
 
 دکمه 

در صفحه نمایش وزنه اصلی و منوی کالیبراسیون به منظور 

 مورد استفاده قرار می گیرد.صفر کردن

 

 صفر کردن / خروج از منو 

 

برای بازگشت به منوی قبلی و هنگامی که در منوها قرار دارید 

 خروج از منو استفاده می شود.

 

 دکمه 

 

 DARAبرای گرفتن وزن خالص و حذف وزن خالص دکمه 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 OKوزن خالص / راست  

در حین ورود مقادیر عددی برای رفتن به رقم کناری و در 

 منوها برای بازگشت به منوی قبل استفاده می شود.

 

 دکمه 

در حالت پر کردن به عنوان دکمه شروع پر کردن مورد استفاده 

قرار می گیرد. برای تعریف مقدار بار در منوی کالیبراسیون 

 مورد استفاده قرار می گیرد.

 OKعملکرد  / باال  

در حین ورود مقادیر عددی برای باال بردن مقدار رقم  و در 

 می شود. منوها برای رفتن به منوی بعد استفاده

 

 دکمه 

 استفاده نمایید. منوبرای ورود به منوی تنظیمات از دکمه 

 

 منو / ورود به منو، تایید  

 برای ورود به منو و تایید مورد استفاده قرار می گیرد.
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 منوها

 

 ، ضریبMv/Vبار، کالیبراسیون                          
 زبان، نقطه، گام حرکت، ظرفیت، تنظیم صدا                        
 بازده، سرعت، فیلتر، سکون                        

                     COMM1, COMM2, BAUDRATEداده , 

 
 خروجی-لودسل، تست ورودی                         

 

 کالیبراسیون بار

می توانید به  پس از روشن نمودن دستگاه با دکمه منو 
 قسمت کالیبراسیون وارد شوید.

 را فشار دهید.  مجددا دکمه منو                       
                       

     
کالیبراسیون بار انتخاب می  با دکمه                      
 گردد.

 . را فشار دهید دکمه منو 

در صفحه نمایش برای مدت کوتاهی صفر                   

نمایش داده خواهد شد. فرآیند صفر کردن انجام می گیرد. در 

 صفحه نمایش مقدار  شمارش داخلی مشاهده می گردد.  

م دکمه صفر کردن را فشار دهید. بر اساس نوسان در سیست

 مکانیکی، تغییر شماره

عادی است. اگر بخواهید بدون صفر  50 -داخلی  به میزان +/

 کردن اقدام به کالیبراسیون بار نمایید 

باید دکمه منو  قبل از  فشار دادن دکمه صفر کردن 
 را فشار دهید. 

در صفحه نمایش برای مدت کوتاهی عبارت                  

"بارگیری کنید" مشاهده می گردد. اگر صفر کردن ضروری 

باشد، قبل از جایگذاری بار امکان صفر کردن هنوز وجود 

دارد. بارگیری نمایید. مقدار شمارش داخلی افزایش می یابد. 

مقدار شمارش داخلی ممکن است در محدوده خاصی نوسان 

 داشته باشد. 

را فشار  گامی که به وضعیت تعادل رسید دکمه عملکرد هن

دهید. صفحه نمایش تعریف بار باز می شود. برای تغییر رقم 

را فشار دهید. برای تغییر  چشمک زن دکمه وزن خالص 

را فشار دهید.  مقدار رقم چشمک زن دکمه عملکرد 

همچنین می توانید تنظیمات نقطه را بعدا بر اساس رزولوشن 

ه نمایش دلخواه تعیین نمایید. پس از تعریف بار دکمه منو صفح

 را فشار دهید. 
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 تنظیمات لودسل

        معموال برای مقدار بازدهی لودسل                         
        2mV/V .انتخاب می گردد 
 اندازه گیری در ثانیه تعیین می گردد.سرعت                 

                    60hz.برای اندازه گیری عادی مطلوب می باشد 
را انتخاب  32برای مقدار فیلتر می توان عدد                 

 نمود. 
برای واکنش سریع سیستم مقدار کوچک و برای                 

 واکنش آهسته مقدار بزرگ انتخاب می گردد.
ثانیه مطلوب می  0.5به عنوان مدت زمان تعادل، 

 باشد.
 

 تنظیمات ارتباطات

 . تنظیمات پورت انجام می گیرد1                

                               برای آدرس ارتباطات                

 انتخاب می گردد. RTUو یا   ASCمدباس               

انتخاب  115200-9600سرعت ارتباطات بین 

 می گردد. 

 : ارتباطات وجود ندارد.وجود ندارد
مقادیر صفحه نمایش از ورودی سری به طور مداوم   کیلوگرم:

 منتقل می گردد.
برای ارتباطات دارای آدرس مورد استفاده قرار می  آدرس:

 گیرد.
 برای ارتباطات استفاده می شود. مدباس:

 
 تنظیمات دستگاه

 را انتخاب نمایید. انگلیسیو  ترکی زبان                 

 در نمایش وزن، محل نقطه انتخاب می گردد.                

 گام حرکت تعیین می گردد.                

 مقدار ظرفیت را وارد می گردد.                 

 تنظیم می گردد. 99-0سطح صدا بین                 
 

 اتصال لودسل

 اتصال سیمی -6           اتصال سیمی-4

 
اتصال سیمی  -6و یا اتصاالت فواصل طوالنی  J-Boxهنگام استفاده از  یادداشت:

 ترجیح داده می شود.

 (ZEMIC Loadcell) -رنگ های اتصال 

 سری داشته باشد  4)اگر   EXC< +--           قرمز

 EXC-< -- سیاه

 SIGNAL< +-- سبز

 SIGNAL-< -- سفید

 

 (ESKİ Loadcell) -اتصال رنگ های 

 EXC< +--           سبز

 EXC-< -- سیاه

 SIGNAL< +-- سفید
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KA2ANC 

 

HI2 

 FILTRE 

 

HRSURE 

 

DILSEC 

 

CONN-1 

 

NOKTA 

 

BU22ER 

 

KAPASI 

 

YADIN 

 

SERCIK 

 

BAUDRA 

 

ASCRTU 

 

ADRES 

 

 ارتباطات RS232-RS485انتخاب 

عدد پیچ چهارسو قرار گرفته در در پشتی دستگاه را باز  4

نمایید. پس از باز کردن در، با جامپر سه گانه، ارتباطات 

 انتخاب می گردد.

     
 ارتباطاتتنظیم جامپر 

 

 اتصال روله 

 
 می باشد.  Relay-Cنوک مشترک روله های 

 متصل می گردد.  Input-C( منبع تغذیه -نوک  )

نوک  )+( منبع تغذیه از کلیدها عبور داده شده و به نوک 

 متصل می گردد. Input1-2-3-4های  

 

 
0-10V            20-4اتصالmA اتصال 

                              
 استفاده می شود 24V - 4/20mAاستفاده می شود         ترمینال های  + GNDve 0-10Vترمینال های 

 

 کدهای خطا

MAX.YUK-HAT.001 

بیش از مقدار ظرفیت می باشد. مقدار ظرفیت و لودسل را 

 کنترل نموده و فرآیند کالیبراسیون را تکرار نمایید.
 

LC.HATA -HAT.005 

خطای سیگنال لودسل ابتدا سیگنال لودسل / سرویس / 

لودسل در قسمت تست کنترل نمایید. مقدار بازدهی را 

 تغییر دهید.

 

+2
4

 V
d

c 

  G
n

d
 

  T
x2

 

 R
EL

A
Y

-C
 

R
EL

A
Y

-1
 

R
EL

A
Y

-2
 

 R
EL

A
Y

-3
 

 R
EL

A
Y

-4
 

 IN
P

U
T

-C
 

 IN
P

U
T

-1
 

IN
P

U
T

-2
 

IN
P

U
T

-3
 

IN
P

U
T

-4
 

 R
x/

A
 

 T
x/

B
 

 G
n

d
 

-S
EN

SE
 

+
SE

N
SE

 

 -S
IG

N
A

L 
+
SI

G
N

A
L 

 -E
X

C
. 

 +E
X

C
. 

 G
n

d
 

POWER  OUTPUTS          INPUTS   COMM         LOADCELL 
 

www.etarti.com     

        -   + 
       +    - 

4 

KALIBR 
CIHA2 
SENSOR 

HABERL 

SERVIS 

KALIBR 

KALTIP 

sIFIR 

YUK 

YUKLE 



 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 LPiنشانگر وزن  
 

 LPi   دستگاه نشانگر نوع پانل می باشد. به دلیل ابعاد

کوچک خود در نشانگر پانل چندگانه راه کارهایی ایده آل ارائه 

عدد خروجی،  4می نماید. گزینه های ورودی و خروجی بسیار )

ارتباطات،  RS232-485عدد  2عدد ورودی ایزوله،  4

پروتکل ارتباطات مدباس( به صورت استاندارد ارائه گردیده 

است. به این دلیل در کاربردهای بسیار بدون نیاز به گزینه های 

استاندارد  LPiاضافی، راهکار ارائه می نماید. با یک نشانگر 

نمونه برداری واقعی و خروجی   960Hz می توان تا سرعت

قابل  Dataviewerبا نرم افزار  . فرآیند را تحقق بخشید.    

 مشاهده و قابل ثبت می باشد.

    

 

   

  

 

 مشخصات فنی

 
  A/Dکانورتور 

 /تقسیمات0.02uV حداقل ورودی
 1mV/V - 10mV/V محدوده ورودی آنالوگ

 لودسل( 12)حداکثر   Ohm 1000-350 ورودی لودسل
 16.000.000بیت/  24 رزولوشن داخلی

 نمونه / ثانیه 3840 اندازه گیریسرعت 
 5Vdc تغذیه لودسل

  کالیبراسیون
 کالیبراسیون دیجیتال و یا کالیبراسیون با بار کالیبراسیون

  ورودی / خروجی ها
 )تجهیزات انتخابی( 10A/250Vعدد  4 خروجی ها

 عدد  ورودی دیجیتال ایزوله اپتیک )تجهیزات استاندارد( 4 ورودی
 )تجهیزات انتخابی( BCD/Binaryخروجی  گزینه ها

 4/20mA - 0/10V خروجی آنالوگ 

 TCPپروفینت، پروفیباس، پروفیباس، اترنت آی پی، مدباس  

  ارتباطات
قابل انتخاب.  RS485و یا   RS232عدد خروجی  سری  1 ارتباطات

1200-115200bps 
 ارتباطات RTU / ASCIIمدباس 

 RS232  1200-115200bpsعدد خروجی سری  1 

  شرایط محیطی
 حداکثر 24V DC (+/- % 10) / 5W تغذیه / نیرو
 DIN Ray، 35x104x104mmآلومینیوم نوع  جعبه / ابعاد

 C°20/70- دمای عملیاتی
 IP54 کالس حفاظتی

 

 

 

 آدرس های مدباس

W/R شرح داده نشانی 

WR 0 ثبت فرمان فرمان 

WR 1 WgeR اکستنشن فرمان 

WR 2 WgeR اکستنشن فرمان 

WR 3 Agutag  iciveR 

 دستگاه Rبیت های اطالعات وضعیت 
 : ال ای دی اجرا/خطا 0
 :دارای وزن ظرف(1:بدون وزن ظرف، 0:ال ای دی وزن ظرف )1
 :ال ای دی پایدار )صفحه نمایش پایدار است(2
 )صفحه نمایش مطلق است( RreZgbA:ال ای دی 3
 )رله تقویت شده است( 4:ال ای دی رله 4
 )رله تقویت شده است( 3:ال ای دی رله 5
 )رله تقویت شده است( 2:ال ای دی رله 6
 )رله تقویت شده است( 1:ال ای دی رله 7
 بیت 3: نقطه دسیمال 8-10
 : شامل نیست11
 )حالت فیزیکی ورودی( 4: ورودی دیجیتال 12
 3: ورودی دیجیتال 13
 2: ورودی دیجیتال 14
 1: ورودی دیجیتال 15

WR 4 Agutag  iciveR 

 دستگاه Rبیت های اطالعات وضعیت 
 :دسته(3:قیف،2:پُر، 1:ترازو، 0دستگاه ) :حالت0-2
301x (0 ،1:01:عادیx )فعال 
4:01x ( 1:عادی، 0نقطه)نقطه اضافی روشن است: 
 :شامل نیست )رزرو شده(5
 :عملیات کاربر در منو(1:عادی، 0:کاربر در منو )6
 (RTt: 1:RTb:0است ) RTW:نوع دستگاه 7
 : شامل نیست )رزرو شده(8-13
:گزینه 0:بُرد آنالوگ و ارتباطی، 1:هیچکدام، 2-3گزینه ): بُرد 14-15

RCA) 

WR 5 Agutag  iciveC 
 دستگاه Cبیت های اطالعات وضعیت 

 پیغام خطای صفحه( 255-0: پیغام خطا )0-7
 : شامل نیست )رزرو شده(8-15

WR 6-7 استفاده نشده شامل نیست 

WR 8 AteiR ]صفحه سفید ]کلمه پایین 

WR 9 AteiD ]صفحه سفید ]کلمه باال 

WR 10 Rcei lt   RAL ]نتیجه پر کردن آخر ]کلمه پایین 

WR 11 Rcei lt   DteL ]نتیجه پر کردن آخر ]کلمه باال 

WR 12 lt   Tcbegi RAL ]مقدار پر کردن هدف ]پر کردن پایین 

WR 13 lt   Tcbegi DteL ]مقدار پر کردن هدف ]کلمه باال 

WR 14 lt   ltig RAL ]مقدار دقیق پر کردن ]کلمه پایین 

WR 15 lt   ltig DteL ]مقدار دقیق پر کردن ]کلمه باال 

WR 16 Raivc  l ALbcig RAL )مقدار واقعی نرخ جریان ]کلمه پایین[ )فقط مقیاس قیف 

WR 17 Raivc  l ALbcig DteL )مقدار واقعی نرخ جریان ]کلمه باال[ )فقط مقیاس قیف 

WR 18  gi l ALbcig RAL )مقدار هدف نرخ جریان ]کلمه پایین[ )فقط مقیاس قیف 

WR 19  gi l ALbcig DteL )مقدار هدف نرخ جریان ]کلمه پایین[ )فقط مقیاس قیف 

WR 20 lt   TAic 1 RAL  کلمه پایین[ 1بار پُر کردن کامل[ 

WR 21 lt   TAic 1 DteL  کلمه باال[ 1بار پُر کردن کامل[ 

WR 22 lt   TAic   RAL  کلمه پایین[ 2بار پُر کردن کامل[ 

WR 23 lt   TAic   DteL  کلمه باال[ 2بار پُر کردن کامل[ 

WR  24 lt   CAviigb تعداد پر کردن ها 

WR 25 lt    icive 

 بیت های وضعیت پر کردن
 : دستی(0:ناودانی خودکار، 1:نوع ناودانی )0
 ترازوی کاهشی(: 1:مثبت، 0:نوع پر کردن )1
: از تاخیر آغاز در 1: تایمر آغاز روشن است 0: پرش تاخیر آغاز قیف. 2

 قیف پرش خواهد شد 
 : متوالی(1:هر دو، 0: رله متوالی بیرون )3
 : مقدار صفحه قیف. 4-5

0:GK ،1 ،3:تکمیل، 2:نرخ جریان:AR  
 نیست  شامل:6
 : در حالت اجرا، قطع برق اتفاق افتاد7
 نیست: شامل 8-15

 26 lt   Tcbg Rtati RAL ]مقدار محدوده وزن ظرف ]کلمه پایین 

 27 lt   Tcbg Rtati DteL ]مقدار محدوده وزن ظرف ]کلمه باال 

 28 lt   tcivc  CLvig RAL ]مقدار دستی ناودانی هنگام فعال بودن ]کلمه پایین 

 29 lt   tcivc  CLvig DteL  بودن ]کلمه باال[مقدار دستی ناودانی هنگام فعال 

 

 فرمان های مخصوص مدباس
 ، فرمان های ویژه اجراء می گردد.2-1-0با استفاده از آدرسهای شماره 

Adr0 Adr1 Adr2 توضیحات 

 داده آدرس  2

آدرس نوشته شده و داده ای که  Reg1نوشته شده، در  Eepromدر  
 2عدد   Cmdنوشته خواهد شد خوانده می شود. و در آدرس  Reg2در 

 درج می گردد.

 داده آدرس 3

آدرسی که قرار است خوانده شود،   RegAدر  Eepromخواندن از 
  RegBخوانده شده در   eepromنوشته می شود  و  نتیجه 

 بروزرسانی می گردد.

 فرمان بازنشانی دستگاه می باشد. - - 4

5-6 - - 
به عنوان فرآیند تست مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نتیجه 

 می گردد. 0، 0فرآیند آدرس شماره 

7 - - 
به عنوان فرآیند تست مورد استفاده قرار می گیرد. به صورت 

Reg1=5678  وReg2 =1234 .پر می گردد 

8 - - 
نوع دستگاه خوانده می  Reg1فرمان خواندن نوع دستگاه می باشد. در 

 خوانده می شود . LPiبرای خانواده   47602شود. 

9 - - 
شماره داده دستگاه   Reg1فرمان خواندن نسخه دستگاه می باشد. داخل 

 v1.0.7 = 107خوانده می شود. 

10 - - 
به روز رسانی می   RAMخوانده شده و در  eepromپارامترها از 

 گردد.

11 - - 

 درج گردیده و بروزرسانی می گردد. EEPromمقادیر بروز در 

تنها برای مقیاس استخراج برای مقادیر دبی ست و دقیق و هدف معتبر 
 می باشد.

 فرآیند پر کردن آغاز می گردد. - - 21

 فرایند پر کردن خاتمه می یابد - - 22

 حذف می گردد. 1مجموع  - - 23

 با هم حذف می گردد. 2و مجموع  1مجموع  - - 24

108 
کالیبراسیون 

 پایین
 کالیبراسیون

 باال 

مقداری که   Reg2و   Reg1فرآیند کالیبراسیون می باشد. در مقادیر 
 100,000کالیبره خواهد شد وارد می گردد. برای کالیبره کردن در  

 108فرمان : 

Reg1: 34464 )پایین( 

Reg2: 1 باال( نوشته می شود( 

 کالیبراسیون برداشته می شود. نیازی بهفرآیند دیگری نمی باشد صفر - - 122

 

 انواع نرم افزار 

 4برای توزین استاندارد استفاده می شود.  .  وزنه:1

روله را می توان در زیر و یا روی سطح تعیین شده به 

 صورت قابل فعال تنظیم نمود.

 

برای پر کردن در  کیسه و یا   .  فیلینگ )پر کردن(:2

روله شامل  4کفه مورد استفاده قرار می گیرد. خروجی 

پر کردن سریع و دقیق، گرفتن و خالی کردن کیسه کنترل 

 می گردد.

 

به عنوان مقیاس بازدهی نیز شناخته می  .  استخراج3

شود.  محصولی که در کفه ترازو قرار می گیرد، وزن 

گردیده و خالی می گردد. به این ترتیب مقدار و دبی کل 

 دد.محصوالتی که عبور می نماید، محاسبه می گر

 

4.  

 گزینه ها 

عدد  4بر اساس نوع نرم افزار،  خروجی رله:

(10A/250V.روله با وظابف مختلف موجود می باشد  ) 

 

 خروجی آنالوگ  20mA-4و   10V-0  خروجی آنالوگ:

 

 16bit bin/bcdعالمت + :  BCD/BINخروجی 

 خروجی

 

 

 

 ابعاد
35x104x104mm  چعبه فلزی نوع مونتاژ پانل 

 

 

 


