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USB BILGISAYAR BAĞLANTISI
Cihaz ayarlarının yapılması için USB
bağlantısı yapılır. Standart bir USB & Mikro
USB kablosu kullanılır.
0/ 10V
Bilgisayar LTR3 cihazını otomatik olarak
tanıyacaktır. Bilgisayar Yöneticisi4/ 20mA
>PortAyarları kısmında “USB Serial Device"
olarak görünecektir. Com port numarasını
not ediniz (Comm1,Comm2 gibi). Hyper
24V
Terminal ya da Putty gibi bilinen arayüz
yazılımları ile seri haberleşme protokolü
GND
üzerinden cihaz ayarları yapılır.

CIHAZ AYARLARI
Terminal komutları ile yapılabildiği (USB komutlar kısmına
bakınız) gibi modbus haberleşmesi üzerinden de yapılabilir
(teknik dökümantasyona bakınız)

YÜK HÜCRESI BAĞLANTISI

YÜK KALIBRASYONU

ANALOG ÇIKIŞ

Bağlantı Renkleri - (ZEMIC Yük Hücreleri)
Kırmızı --> +EXCITATION
Siyah
--> -EXCITATION
Yeşil
--> +SIGNAL
Beyaz
--> -SIGNAL
Bağlantı Renkleri - (Diğer Yük Hücreleri)
Yeşil
--> +EXCITATION
Siyah
--> -EXCITATION
Beyaz
--> +SIGNAL
Kırmızı --> -SIGNAL

 Modbus Komutları Kullanarak
Sıfırlama: Modbus 0 nolu adrese 122 ('z') yazılarak mevcut
değer sıfırlanır.
Yük Kalibrasyonu: Modbus 0 nolu adrese 108 ('l') yazılarak
mevcut ağırlık Modbus 1 ve 2 nolu adreslerdek iağırlık
değerine kalibre edilir.
 USB Komutlar Kullanarak
Sıfırlama: Terminalde 'Z' tuna basarak mevcut değer
sıfırlanır.
Yük Kalibrasyonu: Terminalde "MLx" yazarak mevcut ağırlık
kalibre edilir. Örnek;
Mevcut 100kg ağırlık yüklü iken kalibre etmek için "ML100"
yazılır.
Detaylı bilgi için USB komutları kısmına bakınız...

 0-10V
GND ile 0-10V çıkış terminalleri kullanılır.
 4/20mA
GND ile 4/20mA çıkış terminalleri kullanılır.

YÜK HÜCRESI AYARLARI
 Kazanç;
Yük hücresi kazanç değeri standart 2mV/V olarak seçilidir.
Diğer seçenekler için USB komut seti kullanarak değişiklik
yapınız.
 Hız;
Saniyedeki ölçüm hızı belirlenir. 120hz normal ölçüm için
uygundur. Sistemin hızlı tepki vermesi için büyük, yavaş
tepki vermesi için küçük değer seçilir.
 Filtre;
Filtre değeri 64 olarak seçilebilir. Sistemin hızlı tepki vermesi
için küçük, yavaş tepki vermesi için büyük değer seçilir.
 G.Logic;
Sarsıntı ve titreşim olduğu durumlarda kullanılır.
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HATA KODLARI
Modbus Durum adresi 5 üzerinden (0-7bitler) cihaz hata
mesaj numaraları okunabilir.
MAX.YÜK-HAT.001
Kapasite değeri aşılmıştır. Kapasite değerini, yük hücresini
kontrol edip tekrar kalibrasyon yapınız.
LC.HATA -HAT.005
Yük hücresi sinyal hatası. Önce yük hücresi sinyalini kontrol
edin. Gerekiyorsa Kazanç değerini değiştirin.

Analog Başlangıç: Başlangıç değeri ayarlamak için "DFx"
terminal komutu kullanılır. 0 (Sıfır) dan başlaması istenirse
"DF0" yazılır.
Analog Bitiş: Bitiş değeri ayarlamak için "DTx" terminal
komutu kullanılır. Maksimum değer alması istenirse
"DT4095" yazılır. Analog çıkış Kapasite değerine orantılı
olarak çalışır.
Not: "D?" komutu Mevcut analog ayarların kontrolü için
kullanılır terminal komutu kullanılır.

GÜÇ TÜKETIM DEĞERLERI
Besleme 24Vdc, 4 adet Yük Hücresi ile çekilen
Min. Akım: 55mA Min Güç: 1400mW
Max Akım: 104mA Max Güç: 2400mW

Kapasite: Kapasite "Cx" komutu ile belirlenir. Maksimum
analog çıkışın 10000kg değerinde alınması istenir ise
terminalde "C10000" yazılır.
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