
  

 معرفي و كاركرد دستگاه .1

كاربرد اين دستگاه . باشد عدد لودسل و خروجي آنالوگ مي 4يك دستگاه اندازه گيري وزن با قابليت اتصال تا  Bolter TR‐USBدستگاه 
  .تبديل خروجي لودسل به خروجي استاندارد آنالوگ دارند استهاي اتوماسيون صنعتي كه نياز به  در انواع پروژه

  .م از طريق كامپيوتر را دارداين دستگاه امكان تنظيم از طريق خود دستگاه و همچنين تنظي
  است كه همراه دستگاه نبوده و بايد تهيه گردد) چاپگر USBمانند كابل ( Deviceاستاندارد  USBبراي اتصال به كامپيوتر نياز به كابل * 
  هاي مورد نياز براي اتصال به كامپيوتر به فروشنده مراجعه نماييد جهت دريافت فايل* 

 اطالعات فني .2

 اطالعات اتصال لودسل  اطالعات اتصال آنالوگ  تغذيهاطالعات 

 VDC 10‐0  انواع خروجي  ولت 18تا  AC 12منبع تغذيه 
4‐20 / 0‐20 
/ 0‐24 mA 

 عدد 4  حداكثر تعداد لودسل

بار در مقاومت  حداقل  ولت 24تا  DC 16منبع تغذيه 
  ولتاژ حالت

حداقل مقاومت داخلي   كيلو اهم 10
  لودسل

 اهم 350

بار در مقاومت  حداكثر  ميلي آمپر 200  جريان تغذيه حداكثر
  آمپراژ حالت

 DCولت  5  ولتاژ تغذيه لودسل  اهم 400

  ها و اتصاالت كليدها، چراغ .3

 روش استفاده .4

 متصل نماييد 25تا  6شماره  Loadcellعدد لودسل از يك مدل را با مطابقت سيم بندي لودسل با شكل باال، به اتصاالت  4تا  1 -1

 )ACولت  18تا  12يا  DCولت  24تا  16(مثبت و منفي بودن تغذيه مهم نيست . متصل نماييد 2و 1به اتصال تغذيه مناسب را  -2
در اين حالت مقاومت دستگاه . وصل كنيد 4و منفي را به شماره  3، مثبت را به اتصال شماره )VDC 10‐0( براي خروجي ولتاژ - -3

 در غير اين صورت محدوده نهايي دريافت ولتاژ كمتر خواهد شد. باشدكيلو اهم  10دريافت كننده ولتاژ بايد بيش از 

در اين حالت . وصل كنيد 4و منفي را به شماره  5، مثبت را به اتصال شماره )mA 24‐0 / 20‐0 / 20‐4( براي خروجي آمپراژ -
  ده نهايي دريافت آمپراژ كمتر خواهد شددر غير اين صورت محدو. اهم باشد 400مقاومت دستگاه دريافت كننده آمپراژ بايد كمتر از 

 )انجام شودكامپيوتر تنظيمات  USBبا اتصال دستگاه به پورت و يا (با استفاده از روش تنظيم دستگاه را تنظيم و كاليبره كنيد  -4
 استفاده نماييد و دستگاه را مجددا كاليبره كنيد P4تا  P1در صورت نياز به گوشه گيري از پتانسومترهاي  -5

  به كامپيوترUSBاتصال

  تغذيهاتصال 

  خروجي آنالوگ

  ها اتصال لودسل

 كليدهاي تنظيم

 هالودسلپتانسيومتر تنظيم 

  هاي راهنماي تنظيمچراغ

"راهنماي استفاده"  



 روش تنظيم .5

 را رها كنيد ENTERكليد . شود روشن مي LED3. را نگه داريد و بعد دستگاه را روشن كنيد ENTERكليد  .باشدخاموش   دستگاه -1

  :است احلمرمقادير و نشان دهنده  در تمام مراحل حالت * 

  : چشمك زن  : خاموش  : روشن
  به مرحله بعد برويد ENTERمقادير را تغيير دهيد و با كليد  SPANو  ZEROدر تمام مراحل با كليدهاي * 

 :نوع خروجي آنالوگ -2

  ولت 10خروجي صفر تا : 0 

   آمپر ميلي 20تا  4خروجي : 1 

  آمپر ميلي 20خروجي صفر تا : 2

   آمپر ميلي 24خروجي صفر تا : 3
 

  )تنظيم شود 1مقادير بيشتر مقدار صفر و براي  2mv/vهاي با خروجي تا  براي لودسل: (محدوده ولتاژ لودسل -3

  : ولت ميلي+ 10تا -10 ورودي: 0

 : ولت ميلي+ 20تا -20 ورودي: 1

 

  )تر است هرچه اين عدد بيشتر باشد نوسان وزن كمتر و سرعت دستگاه پايين: (فيلتر نوسانات وزن -4

  را فشار دهيد ENTERبراي ديدن مقدار كليد . است ها به صورت LEDشكل 

0 :  1 :  2 :  3 :  

4 :  5 :  6 :  
 )اي نباشد روي لودسل هيچ بار اضافه: (كاليبره صفر -5

 ها تا پايان عملياتLEDشكل . نگه داريد و سپس رها كنيد ثانيه 2را  ZEROبراي تنظيم صفر كليد . است ها به صورتLEDشكل 

  گردد مجدد به حالت قبل باز مي ثانيه 5و پس از حدود  تبديل شدهبه صورت  ثبت
  )بايد وزن دقيق آن معلوم باشد. وزنه مورد نظر را روي لودسل قرار دهيد( :وزن كاليبره -6

ها تا پايان عمليات به LEDشكل . نگه داريد و سپس رها كنيد ثانيه 2را  SPANبراي ورود كليد . است ها به صورتLEDشكل 

  .شود ميتبديل صورت 
مقدار را كم و زياد كرده تا تنظيم مورد  SPANو  ZEROو با كليدهاي  خروجي آنالوگ دستگاه را بخوانيد )مولتيمتر( با يك وسيله اندازه گيري

  .نظر بدست آيد
  گردد در زمان فشار دادن كليدها روشن مي LED2شود و  سريعتر مينگه داشتن كليدها باعث تغيير 

ثانيه  5و پس از حدود تبديل شده ها تا پايان عمليات ثبت به صورت LEDرا فشار دهيد شكل  Enterدر پايان تنظيم كليد 
  گردد مجدد به حالت قبل باز مي

  شود دستگاه به حالت عادي كاري وارد مي ENTERبا فشار دادن كليد 


