
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LPİ 

 
Cân điện tử LPi 

  Đây là một thiết bị chỉ báo dạng bảng của 

Lpi mang lại các giải pháp lý tưởng cho nhiều 

ứng dụng bảng đồng hồ nhờ kích thước nhỏ 

gọn. Có nhiều lựa chọn về đầu vào và đầu ra (4 

đầu vào, 4 đầu ra riêng biệt, 2 cổng giao tiếp 

RS232-485, giao thức giao tiếp Modbus) được 

cung cấp theo mặc định. Nhờ đó, thiết bị cung 

cấp các giải pháp ứng dụng cho nhiều ứng dụng 

mà không cần thêm lựa chọn. Một đồng hồ LPi 

tiêu chuẩn cho phép lấy mẫu thật và xử lý kết 

quả lên đến 960Hz. Kết quả có thể được theo 

dõi và ghi lại bằng phần mềm Dataviewer. 

Thông số kỹ thuật 

 

BỘ CHUYỂN ĐỔI A/D 

Cổng vào tối thiểu 0,02uV/Tăng dần 
Phạm vi đầu vào analog 1mV/V - 10mV/V 

Cổng vào cảm biến tải trọng 350-1000 Ohm  (Tối đa 12 Cảm biến tải trọng) 

Độ phân giải bên trong 24bit / 16,000,000  
Tốc độ đo 3840 mẫu/giây 

Nạp cảm biến tải trọng 5Vdc 

HIỆU CHUẨN  
Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn bằng tải hoặc Hiệu chuẩn kỹ thuật số 

CỔNG VÀO/ CỔNG RA  

Cổng ra 4 đầu ra 10A/250V (Thiết bị tùy chọn) 
Cổng vào 4 đầu vào kỹ thuật số quang riêng  

(Thiết bị tiêu chuẩn) 

Tùy chọn BCD/Cổng ra nhị phân (Thiết bị tùy chọn) 
 4/20mA - 0/10V Cổng ra analog 

 Profinet, Profibus, EthernetIP, ModbusTCP 

GIAO TIẾP  
Giao tiếp 1 cổng giao tiếp RS232 hoặc RS485 có thể chọn 

sê-ri 
đầu ra1200-115200bps 
Giao tiếp Modbus RTU / ASCII  

 1 cổng giao tiếp sê-ri  RS232 1200-115200bps 

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG 

Nạp liệu/Điện năng 24V DC (+/- % 10) / Tối đa 5W  
Hộp/Kích thước DIN nhôm loại tia, 35x104x104mm 

Nhiệt độ vận hành -20/70°C 

Cấp bảo vệ IP54 

 

 

 

Địa chỉ Modbus  
R/W Đc Dữ liệu Mô tả 

RW 0 Command (Lệnh) Sổ đăng ký lệnh 

RW 1 RegA  Mở rộng lệnh 

RW 2 RegB Mở rộng lệnh 

RO 3 
Device StatusA (Trạng 
thái thiết bị A) 

Bit thông tin Devices StatusA  
0: LED chạy/có lỗi 
1: LED cân bì (0: Không cân bì, 1: Được cân bì) 
2: LED ổn định (Màn hình ổn định) 

3: AbsZero LED (Giá trị hiển thị Tuyệt đối) 
4: LED của Rơle 4 (Rơle được cấp điện) 
5: LED của Rơle 3 (Rơle được cấp điện) 
6: LED của Rơle 2 (Rơle được cấp điện) 
7: LED của Rơle 1 (Rơle được cấp điện) 
8-10: Dấu phẩy thập phân 3bit 
11: Không khả dụng 
12: Đầu vào kỹ thuật số 4 (Trạng thái đầu vào vật lý) 
13: Đầu vào kỹ thuật số 3 
14: Đầu vào kỹ thuật số 2 
15: Đầu vào kỹ thuật số 1 

RW 4 
Device StatusB (Trạng 
thái thiết bị B) 

Bit thông tin Devices StatusB 
0-2: Chế độ của thiết bị (0: Cân,1: Đổ đầy, 2: Phễu, 3: 
Đong) 
3:x10 (0: Bình thường, 1:x10 Hoạt động) 
4:x10Dot (0: Bình thường, 1: Thêm chấm được bật) 
5: Không khả dụng (dành riêng) 
6: Trình đơn người dùng đang hoạt động (0:Bình thường, 
1:Hoạt động của người dùng trên trình đơn) 
7: Loại thiết bị là LTR (0:LPi, 1:LTr) 
8-13: Không khả dụng (dành riêng) 
14-15: Bảng tùy chọn (3-2: Không có, 1: Bảng Analog&Giao 
tiếp, 0: Tùy chọn BCD) 

RO 5 
Device StatusC (Trạng 
thái thiết bị C) 

Bit thông tin Devices StatusC 
0-7: Thông báo lỗi (Màn hình thông báo lỗi 0-255) 
8-15: Không khả dụng (dành riêng) 

RW 6-7 N/A (Không khả dụng) Không được sử dụng 

RO 8 DispL (Màn hình L) Màn hình cân [Từ có lượng bit thấp] 

RO 9 DispH (Màn hình H) Màn hình cân [Từ có lượng bit cao] 

RO 10 
Last Fill Low (Lần đổ 
đầy cuối thấp) 

Kết quả đổ đầy gần nhất [Từ có lượng bit thấp] 

RO 11 
Last Fill High (Lần đổ 
đầy cuối cao) 

Kết quả đổ đầy gần nhất [Từ có lượng bit cao] 

RW 12 
Fill Target Low (Mục 
tiêu đổ đầy thấp)  

Giá trị mục tiêu đổ đầy [Từ có lượng bit thấp] 

RW 13 
Fill Target High (Mục 
tiêu đổ đầy cao) 

Giá trị mục tiêu đổ đầy [Từ có lượng bit cao] 

RW 14 
Fill Fine Low (Đổ đầy 
chính xác thấp) 

Giá trị đổ đầy chính xác [Từ có lượng bit thấp] 

RW 15 
Fill Fine High (Đổ đầy 
chính xác cao) 

Giá trị đổ đầy chính xác [Từ có lượng bit cao] 

RO 16 
Actual Flowrate Low 
(Lưu lượng thực tế 
thấp) 

Giá trị lưu lượng thực tế [Từ có lượng bit thấp] (Chỉ với cân 
phễu) 

RO 17 
Actual Flowrate High 
(Lưu lượng thực tế cao) 

Giá trị lưu lượng thực tế [Từ có lượng bit cao] (Chỉ với cân 
phễu) 

RW 18 
Set Flowrate Low (Đặt 
lưu lượng thấp) 

Giá trị lưu lượng mục tiêu [Từ có lượng bit thấp] (Chỉ với 
cân phễu) 

RW 19 
Set Flowrate High (Đặt 
lưu lượng cao) 

Giá trị lưu lượng mục tiêu [Từ có lượng bit cao] (Chỉ với cân 
phễu) 

RW 20 
Fill Total1 Low (Đổ đầy 
Tổng 1 thấp) 

Đổ đầy tải tổng 1 [Từ có lượng bit thấp] 

RW 21 
Fill Total1 High (Đổ đầy 
Tổng 1 cao) 

Đổ đầy tải tổng 1 [Từ có lượng bit cao] 

RW 22 
Fill Total2 Low (Đổ đầy 
Tổng 2 thấp) 

Đổ đầy tải tổng 2 [Từ có lượng bit thấp] 

RW 23 
Fill Total2 High (Đổ đầy 
Tổng 2 cao) 

Đổ đầy tải tổng 2 [Từ có lượng bit cao] 

RW  24 
Fill Counter (Bộ đếm đổ 
đầy) 

Số lần đổ đầy 

RO 25 
Fill Status (Trạng thái 
đổ đầy) 

Bit trạng thái đổ đầy 
0: Loại máng (1:Máng tự động,0:Thủ công) 
1: Loại đổ đầy (0:Tích cực,1:Eksilen tartı) 
2: Bỏ qua trì hoãn khởi động phễu. 0: Bộ đếm thời gian 
khởi động BẬT, 1: Trì hoãn khởi động sẽ được bỏ qua cho 
phễu 
3: Tắt rơle tuần tự (0:Cả hai,1:Theo trình tự) 
4-5:Giá trị màn hình phễu 0:KG,1:Lưu lượng,2:Tính tổng, 
3:Không khả dụng 
6: Không khả dụng 
7: Mất điện xảy ra khi ở trạng thái CHẠY 
8-15: Không khả dụng 

 26 
Fill Tare Limit Low (Giới 
hạn đổ đầy tải trọng bì 
thấp) 

Giá trị giới hạn tải trọng bì [Từ có lượng bit thấp] 

 27 
Fill Tare Limit High (Giới 
hạn đổ đầy tải trọng bì 
cao) 

Giá trị giới hạn trải trọng bì [Từ có lượng bit cao] 

 28 
Fill Manual Chute Low 
(Đổ đầy máng thủ công 
thấp) 

Giá trị máng thủ công khi hoạt động [Từ có lượng bit thấp] 

 29 
Fill Manual Chute High 
(Đổ đầy máng thủ công 
cao) 

Giá trị máng thủ công khi hoạt động [Từ có lượng bit cao] 

 

Các lệnh Modbus đặc biệt 
Các lệnh đặc biệt được thực thi bằng cách sử dụng địa chỉ số 0-1-2. 
Adr0 Adr1 Adr2 Mô tả 

2 Địa chỉ 
Dữ 
liệu 

Gõ Eeprom.Địa chỉ được thêm vào Reg1, trong khi dữ liệu 
được thêm vào Reg2. 2 được gõ dưới địa chỉ Cmd. 

3 Địa chỉ 
Dữ 
liệu 

Kết quả đọc được từ Eeprom. Địa chỉ dự định được gõ 
vào RegA và được cập nhật ở RegB do đọc eeprom. 

4 - - Lệnh đặt lại thiết bị 

5-6 - - 
Sử dụng để kiểm tra. Địa chỉ số 0 được đưa ra là 0 như 
một kết quả của kiểm tra. 

7 - - 
Sử dụng để kiểm tra. Được điền vào là Reg1=5678 và 
Reg2 =1234. 

8 - - 
Đây là lệnh đọc phiên bản của thiết bị. Loại thiết bị được 
đọc tại Reg1. 47602 được đọc cho dòng LPi. 

9 - - 
Đây là lệnh đọc phiên bản của thiết bị. Số lượng dữ liệu 
của thiết bị được đọc tại Reg1. 107 = v1.0.7 

10 - - Thông số được đọc từ eeprom và được cập nhật vào RAM 

11 - - 

Các giá trị hiện tại được cập nhật bằng cách gõ vào 
EEProm* 
Chỉ áp dụng cho các giá trị Target (Mục tiêu), Sensitive 
(Độ nhạy) và Set Flow (Đặt dòng) theo thang đo trích 
xuất!! 

21 - - Bắt đầu đổ đầy. 

22 - - Kết thúc đổ đầy. 

23 - - Total1 (Tổng 1) được xóa. 

24 - - Total1 (Tổng 1) và Total2 (Tổng 2) được xóa cùng nhau 

108 
Hiệu 
chỉnh 
thấp 

Hiệu 
chỉnh 
cao 

Đây là hoạt động hiệu chuẩn. Giá trị hiệu chuẩn được 
nhập vào Reg1 và Reg2. Để hiệu chuẩn đến 100,000, việc 
này sẽ được ghi như sau: 
Lệnh:108 
Reg1: 34464 (thấp) 
Reg2: 1 (cao). 

122 - - 
Số 0 được xóa khỏi hiệu chuẩn. Không cần thực hiện 
thêm bất kỳ hành động nào khác. 

 

CÁC LOẠI PHẦN MỀM 

1.CÂN:Được sử dụng cho cân tiêu chuẩn. 4 

rơle có thể được hiệu chỉnh theo các mức thấp 

hơn hoặc cao hơn mức chỉ định. 

 

2. ĐỔ ĐẦY:Được sử dụng để đổ đầy bao hoặc 

cân. Có thể điều khiển được 4 rơle bao gồm 

rơle tốc độ cao, rơle đổ đầy chính xác, rơle kẹp 

bao và rơle dỡ bao.  

 

3.NGHIÊNG:Còn được gọi là cân sản lượng. 

Sản phẩm trên cân được cân và dỡ ra. Theo 

cách này, tổng số lượng và lưu lượng sản 

phẩm có thể được tính toán.  

 

4. 

TÙY CHỌN 

ĐẦU RA RƠLE:4 đầu ra (10A/250V) với các 

rơle có chức năng khác nhau được cung cấp 

theo loại phần mềm.  

 

ĐẦU RA ANALOG:đầu ra analog0-10V và 4-

20mA  

 

ĐẦU RA BCD/BIN:Chỉ báo + đầu ra 16bit 

bin/bcd. 

 

 

 

KÍCH THƯỚC 
35x104x104mm Hộp kim loại, loại gắn vào bảng 

 

 

 



 
NÚT  

Được sử dụng để ĐẶT VỀ 0 trên màn hình chính 

của cân và menu hiệu chuẩn. 

 

ĐẶT VỀ 0 / THOÁT KHỎI MENU 

 

Được sử dụng để trở về menu trước đó trong khi 

thay đổi giữa các menu và để thoát khỏi menu. 

 

NÚT  

 

Nút TẢI TRỌNG BÌ được sử dụng để đo và xóa tải 

trọng bì. 

 

HIỆU CHUẨN/MŨI TÊN SANG PHẢI 

Nút này được dùng để giảm số chữ số và trở về 

menu trước đó. 

 

NÚT  

Nút này được dùng để bắt đầu đổ đầy khi ở chế 

độ đổ đầy. Nút này cũng được dùng để xác định 

giá trị của cân dưới menu hiệu chuẩn. 

 

HÀM/MŨI TÊN LÊN TRÊN 

Nút này được dùng để tăng số chữ số và đi đến 

menu kế tiếp. 

 

NÚT  

Nút MENU được sử dụng để vào menu cài đặt.  

 

 MENU / VÀO MENU, XÁC NHẬN 

Nút này được dùng để vào menu và để xác nhận. 
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MENU 
 

(HIỆU CHUẨN) TẢI, HIỆU CHUẨN Mv/V, TỶ LỆ 

(THIẾT BỊ) CÀI ĐẶT NGÔN NGỮ, ĐIỂM, BƯỚC, 

CÔNG SUẤT, ÂM LƯỢNG 

(CẢM BIẾN) BƯỚC TĂNG, TỐC ĐỘ, BỘ LỌC, 

TÍNH BẤT ĐỘNG 

(GIAO TIẾP) COMM1, COMM2, BAUDRATE, 

DỮ LIỆU 

(DỊCH VỤ) CẢM BIẾN TẢI TRỌNG, KIỂM TRA 

ĐẦU VÀO - ĐẦU RA 

 

HIỆU CHỈNH TẢI 
Sau khi thiết bị được kích hoạt, menu Calibration (Hiệu 

chỉnh) được mở ra bằng nút MENU .  

(HIỆU CHUẨN) Nút MENU được sử dụng 
lại.  
(LOẠI HIỆU CHUẨN) 

(TẢI) Nút được sử dụng để chọn Load 
Calibration (Hiệu chỉnh tải).  

Sau đó nhấn nút MENU .  

(GIÁ TRỊ 0) Số 0 được hiển thị trên màn hình 

trong một thời gian. Thao tác đặt về 0 được 

thực hiện. Tỷ lệ đếm bên trong được hiển thị 

trên màn hình. Sau đó nhấn nút  (VỀ 0) . 

Tùy vào giao động trong hệ thống cơ khí, 

dung sai +/- 50 khi đếm nội bộ là bình 

thường. Nếu bạn muốn trực tiếp hiệu chỉnh 

tải mà không đặt về 0, nhấn nút MENU 

mà không nhấn nút (VỀ 0) .  

(TẢI) Trạng thái (TẢI) được hiển thị trên màn 

hình trong một thời gian. Nếu yêu cầu đặt về 

0, vẫn có thể đặt về 0 trước khi đặt tải. Việc 

tải được thực hiện xong. Tỷ lệ đếm nội bộ 

tăng. Giá trị có thể biến động. 

Khi đạt đến trạng thái cân bằng, nhấn nút (CHỨC NĂNG)

. Màn hình nhận tải mở ra. Nút  (TRỌNG LƯỢNG BÌ)

được sử dụng để thay đổi số chữ số hiển thị. Nút  

(CHỨC NĂNG) được sử dụng để thay đổi giá trị của 

chữ số đối tượng. Bạn có thể cài đặt  (Cài đặt dấu thập 

phân) sau theo độ phân giải màn hình được chọn. Sau khi 

xác định tải, nhấn nút MENU . 
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CÀI ĐẶT CẢM BIẾN TẢI TRỌNG 
(BƯỚC TĂNG) Tỷ lệ bước tăng của cảm biến 
tải trọng là2mV/V olarak seçilir. 
(TỐC ĐỘ) Tốc độ đo/giây được chọn. 60 hz là 
lý tưởng cho một lần đo bình thường. 
(BỘ LỌC) Giá trị bộ lọc có thể được đặt là32.  
Giá trị thấp được chọn để phản ứng nhanh, 
trong khi giá tị cao được chọn để phản ứng 
chậm. 
Thời gian cân bằng được đặt là 0,5 giây. 

 

CÀI ĐẶT GIAO TIẾP 
                (KẾT NỐI 1) 1. Cài đặt cổng được chọn 

(ĐỊA CHỈ) Địa chỉ cổng giao tiếp được chọn là 

Modbus ASC hoặcRTU. 

Phạm vi tốc độ giao tiếp 9600-115200 được 

chọn.  

None (Không): Không giao tiếp. 
kg: Tỷ lệ màn hình được gửi liên tục từ cổng 
tuần tự.  
Adres (Địa chỉ): Được dùng cho giao tiếp có 
địa chỉ.  
Modbus: Được dùng cho giao tiếp Modbus. 

 

CÀI ĐẶT THIẾT BỊ 
(CÀI ĐẶT ĐỊA ĐIỂM) Ngôn ngữ  TUR(tiếng Thổ 

Nhĩ Kỳ) hoặc ENG(tiếng Anh) được chọn. 

(ĐIỂM) Điểm được chọn để sàng lọc trọng 

lượng.  

Bước được chọn. 

(CÔNG SUẤT) Tỷ lệ công suất được chọn. 

 Chọn mức âm lượng trong khoảng 0-99 arası.  

 

KẾT NỐI CẢM BIẾN TẢI TRỌNG 
Kết nối 4 dây Kết nối 6 dây 

 
Lưu ý: Khi J-Box được sử dụng hoặc trong trường hợp kết nối từ xa, 

Kết nối 6 dây được chọn. 

Màu sắc kết nối - (Cảm biến tải trọng ZEMIC) 

Đỏ --> +EXC  (trường hợp có 4 đầu) 

Đen --> -EXC 

Xanh lục --> +SIGNAL 

Trắng --> -SIGNAL 
 

Màu sắc kết nối - (Cảm biến tải trọng OLD) 

Xanh lục   --> +EXC 

Đen --> -EXC 

Trắng --> +SIGNAL 

Đỏ --> -SIGNAL 

 

3 

KA2ANC 

HI2 

FILTRE 

 

HRSURE 

DILSEC 

 

CONN-1 

 

NOKTA 

BU22ER 

KAPASI 

YADIN 

 

SERCIK 

BAUDRA 

 

ASCRTU 

 

ADRES 

Lựa chọn cổng giao tiếp RS232-RS485  

Tháo 4 vít đầu chữ thập ở nắp sau thiết bị. Sau khi tháo 

nắp, chọn cổng giao tiếp thông qua chân nối ba trên 

thẻ. 

 
Thiết lập chân nối giao tiếp 

 

Kết nối rơle 

 
Relay-C(Rơle C) là đầu dùng chung của các rơle.  

Input-C(Đầu vào C) đầu (-) của nguồn điện được kết 

nối.  

Lấy đầu (+) của nguồn điện thông qua công tắc và kết 

nối với các đầu Input1-2-3-4. 

 

 
Kết nối 0-10VKết nối4-20mA  

 
Các cổng kết nối GND và 0-10V  Các cổng kết nối +24V - 4/20mA 

được sử dụng được sử dụng 
 

MÃ LỖI 

TẢI TỐI ĐA - LỖI 001 

Vượt quá công suất. Hiệu chỉnh lại giá trị công 

suất sau khi kiểm tra cảm biến tải trọng. 

 

LỖI CẢM BIẾN TẢI TRỌNG - LỖI 005 

Lỗi tín hiệu cảm biến tải trọng. Đầu tiên, hãy kiểm 

tra cảm biến tải trọng ở phần Signal (Tín hiệu)/ 

Service (Dịch vụ)/ Yh.Test (Kiểm tra Yh). Thay đổi 

giá trị bước tăng. 
4 

KALIBR 

CIHA2 

SENSOR 

HABERL 

SERVIS 

KALIBR 

KALTIP 

SIFIR 

YUK 

YUKLE 


