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1. Udskiftning af Eprom i MultiCount 
Der kan fra fadølsværkstedet rekvireres et opdaterings-kit til opdatering af software i MultiCount 
Panel og PLC-8. Opdaterings-kittet anvendes til opdatering af enheder med ældre software-versioner. 
Det skal bemærkes at der ikke skal udskiftes software som del af en fejlfinding, hvis anlægget i 
forvejen indeholder nyeste software-version. 

1.1 Udskiftning Eprom Version i PLC 
1. Frakoble akkumulator og sluk for strømmen til PLC’en. 
2. Fjern RØD-jumper ved service stik. 
3. Skru akkumulator-plade af. 
4. Fjern Eprom (mærket med versions nummer) og sæt den nye i - HUSK mærke til venstre. 
5. Sæt strøm på PLC’er (bip høres) – husk ikke at tilslutte akkumulator. 
6. Sæt RØD-jumper i med strømmen på. 
7. Monter akkumulator-plade igen. 
8. Sluk for panel og sæt strøm på igen – Display på panel viser på nederste linie hvor mange 

PLC’er der er på nettet, dette skal passe med antal der er monteret. 
 
Hvis der ikke er nogen tekst på displayet stil da kontrasten – lysere med pil op og mørkere 
med pil ned, gem indstilling med ENTER. (Dette kan kun udføres i standby billede eller hvis 
der vises en advarsel) 
 

9. Programmer PLC 
10. Når anlægget kører tilslut da akkumulator. 

 
 

1.2 Udskiftning Eprom Version i Panel 
1. Sluk for strømmen til Panel.  
2. Fjern front på panel. 
3. Skru display af. 
4. Fjern Eprom (mærket med versions nr – den til venstre) og sæt den nye i - HUSK mærke til 

venstre. 
5. Monter display igen. 
6. Monter front igen. 
7. Sæt strøm på igen – Display på panel viser på nederste linie hvor mange PLC’er der er på 

nettet, dette skal passe med antal der er monteret.  
 
Hvis der ikke er nogen tekst på displayet stil da kontrasten – lysere med pil op og mørkere 
med pil ned, gem indstilling med ENTER. (Dette kan kun udføres i standby billede eller hvis 
der vises en advarsel) 
  


