
 سيستم توزين كاموس
دستگاهي كه هم اكنون در اختيار داريد ساده ،كامل و در اندازه تابلوئي طراحي و ساخته گرديـده و همزمـان بـا شـما                    

 .صدها مركز صنعتي ديگر در حال استفاده از انواع كنترل توزين ساخت اين واحد توليدي مي باشند
 :گوشه اي از مزاياي اين دستگاه عبارتست از

 .بودن مراحل كاليبره و ثبات كاليبره در مقابل گرما و سرماساده  

 . مرله و بدون نياز به طي مراحل به صورت پيچيده2با انجام كاليبره در  

 . مقدار لودسل10000/1حساسيت توزين با دقت بيش از  

 .داراي دو نوع فيلتر جهت كنترل و يك نوع فيلتر جهت نمايش 

 .ونه براري و وقفه اي زمانيتنظيم تعداد نم: فيلترهاي كنترل 

 ).بدون اخالل در كنترل(وقفه زماني به شرط ثبات : فيلتر نمايش 

 .حتي در حالت غير كاليبره )زينه(تعيين ميزان دقت به صورت نرم افزاري  

 ).بنا به سفارش(قابليت نصب نمايشگر بزرگ در خارج از دستگاه  

 ).بنا به سفارش(روجي توانائي تبديل به كنترلر با هر تعداد ورودي و خ 

 :معرفي عملكرد شاستيهاي دستگاه
 :معرفي عملكرد شاستيهاي دستگاه

 ).شاستيهاي سلكت و كاهش و افزايش دستگاه(نحوه تغيير اعداد : الف
 جهت تغيير اعداد از روش انتخاب اعداد استفاده شده است در اين روش با هر بار فشردن شاستي سلكت 

حـال هـر رقمـي را كـه         ) حالـت انتخـاب   ( راست شروع به روشن و خـاموش شـدن ميكنـد           رقمها يك به يك از سمت     
بخواهيد تغيير دهيد تنها كافي است تا آن رقم را توسط شاستي سلكت بـه حالـت انتخـاب ببريـد و سـپس توسـط                          

 شاستي كاهش 
حال اگر به طور مثـال بخواهيـد تنهـا رقـم دوم را              .                و شاستي افزايش                   مقدار آنرا تغيير دهيد                                        

توسط شاستي سلكت آنرا به حالتانتخاب برده و پس از تغيير دادن آن نياز بـه انجـام هـيچ كـار اضـافه                        .تغيير دهيد   
 .ديگري نيست و مي توانيد با فشردن شاستي پروگرام وارد مرحله بعدي شويد

 يزي و عبور از يك مرحله به مرحله ديگر توسط شاستي پروگرام           ورود به مراحل مختف برنامه ر:شاستي پروگرام
 .امكان پذير مي باشد

 ):ZERO(شاستي سلكت
آن را  ) ZERO(چنانچه به هر دليلي به وزن ظرف لودسل شما اضافه شده باشد مـي توانيـد توسـط شاسـتي سـلكت                     

 .كنيد) پارسنگ(مجددا صفر 
را فشار دهيد كـل وزن بـار موجـود بـر روي آن              ) ZERO(زين اشتباها سلكت    اگر احيانا در حين تو    : GROSSشاستي  

 مجددا وزن صفر شـده مـواد ،بـر روي صـفحه دسـتگاه ،نمـايش داده                  GROSSصفر خواهد شد،در اين حال با فشردن        
 .خواهد شد

SEL 

  

Prg 



نمايش  مي توانيد وزن موادي را كه در آخرين مرحله وزن نموده و سپس صفحه             NETتوسط شاستي   : NETشاستي  
 .را صفر كرده بوديد را مجددا بازبيني نمائيد

 :نحوه اعشاري نمودن عدد
توسـط  ) چـشمك زن  ( و خارج نمـودن از حالـت انتخـاب           65000جهت تعيين اعشار پس از وارد نمودن رقم كلي مثال           

 ).000/65.(ين نمائيديشاستي كاهش مي توانيد محل مميز را تع
 :مراحل كاليبره 

ه كاليبره نمودن نرم افزاري هر نوع لودسل وصل شده به دسـتگاه مـي باشـد و شـما مـي توانيـد                        توانائي اين دستگا  
 .  لودسل هم كفه كاليبره نمائيد4دستگاه را از يك لودسل الي 

PASS: مي باشد را وارد مي نمائيم2000با فشردن شاستي پروگرام ابتدا رمز عبور اوليه كه عدد . 
PASS-NE:    گيري از ورود ديگران بـه مرحلـه كـاليبره حتمـا رمـز عبـور شخـصي خـود را ئـوارد                       در اين مرحله جهت جلو

 .نمائيد،سيستم پس از اين رمز عبور جديد را جهت ورود به مرحله كاليبره لحاظ خواهد كرد
CALB:                     در اين مرحله شما مي توانيد وارد مرحله تنظيمات غير كاليبره شويد و يا اينكه با فشردن شاستي كـاهش و
 .وارد مرحله كاليبره شويد YES به  NOر نوشتاري برنامه ازتغيي

HIGH :                هشدار اضـافه بـار    (در اين رحله بايستي ماكزيمم ظرفيت لودسل را جهت كاليبره و فعال نمودن حاال آالرم (
 .وارد نمائيد

 گـرم   000/65مـثال   ( كيلوگرم را مي توانيد با واحد گرم و سـه رقـم مميـز وارد نمائيـد                   65لودسلهاي كمتر از    :توجه  
 بـدون   2 و يا    1 كيلوگرم بايستي با مقدار اعشاري       65و لودسلهاي با ظرفيت بيشتر از       ) كيلو گرم مي باشد    65معادل  

 .اعشار وارد نمائيد
SPAN) :        جهـت  )زينـه (مشخص نمودن دلخـواه مقـدار تقـسيمات     )9 الي   1تعين دقت اندازه يري بدون محدوديت از

انتخـاب  ( وزن لودسـل انتخـاب نمـود         10000/1تي ايـن عـدد را حـداكثر بـه ميـزان             نمايش وزن مي باشـد كـه بايـس        
 ).تقسيمات بيشتر در برخي از مدلهاي لودسل منجر به پرش مي گردد

CODE:تعيين ضريب تقويت خروجي لودسلGAIN 

سيـستم از   امـا چنانچـه دقـت       . لودسـل وارد نمائيـد     3 را جهت سيستمهاي تـا       2به كاربر پيشنهاد مي گردد ابتدا كد        
گذشته از لـين قاعـده كلـي در ادامـه جـدول اسـتفاده از كـدها بـسته بـه                  .  تغيير دهد  1 را به    2 كمتر شد كد     10000/1

 .موقعيت نيز خواد آمد
در مواقعي كه وزن صفحه قرار داده شده بر روي لودسل و يا لودسـلها بـه نـسبت ظرفيـت لودسـها خيلـي كـم                           : توجه
بـه كـاربر پيـشنهاد مـي     )باشـد  كيلوگرم 50 تن تنها 5/2 شده بر روي چهار عدد لودسل مثال وزن پليت فرار داده  (باشد

 . را نيز مورد آزمايش قرار دهد3 و يا 2گردد كدهاي
  لودسل و باالتر و تك لودسل متصل به سيستم شاهيني 4 جهت اتصال -1كد 
 ).ا جهت كاليبره انتخاب نمايدبه كاربر پشنهاد مي گردد ابتدا اين كد ر.( كد عمومي جهت كاليبره -2كد 
  عدد لودسل1 جهت اتصال -3كد 



 . جهت اتصال لودسل هائيكه درصد خرابي آنها پائين تر بوده و هنوز قابليت كاركرد را دارا مي باشند5 – 4كد 
 :مراحل انجام عمليات كاليبره

UNLOAD :            لتي را توسـط شاسـتي كـاهش و يـا            حـا  2چنانچه براي اولين بار مراحل كاليبره را طي مي نمائيد گزينه
 . تنظيم نموده و شاستي پرورام را فشار دهيدYESافزايش روي گزينه 

 بر روي باسكول برنامه كاليبره      چنانچه پس از اولين كاليبره خواسته باشيد با اضافه نمودن وزنه به وزنه موجود             :توجه  
پس لز عبور از مراحل گفته شده و ورود بـه مرحلـه اول              )جهت رسيدن به حالت ايده ال كاليبره      ( را مجددا تكرار نمائيد   

UNLOAD    حتما گزينه YES       ثبت شده اوليه به گزينه       را جهت حفظ وزن مردهNO  در غير ايـن صـورت      .يده تغيير د
كاليبره شما مخدوش گرديده و با يستي پس از برداشـتن بـار قبلـي از روي لودسـل مجـددا                     پس از عبور از اين مرحله       

 .ره را طي نمائيدمراحل كاليب
در شرايطي مي باشد كه يك بار باسكول با وزنه كمتري كاليبره گرديده و حال مي واهد به دليل بـاال                     اين حالت   : توجه

 .بردن دقت كاليبره بدون برداشتن بار موجود كه مقدار آن را دقيقا مي دانيد عمل كاليبره تكرار نمائيد
LOAD:       ن برنامه مرتبط با كاليبره مي باشد با وارد نمودن رقم وزنه مورد كاليبره         در اين برنامه كه آخرين و مهمتري

 كه به صورت ثابـت چـشمك زن بـر روي نمايـشگر نوشـته شـده                  L، اين رقم بر روي نمايشر سبز رنگ و دركنار حرف            
ن ارقام را   حتما پس از ورود آخرين رقم با فشردن چند بار شاستي سلكت ، حالت چشمك ز               :توجه  (است قرار ميگيرد    

سپس با قرار دادن وزنه مورد نظر برروي باسكول بايستي دو شاسـتي كـاهش و افـزايش را بـه                     )از صفحه خارج نمائيد   
كه پس از چند لحظه مقدار وزنه قـرار داده شـده بـر روي باسـكول نمايـشگر      .صورت هم زمان فشار دهيدو رها نمائيد   

 قرمز رنگ 
 در هنگام فشردن همزمان دو شاستي كـاهش و افـزايش باسـكول مـورد           بايستي توجه داشت كه   (نمايان خواهد شد  

 ).كاليبره داراي لرزش نباشد
همچنـين مـي    .از خروج از برنامـه آزمـايش نمائيـد        حال ميتوانيد با بارگذاري وزنه هاي مختلف دقت باسكول را قبل            

 عنوان مثال در ابتداي كاليبره براي يـك         توانيد با چند نوبت بارگذاري متوالي ميزان دقت كاليبره را افزايش دهيد ،به            
 كيلوگرم وزنه از قبل وزن شده را قـرار دهيـد در ايـن حالـت پـس از فـشردن شاسـتي كـاهش و                           50باسكول يك تن    

افزايش مي توانيد وزنه استاندارد را از روي باسكول برداشته و به همان ميزان وزنه معمولي قرار دهيد حـال مجـددا                      
 را وارد نمائيد و مجددا دو شاستي كاهش و افزايش را فـشار دهيـد                100ا قرار داده و اين بار رقم         كيلو وزنه قبلي ر    50

از آنجـا كـه     . كيوگرم كاليبره شده است و ميتوانيد ايـن روش را چنـدين بـار تكـرار نمائيـد                  100حال باسكول شما تا     .
مقدار حداكثر لودسلها را بارگذاري نمائيد اين روش بـسيار     % 50الي  % 40بايستي براي كاليبره دقيقتر باسكول حداقل       

مفيد بوده و شما مي توانيد با حداقل وزنه استاندارد ، باسـكول خـود را مطـابق حـداكثر مقـدار بـار گـذاري كـاليبره                            
 .نمائيد

رت چـشمك    بـه صـو    SAVEحال پس از اطمينان از دقت باسكول با فشردن شاستي پروگرام و نمايان شدن كلمه                
چنانچـه كـد ورود را وارد نمـوده و وارد برنامـه             .زن تمامي اطالعات داده شده در حافظه ثابت دسـتگاه خواهـد گرديـد             



CALB         شويد مي توانيد در وضعيتي كه كلمه NO    رنگ وجـود دارد شاسـتي پروگـرام را فـشار             بر روي نمايشگر سبز
 :ه عبارتست ازداده و وارد قسمت تنظيمات كاربردي بسيار مهمي شويد ك

HIGH :           جهت استفاده از حداكثر ظرفيت لودسل همواره بايستي در اين برنامه مقدار ظرفيت اسـمي لودسـل را وارد
 .نمائيد

SPAN :           باشد مي توانيد بدون نياز به انجام كـاليبره مجـدد           )زينه  (چنانچه در حين كار نياز به تغيير دقت اندازه گيري
 .ئيدمقدار زينه جديد را وارد نما

TEST) :      در اينبرنامه رقمهـاي نمـايش دادهـشده در نمايـشگر           ) ولتمتر ديجيتالي داخلي سيستم جهت تست لودسل
ولتاژ خروجي در بارهاي مختلف ،كه در صورت سالمت لودسل بايستي به صورت خطي              قرمز رنگ دستگاه معرف مقدار      

  .افزايش داشته باشد مي توانيد از اين برنامه استفاده نمائيد
به دستگاه متصل شده باشند     ) معكوس(به صورت اشتباهي  + SIG-SIG لودسل   چنانچه سيستمهاي خروجي و   : توجه

خروجي لودسل در اين برنامه صفر خواهد بود كه با معكوس نمدن اتصال دو سيم گفته شده در محـل فـيش ورودي                       
 .اهد شدلودسل به نمايشگر،خروجي لودسل بر روي نمايشگر از صفر به رقم تبديل خو

 :فيلترها
FILTER1):  سـرعت   14در اين برنامه جهت تنظيم سرعت نمايش وزن،چهارده كد كـه معـرف              ) جهت سرعت كنترل 

مختلف نمونه برداري از وزن در ثانيه مي باشد ،جهتانتخاب بهترين سرعت نمايش و با توجه به نوع سيستم توزين و                     
 .كاربرد آن در اختيار كاربر قرار داده شده است

FILTER2:                    اين فيلتر جهت جلوگيري از اثر لرزشهاي جانبي بر روي سيستم توزين طراحي گرديده اسـت و عملكـرد آن
جهـت حـصول نتيجـه بهتـر        . رقم ورودي را دارا مي باشد      20بر اساس معدل گيري مي باشد و قابليت معدل گيري تا            

 بـسيار ضـروري مـي       2دي اعدادد به برنامـه فيلتـر         كه براي تعيين سرعت ورو     1الزم است تا با تلفيقي از تنظيم فيلتر         
 تعيين تعداد نمونه هاي معدل گيري شونده داراي اهميت زيادي مي باشـد       كه براي  2باشد و همچنين تنظيم فيلتر      

 .و بر اساس نوع كار خود به نتيجه دلخواه برسيد
 .د عمال اين فيلتر از برنامه حذف مي گرد1 روي عدد 2با تنظيم فيلتر :توجه 

FILTER3 :      اين فيلتر دادراي دو گزينهYESوNO  چنانچه بخواهيد سيستم كنتر شما تنها بر اساس فيلتر         . مي باشد
و اگـر بخواهيـد     .  را انتخـاب نمائيـد     YES باشـد بايـستي گزينـه        2 و   1شما تلفيقي از قيلتر      عمل نموده و سيستم      1

 . را انتخاب نمائيدNO باشد بايستي گزينه 2 و 1سيستم كنترل نمايش دستگاه بر اساس تلفيقي از فيلتر 
YES : 1 و كنترل تنها بر اساس فيلتر 2 و 1نمايش بر اساس. 
NO: 2 و 1نمايش و كنترل بر اساس فيتر. 

 FUNC1&2&3برنامه هاي كاربردي 

FUNC1 :از اين برنامه به دو صورت مي توانيد استفاده نمائيد: 
 .ظه سپاري اوزان مربوط به هر وزن به صورت مجزا مواد با هم و به حاف10مخلوط نمودن تا  -1
 . مواد وزن شده به صورت مجزا10به حافظه سپاري اوزان  -2



 و هـم مجمـوع وزنهـا را توسـط شاسـتي          NETدر هر مورد مي توانيد وزنهاي به حافظه سپرده شده را توسط شاستي              
GROSSبازبيني نمائيد . 
در ايـن   . اد مختلف را پس از توزين هاي مجزا با هـم مخلـوط نمائيـد               مو در بعضي كارها نياز است تا چند      : حالت اول 

جهـت  .  قـرار دهـد    YESگزينه اين برنامه را توسط شاستي كاهش و افزايش روي حالـت             مواقع كافي است تا كاربر      
 گانـه سيـستم صـفر گردنـد مـواد اول را      10 ثانيه نگه داشته تا حافظه هاي    5را به مدت     ZEROستيشروع ابتدا شا  

 نمايشگر را صفر نمائيد با اين كار وزن         ZEROون هاپر توزين ريخته و پس از رسيدن به وزن دلخواه توسط شاستي              در
شماره حافظـه   (صفر شده به حافظه همراه با وزن به حافظه سپرده شده بر روي نمايشگر سبز رنگ نمايان خواهد شد                  

 . بار ديگر نيز تكرار نمائيد9ل را تا شما مي توانيد اين عم) در سمت چپ و ميزان وزن در سمت راست
 GROSS و مجمـوع وزنهـاي بـه حافظـه سـپرده شـده از شاسـتي                  NETجهت بازبيني خانه هاي حافظـه از شاسـتي          

 .استفاده نمائيد
ابت شدن رقـم    ثس از صفر كردن حافظه ها هر بار كه وزني را روي توزين قرار مي دهيد پس از                   پميتوانيد  : ت دوم لحا

قم وزن به حافظه سپرده شده ،و در قسمت سبز رنگ           با اين كار ر   . نمايشگر را صفر نمائيد    ZEROستي  وزن توسط شا  
در پايـان بـا ايـن روش        ).بايستي هر بار پس از برداشتن بار نيز مجددا نمايشگر را صفر نمائيـد             .(نمايش داده مي شود   

 گانـه دسـتگاه     10ن هـر يـك را بـه حافظـه           ه و وز   تـوزين نمـود    - بـار  10صورت جداگانه   مي توانيد چند بار مختلف به       
 وزن هر يك بارهاي وزن شـده   NET مجموع وزن و توسط شاستي       GROSSبسپاريد و در پايان با استفاده از شاستي         

 .را ببينيد
FUNC2: اين برنامه جهت استفاده در دو مورد طراحي گريده است. 

نشدن لودسل مـي شـويد و بـا مراجعـه بـه برنامـه               در مورد برخي از لودسلها در هنگام كاليبره متوجه كاليبره            -1
TEST            و يـا آنكـه مقـدار    )بار مرده اوليـه ( متوجه مي شويد كه در حالتي كه بار اوليه اي بر روي آن قرار ندارد

يد جهت رفع آن كم باشد لودسل از ديد سيستم فاقد خروجي اوليه باب بار كم مي باشد در اين حال مي توان            
 .مه استفاده كنيدمشكل خود از اين برنا

 بوده بايستي به دو صورت كششي و فشاري مورد استفاده قرار بگيـرد              Sدر مواقعي كه لودسل مورد استفاده        -2
نيز مي توانيد اين برنامه را مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد نيـز مـي توانيـد ايـن برنامـه را مـورد اسـتفاده قـرار                              

 تغييـر داده و آن گـاه لـودل را    YES برنامـه را بـه       NOتنها كافي است قبل از اجـراي كـاليبره ،گزينـه            .دهيد
 .كاليبره نمائيد

FUNC3) :       در مواقعي نياز است تا باري را از درون مخزني به صـورت             ) بارريزي كاهشي به دو صورت دستي و اتومات
توزين قرار داده و    توزينشده تخليه نمائيم در اين حال دو گزينه در اختيار داريم راه اول آن كه ظرف را بر روي سيستم                     

و پـس از كـاليبره و بـار    بار ريخته شده در داخل آن را توزين نمائيد و راه دوم آن كه مخزن را بر روي لودسل قرار داده  
در ايـن برنامـه   . ريزي داخل آن، عمل تخليه را به صورت كاهش وزن مورد تخليه از كل وزن درون مخزن انجـام دهـيم    

 كـه مـي تـوان ايـن كـار را بـا تنظـيم گزينـه هـاي         .توماتيك قابل انجام مي باشـد      اين عمل به دو صورت دستي و ا       
HAND و ATUOمربوط به اين برنامه انتخاب نمود . 



كـه دو   نكته مهم آن كه در هر دو حالت دستي و اتومات كاربر بايستي دو سيم به دو خروجي صفر كن خارجي دستگاه                       
متـصل  ) در حالـت عـادي بـاز    (NOسيم را به يك شاستي يا كنتاكت متصل كرده و اين  مي باشند 15و  14ترمينال 

زيـرا از   اين شاستي در هر دو حالتي كه در زير خواهد آمد نقش استارت سيستم را بر عهده دارد و در توضيحات                      . نمايد
 .اين شاستي به عنوان شاستي استارت بار ريزي كاهشي نام برده خواهد شد

زماني كه شاستي بـارريزي كاهـشي دسـتگاه را بـا شاسـتي      ): HANDبرنامه (ستي حالت بارريزي كاهشي به صورت د    
استارت فرمان تخليه شير يا موتور تخليه مخزن با هم كوپل نمائيد،بالفاصله همزمان بـا اسـتارت ،مقـدار وزن داده                     

 نقطه وزني فرمان  از وزن كل مخزن كه بر روي نمايشگر قرمز رنگ وجود دارد كسر گرديده و به عنوانOUT 1شده به 
 عمـل نمـوده و   OUT 1 رقـم رلـه    بر روي نمايشگر سبز رنگ پديدار مي گردد و با برابر شدن مخزن با اينOUT 1رله 

ستارت شـدن   و هر بارهمزمان با ا"اين عمل دائما.  در وضعيت وصل باقي خواهد ماند TEL 1برابر زمان داده شده 
  .شاستي گفته شده انجام خواهد شد

وزن را برابر مقـدار   OUT 1با تنظيم اين برنامه تنها كافيست تا ): AUTOبرنامه (اتوماتيك بارريزي كاهشي حالت 
حـال بـا فـشردن شاسـتي     . متـصل نمائيـد  OUT 1رد تخليه تنظيم نموده و فرمان شير و يا موتور تخليه را به رله مو

بارريزي كاهشي مقدار وزن داده شده به رله فرمان دستگاه از وزن بار درون مخزن كسر گرديده و بر روي نمايشگر سـبز       
 وصل مي گردد و زماني كه بار درون مخزن با مقـدار نمـايش   OUT 1رنگ نمايش داده خواهد شد و همزمان نيز رله 

جهت فرمان مجـدد تنهـا كـافي اسـت تـا      . قطع مي گرددOUT 1 روي نمايشگر سبز رنگ برابر گرديد رلهبرداده شده 
 .صل به دستگاه نمايشگر را فشار دهيد شاستي بارريزي كاهشي مت"مجددا

امـا در حالـت   . قطع بوده و پس از برابر شدن وزن مخزن بـت وزن تخليـه مـي گـردد    OUT 1حالت دستي ابتدا رله در 
 . وصل ، و پس از برابر شدن وزن مخزن با وزن تخليه قطع مي گرددOUT 1اتوماتيك با فرمان استارت رله 

 ورود به تنظيمات رله هاي خروجي نحوه 
دستگاه هاي معمولي سه خروجي پيش بيني شده است كه جهت تنظيم هر يك از آنـان كـد ورودي مجـزا در نظـر                         در  

جهـت تنظـيم   .قرار داده خواهد شـد تيار تان  خ كه پس از هماهنگي با فروشنده كد مربوط به آن در ا            گرفته شده است  
 مـشخص  OUT3 الـي  OUT 1خروجيها عالوه بر وزني كه جهت وصل رله خروجي تنظيم مي نمائيد كه بابرنامه هـاي  

 دت زمـان وصـل مانـدن رلـه پـس از كـاهش وزن درون       جهت تنظيم TEL 3 الي TEL 1گرديده است ،برنامه هاي 
مـي تـوان خروجـي سـوم را بـه           همچنين  . كه با دقت صدم ثانيه فابل تنظيم مي باشد         ظرف با بار تنظيمي مي باشد     

عنوان فرمان نقطه صفر نيز به كار برد كه جهت سادگي در تبديل اين دو حالت دو كد مجزا در نظر گرفته شـده اسـت                          
ه صفر با قابليت تعيين محـدوده وزنـي بـين نقطـه صـفر و                كه با يك كد ،خروجي معمولي و با كد ديگري فرمان نقط           

 10،رله سوم با كـاهش وزن از رقـم    10 روي رقم OUT 3مقدار تنظيمي خواهيد داشت كه به عنوان مثال با تنظيم 
 .وصل و با افزايش وزن از اين مقدار قطع خواهد شد

وزني تنظيم نموده ايد و در       را برابر    OUT اگر   "مثال. مي باشد  OUTصحيح  جهت وارد نمودن ميزان ت    : FALLبرنامه  
 . وارد نمائيدFALLي كمتر از آن باشد تنها كافي است تا آن مقدار را در برنامه عمل بايستي نقطه قطع ،مقدار



رهاي توزين كاموس برنامه مربوط به تنظيمات رله هاي خروجـي بـه دو برنامـه تنظيمـات                  در طراحي هاي جديد كنترل    
 ثابت ،كه شامل تنظيمات رله هاي خروجي به دو برنامه تنظيمات ثابت ،كه شامل تنظيمات برنامه هاي

 3~1 FALL   و TEL1~3 شامل تنظيمات مربوط به وزن رلـه هـاي خروجـي            ،هت هر سه رله و تنظيمات غير ثابت        ج 
OUT1~3            وامـل نيد بـدون نگرانـي از تغييـر سـاير ع           تغيير يافته است در اين حال شما كاربر محترم براحتي مي توا 

  (OUT 1~3)فشردن شاستي پروگرام و ورود به قسمت تنظيمات غير ثابت تنها مقادير وزنها تنظيم شده با دو بار 

 .تغيير دهيدرا  
 را وارد نمـوده تـا وارد قـسمت          3579تنظيم مقادير تنظيمات ثابت پس از فشردن شاستي پروگرام كد ثابت            براي  

 .شويد ~ FALL 1) ٣& (TEL 1~3مربوط به تنظيمات ثابت
 :شناسائي سيمهاي خروجي سيستم طيقه 
به يكديگر  سيمهاي وروديو خروجي لودسل توسط دستگاه اهمتر چهار سيم خروجي از لودسل را نسبت               شناسائي  جهت  

 اهم باشـد دو سـين ورودي و دو سـيمي كـه مقـدار       400كه مقدار آنها نزديك به دو سيمي  :الف .داهم گيري نمائي
 در تمـامي لودسـلها سـيم        "معموال. باشد دو سي خروجي لودسل خواهند بود       370 الي   350مقاومت بين آنها حدود     

مثبت ورودي با رنگ قرمز تعيين گرديده است و سيم بعدي كه به وسيله آزمايش باال به دست مي آيد سيم منفي                      
 چنانچه دو سي مخروجي لودسل را به صورت معكوس بـه دسـتگاه متـصل نمائيـد در برنامـه                     :ب   .ورودي خواهد بود  

UNLOAD     نمايش رقم صفر بدون تغيير و يا نمايش رقمي كه با كمي فـشار بـه لودسـل آن رقـم             -1 با دو حالت 
 .خواهد شدصحيح تودسل اتصال كاهش خواهد يافت برخورد خواهيد نمود كه با تعويض دو سر خروجي ل

 را به يديگر متصل نموده و سپس طبق شكل بـه  EXC & SEN سيمه بايستي ابتدا دو سيم مثبت 6لودسلهاي در 
 .پينهاي مربوطه لحيم نمائيد

 وارد نمائيدوبايـد توجـه      PASS.NEپس از وارد نمودن كد موقت كاليبره مي توانيـد كـد اصـلي را در برنامـه                   :توجه  
 .د،دستگاه به شركت بازگردانده شوداي وارد نمودهداشته باشيد كه در صورت فراموش نمودن كد جديدي كه 

شـما در طـول     چنانچـه   . دستگاههاي توزين اين توليدي داراي سه خروجي نصب شده بر روي دستگاه مي باشد             تمامي  
كار نياز به استفاده از امكانات خروجي دستگاه را داشـتيد بـا فروشـگاهي كـه دسـتگاه را از آن خريـداري نمـوده ايـد                   

 .كد مخصوص دسترسي در اختيارتان گذاشته شود،از هماهنگي و ارائه سريال دستگاهتماس گرفته تا پس 
 
 


