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  راهنماي ايمني
  :به موارد زير دقت شود SK4 / SK4-ANAبراي استفاده ايمن از دستگاه 

هاي توزين ديجيتال دارند  افرادي كه تخصص و اطالعات الزم را در زمينه راه اندازي و استفاده از سيستم اين راهنماي استفاده براي -١
دستگاه بايد حتما توسط  تعمير و نگهداري بهره برداري، نصب، راه اندازي، تنظيم، كاليبراسيون، جابجايي دستگاه،. تنظيم شده است

 افراد داراي صالحيت صورت پذيرد

قبل از جوشكاري . شود ي كليه قطعاتي كه به نحوي به سيستم توزين متصل باشند، باعث آسيب جدي به دستگاه ميجوشكاري رو -٢
 ها را از ديگر اجزا جدا كنيد دستگاه و لودسل

 بايد از موارد ايمني مناسب براي مهار آن استفاده گردد. تواند آسيب جدي به دستگاه وارد سازد رعد و برق نيز مي -٣

ضمنا مراقب برق باقيمانده در . دستگاه به برق متصل است به هيچ عنوان به ترانس و اتصاالت مربوط به آن دست نزنيدزماني كه  -۴
 قطعات الكترونيكي داخل دستگاه حتي پس از قطع كردن برق اصلي باشيد

از آسيب به دستگاه امكان خطرات  به غير. هاي جانبي جدا جلوگيري كنيد از ريختن مايعات روي دستگاه، اتصاالت و همينطور دستگاه -۵
 برق گرفتگي نيز وجود دارد

در غير اين صورت امكان اختالل در كاركرد . را به بدنه آن متصل كنيد) اتصال زمين(حتما در زمان استفاده از دستگاه سيم ارت  -۶
 ميليمتر باشد 1قطر سيم ارت بايد حداقل . دستگاه و حتي آسيب وجود دارد

اين سيم را قبل از همه . وصل باشد سيم ارت بايد دائم. ، قبل از وصل يا قطع كردن آنها برق اصلي را قطع كنيدبراي تمام اتصاالت -٧
 اتصاالت وصل و بعد از همه قطع كنيد
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 از هرگونه اتصال اضافه و يا غير استاندارد به دستگاه جدا خودداري كنيد -٨

ها گرم شوند و ضمنا دستگاه را با توجه به دقت آنها تنظيم  بگذاريد تا لودسلبراي كاليبراسيون، سيستم توزن را پانزده دقيقه روشن  -٩
 كنيد

 :استفاده از دستگاه بايد در محيط مناسب باشد -١٠

، بخارها و گازهاي غبار و گرد، ريزش مايعات :بدون محيط/ درصد  60تا  40رطوبت بين / درجه سانتيگراد  40تا  5درجه حرارت بين 
 هاي الكترومغناظيش، امواج راديويي با قدرت باال ميدانباال،  ، لرزشصنعتي

 

  درباره اين دفترچه راهنما
براي متخصص نصب و همچين  SK4 / SK4-ANAاين دفترچه راهنما به منظور تنظيم و استفاده از دستگاه نشان دهنده وزن مدل

  :شود ميهاي زير توضيح داده  كاركردهاي دستگاه در بخش .باشد كاربر دستگاه مي
 توضيح نام بخش

  ها، نمايشگرهاLEDكاربرد كليدها،   نمايشگر و كليد.2
  شود چگونه دستگاه صفر مي  صفر كردن.3,1
  استفاده شودگرها چگونه از نمايش  اطالعاتنمايش .3,2
  اندازي شود چگونه پروژه اتوماسيون عمومي راه  حالت اتوماسيون.4,3
  هاي تركيب مواد راه اندازي شود  چگونه پروژه  حالت بچينگ.4,4
  كنترل شود چگونه يك دستگاه پركن ظرف  حالت پركن.4,5
  چگونه يك دستگاه پركن ظرف در حال حركت با دقت باال كنترل شود حالت پركن ديناميكي.4,6
  شودچگونه از حداكثر نيرو نشان داده شده از آن براي كنترل استفاده  حالت پيكومتر.4,7
  شود گيري يه شده از مخزن اندازهچگونه مقدار بار تخل  حالت تخليه مخزن.4,8
  كنترل شودكيسه دستگاه پركن چگونه   كيسه پركن.4,9

  به صورت آنالوگ اتصال برقرار شود PLCهايي مانند  چگونه به دستگاه  *خروجي آنالوگ.5
  اتصال سريال برقرار شودهايي مانند كامپيوتر  چگونه به دستگاه خروجي سريال.6

  شود چگونه عدد وزن چاپ مي چاپ.3,3
  دستگاه و روش رفع عيب يخطاها  خطاها و عيبيابي.7
  راهنماي جامع متخصص نصب براي تنظيم و كاليبره كردن دستگاه  **راهنماي فني نصب.8

  .دوجود دار ANAمدل در تنها و  استن مورد انتخابي يا* 
  در صورت عدم تخصص الزم وارد اين بخش نشويد. شود از كار افتادن دستگاه ميتنظيم اشتباه باعث ** 

 

  راهنماي خواندن حروف. 1
  :گردد ارائه مي و عاالئم توان حروف التين را به صورت كامل در اين دستگاه نشان داد، جدول زير براي كمك به خواندن حروف چون نمي

  

VOHA  
WPIB  
XQGC  
YRKD  
ZSLE  
?TMF  
- U N G  
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  نمايشگر و كليد. 2

  
  نمايشگر. 2,1

دهد و نمايشگر پايين موارد مختلف مانند مقدار مجموع، خروجي آنالوگ يا تعداد بچ را نمايش دهد  نمايشگر بااليي وزن را نشان مي
  )DSPMD.3منوي (
 

  ها چراغ. 2,2
  بخش مرتبط شرح نام  چراغ
 Power  روش استفاده. 3  در زمان روشن بودن دستگاه اين چراغ روشن است  
 Relay  هاي خروجي و ورودي رله. 4  شود با ورود به حالت فرمان رله اين چراغ روشن مي  
  هاي خروجي و ورودي رله. 4   1رلهروشن در زمان فعال بودن  1 
  هاي خروجي و ورودي رله. 4   2رلهروشن در زمان فعال بودن  2 
  هاي خروجي و ورودي رله. 4   3رلهروشن در زمان فعال بودن  3 
  هاي خروجي و ورودي رله. 4   4رلهروشن در زمان فعال بودن  4 

 
 كليدها. 2,3
  بخش مرتبط شرح نام كليد

Zero  
Esc 

  صفر كردن.3,1  صفر كردن

 
Set 
Left  ها تنظيم وزن فرمان. 4,1  هاي فرمان رله تنظيم وزن  

 
Start  
Up ورود به حالت رله. 4,2  ورود و خروج حالت رله  

 
Menu  
Enter  5 / تست. 3,4 / چاپ. 3,3 / نمايش اطالعات. 3,2  ورود به منوها .

  راهنماي فني. 8 / خروجي آنالوگ
  

كليدها در حالت تنظيم و منو. 2,4
  :براي حركت در منوها) الف
 Left (Set)و  Up (Start)كليد : هاي يك شاخهحركت در منو -

 Enter (Menu)كليد : يا پارامتر شاخهزير به يك ورود   -

 Esc (Zero): شاخه يه شاخه اصلي يا خروج از حالت منوخروج از يك زير  -

  توان آنرا تغيير داد شود و مي در زمان ورود به يك پارامتر، چشمك زن مي* 
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  :براي تنظيم پارامترها) ب
 Left (Set)و  Up (Start)كليد : تغيير مقدار پارامتر -

 Enter (Menu)كليد : تاييد مقدار پارامتر و جلو رفتن -

  Esc (Zero): لغو تغيير پارامتر و خروج -
  :پارامترهاي عدديو تمام ) 4,1بخش (ها  تنظيم وزن فرمان براي) ج

  )شود مي 0دوباره  9بعد از ( Up (Start)كليد : زياد شدن عدد چشمك زن -
 Left (Set)كليد : تغيير عدد چشمك زن -

  Enter (Menu)كليد : و جلو رفتنمقدار عدد تاييد  -
 Esc (Zero)كليد : و خروج تغيير عدد لغو -

 
  كليد منو. 2,5

  .شود استفاده مي Menuبراي استفاده از امكانات و همينطور دسترسي به تنظيمات دستگاه از كليد 
1. PRINT (Print) چاپ عدد وزن 
2. RESET (Reset) صفر كردن تعداد بچ 
3. DSPMD (Display Mode) تعيين حالت نمايشگر پايين 
4. D-A (Analog Output) تنظيمات خروجي آنالوگ ورود به   

4.1. MODE (Analog Output Mode) حالت خروجي 
4.2. TEST (Analog Test)تست آنالوگ 

5. CAL (Weight Calibration) ورود به حالت كاليبراسيون وزني 
5.1. CEL (Maximum Load-cell Output) محدوده خروجي لودسل 
5.2. ZERO (Calibrate Unload Zero) براسيون يتنظيم صفر كال  
5.3. SPAN (Calibrate Load Span) تنظيم نقطه استاندارد 
5.4. SAVE (Calibration Save) ذخيره اطالعات كاليبراسيون 

6. PAR (Weight Parameters) ورود به تنظيم پارامترهاي وزني 
6.1. DP (Decimal Points) نقطه اعشار 
6.2. DIV (Interval Divisions) زينه 
6.3. RANG (Maximum Weight Range)   تظرفي 
6.4. FLTR (Filter)   رفيلت 
6.5. AZT (Auto Zero Tracking) محدوده صفر  رفيلت   
6.6. AZP (Auto Zeroing) صفر در زمان روشن شدن 

7. SERIAL (Serial Parameters) به تنظيمات پورت سريال  دورو   
7.1. MODE (Serial Port Mode) خروجي سريال  تحال   
7.2. STRN (Serial String Type) رشته خروجي سريال  عنو   

8. RELAY (Set-point Parameters) به تنطيم پارامترهاي فرمان رله  دورو   
8.1. MODE (Set-point Mode) فرمان رله تحال   
8.2. INPT (Input Command Mode) فرمان ورودي  تحال   
8.3. ARS (Auto Relay Start at Power-up) شدن خودكار رله  لفعا   
8.4. PULS (Relays in Pulse Mode) پالس  به صورترله  نفرما   
8.5. RELY (Relay Mode in Normal State) رله تحال   
8.6. ASK (Asking Batch Number) از تعداد بچ  شپرس   
8.7. BTCH (Default Batch Number) بچ پيش فرض  دتعدا   
8.8. ACS (Auto Calibration at Batch Start) خودكار  متنظي   
8.9. AZS (Auto Zero at Batch Start) كردن در آغاز هر بچ  رصف   
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8.10. ACM (Auto Correction Mode) تصحيح خودكار  تحال   
8.11. OMT (Remain Material Omit) بار حذف شده تخليه  رمقدا   
8.12. DLY (Delay Between to Batch) بين دو بچ  فتوق   
8.13. RSD (Read Scale Delay) براي تصحيح خودكار  فتوق   

9. TEST (Total Test) به حالت تست  دورو   
9.1. DISP (Display Test) نمايشگر  تتس   
9.2. RELY (Relay Test) ها  رله تتس   
9.3. INPT (Input Test) وردي فرمان  تتس   
9.4. KEY (Key Test) تست كليدها 
9.5. A-D (Display Load-cell Voltage) ورودي لودسل  شنماي   
9.6. D-A (Display Analog Output) خروجي آنالوگ  شنماي   
9.7. SER (Send the Model Name to Serial Port) سريال  تتس   

 

  روش استفاده. 3
تنظيم گردد و سپس توسط كاربر مورد بهره برداري قرار راهنماي فني نصب . 8دستگاه بايد توسط متخصص نصب و با كمك بخش 

  .گيرد
شود و پس از آن  پس از آن مدل دستگاه ظاهر مي. گردد شود و دستگاه تست مي روشن مي) P )Powerبا روشن كردن دستگاه چراغ 

  .شود وارد حالت نمايش وزن مي
  .اگر دستگاه در هر كدام از مراحل متوقف شد و وارد حالت نمايش وزن نشد به متخصص نصب مراجعه كنيد

 
  :صفر كردن. 3,1

است كه بايد توسط متخصص نصب  12V DCروش ديگر صفر كردن فرمان ورودي . شود مي صفر دستگاه )Zero( 0با زدن كليد 
  .تنظيم شده باشد

  )AZP .6.6 مراجعه به راهنماي فني نصب. (شود فعال باشد دستگاه زمان روشن شدن خودكار صفر مي Automatic zeroingاگر 
  

  :اطالعاتنمايش . 3,2
. دهد موارد مختلفي را نمايش مي Display Modeبا توجه به پارامتر دهد و نمايشگر پايين  ر باال همواره مقدار وزن را نشان مينمايشگ

  :مقادير قابل تنظيم. بشويد DSPMD.3را بزنيد و وارد  Menuبراي دسترسي به اين پارامتر كليد 
1- BATCH (Batch Number):  

كليد  RESET.2را بزنيد و روي  Menuبراي صفر كردن اين عدد كليد . دهد هاي انجام شده را نشان مي نمايشگر پايين تعداد بچ
Enter را بزنيد.  

2- D-A (Analog Output):  
نالوگ هستند هايي كه فاقد خروجي آ در مدل. شود گيرد در نمايشگر پايين نمايش داده مي مقداري كه بر روي خروجي آنالوگ قرار مي

  .شود ولي خروجي در دستگاه وجود ندارد نيز اين عدد نمايش داده مي
3- TOTAL (Total Weight):  

نمايشگر پايين همان عدد وزن ) ورود به حالت رله.4,2بخش (و حالت رله خاموش باشد، زماني كه دستگاه در حالت عادي توزين باشد 
شود با توجه به  باشد مقداري كه در نمايشگر پايين نشان داده مي زماني كه دستگاه در حالت رلهاما . دهد را مشابه نمايشگر باال نشان مي

  :متفاوت است) تنظيم پارامترهاي رله و فرمان ورودي.8,4,1بخش ( Mode.8.1تنظيم 
  )مشابه نمايشگر باال(عدد وزن : )4,3بخش ( حالت اتوماسيون -
  )ه نمايشگر باالمشاب(عدد وزن ): 4,4بخش (حالت بچينگ  -
  )مشابه نمايشگر باال(عدد وزن ): 4,5بخش (حالت پركن  -
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  )مشابه نمايشگر باال(عدد وزن ): 4,6بخش (حالت پركن ديناميكي  -
  حداكثر وزن خوانده شده): 4,7بخش ( پيكومترحالت  -
  مقدار بار تخليه شده): 4,8بخش ( تخليه مخزنحالت  -
 )مشابه نمايشگر باال(عدد وزن ): 4,9بخش ( كيسه پركنحالت  -

  
  چاپ. 3,3

روي  .را بزنيد Menuكليد به دستگاه وصل كنيد و ) اتصال سريال.8,2,4بخش (يك پرينتر داراي پورت سريال را با كابل مناسب 
1.PRINT  كليدEnter (Menu) 7.1 اگر پارامتر. را بزنيد.MODE  روي مقدارPRINT  تنظيم خروجي سريال.8,4,3بخش (باشد (

  .شود اعداد نمايشگر باال و پايين چاپ مي
  تست. 3,4

  .بشويد TEST.9و وارد  را بزنيد Menuكليد 
  شرح عنوان پارامتر

9.1.DISP شود نمايش داده مي  9تا 0شود و اعداد  ها روشن مي تمام چراغ  تست نمايشگر و چراغ  
9.2.RELY با زدن كليد   ها تست رلهEnter براي خروج . شوند ها و چراغ آنها به ترتيب روشن مي رله

  .را بزنيد Escكليد 
9.3.INPT نمايش از ) اتصال فرمان ورودي.8,2,6بخش (اعمال فرمان ورودي با   تست وروديNO  به

YES شود تبديل مي  
9.4.KEY براي خروج كليد . شود با زدن هر كليد نام آن نمايش داده مي  تست كليدهاEsc را بزنيد.  
9.5.A-D شود نمايش داده مي) به ميلي ولت(شود  مقدار ولتاژ كه از لودسل دريافت مي  تست ورودي لودسل .  
9.6.D-A نداشتن در صورت (شود  مقدار خروجي كه بايد خوانده شود نمايش داده مي  تست خروجي آنالوگ

  )شود ولي خروجي وجود ندارد خروجي آنالوگ نيز اين مقدار نمايش داده مي
9.7.SER گيرد اوم روي پورت سريال قرار مينام و مدل دستگاه به صورت مد  تست خروجي سريال .  

  :اطالعات آرايش
 Baud Rate: 9600 / Data Length: 8 / Stop bit: 1 / Parity: non 

  
  و وروديهاي خروجي  رله. 4

  :وزن پارامترهاتنظيم . 4,1
  )كليدها در حالت تنظيم و منو.2,4با كمك بخش . (را به ترتيب تنظيم كنيد P4و  P1 ،P2 ،P3و پارامترهاي  را فشار دهيد Setكليد 

اين پارامترهاي وزني كاركردهاي مختلفي دارند و ) تنظيم پارامترهاي رله و فرمان ورودي.8,4,1بخش ( Mode.8.1با توجه به تنظيم 
توضيح  P4و  P1 ،P2 ،P3با عنوان پارامترهاي  4,9تا  4,3هاي  در بخشاين پارامترها . پارامتر باشد 4ممكن است تعداد آنها نيز كمتر 

  .شود داده مي
  
  :ورود به حالت رله. 4,2

  :پذير استطريق امكان  3در اين دستگاه ورود به حالت رله از 
باشد،  YESروي ) تنظيم پارامترهاي رله و فرمان ورودي.ARS )8,4,1.8.3اگر مقدار پارامتر : روشن بودن اتوماتيك حالت رله -1

 .را بزنيد Startبراي خروج از حالت رله كليد . گيرد دستگاه به صورت اتوماتيك در زمان روشن شدن در حالت رله قرار مي

 .را بزنيد Startبراي خروج از حالت رله كليد .  شود دستگاه وارد حالت رله مي Startبا زدن كليد : روشن كردن دستي حالت رله -2

در صورتي كه مقدار ) اتصال فرمان ورودي.8,2,6(اعمال ولتاژ در اتصال فرمان ورودي  با: روشن كردن حالت رله با فرمان ورودي -3
در اين شرايط ديگر . شود باشد، دستگاه وارد حالت رله مي STARTروي ) رله و فرمان وروديظيم تن.NPT )8,4,1.8.2پارامتر 

 .كند و براي خروج از حالت رله بايد اعمال ولتاژ در اتصال فرمان ورودي قطع شود كار نمي Startكليد 
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تنظيم رله و .MODE )8,4,1.8.1به مقدار پارامتر  ها با توجه فرمان رله. ماند روشن مي Rتا زماني كه دستگاه در حالت رله است چراغ 
  .شود كاركرد آن توضيح داده مي 4,9تا  4,3هاي  متفاوت است كه در بخش) فرمان ورودي

  
  حالت اتوماسيون. 4,3

 وشود  از اين حالت استفاده مي ،كنترل يك پروژه اتوماسيون كه در آن نياز به تشخيص رسيدن وزن به مقادير معلومي باشد براي: كاربرد
  .وجود دارد به صورت مستقل وزن مختلف 4امكان صدرو فرمان رله براي 

  است 4تا  1هاي  مرتبط با رله P4تا  P1پارامترهاي : پارامترهاي وزني
  .دهد رله آن تغيير حالت مي پارامترهابا رسيدن وزن به هر كدام از : مراحل برنامه

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1(: پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE حالت اتوماسيون: 0  حالت فرمان رله  
8.5.RELY حالت رله  OPEN : پارامتر در صورت كمتر بودن مقدار وزن ازP1  تاP4  است و با بيشتر شدن عدد ) خاموش(رله باز

  شود مي) روشن(وزن از پارامتر رله بسته 
CLOSE :ها عكس حالت فوق است كاركرد رله  

  
  حالت بچينگ. 4,4

  .گيرد هاي بچينگ مواد مورد استفاده قرار مي ماده و تخليه مخزن را دارد كه در سيستم 3بارگيري  كنترل اين برنامه امكان: كاربرد
 P3شود و براي پارامتر  مجموع وزن ماده اول و دوم وارد مي P2در پارامتر . وارد كنيد P1وزن ماده اول را در پارامتر : پارامترهاي وزني

  .گردد مجموع سه ماده تنظيم مي
به . شود روشن مي 2خاموش و رله  1رله  P1پس از رسيدن وزن به مقدار . شود براي ماده اول روشن مي 1رله شماره : مراحل برنامه

 4شود و رله  نيز خاموش مي 3رله  رسيد P3وقتي وزن به . شود وشن مير 3خاموش و رله  2رله  P2همين ترتيب پس از رسيدن وزن به 
  .ماند ميتخليه روشن  روشن شده و تا پايان

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE بچينگحالت : 1  حالت فرمان رله  
8.6.ASK  پرسش از تعداد

 بچ
YES : شود زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده ميدر  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH  تعداد بچ پيش
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.8.ACS تنظيم خودكار YES :شود كند و از نظر داخلي تنظيم مي اي مكث مي در آغاز هر بچ جديد دستگاه لحظه  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.9.AZS  صفر كردن در
 آغاز هر بچ

YES :صفر كردن خودكار در آغاز هر بچ جديد  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.11.OMT  مقدار بار حذف
 شده تخليه

گيرد  در زمان تخليه، اگر به ميزان اين پارامتر در مخزن بار باقي مانده باشد، دستگاه آن مقدار را در نظر نمي
 بندد و دريچه تخليه مخزن را مي

8.12.DLY  بچتوقف بين دو  كند كند و بعد بچ جديد را آغاز مي دستگاه صبر مي) به ثانيه(به مقدار اين پارامتر  

  
 حالت پركن. 4,5

امكان پر كردن با دو سرعت براي دقت بيشتر نيز . هاي پركن داراي دو سيستم همزمان پركن است مناسب براي دستگاهاين برنامه : كاربرد
  .در اين برنامه وجود دارد
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. وارد كنيد P2و مقدار نهايي بار مورد نياز را در پارمتر  P1شود را در پارامتر  باري كه بايد سريع بار ريزيمقدار : وزني پارامترهاي
اين برنامه امكان بار  .متصل كنيد 2و دريچه بار ريزي آرام و دقيق را به رله  1ريزد را به رله  اي كه بزرگتر است و سريعتر بار مي دريچه

  .متصل كنيد 4و دريچه آرام دوم را به رله  3كانال همزان را نيز دارد، براي استفاده از اين امكان دريچه سريع دوم را به رله ريزي از دو 
. ريزد شود و بار آرام مي خاموش مي 1رله  P1بعد از رسيدن وزن به . شوند همزمان براي بار ريزي سريع فعال مي 2و  1رله : مراحل برنامه

ر با مانند برنامه فوق، 4و  3و بعد رله  كند صبر مي DLY.8.12دستگاه به ميزان پارامتر . شود مي خاموشنيز  2رله  P2با رسيدن وزن به 
  .دهند انجام مي را ريزي از كانال دوم

 )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
8.1.MODE پركنحالت : 2  حالت فرمان رله  
8.6.ASK  پرسش از تعداد

 بچ
YES :شود در زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده مي  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH  تعداد بچ پيش
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.8.ACS تنظيم خودكار YES: شود كند و از نظر داخلي تنظيم مي اي مكث مي در آغاز هر بچ جديد دستگاه لحظه  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.9.AZS  صفر كردن در
 آغاز هر بچ

YES :صفر كردن خودكار در آغاز هر بچ جديد  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.11.OMT  مقدار بار حذف
 شده تخليه

گيرد  اگر به ميزان اين پارامتر در مخزن بار باقي مانده باشد، دستگاه آن مقدار را در نظر نمي در زمان تخليه،
 بندد و دريچه تخليه مخزن را مي

8.12.DLY كند كند و بعد بچ جديد را آغاز مي دستگاه صبر مي) به ثانيه(به مقدار اين پارامتر  توقف بين دو بچ 

  
  حالت پركن ديناميكي. 4,6

سرعت مختلف براي دقت  3اين برنامه امكان بار ريزي در . هاي شيشه پركن در حال حركت است كاربرد اين برنامه در سيستم: كاربرد
  .باشد هاي انجام شده قبلي مي امكان ديگر اين برنامه تصحيح خودكار مقدار بار ريخته شده با استفاده از بررسي بچضمنا . بسيار باال را دارد
، وزني كه بايد تا آن مقدار بار ريزي با سرعتي كمتر انجام شود P1شود را در پارامتر  مقدار باري كه بايد سريع بار ريزي :يپارامترهاي وزن

متصل  3تا  1هاي  ها را نيز به همين ترتيب به رله فرمان دريچه. وارد كنيد P3و مقدار نهايي بار مورد نياز را در پارمتر  P2در پارامتز 
در صورت روشن بودن پارامتر . شود نيز نمايش داده مي TR3در اين برنامه در مرحله آخر تنظيم پارامترهاي وزني، پارامتر  .نماييد

8.10.ACM )دستگاه اتمام بار ريزي را در زمان رسيدن وزن به  )تصحيح خودكار ،P3-TR3 پارامتر . كند تمام ميTR3  قابل تنظيم
   .گردد چ قبل به صورت خودكار تنظيم مينبوده و بر اساس بار ريزي در ب

 ترشود و بار آرام خاموش مي 1رله  P1بعد از رسيدن وزن به . شوند همزمان براي بار ريزي سريع فعال مي 3و  2و  1رله : مراحل برنامه
 نيز خاموش 3برسد و رله  P3و بار ريزي با سرعت بسيار كم ادامه دارد تا وزن به  شود مي خاموش 2رله  P2با رسيدن وزن به . ريزد مي
كند و مقدار بار  صبر مي RSD.8.13دستگاه به مدت  ACM.8.10در صورت روشن بودن پارامتر  .شود شود و بارگيري تمام مي مي

  .نمايد را تنظيم مي TR3كند و مقدار پارامتر  ريخته شده را بررسي مي

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE پركن ديناميكيحالت : 3  حالت فرمان رله  
8.6.ASK  پرسش از تعداد

 بچ
YES :شود در زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده مي  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH  تعداد بچ پيش
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.8.ACS تنظيم خودكار YES: شود كند و از نظر داخلي تنظيم مي اي مكث مي در آغاز هر بچ جديد دستگاه لحظه  
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NO :گردد اين امكان غير فعال مي  
8.9.AZS  صفر كردن در

 آغاز هر بچ
YES :صفر كردن خودكار در آغاز هر بچ جديد  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.10.ACM  حالت تصحيح
 خودكار

YES :،شود كمي يا زيادي مقدار بارگيري شده، اندازه گيري و در بچ بعد محاسبه مي در پايان هر بچ 

NO :گردد اين امكان غير فعال مي 

8.11.OMT  مقدار بار حذف
 شده تخليه

گيرد  در زمان تخليه، اگر به ميزان اين پارامتر در مخزن بار باقي مانده باشد، دستگاه آن مقدار را در نظر نمي
 بندد مخزن را ميو دريچه تخليه 

8.12.DLY كند كند و بعد بچ جديد را آغاز مي دستگاه صبر مي) به ثانيه(به مقدار اين پارامتر  توقف بين دو بچ 

8.13.RSD  توقف براي
 تصحيح خودكار

كند و بعد مقدار  دستگاه صبر مي) به ثانيه(روشن باشد، به مقدار اين پارامتر  ACM.8.10اگر پارامتر 
 نمايد تصحيح براي بچ بعد را محاسبه مي

  حالت پيكومتر. 4,7
  .باشد اين برنامه براي كنترل دستگاه تست شكستن مواد و اندازه گيري حد اكثر فشار اعمال شده مي: كاربرد

  .شود استفاده مي) حد باال( P2و ) حد پايين( P1افتد از پارامترهاي  اي كه در آن شكست اتفاق مي براي تعيين بازه: پارامترهاي وزني
. دهد نمايشگر باال مقدار وزن فعلي و نمايشگر پايين بيشترين مقدار خوانده شده را نمايش مي. شود روشن مي 1رله شماره : مراحل برنامه

مقدار عدد پيك  .شود خاموش مي 1شود و رله  باشد، عدد پيك تشخيص داده مي P2و  P1در صورتي كه وزن افت كند و مقدار آن بين 
  .ندما روي نمايشگر پايين تا ورود مجدد به حالت رله باقي مي

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE پيكومترحالت : 4  حالت فرمان رله  
  

  حالت تخليه مخزن. 4,8
  سرعت براي دقت باال است 2مناسب براي تخليه از يك مخزن با : كاربرد

اي  دريچه. وارد كنيد P2و مقدار نهايي بار مورد نياز را در پارمتر  P1مقدار باري كه بايد سريع تخليه شود را در پارامتر : پارامترهاي وزني
  .متصل كنيد 2و دريچه تخليه آرام و دقيق را به رله  1كند را به رله  كه بزرگتر است و سريعتر تخليه مي

شود  مي خاموش 1رله  P1شدن بار داخل مخزن به ميزان  با كم. شود ه مخزن روشن ميهمزمان به منظور تخلي 2و  1رله : مراحل برنامه
  .گردد هم خاموش مي 2رله  P2به مقدار و با تخليه 

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE تخليه مخزنحالت : 5  حالت فرمان رله  
8.6.ASK  پرسش از تعداد

 بچ
YES :شود در زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده مي  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH  تعداد بچ پيش
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.12.DLY كند كند و بعد بچ جديد را آغاز مي دستگاه صبر مي) به ثانيه(به مقدار اين پارامتر  توقف بين دو بچ 

  
 كيسه پركنحالت . 4,9

  .باشد هاي كيسه پركن با دو سرعت براي دقت بيشتر مي برنامه مناسب براي دستگاهاين : كاربرد
  .وارد كنيد P2و مقدار نهايي بار را در پارمتر  P1مقدار باري كه بايد سريع بار ريزي شود را در پارامتر : پارامترهاي وزني
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براي نيمه بسته كردن دريچه بارگيري يك  1رله  P1روشن باشد، با رسيد مقدار بار به  PULS.8.4زماني كه پارامتر : مراحل برنامه
براي بستن دريچه كامل دريچه بارگيري يك فرمان وصل و سپس قطع  2رله  P2با رسيد مقدار بار به . دهد فرمان وصل و سپس قطع مي

  .ع براي استفاده در شمارنده خارجي صادي ميكنديك فرمان وصل و قط 3مقدار بار رله در پايان با صفر شدن . دهد مي

  )تنظيم رله و فرمان ورودي.8,4,1: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE كيسه پركنحالت : 6  حالت فرمان رله  
8.4.PULS  به فرمان رله

پالس صورت  

YES :اتمام عمليات باشد، به صورت وصل و قطع به صورت روشن ماندن رله تا ها بجاي اين كه  فرمان رله
  كنند مناسب باشد ها كه به اين صورت كار مي كوتاه مدت است تا براي تعدادي از دريچه

NO :گردد اين امكان غير فعال مي  
8.6.ASK  پرسش از تعداد

 بچ
YES :ودش در زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده مي  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH  تعداد بچ پيش
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.8.ACS تنظيم خودكار YES :شود كند و از نظر داخلي تنظيم مي اي مكث مي در آغاز هر بچ جديد دستگاه لحظه  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.9.AZS  صفر كردن در
 آغاز هر بچ

YES : در آغاز هر بچ جديدصفر كردن خودكار  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.11.OMT  مقدار بار حذف
 شده تخليه

گيرد  در زمان تخليه، اگر به ميزان اين پارامتر در مخزن بار باقي مانده باشد، دستگاه آن مقدار را در نظر نمي
 بندد و دريچه تخليه مخزن را مي

  
  فرمان ورودي. 4,10

توان يكي از دو  در اين دستگاه مي. سازد كنترل دستگاه از راه دور و بدون نياز به كليدهاي دستگاه را فراهم مي ورودي فرمان امكان 
 )8,4,1بخش  INPT.8.2 پارامتر(. را از طريق فرمان ورودي انجام داد )4,2بخش ( رله يا ورود به حالت )3,1بخش ( عمليات صفر كردن

  .باشد مي 8,2,6نحوه اتصال ورودي فرمان در بخش 
 

  )انتخابي(خروجي آنالوگ . 5
نوع  4در اين دستگاه امكان دريافت . را دارد PLCهاي ديگر مانند  امكان خروجي آنالوگ استاندارد براي دستگاه SK4-ANAمدل 

  :خروجي وجود دارد
  DCميلي آمپر  24صفر تا /  DCميلي آمپر  20صفر تا /  DCميلي آمپر  20تا  DC  /4ولت  5صفر تا 

مالحظه  8,2,3نحوه اتصال به اين خروجي را در بخش مراجعه كنيد و  MODE.4.1پارامتر  8,4,2براي انتخاب نوع خروجي به بخش 
  .كنيد

اما تنها مدل ) نمايش اطالعات.3,2(ها امكان نمايش مقدار خروجي آنالوگ كه توسط دستگاه محاسبه شده است وجود دارد  در همه مدل
SK4-ANA باشد داراي خروجي مي.  

امكان قرار گرفتن حداقل و حداكثر خروجي آنالوگ به صورت  SK4-ANA آنالوگ جهت كاليبره كردن دستگاه جانبي با خروجي
  )TEST.4.2منوي  8,4,2بخش ( ازي نيز وجود داردمج
  
  خروجي سريال. 6

به دليل تنوع نوع اتصال در دستگاه جانبي،  .شود ، از اين خروجي استفاده ميRS-232هاي جانبي با پورت سريال  براي اتصال به دستگاه
  .كابل مناسب را بسازيد 8,2,4بخش توانيد با استفاده از  شما مي. باشد كابل مخصوص اتصال سريال همراه دستگاه نمي

، دقت كنيد در صورت روشن بودن اين دستگاه يا دستگاه جانبي، از اتصال و جدا كردن كابل سريال جدا RS-232به دليل ساختار اتصال 
  .در غير اين صورت امكان آسيب جدي به هر دو دستگاه وجود دارد. خودداري كنيد
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  پرينتراتصال به . 6,1
  Baud Rate: 9600 / Data Length: 8 / Stop Bit: 1 / Parity: non :پرينتر را به ترتيب زير انجام دهيدتنظيمات 

  )خروجي سريالتنظيم .8,4,3: (پارامترهاي مرتبط
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

7.1.MODE  حالت خروجي 

  سريال
PRINT :مناسب براي اتصال به پرينتر سريال  

  .شود ميمايشگر باال و نمايشگر پايين عدد ن) چاپ.3,3(با صدور فرمان چاپ 
  
  كامپيوتراتصال به . 6,2 

  Baud Rate: 9600/Data Length: 8/Stop Bit: 1/Parity: non :را به ترتيب زير انجام دهيد دريافت كنندهتنظيمات نرم افزار 
  )تنظيم خروجي سريال.8,4,3: (پارامترهاي مرتبط

  پارامترمقدار   عنوان پارامتر
7.1.MODE  حالت خروجي 

  سريال
OUT :هايي كه ورودي  خروجي سريال به صورت مداوم براي كامپيوتر و ديگر دستگاهRS232 دارند  

7.2.STRN  نوع رشته خروجي
 سريال

TYPE1 : 9600رشته خروجيbps مناسب براي اتصال به كامپيوتر  

 ASCIIاين اطالعات داراي كد مخصوص نبوده و در قالب . نمايد كاراكتري را ارسال مي 8دستگاه به صورت مداوم يك رشته اطالعات 
هاي عمومي  از برنامه يدتوان براي دريافت اطالعت سريال روي كامپيوتر مي. گردد همراه دستگاه هيچ نرم افزاري ارائه نمي. گردد ارسال مي

Terminal Emulator و يا نرم افزار مخصوص خودتان استفاده كنيد.  
  :رشته اطالعات

  توضيح  عنوان
CR (Carriage Return) 1  كاراكترASCII  به عنوان جدا كننده 13شماره  

UP 6 كاراكتر مربوط به اعداد روي صفحه نمايش باال  
DOWN 6 كاراكتر مربوط به اعداد روي صفحه نمايش پايين  

DP 1 مربوط به تعداد نقطه اعشار كاراكتر  
  :شود باشد، رشته زير توليد مي 49و روي نمايشگر پايين تعداد بچ  1.325در صورتي كه روي نمايشگر باال عدد وزن : مثال

(CR)0013250000493 
  اتصال به نمايشگر دوم. 6,3 

  Baud Rate: 1200 / Data Length: 8 / Stop Bit: 1 / Parity: non :تنظيمات نمايشگر دوم را به ترتيب زير انجام دهيد
  )تنظيم خروجي سريال.8,4,3: (پارامترهاي مرتبط

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
7.1.MODE  حالت خروجي 

  سريال
OUT :هايي كه ورودي  خروجي سريال به صورت مداوم براي كامپيوتر و ديگر دستگاهRS232 دارند  

7.2.STRN  نوع رشته خروجي
 سريال

TYPE2 : 1200رشته خروجيbps مناسب براي اتصال به نمايشگر دوم  

  . نمايد كاراكتري را ارسال مي 17دستگاه به صورت مداوم يك رشته اطالعات 
  :رشته اطالعات

  توضيح  عنوان
Separator 9  به عنوان جدا كننده "="كاراكتر  
Weight 8  به عنوان نقطه اعشار "."كاراكتر مربوط به عدد وزن، شامل  

 0001.325========= :شود باشد، رشته زير توليد مي 1.325در صورتي كه عدد وزن : مثال
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 خطاها و عيب يابي. 7
  روش رفع عيب  عنوان نمايش
-OL- اضافه بار  

Over Load 

 با گذاري در حدوده ظرفيت مجاز انجام شود -

  تنظيم گردد RANG.6.3مقدار پارامتر  -
ERR1  خطاي

 كاليبراسيون

 اتصال لودسل كنترل شودسيم  -

 سالم بودن لودسل كنترل شود -

  بارگذاري روي صفحه توزين انجام شده باشد SPAN.5.3بايد در تنظيم  -
وزن نوسان زياد  

 دارد

 سيم اتصال لودسل كنترل شود - نوسان

 سالم بودن لودسل كنترل شود -

  DIV.6.2و  DP.6.1پارامترهاي . دستگاه با دقت مجاز لودسل تنظيم و كاليبره شود -
با زياد شدن بار 

  شود عدد كم مي
 سيم اتصال لودسل كنترل شود - وزن معكوس

 سالم بودن لودسل كنترل شود -

  جهت بستن لودسل كنترل شود -
وزن از عددي 

  رود باالتر نمي
 با گذاري در حدوده ظرفيت مجاز انجام شود -  اشباع ورودي

  را تنظيم كنيد CEL.5.1 مقدار پارامتر -
  
  راهنماي فني نصب. 8

  .هاي توزين ديجيتال، از ورود به اين بخش خودداري كنيد در صورت عدم آشنايي با روش بهره برداري و تنظيم و راه اندازي سيستم
  فني اطالعات. 8,1

 

    كاركرد

 5VDC+  تغذيه لودسل

 اهمي 350لودسل  4حداكثر   تعداد لودسل

  اي مرحله 7  فيلتر نواسانات
 A/D 24bitدقت 

 )نقطه صفر و بارگذاري(اي  دو نقطه  روش كاليبراسيون

  ميلي ولت 20+تا  20-يا  10+تا  10-بين   ولتاژ وردي
 

    شرايط محيط

  درجه سانتيگراد 40تا  5  درجه حرارت كاري
  درصد 60تا  40  رطوبت

 

    نمايشگر و كليد

 Segment LED-7رقمي از نوع  6دو رديف   نمايشگر

  ميليمتر Segment  19-7اندازه 
 Power/Relay Mode/Relays  ها چراغ

 Micro Switchچهار كليد از نوع   كليدها
 

    تغذيه

 DCولت  24تا  12يا  ACولت  220تا  180  ولتاژ مجاز

  ميلي آمپر 1000حداكثر   آمپراژ
 

    خروجي آنالوگ

 16bit  دقت خروجي
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 ميلي آمپر 24-0/  20-0/  20-4: آمپراژ/  ولت 5-0: ولتاژ  خروجينوع 

  اهم 400>: آمپراژ/ كيلواهم  10<: ولتاژ  مقاومت بار
 

    ورودي و خروجي

 DCولت  12يك ورودي   ورودي

  )ولت 220حداكثر (آمپر  1رله  4  خروجي
 

    خروجي سريال

 RS232  نوع

Baud Rate 9600 / 1200 bps 
Data Length 8bit 

Stop Bit 1bit 
Parity Non 
 اتصال به كامپيوتر و چاپگر سريال  كارايي

 

    جعبه

  آلومينيوم  جنس
  ميليمتر 110با عمق  96x96  ابعاد

 نصب در پانل  روش نصب

  )DCتغذيه /خروجي آنالوگ/لوسل(تايي 10كانكتور پيچي   ها اتصال
  )ACتغذيه /فرمان ورودي/ها رله(تايي 12كانكتور پيچي 

  )خروجي سريال(نري پين  9كانكتور 
  

  ها اتصال. 8,2

 
  

 اتصال تغذيه. 8,2,1

  توضيح  عنوان شماره اتصال
  )جهت مهم نيست( DCولت  24تا  DC 12تغذيه  10و  9

 )نيز از همين اتصال وجود دارد ACولت  18تا  12امكان تغذيه با ( 

تغديه  22و  21
220VAC 

 ACولت  220تا  180

در اختيار باشد بايد فقط از اتصال  220VACدر صورتي كه مدل . نوع دستگاه تغذيه شود 2بر اساس مدل تهيه شده، فقط بايد با يكي از 
  .در غير اين صورت امكان سوختن ترانس داخلي دستگاه وجود دارد. جدا خودداري گردد 9و  10استفاده شود و از اتصال به  22 و 21

  .استفاده كرد 10و  9هاي  توان از تمام محدوده ولتاژ ذكر شده در جدول براي اتصال مي 24VDCدر انواع 
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  اتصال لودسل. 8,2,2
  توضيح  عنوان شماره اتصال

1 Shield اتصال شيلد لودسل  
2 -EXC  تغذيه منفي لودسل–Excitation (-Input) 

3 +Signal  خروجي مثبت لودسل+Signal (+Output) 

4 -Signal  خروجي منفي لودسل-Signal (-Output) 

5 +EXC  تغذيه مثبت لودسل+Excitation (+Input) 
  

  )انتخابي( اتصال آنالوگ. 8,2,3
  توضيح  عنوان شماره اتصال

6 Voltage اتصال مثبت خروجي ولتاژ  
7 Ground زمين اتصال(اتصال منفي خروجي جريان و ولتاژ( 

8 Current  جرياناتصال مثبت خروجي 
  

  اتصال سريال. 8,2,4

  
  

  توضيح  عنوان شماره اتصال
2 RX دريافت اطالعات  
3 TX ارسال اطالعات 

5 SG سيگنال زمين 

). و بالعكس(دستگاه دوم وصل شود ) دريافت( RXدستگاه اول به ) ارسال( TXبايد  RS-232سريال  سيم 3روش اتصال استاندارد  در
  .شود ها نيز به هم وصل مي دستگاه) زمين( SGضمنا اتصال 

  :پين 9كابل سريال به كانكتور نقشه 

  
  :پين 25نقشه كابل سريال به كانكتور 

  
   ها اتصال رله. 8,2,5

  توضيح  عنوان شماره اتصال
 1اتصال باز رله شماره   Relay1 14و  13

 2اتصال باز رله شماره   Relay2 16و  15

18 و   17Relay3   3باز رله شماره اتصال 

20 و   19Relay4   4اتصال باز رله شماره 
  

  اتصال فرمان ورودي. 8,2,6
  توضيح  عنوان شماره اتصال

  DCولت  12مثبت تغذيه   12+ 11
12 Com  ولت  12منفي تغذيهDC  
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  وزني تنظيم و كاليبراسيون. 8,3
  .تا لودسل به دماي كاري برسد و سپس اقدام به كاليبراسيون نماييدال لودسل به دستگاه پانزده دقيقه آن را روشن بگذاريد پس از اتص* 
  دشو نشان داده مي{} پيش فرض با مقادير * 
 كليدها در حالت تنظيم و منو.2,4: براي تنظيم از اين بخش كمك بگيريد *

  پارامترهاي توزين. 8,3,1
 .بشويد PAR (Weight Parameters).6 را بزنيد و وارد Menuكليد 

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
6.1.DP 

(Decimal 
Points) 

  .تنظيم انجام شود DIV.6.2با توجه به دقت لودسل و پارامتر . تعداد اعشار مورد نياز را انتخاب كنيد: 4-0  نقطه اعشار
 

6.2.DIV 
(Interval 

Divisions) 

ها  اين دقت نبايد از دقت لودسل. دقت دستگاه را انتخاب كنيد: 100/050/020/010/005/002/001 زينه
  بيشتر باشد

6.3.RANG 
(Maximum 

Weight 
Range) 

اگر وزن از . شود اين عدد حداكثر وزن قابل نمايش است و بر اساس ظرفيت لودسل تنظيم مي: 999999-0 ظرفيت
  گردد ايجاد مي Over Loadاين مقدار بيشتر شود خطاي 

6.4.FLTR 
(Filter) 

  }3{ شود مقدار فيلتر بيشتر باشد نوسان سرعت نمايش دستگاه و نوسان كمتر ميهرچه : 7-0 فيلتر

6.5.AZT 
(Auto Zero 
Tracking) 

فيلتر محدوده 
 صفر

  }1{ شود براي صفر كردن اتوماتيك وزن روي سيستم توزين خالي از اين فيلتر استفاده مي: 0-9

6.6.AZP 
(Auto 

Zeroing) 

صفر در زمان 
 روشن شدن

YES : شود شود به طور اتوماتيك صفر مي بار كه درستگاه روشن ميهر  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي }NO{  

  
  كاليبراسيون وزني. 8,3,2
 .بشويد  CAL (Weight Calibration).5را بزنيد و وارد  Menuكليد 

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
5.1.CEL 

(Maximum 
Load-cell 
Output) 

محدوده خروجي 
  لودسل

10.V : 2براي لودسل با ترخ خروجي تاmV/V 

20.V : 4براي لودسل با ترخ خروجي تاmV/V  
}10.V{  

5.2.ZERO 
(Calibrate 

Unload 
Zero) 

تنظيم صفر 
 كاليبراسيون

 سيستم توزين را خالي كنيد و وارد شويد -1

  ثانيه صبر كنيد تا صفر خوانده شود 5حدود  -2

5.3.SPAN 
(Calibrate 

Load Span) 

تنظيم نقطه 
 استاندارد

درصد ظرفيت  40تا  5بهتر است مقدار بار بيشتر از . روي سيستم توزين بارگذاري كنيد و وارد شويد -1
 باشد

 تاييد كنيد Enterمقدار بار را وارد كنيد و با  -2

  ثانيه صبر كنيد تا بار خوانده شود 5حدود  -3
5.4.SAVE 

(Calibration 
Save) 

ذخيره اطالعات 
 كاليبراسيون

YES :اگر پس از كاليبراسيون اين مقدار انتخاب نشود، كاليبره جديد ثبت . ثبت كاليبراسيون جديد
  .شود نمي
NO :عدم ثبت كاليبراسيون جديد  
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  ها ظيم اتصالتن. 8,4
  شود نشان داده مي{} مقادير پيش فرض با * 
 منوكليدها در حالت تنظيم و .2,4: براي تنظيم از اين بخش كمك بگيريد* 

 ورودينظيم رله و فرمان ت. 8,4,1

  .بشويد RELAY (Set-point Parameters) .8و وارد  را بزنيد Menuكليد 
  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر

8.1.MODE 
(Set-point 

Mode) 

  حالت اتوماسيون: 0  حالت فرمان رله
  حالت بچينگ: 1
  حالت پركن: 2
  حالت پركن ديناميكي: 3
  حالت پيكومتر: 4
  حالت تخليه مخزن: 5
 حالت كيسه پركن: 6

8.2.INPT 
(Input 

Command 
Mode) 

حالت فرمان 
 ورودي

ZERO :شود با فرمان ورودي دستگاه صفر مي  
START :گردد شود و با قطع فرمان خارج مي با وصل شددن فرمان ورودي دستگاه وارد حالت رله مي  

8.3.ARS 
(Auto Relay 

Start at 
Power-up) 

 فعال شدن
 خودكار رله

YES :شود و كليد  شود به طور اتوماتيك وارد حالت رله مي هر بار كه درستگاه روشن ميStart  خارج
  گردد مي

NO :گردد اين امكان غير فعال مي  
8.4.PULS 
(Relays in 

Pulse Mode) 

به فرمان رله 
پالس صورت  

YES :ام عمليات باشد، به صورت وصل و قطع ها بجاي اين كه به صورت روشن ماندن رله تا اتم فرمان رله
  كنند مناسب باشد ها كه به اين صورت كار مي كوتاه مدت است تا براي تعدادي از دريچه

NO :گردد اين امكان غير فعال مي  
8.5.RELY 

(Relay Mode 
in Normal 

است و با بيشتر شدن عدد ) خاموش(رله باز  P4تا  P1در صورت كمتر بودن مقدار وزن از پارامتر : OPEN حالت رله
  شود مي) روشن(وزن از پارامتر رله بسته 

CLOSE :ها عكس حالت فوق است كاركرد رله  
8.6.ASK 
(Asking 
Batch 

Number) 

پرسش از تعداد 
 بچ

YES :شود در زمان ورود به حالت رله اگر به صورت دستي باشد، تعداد بچ مورد نياز پرسيده مي  
NO :8.7هاي پارامتر  به تعداد بچ.BTCH شود دهد و بعد از اتمام آن از حالت رله خارج مي ادامه كار مي  

8.7.BTCH 
(Default 
Batch 

Number) 

تعداد بچ پيش 
 فرض

تنظيم شود، دستگاه تا  0اگر اين مقدار . داشته باشد NOمقدار  ASK.8.6تعداد بچ در حالتي كه پارمتر 
  دهد ها ادامه مي خروج دستي از حالت رله به كار رله

8.8.ACS 
(Auto 

Calibration 
at Batch 

Start) 

  شود كند و از نظر داخلي تنظيم مي اي مكث مي در آغاز هر بچ جديد دستگاه لحظه: YES تنظيم خودكار
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.9.AZS 
(Auto Zero 

at Batch 
Start) 

صفر كردن در 
 آغاز هر بچ

YES :صفر كردن خودكار در آغاز هر بچ جديد  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي  

8.10.ACM 
(Auto 

Correction 
Mode) 

حالت تصحيح 
 خودكار

YES :شود در پايان هر بچ، كمي يا زيادي مقدار بارگيري شده، اندازه گيري و در بچ بعد محاسبه مي  
NO :گردد اين امكان غير فعال مي 

8.11.OMT  گيرد  در زمان تخليه، اگر به ميزان اين پارامتر در مخزن بار باقي مانده باشد، دستگاه آن مقدار را در نظر نميمقدار بار حذف
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(Remain 
Material 
Omit) 

 بندد و دريچه تخليه مخزن را مي شده تخليه

8.12.DLY 
(Delay 

Between to 
Batch) 

ف بين دو بچتوق  كند كند و بعد بچ جديد را آغاز مي دستگاه صبر مي) به ثانيه(به مقدار اين پارامتر  

8.13.RSD 
(Read Scale 

Delay) 

توقف براي 
 تصحيح خودكار

كند و بعد مقدار  دستگاه صبر مي) به ثانيه(روشن باشد، به مقدار اين پارامتر  ACM.8.10اگر پارامتر 
 نمايد تصحيح براي بچ بعد را محاسبه مي

  
  تنظيم خروجي آنالوگ. 8,4,2 

 .بشويد D-A (Analog Output).4را بزنيد و وارد  Menuكليد 

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
4.1.MODE 

(Analog 
Output 
Mode) 

  ولت 5خروجي صفر تا : V.5-0  حالت خروجي
4-20.A : ميلي آمپر 20تا  4خروجي  
0-20.A : ميلي آمپر 20خروجي صفر تا  
0-24.A : ميلي آمپر 24خروجي صفر تا 

4.2.TEST 
(Analog 

Test) 

  شود مقدار پايين خروجي با توجه به تنظيم باال روي خروجي آنالوگ ايجاد مي: LO تست آنالوگ
HI:  شود مقدار باال روي خروجي آنالوگ ايجاد مي  

  
  تنظيم خروجي سريال. 8,4,3
 .بشويد SERIAL (Serial Parameters).7را بزنيد و وارد  Menuكليد 

  مقدار پارامتر  عنوان پارامتر
7.1.MODE 
(Serial Port 

Mode) 

 حالت خروجي

  سريال
OUT :هايي كه ورودي  خروجي سريال به صورت مداوم براي كامپيوتر و ديگر دستگاهRS232 دارند  

PRINT :مناسب براي اتصال به پرينتر سريال  

7.2.STRN 
(Serial String 

Type) 

نوع رشته 
 خروجي سريال

TYPE1 : 9600رشته خروجيbps مناسب براي اتصال به كامپيوتر  
TYPE2 : 1200رشته خروجيbps مناسب براي اتصال به نمايشگر دوم  

  


