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1 GİRİŞ 
Bant Kantarları, konveyör sistemleri üzerinde taşınan dökme malzemenin tartılması için 
tasarlanmıştır. 
Madencilik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları, Gıda, Enerji sektörleri başta olmak üzere toz, granül, 
tanecik ve parçalı yapıdaki dökme malzemenin anlık akış miktarı ve toplam taşınan miktarının 
tartılması, kayıt edilmesi,kontrol altına alınması amacıyla kullanılırlar. 
 

Ekran  2.0" 128x64pixel grafik LCD 

Enkoder Giriş  0.3 Hz - 1kHz sinyal aralığı  

Yük Hücresi Giriş  
350 Ohm (Maksimum 10 Yük 
Hücresi)  

İç Çözünürlük  24bit  
Ölçüm Hızı 3840 örnek/saniye  
Yük Hücresi Besleme  5Vdc 

Çıkışlar  8adet 10A/250V  
Girişler  8adet optik izole dijital giriş  

Opsiyonlar  
Opsiyonel 2adet 0-10V analog 
giriş  

Opsiyonel 1adet 0-10V yada 
4/20mA analog çıkış  

 

Haberleşme  RS232 yada RS485 seçilebilir  
Standart Modbus RTU/ASCII 
haberleşme  

 

RS232 ikinci çıkış  
 

Çalışma Sıcaklığı  -20/70°C 

Besleme  24Vdc +/- % 20 

Kutu 
Ray montaj 90x125mm plastik 
kutu  

 
3 ayrı izlenebilir, sıfırlanabilir 10 dijit toplam göstergesi 

• +/- % 0.5 doğruluk (% 20-100 debi aralığında) 

• Geniş enkoder bağlanabilirlik aralığı 

• İzlenebilir hız, debi, yayılı yük göstergesi 
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2.JUMPER AYARLARI 

 

3.CİHAZ BAĞLANTILARI 
Cihaz bağlantıları aşağıdaki gibi yapılmalıdır. 
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3.1 DİJİTAL GİRİŞLER 
Cihaz girişleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

GİRİŞ NO. TANIM 

1 Enkoder girişidir.Enkoderden alınacak her bir darbe çıkışı sayılarak hız bilgisi elde 

edilir.0.3-1kHz aralığında ölçmeye elverişlidir. 

2 Yığın malzeme geçişi START girişidir.Yığın malzeme geçişi kontrolü için kullanılır.Giriş 

2 ye 24V verildiğinde "Yığın Kontrol" işlevi START alır. 

3 Yığın malzeme geçişi STOP girişidir.Daha önce başlatılmış Yığın Kontrol işlevi varsa 

sonlandırılır. 

4 Toplam engelleme girişi 

5 Besleyici Kantar Otomatik MODE 

6 Besleyici Kantar Ön Tambur Patinaj Girişi 

7 Besleyici Kantar Arka Tambur Patinaj Girişi 

8 Besleyici Kantar Yan Bantlara Temas Girişi 

 

 

 

 

3.1.1 Enkoder Bağlantısı 
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3.2 Dijital Çıkışlar 

RÖLE NO. TANIM 

1 Mekanik sayaç(Periyodik malzeme geçişi) çıkışı 500ms enerjilenir.Enerji kesilmelerine 

karşı korumalı olup enerji geldiğinde çalışmaya devam eder. 

2 YIĞIN malzeme geçişi rölesi.YIĞIN malzeme geçişi sırasında enerjili kalır.Malzeme 

miktarı "YIĞIN KONTROL" parametresi altında değiştirilir.Giriş 2 aktif edildiğinde 

START alır.Giriş 3 aktif edildiğinde devam etmekte olan YIĞIN KONTROL varsa STOP 

edilir.Enerji kesilmelerinde aktarılan miktar resetlenir. 

3 Besleyici bant çalışma durumu.(Besleyici Bant OTOMATİK MODE girişi varken ve 

MODBUS STATUSB de hata bayrağı yokken) 

4 Besleyici bant hata durumu çıkışı(MODBUS StatusB de hata bayrağı 1 iken aktif olur) 

5 Besleyici bant uyarı çıkışı.Bant kaydı girişi,patinaj hatası,analog çıkış alt/üst limit 

durumlarında ön uyarı çıkışı verilir. 

6 Kullanılmıyor. 

7 Kullanılmıyor. 

8 Kullanılmıyor. 

 

3.3 BOYUTLAR 
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4 AYARLAR 

4.1 Kullanım 

4.1.1 Tuşlar 

Cihaz üzerinde 4 adet tuş bulunur. Tuşlar iteraktif olarak değişeceklerdir. İşlevlerine uygun olarak 
karşılarına denk gelen şekiller de değişmektedir. Ana menüdeki iken; 
F1: Sıfırlama 
F2:Ekran görünümü değiştirme                                         
F3:x10 olarak toplam görüntüleme 
F4:Menüye giriş olarak kullanılır. 
Menülerde ise; 
F1: Çıkış 
F2: Yukarı 
F3: Aşağı/Sağa 
F4: Giriş/Onay olarak kullanılır. 

 

 

4.1.2 Toplam Sıfırlama 

Cihazın 3 adet toplam göstergesi vardır. Toplam göstergesi yanında hangi toplamı 
gösteriyorsa o rakam vardır. Sıfır (F1) tuşuna basıldığında ana ekranda o anda gösterilmekte olan 
Toplam sıfırlama menüsü ekrana gelir. 
Toplam1 Şifresi: 0001 
Toplam2 Şifresi: 0002 
Toplam3 Şifresi: 0003 

 

4.2 Cihaz Ayarları 
Cihazla ilgili ayarların bulunduğu menüdür. 

 4.2.1 Dil Seçimi 

Cihaz dil seçimidir. İngilizce/Türkçe seçimleri vardır. 
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4.2.2  Nokta Yeri 

Ekranda gösterilecek noktanın yeri seçimidir.Kalibrasyondan bağımsız olarak ekranda noktanın yeri 
seçimi yapılabilir. Otomatik olarak parametre değişimi olmayacağından noktanın değiştirilmesi 
durumunda ilgili parametre değerleri ve ağırlık kalibrasyonu yinelenmelidir. 

4.2.3  Yürüme Adımı 

Ekran yürüme adımıdır. 

4.2.4  Maksimum Kapasite 

Cihaz ağırlık kapasitesi bilgisidir. Otomatik sıfırlama kullanıldığı durumlarda bu parametredeki değerin 
%2 si hesaplanarak işlemlerde kullanılır. 
 

4.2.5 Ses Ayarı 

Cihaz buzzer çıkışı seviye ayarıdır. 0-99 aralığında değiştirilebilir. 
 

4.2.6 Ekran Işık 

LCD ekran arka plan ışığı açma kapama seçimidir. 
  

4.2.7 Fabrika Ayarları 

Fabrika ayarlarına dönmek için kullanılır. 
 

4.2.8 Versiyon Güncelleme 

Versiyon güncelleme durumunda kullanılır. Evet seçildikten sonra PC yazılımı ile güncelleme yapılır. 
 

4.3 Bant Ayarları 

4.3.1 Boyutlar 

4.3.1.1  Tartı Köprüsü 

 
Tartı köprüsü mesafesidir. Etkin ağırlık ölçme mesafesi olup tartı rulosunun her iki yanındaki 
mesafenin eşit olduğu varsayılır ise iki rulo arası mesafe kadar olmalıdır.Aksi taktirde sol ve sağ 
taraftaki rulo mesafelerinin ortalaması alınarak bulunur. 

4.3.1.2 Enkoder Adımı 

Enkoder mesafe sensörü adım mesafesidir. Buna göre kullanılan enkoderin bağlandığı mekanik 
pozisyona göre enkoderin ürettiği her bir darbe için kat edilen mesafe değeridir. Örnek olarak 147mm 
çapına sahip bir tambura bağlanmış 50pulse/tur bir enkoder kullanımış ise; 
Enkoder Çevre = 2*pi*r = pix147= 461.81mm olup, Pulse başına 461.80/50 = 9.236mm mesafe kat 
edilecektir. 

4.3.1.3 Enkoder Zaman Aşımı 

Bandın sürekli olarak durma ve hareket etmesi gerçekleşiyor ise bandın durması ya da harekete 

geçmesi algılanması ne kadar çabuk olursa o doğrulukta ölçme gerçekleşir. Dolayısı ile pulse süresine 

uygun olarak zaman aşımı belirlenmelidir. 
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Örnek; 

50darbe/tur çıkışına sahip bir enkoder kullanıyorsak ve 2 saniyede bir tam tur yapıyorsa, 2sn/50 = 

40ms de bir pulse okunacaktır. Ancak bant bir motor sürücü ile %20-%100 aralığında değişken 

hızlarda kullanılıyor ise bu durumda bandın %20 ye kadar yavaşladığı durumda 40ms/(%20/%100) = 

200ms de bir darbe gelecek kadar yavaşlayacaktır. Dolayısı ile de güvenli çalışma bölgesinde 

kalabilmek için 200ms ve üzeri olarak set edilmelidir. 

 

4.3.1.4 Sabit Hız 

Sabit hızlı sistemlerde sistem hızı girilmesi için kullanılır.Enkoder girişine verildiği müddetçe sabit hız 
ile bantdönüyor kabul edilir. Enkoder kullanılacak ise 0 (sıfır) olarak girilmelidir. 
 

4.3.1.5 Ekran Tipi 

Cihazın kulanım yerine göre ekran tipi belirlenir. Akış kontrol ya da debi öncelikli izleniyor ise 
Flowmeter seçilir aksi durumda Toplam göstergesi gösterilir. İlgili seçime göre LCD ekran değişecektir. 
 

4.3.1.6  Açı Düzeltme 

Açı düzeltme özelliği seçidir. LPR-100 cihazına haricen açı ölçme modülü bağlanmalıdır. Aksi durumda 
"Hayır" seçilmelidir. Aktif edildiğinde ekranda açı ölçme ikonu belirecektir. 

4.3.2 Katsayılar 

Lineer olmayan bantlar için linearizasyon katsayıları kullanılır. "Minimum Debi" ile "Katsayı1" değeri , 
"Maksimum Debi" ile "Katsayı2" değeri ilişkilidir. Ara değerler ise lineer olarak hesaplanırlar. 
 

 

4.3.2.1 Minimum Debi 

Cihazın kullanılacağı minimum debi değerdir. Bu değerin altına inildiğinde ekranda "MIN" ibaresi 
belirir. 

4.3.2.2 Maksimum Debi 

Cihazın kullanılacağı maksimum debi değerdir. Bu değerin üzerine inildiğinde ekranda "MAK" ibaresi 
belirir. 

4.3.2.3 Katsayı1 

Cihazın kullanılacağı maksimum debi değerdir. Bu değerin üzerine inildiğinde ekranda "MAK" ibaresi 
belirir. 
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4.3.2.4 Katsayı2 

"Maksimum Debi" parametresindeki debi değeri izlendiğinde kullanılacak katsayı değeridir. 
Hesaplanan 
ağırlık değeri bu parametrede belirlenen değer ile çarpılarak toplama eklenir. 
 

4.3.3 Sıfırlama 

4.3.3.1 Sıfır Bölge 

 
İlgili belirtilen değerin altında ağırlık gözlendiğinde cihaz toplama yapmaz. Ancak bu değer dara ya da 
sıfır yerine geçmez. 
 

4.3.3.2 Sıfır Süresi 

Bant üzerindeki yük Sıfır Süresi kadar bir süre kapasitenin %2 sinde aşmaz, bant sıfırı yeniden 
tanımlanmış olur. (Kalibrasyon sıfırı gibi düşünülebilir.Sıfır Bölge değeri sıfırdan farklı ise sıfır süresi 
boyunca Sıfır Bölge değerinin altında kalınması yeterlidir. 
 

4.4 Kalibrasyon 

4.4.1 Titreşim 

Sistem titreşimlerini gidermek için kullanılır. Standart olarak 4 seçiniz. Değer büyüdükçe filtreleme 
oranı artmaktadır. 

4.4.2 Bant Tur Süre 

Kalibrasyon işlemleri bir bant boyu süresince gerçekleştirilecek olup bandın bir tam turu süresi saniye 
olarak bu parametrede belirtilir. Bandın dönüş hızına göre 1 tam turu tamamladığı süre ölçülerek 
mümkünse 3 bant turu süresi (daha doğru kalibrasyon yapılabilmesi için) bu parametreye girilmelidir. 
 

4.4.3 Sıfır Kalibrasyon 

Bandın boş formunun cihaza tanıtılması işlemidir. Bandın boş ve üzerinden malzeme geçişi 
olmadığına emin olunuz ve sıfırlama işlemi boyunca müdahale edilmemesini sağlayınız. Bant tur 
süresi boyunca cihaz bandın formunu öğrenecektir. 
 

 4.4.4 Yük Kalibrasyon 

Bant üzerine konulacak referans ağırlığın cihaza tanıtılması işlemidir. Bant tur süresince kalibrasyon 
işlemi devam eder. 
 

4.4.5 mV/V Test 

Yük hücresinden elde edilen mV/V ham ölçüm değerlerinin gözlenebildiği menüdür. 1mV/V olarak 
gözlenmesi %50kapasite ile yüklenmiş anlamı taşır. 
 

4.4.6 Debi Filtre 

Debi hesabında kullanılır. Buradaki filtre oranında anlık debi filtrelenerek hesaplanır. Standart olarak 5 
seçiniz. 
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4.5 Haberleşme Ayarları 
Haberleşme ayarları menüsüdür. Cihazın iki ayrı seri haberleşme portu vardır. Her bir port ayarları 
aşağıda verilmiştir. 

4.5.1  COMM1 

Birinci haberleşme portu ayarlarıdır. Ek haberleşme arayüz (RS232/485) seçimi için Jumper ayarları 
başlığına bakınız. 

 

4.5.1.1 MODBUS No 

Modbus haberleşme durumunda cihaz Modbus kimlik numarasıdır. (1-99) 
 

4.5.1.2  RTU/ASCII 

Modbus haberleşme durumunda cihaz haberleşme tipi seçimidir. RTU ya da ASCII seçenekleri vardır. 
 

4.5.1.3 BaudRate 

İlgili port için haberleşme hızı seçimidir.1200/2400/4800/9600/19200/33600/57600/115200bps 
hızları seçilebilirdir. 
 

4.5.1.4 Seri Çıkış 

İlgili haberleşme portunun işlevi seçimidir. Seçilen işleve göre çalışır. t/h, m/s, kg/m ve Modbus 
işlevleri seçilebilirdir. 
  

4.5.2 COMM2 

4.5.2.1 Baudrate 

İlgili port için haberleşme hızı seçimidir.1200/2400/4800/9600/19200/33600/57600/115200bps 
hızları seçilebilirdir. 

 

4.5.2.2 Seri Çıkış 

İlgili haberleşme portunun işlevi seçimidir. Seçilen işleve göre çalışır. t/h, m/s, kg/m ve Modbus 
işlevleri seçilebilirdir. 

4.5.3 Haberleşme Bağlantısı  

T-LPR100 Haberleşme Bağlantısı(RS232 için) 

Rx                                   Rx(Master cihaz,PC vs..) 

Tx                                   Tx(Master cihaz, PC vs..) 

GROUND                       GND(Master Cihaz , PC vs..) 

T-LPR100 Haberleşme Bağlantısı(RS485 için) 

Rx                          A(Master cihaz,PC vs..) 

Tx                          B(Master cihaz, PC vs..) 
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4.5.4  Haberleşme Jumper Ayarları 

İlgili haberleşme ara yüzü için aşağıda gösterildiği gibi jumper ayarlarını yapınız. 

 
 
 
 

4.6 Çıkış  Ayarları 

4.6.1 Röle Çıkışları 

Röle çıkışlarının ayarlandığı bölümdür 
 

4.6.1.1 Pulse Çıkış 

Belirlenen ağırlık miktarı kadar malzeme geçişi gözlendiğinde 1 nolu röle çıkışı 500ms süresince 
enerjilenir ve daha sonra tekrar eski konumuna döner.Pulse çıkışını silebilmek içim Toplam1 
silinmelidir ya da Pulse Çıkış parametresi yeterince yüksek değer verilmelidir. Mekanik sayaçlar için ya 
da PLC sistemlerine toplam bilgisi aktarılması için kullanılır. 
  

4.6.1.2 Yığın Kontrol 

Yığın kontrol, belirli bir miktar malzemenin bant üzerinden otomatik olarak transfer edilebilmesine 
yarar."Start" girişi aktif edilerek işlem başlatılır. 2 nolu röle enerjilenerek aktarım başlatılır. Bu 
parametrede belirlenen miktar kadar malzeme geçtikten sonra ise otomatik olarak yığın çıkışı 
kapatılır. 
 

4.6.2 Analog Çıkış 
Analog çıkış ayarlarının yapıldığı menüdür. 
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4.6.2.1 Analog Mode 

Analog çıkışın çalışacağı mod belirlenir. Debi, hız ve Besleyici seçenekleri vardır. Debi seçildiğinde 
Analog çıkış debiye göre, hız seçildiğinde Analog çıkış hıza göre değişecektir. 
 

4.6.2.2 Hedef Debi 

Analog çıkışın debiye göre olması durumunda maksimum analog çıkışın verileceği debi değeridir. 
Örneğin 100t/h lik bir sistemde 100t/h olarak girilir ve bu debide maksimum analog çıkış üretilir. 
Besleyici seçildiğinde ise hedef debi bilgisidir. 
 

4.6.2.3 Anlık Hız maksimum 

Analog çıkışın hıza göre olması durumunda maksimum analog çıkışın verileceği hız değeridir. Örneğin 
1.5000m/s lik bir sistemde 1.50000m/s olarak girilir ve bu hızda maksimum analog çıkış üretilir. 
 

4.6.2.4 Anlık Katsayı 

 
Analog çıkışı kalibre etmek amacıyla kullanılır. Burada katsayı ile çarpılarak analog çıkış üretilir. 
Herhangi bir anda 1.000 katsayısına karşılık 6V olarak çıkış alınıyorken katsayı 0.500 olarak değiştirilir 
ise çıkış değeri 3V olarak değişecektir. 

 

4.6.2.5 Anlık Başlangıç 

Analog çıkışı başlangıç değerini ayarlamak için kullanılır.0-4095 aralığında değerler girilebilirdir. 
0/20mA ya da 0-10V çalışma için "0000" olarak girilmelidir. 4mA ofset vermek için kullanılır. 

 

4.6.2.6 Anlık Bitiş 

Analog çıkışı bitiş değerini ayarlamak için kullanılır. 0-4095 aralığında değerler girilebilirdir. 
Maksimum Debi parametresinde belirtilen Debi değeri gözlendiğinde yapılacak çıkış değeridir. 
 

4.6.3 PID Ayarları 
Analog Çıkış için PID çıkış ayarlarının yapıldığı menüdür.Sadece Besleyici Bant Kantarlarında 
işlevseldir. 
 

4.6.3.1  P Katsayı 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için P (Oransal) katsayıdır. 0.500000 
seçiniz 
*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 
 

4.6.3.2  I Katsayı 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için I (İntegral) katsayıdır. 0.0500000 
seçiniz. 
*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 
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4.6.3.3  Örnekleme Zamanı 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için I (İntegral) örnekleme zamanıdır. 
200ms seçiniz. 
*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 
 

4.6.3.4 İntegral Zamanı 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için I (İntegral) örnekleme zamanıdır. 
200ms seçiniz. 

*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 

4.6.3.5 Alarm Gecikme Zamanı 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için alarma geçme evvelsi bekleme 
süresidir.Alarm yok ise 0 kullanılır. 

*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir 
 

4.6.3.6 Alarm Minimum 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için Alarm verme alt % değeridir. 

*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 

 

4.6.3.7 Alarm Maksimum 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için Alarm verme üst % değeridir. 
*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 
 
 


