
Intelligente weegindicatoren ....................  
mens-machine interface / plc / systeembesturingen 

460, 560, 660 serie weegindicatoren

R61 europese goedkeur (automaten) MID

R76 europese goedkeur (niet-automatisch)



   Via Ethernet, RS232, RS485 en 20mA Current Loop...
• Rabbet™ ontwikkel software biedt de mogelijkheid tot het snel ontwikkelen van specifieke in- en  

uitgaande data protocollen met elk denkbare randapparatuur / netwerk.

• Elk individueel "Custom Transmit Table™ " is snel configureerbaar om weegdata en procesdata te 
verzenden naar elke printer, computer, volgdisplay of ander toestel. Deze "tables" geven toegang tot 
data formats, ascii codes en database variabelen om binnen elk systeem te werken.

• Om een proces te starten of om een operator te informeren via het display: de "Input Interpreter 
Table™ " is programmeerbaar om inkomende data te analyseren en een actie te starten.  De binnen-
komende data is in de regel afkomstig van een computer, scanner of kaartlezer.

   of een Ethernet netwerk... 
• Ook binnen een Intranet of Ethernet netwerk: de "Custom Transmit Tables™ " en de "Input Interpreter 

Tables™ " bieden de 100% ultieme flexibiliteit voor systeem integratie.  

• Een IP setup tool configureert snel een statisch IP adres of DHCP server.

• Snelle configuratie van de weegunit door een on-board dynamische web server.

• De Ethernet Module heeft standaard de mogelijkheid om op afstand alle data te monitoren.

• Communiceer via Telnet server of client, FTP client en Modbus TCP/IP protocollen. 

   of DeviceNet™ en Profibus® Modules
• Flexibele I/O geven inzicht in alle weegdata en procesdata.

• Een on-board auto configuratie met EDS en GSD bestanden.

Alle modellen zijn goedgekeurd voor zowel automatische gravimetrische vulsystemen  
(R61- MID goedkeur) én in niet automatische vulopstellingen (R71). Door gebruik te maken van 
één van deze modellen wordt een systeem dus inzetbaar in zowel de automatische als niet-
automatische markt. De goedkeuren en ijktoelatingen gelden voor geheel Europa.   

Door gebruik te maken van diverse niveaus (modellen 460, 560, en 660 series), met een toenemende mate van 
intelligentie, wordt de mogelijkheid geboden het meest optimale toestel in te zetten. Alle toestellen zijn  
ontwikkeld voor zwaar dagelijks industrieel gebruik.

Volautomatische, ijkwaardige R61 & R70 weegsystemen

In de huidige concurrerende markt vragen vul-, batch- en weegsystemen om een 
concurrerende, flexibele en snel te programmeren indicator / plc waarbij voor gebruikers 
een intuïtieve , praktische werkwijze vereist is. Deze serie biedt exact deze mogelijkheden. 
De fabrieks getrainde en wereldwijde distributeurs bieden de mogelijkheid u een klant 
toegesneden software pakket te bieden.

Optimale communicatie
Integreer de weeg- en proces data in uw netwerk. Uitgebreide communicatie protocollen bieden netwerken 
de mogelijkheid te communiceren via point-to-point communicatie of via standaard industriële veldbus- of 
netwerksystemen. De indicatoren bieden een 100% vrije mogelijkheid tot programmeren van de communicatieflow 
waardoor systemen op afstand bestuurbaar en / of uit te lezen zijn. Hierdoor is integratie in bestaande netwerken 
snel en kosteneffectief te realiseren.



460 serie indicatoren

Voor standaard applicaties waarbij een flexibel en volledig 
programmeerbaar toestel ingezet moet worden zijn de 460 en 
465 de perfecte oplossing.  

     •  15 variabele data registers
     •  2 analoge weegschaal ingangen
     •  4K Byte database geheugen
     •  8 I/O programmeerbare in- en uitgangen
     •  15 programmeerbare database structuren
     •      Programmeerbaar in C of met Rabbet™ software

660 serie indicatoren 

• 999 variabele data registers
• 8 analoge weegschaal ingangen
• database uitbreidbaar tot 2Mb
• 128 I/O  programmeerbare in- en uitgangen
• PDIO programmeerbare digitale in- en uitgangen, voor  
 controle tot 7 vibrerende  feeders , accepteert input van 
 flow meters en encoders
• 250 programmeerbare database structuren

Model 660, 662, 663, en 665 indicatoren 
zijn specifiek ontwikkeld voor de meest 
veeleisende applicaties. Een keuze uit een 
drietal behuizingen en meerdere diplay 
types  geven de mogelijkheid om de meest 
optimale systeem controller te bieden.

Ultieme flexibiliteit voor proces controle.

560 serie indicatoren
Wanneer applicaties meer vragen van mens-machine 
interface en meer gecompliceerde proces controle, leveren 
model 560 en 562 extra sophistaced mogelijkheden.  Deze 
zijn ook programmeerbaar in C of met Rabbet™ software. 

 • 100 variabele data registers
 • 4 analoge weegschaal ingangen
 • Database uitbreiding tot 256K
 • 32 I/O programmeerbare in- en uitgangen
 • 100 programmeerbare database structuren
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De  User C Extra's... Ontwikkelaars kunnen routines schrijven en compileren in C programmeertaal.  Een standaard taal waardoor ontwikkeltijd 
wordt gereduceerd en een verhoogde executie snelheid wordt bereikt. 

• Executie snelheid: De gecompileerde C code werkt sneller dan macro functies.
• Uitgebreide Functie Bibliotheek: De standaard C bibliotheek én een uitgebreide extra lijst van functies staan ter beschikking om de 

geschreven applicatie direct in de GSE firmware te integreren.
• Snelle Resultaten: De code die ontwikkeld wordt is enkel voor de klant specifieke afhandelingen en de mens machine interface, alle 

standaard afhandelingen zijn reeds in de GSE firmware aanwezig.
• Veiligheid: De gecompileerde software is beveiligd, uitnemen door derden is niet mogelijk. 
• Flexibiliteit: "User C" biedt een volledige vrijheid waarbij aanvullingen in macro's mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, vanuit macro's of vanuit 

een applicatie kan direct een user C routine aangeroepen worden.
• User C ontwikkel software (Optie):  
 GSE User C functie bibliotheek
 GNU Compiler
 Insight GDB Windows® Debug
 Emulation Memory Module
 BDM hoge snelheid kabel

Maximaliseer capaciteit met User C

Meerdere weegchalen: Tot max. 8 weegschalen op 1 indicator.

Analoge Uitgang Module: 0-10VDC, 0-20mA of 4-20mA, absolute nul en  
maximum programmeerbaar, 16 bit resolutie.

Database Module: Drie modules voor 256K, 1Mb of 2Mb bytes extra 
database geheugen.

RS485 Module: Multi-drop tot 251 devices - half of full duplex tot 1200m, 
vervangt RS232 Port 1.

I/O Relay Modules: Optisch geïsoleerd , 20-240 VAC & 3-60 VDC In- en 
Uitgangen, 1-3A.

20mA Current Loop: TX actief of passief, RX-Passief, 9600bps, 12VDC, 
300m, vervangt RS232 Port 1.

SCR Module: Vibrerende feeder controle: 1.75A RMS maximum, 20-
280VAC, "zero-cross" detectie.

User C Ontwikkel software: Inclusief alle benodigde soft- en hardware.

Rabbet™ Software: Een Windows® GUI ontwikkel en programmeer 
omgeving voor programmering in de  GSE Macro Taal. 

Wedge Plus™ Software: Real time data logging en database onderhoud; 
zeer krachtige ActiveX control voor Windows® 

RF Comm Modules: Draadloze communicatie 900 MHz; Korte en lange 
afstand. 2.4 GHz voor europese sytemen.

DeviceNet™, Profibus®, Ethernet Modules: Veldbus communicatie.

Dura-Shield & Splash Guards: Beschermt de indicator in slechte 
omgevingen..

Specificaties Opties

Data Management 
Gebruik de ontwikkel software "Rabbet™ Software" of "C" om 
database structuren te ontwikkelen. De database kan dan door 18 
instructies beheerd worden: Create, Delete, Recall, Sort, Upload en 
Download om enkele te noemen. Onderhoud op afstand wordt 
geboden door de beschikbare Wedge software.

Variabele data registers 
Geen enkel systeem is identiek. Hiervoor zijn de programmeerbare 
Variabele Data Registers (VDR) welke benoemd worden als alfa-
numerieke strings, floats, integers en unsigned integers met varia-
bele karakterlengte. 

Flash Memory Update
Wanneer nieuwe mogelijkheden aan de GSE firmware worden toe-
gevoegd kunnen de indicatoren hernieuwd worden door de  GSE 
Reflash Software.  Door gebruik te maken van Ethernet kan dit in 
applicaties met meerdere indicatoren direct voor alle indicatoren 
gebeuren.

Klantspecifieke applicaties
Standaard applicaties zoals Batching, Checkwegen, Discharge, 
Vullen en Weegbrug in/uit zijn reeds opgenomen in de standaard 
firmware.  Deze zijn snel aanpasbaar ofwel wordt een  
klantspecifiek software programma geschreven door de  
fabrieks getrainde distributeurs.

Mens Machine Interface (MMI)
Intuïtieve systeem bediening is extreem belangrijk om een  
verbeterde proces efficiency te bereiken. Om operators door 
een proces te leiden zijn specifieke schermen en instructies 
met "Rabbet™ " software of "User C" snel te ontwikkelen. Om 
de verdere MMI te optimaliseren zijn alle toetsenfuncties vrij te 
definiëren ofwel volledig uit te schakelen. 

460, 560, 660 serie indicatoren
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