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INNOVATORS IN MOTION

METO & TRANS BACKUP BATTERIJ VERNIEUWEN

Klacht: De Meto of Trans geeft bij het inschakelen willekeurige storingen die niet zijn ontstaan
door het gebruik. Deze storingen moeten steeds weer worden gereset voordat de
machine gebruikt kan worden. Het resetten moet soms wel tot 10x gebeuren, daarna
is gebruik altijd weer mogelijk!

Oorzaak: De backup batterij van de PLC is leeg en moet vernieuwd worden. Dit is ongeveer
om de 2,5 jaar noodzakelijk!

Handel volgens onderstaande stappen:

Stap 1: Open de kast en zet de zekering automaten op OFF, open de PLC door de 4 schroeven los
te nemen en het deksel te verwijderen. Meet de spanning van de backup batterij, waarschijnlijk is
deze onder de 1,5V, zet de meter daarbij in de Volt DC stand.
(Het meten is niet persé noodzakelijk!)
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Stap 2: Neem bijvoorbeeld een roerstaafje of een ander kunststof dun voorwerp om de backup
batterij voorzichtig tussen de houder en de batterij te steken zodat deze loskomt.

Stap 3: Zorg voor een nieuwe batterij van juiste type CR2032  3V, plaats deze volgens
bovenstaande afbeelding voorzichtig terug in de houder en controleer of deze goed contact maakt
door een controle meeting uit te voeren. (Het meten is niet persé noodzakelijk!)

De Berg Hortimotive bestelcode voor deze batterij is: 3015.00.0055, bestel deze batterij bij uw
Berg Hortimotive dealer.

Als er geen nieuwe batterij beschikbaar is kan de machine altijd in werking gesteld
worden door (max. 10x) de storingen te resetten.!
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Stap 4: Monteer de PLC behuizing en schakel de zekering automaten op ON.

Stap 5: Schakel de Meto of Trans uit en aan zonder storingen in het scherm en controleer of deze
na het opnieuw inschakelen zonder storingen opstart.

Als de machine met een storing wordt uitgeschakeld, wordt deze actuele storing bewust
onthouden en moet dezelfde storing terugkomen als de machine wordt ingeschakeld.

Recycle de lege batterij op een verantwoorde wijze!


