
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

LPİ 

 
 LPiمؤشر الوزن 

وبفضل صغر هو جهاز عرض على شكل لوحة.  TPIجهاز  

هو و. حجمه، فهو الحل األمثل لتطبيقات عرض اللوحات المتعددة

، 4مخارج عدد )خيارات المداخل والمخارج المعيارية غني ب

، 2عدد  خابرللت RS232-485، 4مداخل معزولة عدد 

للعديد يقدم حل وبفضل ذلك فانه  (.بروتوكول اتصاالت مودبوس

بواسطة جهاز  من التطبيقات دون الحاجة إلى خيارات إضافية.

LPI  960عينات حقيقية حتى سرعة قياس  إجراء عادي يمكن 

Hz . برنامج داتافيور. بواسطةويمكن مشاهدتها وتسجيلها 
    

 

   

  

 

 المواصفات التقنية
 

 ُمحّول أ / د 
 المدخل األدنى /0.02uV االنقسامات

1mV/V - 10mV/V  نطاق المدخل

 الرئيسي
350-1000 Ohm  حجرة . )12على االكثر

 (الحمولة
مدخل حجرة 

 الحمولة
24bit / 16.000.000  قابلية الذوبان

 الداخلية
 سرعة القياس ثانية/عينه  3840
5Vdc تغذية حجرة الحمولة 

 المعايرة 
 المعايرة المعايرة بالحمولة او المعايرة الرقمية

  المداخل/المخارج
 المخارج ة(القياسيلمعدات )ا  410A/250Vعدد 

المعدات )مدخالت رقمية معزولة بصري 

 ( القياسية
 المداخل

/ BCD الخيارات (المعدات القياسية) مخرج بناري 
  4/20mA - 0/10V  المخرجات التناظرية

بروفينت، بروفيبوس، إيثرنيتيب، 

 مودبوستب
 

  التخابر
 يمكن اختياره 1مخرج سريع عدد 

RS232 او RS485 .  

 للتخابر bps 115200-1200ودبوس م
RTU\ASCIL 

 

 التخابر

 bps  -1200.  1عدد  RS232 مخرج سريع
115200 

 

  ظروف الوسط المحيط

 التغذية / الطاقة 24V DC (+/- % 10) / 5W  الحد االعلى
أبعاد  DIM Ray  الومنيوم نوع

35x104x104  ملم 
 علبة / االبعاد

-20/70°C درجة حرارة العمل 

IP54 فئة الحماية 
 

 

 

 عناوين مودبيس

R/W الوصف بيانات أدر 

RW 0  سجل األوامر أمر 

RW 1 RegA  تمديد األوامر 

RW 2 RegB تمديد األوامر 

RO 3  حالة الجهازA 

 Aمعلومات بت حالة الجهاز 
 : تشغيل/عطل ليد 0
 :وزن(1: رقم وزن ، 0: وزن ليد ) 1

 )العرض مستقر(: استقرار ليد 2

3  : AbsZero)ليد )العرض مطلق 
 )التتابع نشط( 4 : تتابع ليد4
 )التتابع نشط( 3 : تتابع ليد5
 )التتابع نشط( 2: تتابع ليد 6
 )التتابع نشط( 1: تتابع ليد 7
 بت 3نقطة عشرية : 8-10 

11 :N/A 

 )حالة المدخالت المادية( 4: ادخال رقمي 12

 3ادخال رقمي  :13

 2: ادخال رقمي 14

 1: ادخال رقمي 15

RW 4  حالة الجهازB 

 حالة الجهاز عن بتات معلومات
 حزمة( 3:اعلى ،2:ملئ ، 1:جدول، 0:: وضع الجهاز ) 2-0

:3 x10 (:0 1:،  عادي x10 )نشط 

 نقطة اضافية نشطة( 1:طبيعي ،  0:) x10نقطة  4:

:5 N/A )غير متاح( 

 تشغيل المستخدم على القائمة( 1:عادي ،  0:المستخدم في القائمة ) 6:

 LTR (0:LPI, 1:LTR)نوع الجهاز هو  7:

13-8 : N/A )غير متاح( 

ديجيتال ولوح االوامر،       BCD ،:1خيار  0:: لوح الخيارات )15-14

 فارغ(3-2:

RO 5  حالة الجهازC 

 حالة الجهاز عن بتات معلومات

 رسالة خطأتظهر على الشاشة( 0-255:رسالة خطأ ) 7-0:

:15-8 N/A )غير متاح( 

RW 6-7 N/A غير مستخدم 

RO 8 DispL )وزن الشاشة )كلمة منخفضة 

RO 9 DispH )وزن الشاشة )كلمة مرتفعة 

RO 10 (كلمة منخفضة)آخر نتيجة التعبئة  اخر تعبئة منخفضة 

RO 11 (مرتفعةكلمة )آخر نتيجة التعبئة  اخر تعبئة مرتفعة 

RW 12 (كلمة منخفضة)ملء قيمة الهدف  تعبئة الهدف منخفض 

RW 13 رتفعة(كلمة م)ملء قيمة الهدف  تعبئة الهدف مرتفع 

RW 14 ملء قيمة الغرامة )قيمة منخفضة( تعبئة الغرامة منخفض 

RW 15 ملء قيمة الغرامة )قيمة مرتفعة( تعبئة الغرامة مرتفع 

RO 16 (اعلى الجدول فقط) (كلمة منخفضة)قيمة التدفق الفعلي  معدل التدفق الفعلي منخفض 

RO 17 (اعلى الجدول فقط) (مرتفعةكلمة )قيمة التدفق الفعلي  معدل التدفق الفعلي مرتفع 

RW 18 (اعلى الجدول فقط) (كلمة منخفضة) مستهدفقيمة التدفق ال تعيين معدل التدفق منخفض 

RW 19 (اعلى الجدول فقط) مرتفعة(كلمة ) مستهدفقيمة التدفق ال تعيين معدل التدفق مرتفع 

RW 20  كلمة منخفضة( 1تعبئة مجموع التحميل  منخفض 1تعبئة المجموع( 

RW 21  كلمة مرتفعة( 1تعبئة مجموع التحميل  مرتفع 1تعبئة المجموع( 

RW 22  كلمة منخفضة( 2 تعبئة مجموع التحميل منخفض 2تعبئة المجموع( 

RW 23  كلمة مرتفعة( 2تعبئة مجموع التحميل  مرتفع 2تعبئة المجموع( 

RW  24 عداد التعبئة عداد التعبئة 

RO 25 حالة التعبئة 

 بتات حالة التعبئة

 يدوي( 1: اوتوماتيك , 0:النوع ) 0:

 سلبي( 1:ايجابي ،  0:نوع التعبئة ) 1:

سيتم تخطي بدء  1:بدء المؤقت هو نشط ،  0:تخطي بداية التأخير العالي ) 2:

 التأخير العالي(
 متتابع( 1: كالهما ، 0:التتابع الخارجي التسلسلي) 3:

اجمالي ،  2:معدل التدفق ،  KG  ،:1 0:) قيمة الشاشة العلوية 5-4:

N/A:3)  

:6 N/A 

 RUNحالة انقطاع الطاقة  7:

15-8 :N/A 

 الحد الفارغ )كلمة منخفضة(تعبئة  تعبئة الحد الفارغ منخفض 26 

 تعبئة الحد الفارغ )كلمة مرتفعة( تعبئة الحد الفارغ مرتفع 27 

 تعبئة المزلق يدوي )كلمة منخفضة( تعبئة المزلق يدوي منخفض 28 

 تعبئة المزلق يدوي )كلمة مرتفعة( تعبئة المزلق يدوي مرتفع 29 

 

 االوامر الخاصة لمودبوس

 يتم تنفيذ االوامر الخاصة 2-1-0باستخدام عناوين االرقام 
0أدر  1أدر   2أدر    التوضيح 

 بيانات العنوان 2
، يضع البيانات التي سيتم كتابتها الى Reg1، عنوان الى Eepromaكتابة 

Reg2 الى عنوان  2. ثم يتم كتابةCmd. 

 بيانات العنوان 3
و يتم   RegAيتم كتابة العنوان الذي نرعب بقراءته الى ، Eepromaقراءة 

 . RegBفي  eepromتحديث نتيجة 

 أمر إعادة تعيين الجهاز - - 4

 . 0يتم عمله  0العنوان رقم لنتيجة االجراء يستخدم كإجراء فحص.  - - 5-6

7 - - 
 Reg2و  Reg1=5678يستخدم كإجراء فحص. يتم تعبئة القيم التالية كما يلي: 

=1234 . 

 .LPiلعائلة  47602أيضا يقرأ نوع الجهاز. يقرأ  Reg1أمر قراءة نوع الجهاز.  - - 8

 Reg1  .107=v1.0.7داخل يقرأ رقم إعطاء الجهاز أمر قراءة إصدار الجهاز.  - - 9

 . RAMيؤدي الى تحديث  eepromdanبقراءة معلمات  - - 10

11 - - 
 * EEPالقيم المحدثة يتم تحديثها بكتابتها الى 

 قيم هدف، حساس والتدفق بالنسبة لمقياس تومبا!!وهذا ينطبق فقط على 

 يبدأ عملية التعبئة - - 21

 ينهي عملية التعبئة. - - 22

 1يحذف المجموع - - 23

 معا. 2و المجموع  1يحذ المجموع  - - 24

108 
 قالب 

 أدني
 قالب

 أعلى

لعمل قيمة بشكل معاير.  Reg2و  Reg1إجراء عملية المعايرة. يتصبح قيم 

 على النحو التالي : يتم كتابة القيم 100.000العيار 

 108االيعاز : 

Reg1  :34464 )أدنى( 

Reg2  :1 .)أعلى( 

 يتم أخد صفر المعايرة. ال داعي ألي اجراء اخر. - - 122

 

 أنواع البرامج 
تبديالت بحيث  4يستخدم للتوزين العادي. له  . التوزين: 1

يمكن ضبط التبديالت لتكون نشطة فوق أو أقل من 

 .المستويات المحددة
 

يمكن استخدامه لملء كيس او وعاء. يمكن  . التعبئة: 2

تبديالت مخصصة للسرعة، التعبئة  4التحكم به بواسطة 

 الحساسة، إمساك الكيس والتفريغ.
 

يقوم بتوزين ويعرف أيضا باسم مقياس الغلة.  تومبا:.  3

وبهذا وتفريغ المنتجات الموضوعة في وعاء الميزان. 

  .المنتج تدفق مقدارإجمالي يتم حسابة الشكل 
 

4.  

 الخيارات 

لها وظائف مختلفة  4هناك بداالت عدد  مخرج الترحيل:

 (.10A/250Vوفقا لنوع البرنامج )

 

 . 20mA-4و 10V-0  مخرج متناظر المخرج المتناظر:

 

 bit 16مخرج االشارة +  : BCD/BINمخرج 

 . bcdالف/

 

 

 

 األبعاد
صندوق معدني نوع لوحات مركبة ابعاده 

35x104x104 .ملم 

 

 



 
 كبسة 

 وقائمة للميزان الرئيسية الشاشة على التصفير بهدف استخدامه يتم

 .المعايرة

 الخروج من القائمة / التصفير 

 

يتم استخدامه للعودة إلى القائمة  أثناء التنقل في القوائم،

 .العلوية والخروج من القائمة

________________________________ 

 كبسة 

 

 ألخذ الوزن ومسح الوزن. الوزنتستخدم كبسة 

 

 سهم اليمين /  وزن 

 

يستخدم لالنتقال الى الكبسة الجانبية أثناء ادخال القيم الرقمية 

 اثناء التنقل في القوائم.وكذلك يستخدم للرجوع للخلف 

 

 كبسة 

ويستخدم للتعرف يستخدم كزر لبدء التعبئة في وضعية التعبئة. 

 على قيمة الوزن في قائمة المعايرة.

 سهم لألعلى /  معايرة 

يستخدم لزيادة قيمة الخطوة أثناء ادخال القيم الرقمية ولالنتقال 

 لألمام أثناء التنقل في القوائم.

 

 كبسة 

 للدخول الى قائمة االعدادات. القائمةتستخدم كبسة 

 

 قائمة الدخول، المصادقه /  قائمه 

 

 تستخدم للدخول الى داخل القائمة والمصادقة.
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 القوائم
 

 ، عدد مضاعف Mv/Vوزن، معايره   
الصوت إعدادات القدرة، المشي، خطوة نقطة، اللغة،                          
 

الحركة عدم الفلترة، السرعة، الربح،                          

                     COMM1, COMM2, بيانات ,معدل باود 
 

المخرج-اختبار المدخل ,حجرة الوزن                           
 

 معايرة الوزن

يتم الولوج الى    بعد عمل الجهاز بالضغط على كبسة   

 قسم المعايرة في القائمة.

 مرة اخرى. يتم الضغط على كبسة  
 يتم اختيار معايرة الوزن. بالضغط على كبسة 

 . يتم الضغط على كبسة القائمة  

 

يتم اجراء يتم مشاهدة صفر لفترة قصيرة على الشاشة. 

عملية التصفير. يتم مشاهدة االرقام الداخلية على الشاشة. 

ان الزيادة او .  يتم الضغط على كبسة التصفير 

في الرقم الداخلي تعتبر عادية وفقا لتأرجح النظام  -/+النقصان 

الميكانيكي. اذا اردتم معايرة الوزم مباشرة دون إجراء التصفير 

دون الضغط على كبسة  ئمة قوموا بالضغط على كبسة القا

 . التصفير 

 

على الشاشة لمدة قصيرة. اذا كان هناك  َحّمليتم مشاهدة كلمة 

ضرورة الى التصفير فانه ما زال باالمكان اجراء التصفير قبل 

يتم وضع الحمولة. تزداد قيمة الرقم الداخلي. وضع الوزن. 

 يتذبذب قيمة الرقم الداخلي بين مقدارين. 

 عند الوصول الى حالة اتزان يتم الضغط على كبسة 

تفتح شاشة التعرف على الوزن. لتغيير الكبسة التي تنير المعايرة. 

. لتغيير قيمة الكبسة التي وتنطفئ يتم الضغط على كبسة 

يمكنك ايضا المعايرة.  تنير وتنطفئ يتم الضغط على كبسة 

طلوبة. بعد التعرف على تحديد نقطة المعايرة وفقا لدقة الشاشة الم

 .الحمولة اضغطوا على كبسة القائمة 

 

 

 

 

2 

الحمولةإعدادات حجرة   
 

  . 2mV/Vعادة يتم اختيار قيمة ربح حجرة الحمولة 
 

يمكن تحديد سرعة القياس في الثانية. السرعة المناسبة للقياس 

 . 60hzالعادي هي 

 . 32يمكن اختيار قيمة الفلترة 

 
، ويتم ردة فعل سريعةليعطي النظام  صغيرةيتم اختيار قيمة 

 .ردة فعل بطيئةليعطي النظام  كبيرةاختيار قيمة 

                 
 

 ثانية يكون مناسب. 0.5مدة االتزان 
 إعدادات االتصال

 . يتم عمل إعدادات المنفذ 1

 عنوان االتصال

 لمودبس. RTUأو  ASCيتم اختيار     

         . 115200-9600يتم اختيار سرعة االتصال ما بين     

 None .تعني ال يوجد اتصال :                                  

    Kg .قيمة الشاشة، يتم تقديمها دائما من المنفذ السريع :   

    ADRES :.يتم استخدامه لالتصاالت ذات العنوان 

    Modbus :.يتم استخدامه التصاالت مودبس 

 
 إعدادات الجهاز    

 االنجليزيةو  التركيةيتم اختيار اللغة   

   

 .يتم تحديد موقع نقطة في عرض الوزن  

 .يتم تحديد خطوة المشي  

 يتم كتابة قيمة القدرة االستيعابية.  

 . 99 – 0يتم ضبط مستوى الصوت ما بين  

 مربط حجرة الحمولة
 

4- رباعي االسالكارتباط   ارتباط سداسي االسالك-6          

 
 بوكس.-ارتباط سداسي االسالك لالرتباط بعيد المسافة او عند استخدام ج-6يفضل استخدام  مالحظة:  

 (ZEMIC Loadcell) –الوان االرتباط 

  إذا كان ثالثي EXC  (4+ <--           أحمر

 EXC- <-- أسود

 مفرد+ <-- أخضر

 مفرد- <-- أبيض
 

 (ESKİ Loadcell) - ألوان اإلرتباط

 EXC+ <--           أخضر

 EXC- <-- اسود

 فردي + <-- ابيض

Kırmızı --> -SIGNAL 

3 

KA2ANC 

 
HI2 

 
FILTRE 

 

HRSURE 

 

DILSEC 

 

CONN-1 

 

NOKTA 

 

BU22ER 

 

KAPASI 

 

YADIN 

 

SERCIK 

 

BAUDRA 

 

ASCRTU 

 

ADRES 

 

 RS232-RS485إختيار اتصال    

ذات الرأس النجمي الموجودة على الغطاء  4يتم فك البراغي عدد 

العبور  من خاللل تم االتصابعد إزالة الغطاء، يالخلفي للجهاز. 

 .الثالثي على البطاقة

     
االتصالضبط عبور   

 

المتتابع االتصال  

 
Relay-C  :مشترك من التبديالت. رأس 

Input-C ( يربط رأس مصدر الطاقة :-.) 

من المفاتيح وربطه مع يتم ادخال راس مصدر الطاقة )+( 

 . Input1-2-3-4رؤوس 

 
0-10V 20-4            اتصالmA اتصال 

                              
GNDve 0-10V  24+      استخدام المحطات الطرفيةيتمV - 4/20mA يتم استخدام المحطات الطرفية 
 

 أكواد الخطأ

MAX.YUK-HAT.001 

تم تجاوز قيمة القدرة االستيعابية. راجعو قيمة القدرة لحجرة  

 التحميل ثم اعملوا المعايرة.

LC.HATA -HAT.005 

خطأ إشارة حجرة التحميل. اوال قوموا بتفحص االشارة/ 

. غيروا قيمة في قسم االختبارالخدمة/ لحجرة الحمولة 

                                  الربح.
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KALIBR 

CIHA2 

SENSOR 
HABERL 

SERVIS 

KALIBR 

KALTIP 

sIFIR 

YUK 

YUKLE 


