILLBEHÖR 
 
Samtliga modeller i HL-serien kan kombineras med följande tillbehör: 
 

 VIKTDISPLAY MV6:  
Ansluts till vågenheten med överföringskabel RS 232. Utrustad med inbyggd mjukvara för 
dubbel kontroll av datamottagning och signalering av överföringsfel. 
 

 VIKTDISPLAY AV20-5 
Ansluts till vågenheten med överföringskabel RS 232. Utrustad med inbyggd mjukvara för 
dubbel kontroll av datamottagning och signalering av överföringsfel. 
 

 VIKTDISPLAY BIG DISPLAY 
Display med stora siffror. Ansluts till vågenheten med överföringskabel RS 232. Utrustad 
med inbyggd mjukvara för dubbel kontroll av datamottagning och signalering av 
överföringsfel. 
 

 VIKTDISPLAY AV40-5 
Ansluts till vågenheten med överföringskabel RS 232. Utrustad med inbyggd mjukvara för 
dubbel kontroll av datamottagning och signalering av överföringsfel. 
 

 TERMINALDISPLAY AV50 
Bärbar terminaldisplay. Ansluts till vågenheten via fjärrkontrollen. Med hjälp av 
terminaldisplayen kan du på avstånd kontrollera samtliga arbetsmoment som utförs av 
vågenheten. 
 

 TERMINALDISPLAY AV80 
Bärbar terminaldisplay. Ansluts till vågenheten via fjärrkontrollen. Med hjälp av 
terminaldisplayen kan du på avstånd kontrollera samtliga arbetsmoment som utförs av 
vågenheten. 
 

 FJÄRRKONTROLL TYP RF7 
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WARRANTY 
 

PTM production represents the expression of the most advanced technology in the field of dosing 
and weighing systems. Employed materials are of the highest qualitative level present in the 
market. Each device, before leaving our laboratories, is submitted to foreseen checks and control 
tests. Things being so we are able to guarantee the systems to be free from defects in material 
and factory workmanship for a period of 24 months from purchase date. However, during 
warranty period, PTM engages itself to freely repair or replace the faulty spare-parts charging 
only the labour and carriage charges. Warranty has to be considered on "Free PTM Visano 
headquarter" basis. 
 
Conditions: 
This warranty does not cover: 

 Damages caused during transport or movement of the goods, since products are furnished 
on ex works loaded basis. 

 Costs and risks of transport related, directly or indirectly, to warranty of the product. It is 
also referring to the carriage from assistance centre to customer and vice versa. 

 Periodical controls, handlings and reparations or replacements of spare parts, due to 
normal wear and tear of time. 

 Accidental breakages, due to incorrect use or carelessness. 
 Costs born by PTM Assistance centres for modifications or necessary interventions said to 

adapt the product to specific technical or security needs, or in order to adhere the rules of 
the different Countries, as well as for all charges to be born to match products with 
modified operatives conditions which occurred after relevant delivery. 

 Violation, cancellation, removal of identification label which is always stuck on our 
products. 

 Damages to this product due to carelessness, falls, displacements, incorrect use and 
because of following reasons: 

 Missing use of the product for its own normal purposes or in case of improper use 
and handling of the products and so not in conformity with PTM instructions at this 
matter. 

 Not observance of installation and use instructions or use in contrast with security 
or technical rules in force in the Country where the product has to be used. 

 Reparations made by people or assistance centres not duly authorised by PTM.  
 Accidents or consequences  due to theft of vehicle transporting PTM product, acts 

of vandalism, thunderbolts, fire, humidity, liquid infiltrations, inclemency of the 
weather. 

 Addition or integration in device neither furnished nor recommended by PTM, failing 
expressed written agreement. 

 Use for a different purpose than what the product is destined. 
 
To get the warranty acknowledgement it is necessary to keep a document which is fiscally valid 
and proving the date of purchase. 
This warranty does not prejudice customer's rights duly reserved by the Law as well as the 
national rules still into force, not even prejudice customer's rights towards the seller coming from 
purchase and sale contract.  In case of lack of a national law this warranty will be the only and 
mere customer's protection and, neither PTM nor its distributor will be  responsible for any 
accidental or in direct damage, for the violation of any implicit or explicit warranty of this product. 
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DECLARATION OF CONFORMITY 
 
 

The included products satisfy the requirements of the Directive 89/336 EEC. 
 
Manufacturer’s name  P T M S.r.l. 
Manufacturer’s address Via per Isorella 22A 25010 Visano BS ITALIA 
 

DECLARES THAT THE FOLLOWING PRODUCTS 
 
Product name  Electronic weighing system 
Model   HL50 Mixer, HL50 TopCut, HL30, HL25, HL20 
 

IN ACCORDANCE WITH EMC SPECIFICATION BASED ON THE FOLLOWING 
RULES 

 
-EN 61000-6-3 (2002) 
  EN 55022 (1999) IRRADIATED EMISSION CLASS B 
  EN 55022 (1999) LEADED EMISSION CLASS B 
 
-EN61000-6-1 (2002) 
 IEC 61000-4-2 (1996) Electrostatics discharging STANDARD B 
 IEC 61000-4-3 (2003) Irradiated fields  STANDARD A 
 IEC 61000-4-4 (2006) Quickly Transistor/Burst  STANDARD B 
 IEC 61000-4-5 (1997) Pulses/Surges  STANDARD B 
 IEC 61000-4-6 (1997) Interferences caused by radio frequency fields  

STANDARD A 
 

SIGNAL AND SUPPLY LINES: DIRECT CURRENT 
The products have been tested under a typical configuration. 

 
 
 
VISANO 02-05-2006 

Compliance Engineer 
Ing. Vittorio Michelotti 

 
 
 
 
 
In Europe: Get in touch with sales and service department of Ptm s.r.l. via per Isorella 22/A 25010Visano 

(BS).  Tel. +0039 030-9952733 Fax  +0039 030-9952818 
 


