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TUNA BANT KANTARI 
 

T-BS500 - T-BS1000 - T-BS2000 

YASAL UYARI! 

Kullanmakta olduğunuz alım,satım ve ceza kesme gibi ticari 

işlemlerde kullanılıyor ise 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre 

2004/22/AT direktifine uygun olarak mühür ile kontrol altına 

alınmalıdır.İki senede bir periyodik muayeneye tabi tutularak 

damgalanmalıdır. 

Bu konuda Tuna'ya danışınız. 
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UYARILAR: 

•  Sistem üzerindeki hareketli parçalar tehlike arz etmektedir.(Örn. 

Takometre).Sistem çalışır durumda iken hareketli parçalara kesinlikle müdahale 

etmeyin. 

 

•  Sistemin ve parçalarının taşınması ve yerleştirilmesi esnasında hasar 

görmemesi içim maksimum özen gösterilmelidir. 

• Sistemin mekanik montajının yapılması için,uzman üretici(TUNA TARTI) montaj 

personeli veya süpervizörlük hizmeti gerekmektedir. 

• Sistemin otomasyonunun kurulması,devreye alınması uzman üretici(TUNA TARTI) 

personeli gerektirmektedir. 

• Sistemin parçalarının kurulum öncesinde depolanması ve saklanması; 

                Elektronik aksamı için kapalı ve rutubetsiz kuru alan, 

                Mekanik aksamı için mümkün ise kapalı ,değil ise üzeri kapalı,korunaklı açık alan   

               gerektirmektedir. 

•  Makine çalışırken bakım ve tamirat yapmayınız. 

• Makinenin kalibrasyonu ve çalışması esnasından kauçuk bant üzerine veya sistem 

üzerine basmayınız,kuvvet uygulamayınız. 

  

•   J-Box ve Yük hücresi kapaklarını açık bırakmayınız. 

•  Aşağıdaki hususların dikkate alınmaması, hayati tehlike veya maddi 

hasara sebebiyet verebilir: 

              - Amaca uygun olmayan kullanım, 

             - Yanlış montaj veya kullanım, 

             -Yetkisiz kişilerce kullanımı, bakım ve onarım. 

 

•  Sistem üzerindeki ekipmanların sökülmesi/iptal edilmesi 
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KULLANIM BAKIM KILAVUZU UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI 

Bu dokümanda belirtilen  güvenlik önlem ve uyarılarına kesinlikle uyulması gerekmektedir. 

 

 

 Elektrik Şoku Tehlikesi:Muhtemel sonuçlar:Ölüm veya ağır yaralanmalar 

 

 Tehlike:Muhtemel sonuçlar:Ölüm ve ağır yaralanmalar 

 

 Dikkat:Muhtemel sonuçlar:Cihazın ve sitemin düzgün çalışmaması 

 

 Zararlı Durum:Muhtemel sonuçlar:Sistemde ve ortamda hasar oluşur. 
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1 GİRİŞ 

GENEL BİLGİ: 

TUNA BS Bant Kantarı,madencilik,tahıl,gübre,demir-çelik,kimya,beton ve gıda sanayi gibi , 

bantla taşınabilen çeşitli dökme malzemelerin ağırlığının üretici veya tüketici tarafından,bant 

üzerindeyken bilinmesinin zorunlu olduğu noktalarda akış miktarını ağırlık cinsinden zamana 

bağlı olarak (ton/h , kg/sn) ölçen bir tartım sistemidir.Dökme malın bant üzerinde 

ölçülmesi,işletmeye önemli bir bilgi kaynağı oluştururken zamandan ve işçilikten tasarruf 

sağlar.   

TUNA BS-Elektronik Bant kantarları kullanıcının mevcut konveyör sisteminde uygun bir 

bölüme kolayca monte edilebilir. 

Sistem;ağırlık bilgisinin alındığı tartı köprüsü,hız bilgisinin alındığı takometre,bant algılayıcı 

ve bu bilgilerin izlendiği indikatörden meydana gelir.Konveyör bandı hareket halindeyken 

tartı ünitesi üzerinden geçen malın ağırlığı ve bandın hız değeri kontrol terminaline iletilir. 

Bant kantarının çalışması, iki temel büyüklüğün ölçülüp işlenmesi esasına dayanır.Bunlardan 

biri hız diğeriyse ağırlıktır.Yük hücrelerinden gelen ağırlık bilgisiyle bant hızı algılayıcıdan 

gelen hız bilgisi kontrolörde işlenerek geçen malın debisi bulunur. 

Kapasite(kg/sn) veya (ton/h) cinsinden , bant hızı(m/sn) cinsinden, göstergede anlık ve 

toplam değerler olarak gösterilir. 

 

ŞEKİL 1-  T-BS BANT KANTARI GENEL GÖRÜNÜMÜ 
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ŞEKİL 2-  T-BS 500 BANT KANTARI TEKNİK RESMİ 
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ŞEKİL 3-  T-BS 1000 BANT KANTARI TEKNİK RESMİ 
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ŞEKİL 4 - T-BS 2000  BANT KANTARI TEKNİK RESMİ 
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1.1 Teknik ve Genel Özellikler 

 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

• Hızlı ve çok hassas ölçme 

• Endüstri tipi IP 66 koruma sınıfında kutu 

•  Sensör çıkışına uygun kazanç ayarı 

• Dijital filtre 

• Tuşlarla kolay ayarlama ve kalibrasyon 

• Analog 4-20mA çıkışı 

• 1 adet röle çıkışı (m/s , t/h , kg/m , batch ya da cihaz hazır için ayarlanabilir) 

• 1 adet mekanik sayaç için röle çıkışı ya da cihaz hazır çıkışı 

• Tüm iç parametrelere bilgisayarla uzaktan erişebilme 

• RS 485/RS 232 seri çıkış 

• Korozif ortamlar için paslanmaz yapı 

• Yanıcı parlayıcı ortamlar için ex-proof yapı 

• İhtiyaca göre bilgisayar kontrollü otomasyon 

• TUNA Bant Kantar Takip Programı (birden fazla cihaz ile aynı anda 

izleyebilen,network ve internet desteği sunan, tartı bilgilerini saklayabilen bilgisayar 

programı) 

MODEL T-BS 500 T-BS 1000 T-BS 2000 

Kapasite 10-100kg/m 20-200kg/m 100-550kg/m 

Bant Genişliği(max) 800mm 1000mm 2000mm 

Debi(max) 1000t/h 2000t/h 6000t/h 

Bant Hızı(max) 3m/s 

Doğruluk Sınıfı 0.5 1 2 

Bant Açısı(max) 25C̊ 

Merdaneler Arası Mesafe 500-1000mm 1000-1500mm 1500-2500mm 

Loadcell Tipi SP 4 SP 4 SP 4 

Takometre 10 pulse 
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2 KURULUM: 

2.1 Bant Kantarları Yer Seçimi Ve Uygulama Kuralları 

• Bant kantarının bant kalınlığı ve ağırlığı tüm bant boyunca eşit olmalıdır. 

• Bant kantarı gergi tertibatı düşey ağırlıklı olmalıdır, yatay ağırlıklı gergi tertibatı bant 

gerginliğinde yüke bağlı salınımlara neden olabilir.Bu ölçmeyi olumsuz etkiler 

• Bant tartı köprüsü mahali tam yükte 1mm'den fazla sehim yapmayacak bir alanda 

seçilmelidir.Üzerinde;elek,kırıcı,vibro besleyici olan veya benzer titreşimle çalışan 

cihaz bulunduran konstrüksiyonlara bant kantarı kurulmaz. 

• Bant kantarında taşınan malzeme etkili ölçme alanına geldiğinde malzeme tam 

yayılmış ve yerleşmiş olmalıdır.Ölçme alanında malzeme akması, yuvarlanması 

olmamalı ve malzeme düzgün bir kesitte gelmelidir.  

 

• Banttan geçen malzeme homojen dağılmalı, yığılma ve boşluklu olmamalıdır. 

 

 

• V ve üçgen kesitli bantlarda kantar köprüsü kuyruk veya baş makarasından 3 veya 

daha fazla rulo uzakta olacaktır. 
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• Bant kesim eğimi(x) tartım hassasiyetini doğrudan etkiler.20 dereceden başlayarak 45 

dereceye kadar nominal kapasitenin ±%2'si kadar doğruluğu etkiler. 

 

En ideal şart düz banttır.Bant tasarlarken ölçme olan bant grubunda bu açının minimum 

olmasına özen gösterilmelidir. 

• Etkili ölçme alanı kantar köprüsü başında ve sonunda bulunan 3 adet giriş ruloları ile 

3 adet çıkış rulosundan meydana gelir. 

Bu alan ve tartı köprüsü komple diğer merdanelerden 3mm daha yukarı imal edilecektir. 

Bu alanda bulunan rulolar birbirleri ile 10,2mm'den daha fazla olmamak şartı ile aynı 

düzlemde olacaktır. 

 

• Bant kantarlarında bandın en gergin olduğu nokta ana tahrik tamburuna yakın 

kısımlarıdır.Bant kantarı yeri seçilirken ana tahrik tamburundan en uzak yer en uygun 

yerdir. 

 

Yerleşme alanı 1ms hız için-1.5m 

                           2ms hız için-2.5m 

                                                    3ms hız için-6.5m  tavsiye edilir. 
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• Bant boyu minimum 6 metre, maksimum 120 metre olmalıdır.Bandın tırmanma açısı 

18 derece veya altında olmalıdır.Yer seçiminde açısız bant daha az ölçme hatası 

demektir. 

• İki veya daha fazla eğimli tek parça bantlarda köprü yeri seçiminde eğim bitiş 

merdanesinden itibaren yukarı dönüşlerde 12 metre, aşağı dönüşlerde 6 metre alan 

bırakıldıktan sonra bant kantarı yer seçimi yapılabilir. 

 

Varsa yan yönlendiricilerin etekleri tartı bandına değmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.Çok 

yukarı kaldırılan etekte olumsuz etki yapabilir.Araya giren malzeme tartımı etkiler. 

 

2.2 Devreye Alma 

• Mekanik ve elektriksel montaj yapılır. 

• Yük hücresi bölüntü oranının bant kantarı için uygunluk kontrolü yapılır.Tartı köprüsü 

test ve kalibre edilir.Tekrarlanabilirlik ve köşe testi yapılır. 

• Ön çalışma olarak gerçek kapasite ve hız ölçülür.Talep tipine uygunluğu kontrol 

 edilir.(Maksimum Kapasite-Çevre şartları-Minimum Kapasite-Homojenlik) 

• Darbe sayıcı(Enkoder) parametreleri ayarlanır.Zaman tutarak ve bant boyutunu 

ölçerek hız kontrol edilir. 

• Bant çalıştırılarak sıfır bandı testleri yapılır. 

• Malzeme testleri yapılır.Katsayı değerleri bulunduktan sonra ikişer çift maksimum 

debide ve bir çift de orta debide olmak üzere üç ayrı debi için tekrarlanabilirlik test 

edilir. 

• Çıkış parametreleri ayarlanır. 
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3 T-LPR100 CİHAZ KULLANIMI 
T-LPR100 endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış , yüksek çözünürlüklü bir 

Dijital Bant Kantarı cihazıdır.En belirgin özelliği ise Modbus Protokolünü kullanarak tüm iç 

parametrelerine uzaktan erişim ve değiştirebilme olanağı sunmasıdır. 

• Yüksek iç çözünürlük(24 bit) 

• Dijital filtreleme 

• LCD ekran 

• Saniyede 3200 ölçüm MODBUS RTU/ASCII haberleşme protokolü 

• RS232 ve RS485 haberleşme 

• IP-66  

• İzole edilmiş dahili besleme devresi 

• Elektriksel olarak izole edilmiş haberleşme hattı 

• 1 röle çıkışı 

• 1 Mekanik sayıcı çıkışı(Röle) 

• 2 adet 0-10V analog giriş 

• 1 adet 4-20mA analog çıkış modülü(16 bit) 

• 8 adet optik izoleli dijital giriş 

• Kullanıcı ayar ve kalibrasyon bilgilerini tutan Eeprom hafıza 

• Süre işlemleri için kullanılan ve toplam bilgilerinin saklandığı RTC ünitesi 

• 3 adet toplam göstergesi(2 sıfırlanabilir ve 1 sıfırlanamaz) 

• Kolay ayarlanabilen menü seçenekleri ve kalibrasyon 

• 160mV/V' a kadar sensör girişi yapabilme imkanı 

• Sensör çıkışına uygun kazanç ayarı 

• 10 yük hücresine kadar bağlanabilme 

• Uzaktan kontrol ve parametre ayarlarının yapılabilir olması 

• 0.3Hz -1kHz sinyal aralığında Enkoder girişi 
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4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 
Farklı kullanımlar için ek olarak; 

4.1 Bağlantı Kutusu(Junction Box): 

Birden fazla yük hücresinin T-LPR100 cihazına bağlanması durumunda yük hücreleri 
bağlantılarının toplandığı modül gerekecektir. 
 

  

4.2 Bilgisayar(PC):Bilgisayar kullanılacaksa ya da aynı zamanda hem T-LPR100 üzerinden 

hem de PC üzerinden gösterge değerleri okunacak ise standart özelliklere sahip bir bilgisayar 

gerecektir. 

4.3 Minimum Konfigürasyon:P100MHz işlemci, 8Mb RAM, 500Mb hard-disk ve en az 

bir adet RS232 port. 

T-LPR100 

Doğruluk Sınıfı 0.5 

Giriş DC volta:±5V 

Cihaz Besleme 24V DC ±%20 

Ölçüm hızı 3840 örnek/saniye 

Ekran Duyarlılığı 1/100.000 

Ekran LCD(128X64 piksel) 

Haberleşme RS-232/RS-485 

Yük Hücresi 10VDC'DE 250mA(10 

yük hücresi) 

Kalibrasyon bilgisi  
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 Ek olarak eğer bir NETWORK ağı varsa , bu ağ grubu ile bağlaşımı sağlayacak bir NETWORK 

adaptör(Ethernet) kartı gerekecektir. 

4.4 RS232/485 Çevirici:Haberleşme ortamı olarak RS485 kullanılacak ise bilgisayar ile 

cihazlar arasında uyumluluğu sağlayan 232/485 çevirici kullanılacaktır. 

NOT:Birden fazla cihazla aynı hat üzerinden haberleşme yapılabilmesi için RS485 haberleşme 

kullanılır.Ayrıca uzun mesafeli haberleşme durumunda tek bir cihaz da olsa mesafeden dolayı 

RS485 haberleşme yapılmalıdır.50 metreye kadar haberleşmelerde RS232, 50 metreden daha 

fazla mesafeler için ise RS485 hattı kullanılır. 

 

5 EKRAN GÖRÜNÜMÜ 

 

 

6 HAFIZA 
Tüm toplam bilgileri ve diğer kalıcı bilgiler cihaz üzerindeki Real-Time Clock biriminde 

saklanırlar.Enerji kesilmesi durumlarında bu bilgilerin kaybolmaması için T-LPR100 içerisinde 

bir pil devresi bulunmaktadır.Cihazın üretim tarihi ve kalibrasyon tarihlerine ait bilgileri 

Eeprom hafızasında saklanır.Kalibrasyon sırasında, kalibrasyonu yapmakta kullanılan PC 

programı tarafından yeni kalibrasyon tarihi otomatik olarak kalıcı hafızaya kaydedilecektir. 
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7 CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI 
T-LPR100 cihazının içerisindeki klemensler yardımıyla gerekli bağlantılar yapılacaktır.Her bir 

klemensin önünde nereye bağlanacağı yazılıdır.Buna göre klemensler soldan sağa doğru 

numaralandırılacak  olursa her birinin anlamı aşağıdaki gibidir: 

1.POWER+  :24V Besleme gerilimi(DC beslemede + uç) 

2.GROUND  :Cihazın gövdesi için topraklama 

3.POWER (LINK)  :Enkoder girişi için + uçtur. 

4.GROUND (LINK):Enkoder girişi için toprak ucudur. 

5.COMM1 Rx:RS485  ve RS232 için kullanılan haberleşme ucudur. 

6.COMM1 Tx: RS485  ve RS232 için kullanılan haberleşme ucudur. 

7.COMM1 GND:RS232 için kullanılan uçtur.(-) 

8.COMM2 Rx: RS485  ve RS232 için kullanılan uçtur. 

9.COMM2 Tx: RS485  ve RS232 için kullanılan uçtur. 

10.COMM2 GND:RS232 için kullanılan uçtur.(-) 

11.+E(Kırmızı) :+EXC yük hücresi 

12.-EXC(Siyah):-EXC yük hücresi 

13.+I(Yeşil):+Sinyal yük hücresi 

14.-I(Beyaz):-Sinyal yük hücresi 

15.+S :+Sense yük hücresidir.+E ile kısa devre olacak şekilde bağlanır. 

16.-S:-Sense yük hücresidir.-E ile kısa devre olacak şekilde bağlanır. 

17.GND :Yük hücresinin topraklama bağlantısıdır. 

18.Aİ1 :Analog input 1 girişidir. 

19.Aİ2:Analog input 2 girişidir. 

20.I+(Options):4-20mA analog çıkış için (+) besleme uç. 

21.I-(Options):4-20mA analog çıkış için (-) besleme uç. 

22.V+(Options):0-10V analog çıkış için (+) besleme uç. 

23.V-(Options):0-10V analog çıkış için (-) besleme uç 
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Dijital girişler; 

24. C : Topraklama ucudur. 

25. 1 : Enkoder girişi 

26. 2 : Yığın malzeme geçişi START girişi 

27. 3 : Yığın malzeme geçişi Stop girişi 

28. 4 : Toplam Bekletme Girişi 

29. 5 : Besleyici Kantar OTOMATİK MODE 

30. 6 : Besleyici Kantar Ön Tambur Patinaj Girişi 

31. 7: Besleyici Kantar Arka Tambur Patinaj Girişi 

32. 8 : Besleyici Kantar Yan Bantlara Temas Girişi 

Dijital Çıkışlar; 

33. C:Topraklama ucudur. 

34. 1 :Sayaç Çıkışı 

35. 2 :Yığın malzeme Çıkışı 

36. 3 :Besleyici Bant Aktif Çıkışı 

37. 4 : Besleyici Bant Hata Çıkışı 

38. 5 :Besleyici Bant Uyarı Çıkışı 

39. 6 :Kullanılmıyor. 

40. 7 :Kullanılmıyor. 

41. 8 :Kullanılmıyor. 

Cihazın çalıştırılması için öncelikler besleme ve yük hücresi bağlantılarının yapılması 

gerekir.Yük hücresi bağlantısı(Klemens no 11..17 , +E , -E , +I , -I , +S , -S) ve besleme(Klemens 

no 1:POWER+ 2:GROUND) bağlantıları yapıldıktan sonra enerji verilerek cihaz çalıştırılır. 
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8 CİHAZ BAĞLANTILARI 

8.1 Yük Hücresi Bağlantısı 

Yük hücresi bağlantı kablolarında iki adet besleme ve iki adet çıkış kablosu bulunmaktadır. 

Cihaza bağlantı için kullanılan yük hücresi kabloları 4 ya da 6 uçlu olabilmektedir.4 uçlu yük 

hücresi kabloları kullanıldığı takdirde SENSE olarak kullanılan uçlar(TURUNCU veya MAVİ) 

bulunmayacağından cihaz bağlantı klemensleri üzerindeki +Sense(+S) ucu ile +Besleme(+E) 

ucu ve -Sense(-S) ucu ile -Besleme(-E) ucu kısa devre edilir. 

Yük hücresi kablosunda bulunan renkler ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 

6 uçlu yük hücresi kablosu için: 

RENK             ANLAM 

Kırmızı          +BESLEME 

Siyah             -BESLEME 

Yeşil              +SİNYAL 

Beyaz            -SİNYAL 

TURUNCU     -SENSE 

MAVİ              +SENSE 

Birden fazla yük hücresi içeren uygulamalarda cihaza gelen yük hücresi kablosu bağlantı 

kutusundan(Junction Box) gelir. 

NOT: 4 kablolu yük hücresi bağlantısı için -S:-E , +S:+E uçlarını kısa devre etmeyi unutmayınız. 

Yük hücresi uçlarının bağlantısının doğru bir şekilde yapıldığına emin olduktan sonra cihaza 

enerji veriniz. 
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8.2 Cihaz Bağlantıları 
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8.3 Dijital Girişler 

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 

 

 

 

8.4 Enkoder Girişi 
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8.5 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. 
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9 AYARLAR 

9.1 Kullanım 

9.1.1 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. 
 

 

9.1.2 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 

 

9.2 Cihaz Ayarları 

Cihazla ilgili ayarların bulunduğu menüdür. 

 9.2.1 Dil Seçimi 

Cihaz dil seçimidir. İngilizce/Türkçe seçimleri vardır. 
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9.2.2  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. 

9.2.3  Yürüme Adımı 

Ekran yürüme adımıdır. 

9.2.4  Maksimum Kapasite 

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

9.2.5 Ses Ayarı 

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

9.2.6 Ekran Işık 

LCD ekran arka plan ışığı açma kapama seçimidir. 
  

9.2.7 Fabrika Ayarları 

Fabrika ayarlarına dönmek için kullanılır. 
 

9.2.8 Versiyon Güncelleme 

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

9.3 Bant Ayarları 

9.3.1 Boyutlar 

9.3.1.1  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. 

9.3.1.2 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 kullanılmış 
ise; 
Enkoder Çevre = 2*pi*r = pix147= 461.81mm olup, Pulse başına 461.80/50 = 9.236mm 
mesafe kat edilecektir. 
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9.3.1.3 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. 

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. 

 

9.3.1.4 Sabit Hız 

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

9.3.1.5 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. 
 

9.3.1.6  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. 

9.3.2 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. 
 

 

9.3.2.1 Minimum Debi 

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

9.3.2.2 Maksimum Debi 

Cihazın kullanılacağı maksimum debi değerdir. Bu değerin üzerine inildiğinde ekranda "MAK" 
ibaresi belirir. 
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9.3.2.3 Katsayı1 

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

9.3.2.4 Katsayı2 

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

9.3.3 Sıfırlama 

9.3.3.1 Sıfır Bölge 

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

9.3.3.2 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. 
 

9.4 Kalibrasyon 

9.4.1 Titreşim 

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

9.4.2 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. 

 

9.4.3 Sıfır Kalibrasyon 

 Cihaza enerji verildikten sonra F4 tuşuyla ana menüye giriniz.Menü ekranında tuşlar 
yardımıyla (F3) Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 tuşu ile onaylayınız.Kalibrasyon 
menüsüne girdikten sonra tuşlar yardımıyla(F3) Sıfır Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 tuşu 
ile onaylayınız.Sıfır kalibrasyon menüsüne girdikten sonra karşınıza Evet ve Hayır seçenekleri 
gelir.Evet seçeneğini seçiniz ve F4 tuşu ile onaylayınız.Sıfır kalibrasyon bandın boş formunun 
cihaza tanıtılması işlemidir.Sıfır kalibrasyon menüsünde kalibrasyon işlemi yapmadan önce 
bandın boş ve üzerinden malzeme geçişi olmadığına emin olunuz ve sıfırlama işlemi boyunca 
müdahale edilmemesini sağlayınız .Bant tur süresi kadar cihaz sayma işlemini başlatır.Sayma 
işlemi sayesinde cihaz bandın formunu öğrenecektir.Sayma işlemi tamamlandıktan sonra sıfır 
kalibrasyon işlemi bitmiş olacaktır. 
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 9.4.4 Yük Kalibrasyon 

Cihaza enerji verildikten sonra F4 tuşuyla ana menüye giriniz.Menü ekranında tuşlar 

yardımıyla (F3) Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 tuşu ile onaylayınız.Kalibrasyon 

menüsüne girdikten sonra tuşlar yardımıyla(F3)  Yük Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 tuşu 

ile onaylayınız. Yük kalibrasyon menüsüne girdikten sonra karşınıza Evet ve Hayır seçenekleri 

gelir.Evet seçeneğini seçiniz ve F4 tuşu ile onaylayınız.Yük kalibrasyonu bant üzerine 

konulacak referans ağırlığın cihaza tanıtılması işlemidir. Yük kalibrasyonu için ağırlığını 

bildiğimiz referans ağırlığı loadcellin üzerine tam oturacak şekilde yerleştiriyoruz.Sonra menü 

içinde loadcellin üzerine koyduğumuz referans ağırlığı menüdeki ekrana yazıyoruz.F4 tuşu ile 

kiloyu onaylıyoruz.Bant tur süresince cihaz sayar ve kalibrasyon işlemi devam eder.Sayma 

işlemi bitince yük kalibrasyonu tamamlanır.Bant tur süresince sayarken bandın çalışır 

durumda olması gerekmektedir. 

9.4.5 Katsayı Kalibrasyonu 

Cihaza enerji verildikten sonra F4 tuşuyla ana menüye giriniz.Menü ekranında tuşlar 

yardımıyla (F3) Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 tuşu ile onaylayınız.Kalibrasyon 

menüsüne girdikten sonra tuşlar yardımıyla(F3)  Katsayı Kalibrasyon menüsüne geliniz ve F4 

tuşu ile onaylayınız.Katsayı kalibrasyonunun amacı yük kalibrasyonu yapıldıktan sonra bant 

üzerinden geçen malzemenin gerçek kilosu ile indikatör üzerinde çıkan kilo arasında 

oluşabilecek olan kilo farklarını kalibre etmektir.Katsayı kalibrasyonu yapmak için bandın 

üzerinden geçirilen gerçek kilo/indikatör üzerindeki kilo ilişkisi sonucunda ortaya çıkan kilo 

değeri katsayı1 ve katsayı2 değerleri içerisindeki katsayı değerleri ile çarpılarak sonuç 

bulunur.Bu şekilde katsayı kalibrasyonu tamamlanmış olur. 

9.4.6 mV/V Test 

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

9.4.7 Debi Filtre 

Debi hesabında kullanılır. Buradaki filtre oranında anlık debi filtrelenerek hesaplanır. 
Standart olarak 5 seçiniz. 

9.5 Haberleşme Ayarları 

Haberleşme ayarları menüsüdür. Cihazın iki ayrı seri haberleşme portu vardır. Her bir port 
ayarları aşağıda verilmiştir. 

9.5.1  COMM1 

Birinci haberleşme portu ayarlarıdır. Ek haberleşme arayüz (RS232/485) seçimi için Jumper 
ayarları başlığına bakınız. 
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9.5.1.1 MODBUS No 

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

9.5.1.2  RTU/ASCII 

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

9.5.1.3 BaudRate 

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

9.5.1.4 Seri Çıkış 

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

9.5.2 COMM2 

9.5.2.1 Baudrate 

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

9.5.2.2 Seri Çıkış 

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

9.5.3 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..) 

9.5.4  Haberleşme Jumper Ayarları 

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

9.6.1 Röle Çıkışları 

Röle çıkışlarının ayarlandığı bölümdür 
 

9.6.2 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. 
  

9.6.3 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. 

 

9.7 Analog Çıkış 

Analog çıkış ayarlarının yapıldığı menüdür. 
 

9.7.1 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. 
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9.7.2 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. 

 

9.7.3 Analog 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. 
 

9.7.4 Analog 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. 

9.7.5 Analog 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. 
 

9.7.6 Analog Bitiş 

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

9.8 PID Ayarları 

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

9.8.1 P Katsayı 

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

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

9.8.3 Örnekleme Zamanı 

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

9.8.4 İntegral Zamanı 

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

9.8.5 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 
 

9.8.6 Alarm Minimum 

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

9.8.7 Alarm Maksimum 

Analog çıkış tipi olarak "Besleyici" seçildiği durumda PID kontrol için Alarm verme üst % 
değeridir. 
*Sadece WF tipi cihazlarda geçerlidir. 
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TEKNİK BİLGİ 
Tartı Köprüsü 
Tartı köprüsü bant üzerine etkiyen yükü algılayarak yük hücresine ileten mekanik 
konstrüksiyondur. 
 
 
TAKOMETRE(İLETİM BANDI HIZ ALGILAYICI) 

Çapı belli olan bir kasnağın iletim bandına doğrudan bağlanmasıyla , 360 derecelik tam bir 
dönüşün sinyal olarak iletilmesi, yani alınan mesafenin geçen zamana bölünmesi prensibiyle 
bant hızının bulunmasıdır.Bu bilgi direkt olarak kontrolöre iletilir.Yapısı toz, nem ve tüm 
harici etkenlere karşı korunmalıdır. 
Tekerlek:Çelik 
Çıkış:10 pulse/devir(Düşük bant hızlarında daha yüksek pulse/devir sayılı takometreler 
kullanılabilir) 
 

 
BAĞLANTI KUTUSU(JUNCTİON BOX) 
 

                                                                                                                       

Marka : TUNA 
                                                                                                                      
Model :T-JB 
                                                                                                                      
Koruma:IP 65 
                                                                                                                     
Gövde:304 Paslanmaz Krom 
                                                                                                                     
Menşei:Türkiye 
 

 

TUNA j Box Bağlantı Kutusu yük hücrelerinden gelen sinyallerin bir araya getirilmesini ve bu 
sinyallerin indikatöre gönderilmesini sağlar. 
 
 
 

YÜK HÜCRESİ 
 

Marka : TUNA 
Model :  SP4 
Kapasite: 50-100-150-200-300-500kg 
Koruma :  IP66 
Gövde : Alaşımlı Alüminyum 
Ölçüm sınıfı: C3 
Hata: %0.02 
Menşei: Türkiye 
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TERMİNOLOJİ 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



37 
 

 

PERİYODİK BAKIM,SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ 

Bant kantarı hassas bir ölçme elemanıdır ve çevresi ile birlikte çalışır.Bu nedenle bant kantarı 

uygulaması yapılmış bir taşıyıcı bant artık daha özenli bir bakım gerektirmektedir.Tartı 

performansının sağlanması için bu bakım şarttır. 

GÜNLÜK BAKIM 

-Bant yüzeyinin temiz olmasına ve bant ruloları üzerinde yapışan malzeme bulunmasına 

dikkat ediniz. 

-Takometre tekerinin bant yüzeyine bastığını ve bantla birlikte senkronize olarak döndüğünü 

kontrol ediniz. 

AYLIK BAKIM 

• Rulo ve rulo grupları yağlayınız. 

• Bant gerginliği ve kaymasını ayarlayınız.Bandın tartım köprüsü ile arasındaki mesafe 

bant üzerinde yük yokken 1-2mm arasında olmalı,bant yüklüyken ise tartım 

köprüsünün algılama yapabilmesi için temas etmelidir.Bant kayması için gerekli 

tedbirleri alınız. 

• Motor redüktör grubunun periyodik olarak bakımının yapılmasına ve bant hızınızın 

bakım öncesi ve sonrası aynı değerlerde olmasına dikkat ediniz. 

YILLIK BAKIM 

• Sistemin kalibrasyonu yapılmalıdır. 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Bant kalkışlarında kurallara uyulmalı, 

• Bant köprüsü üzerinde ve civarında kaynak yapılmamalı 

• Bakım anında tartı köprüsü aşırı yüklemelerden korunmalıdır. 

• Bantta bulunan herhangi bir ek ya da yama tartı hassasiyetini olumsuz etkilemektedir. 

• Tartım yapılacak bant rüzgara maruz açık bir alanda ise tartı köprüsünün her iki 

tarafında tartı köprüsünün başlangıç ve bitiş noktalarından birer metre uzaklıktan 

başlayacak ve bitecek şekilde rüzgarı engelleyecek panellerle koruma altına alınması 

gerekmektedir. 

• Bandın gergi sisteminde yapılacak yeni bir ayar kalibrasyon işleminin tekrarlanmasını 

gerektirmektedir. 

• Bant kantarınızın elektrik aksam panosunun korumalı bir alanda olması 

gerekmektedir.Toprak hattınızın da bağımsız olarak çekilmesi gerektiğinden aynı 

hatta başka cihazların bağlanmamasına özen gösteriniz.  
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HATA KODLARI 

Hata 001 – Aşırı yük hatası. Kapasiteyi kontrol edin yada yükü azaltın. 

Hata 005 - Loadcell olmadığını gösteren hatadır. Loadcell bağlantısı kontrol edilmelidir. 

Loadcell takılmalıdır. 

 

 

SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 

1)Göstergede görüntü yok ve arka plan ışığı yanmıyorsa ne yapılmalıdır? 

Enerji bağlantıları kontrol edilmelidir. Enerji olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 

2)Cihaz bağlı olduğu elektronik aygıt(PC,PLC) ile haberleşmiyorsa ne yapılmalıdır? 

Kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Haberleşme parametreleri kontrol edilmelidir.  

 

3)Cihaz ağırlık ölçmüyorsa ne yapılmalıdır? 

Kalibrasyon işlemleri yapılmalıdır. Bağlantılar kontrol edilmelidir. 

 

4)Cihazın tuşları çalışmıyorsa ne yapılmalıdır? 

Servis ile iletişime geçilmelidir. 

 

5)Yeterince ağırlık olmasına ve ağırlık göstergesinin (kg) çalışmasına rağmen t/s göstergesi 

her zaman "0" gösteriyor.Toplam artmıyor.Ne yapılmalıdır? 

Cihaza takometreden hız bilgisinin gelip gelmediği kontrol edilmelidir. 

Cihaz nokta, hassasiyet ayarları kontrol edilmelidir. 

 


