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  مقدمه  1
 هدف دفترچه راهنما 1.1

 با ماژول و برقراری ارتباط کشیسیم،اندازی، نصبالعات موردنیاز برای راهاین دفترچه راهنما تمام اط

 PM-LD01 است. 

  ازیموردن فنیدانش  2.1

 .است موردنیازآشنایی اولیه با مباحث الکتریکی  ،درک این دفترچه منظور به
  

 اعتبار دفترچه راهنما  3.1
 . استاین دفترچه برای این مشخصات معتبر 

Software Hardware       MODEL 

V2.4 V2.0 PM-LD01 

PM-LD01A 
 

 پشتیبانی فنی 4.1

 ر با ما تماس بگیرید :زی هایراهبرای دریافت پشتیبانی فنی از 

  : ایمیلinfo@parsmega.com 

  : 021-91009955تلفن 
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 نکات ایمنی   2

آسیب جدی  و نادیده گرفتن دستورات  ممکن است باعث وارد آمدن غیرمتخصصماژول توسط افراد  اندازیراه
 به ماژول گردد.

 هیچ خطر جانی برای افراد ندارد. مستقیماًاین ماژول 

 . نیست تأییداستفاده از این  ماژول مورد  کندمیکه خطر جانی افراد را تهدید  هاییدستگاهدر 

 توضیحات  3
 توضیحات اولیه  1.3

PM-LD01  اس نمایش و کنترل خروجی های رله را براسباشد، که قابلیت نمایشگر لودسل مییک
ر گرفته نظ را دارد، روش ها و حالتهای مختلف کنترلی برای این منظور در مدهای عملکردی مختلف

 شده است.
 . باشدیم( را دارا PLCو  HMIاین ماژول قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل )

یک سیستم  توانیدمی راحتیبهاست شما  شدهطراحیخاصی که در این ماژول  هایویژگیبا توجه به 
 بسته بندی ساده و دقیق راه اندازی نمود.

 موارد استفاده  2.3
 ، ماژول با توجه به نیاز ها و الزامات انواع ماشین های بسته بندی طراحی شده استاین 

 های کیسه پر کنیماشین 

 بندیبسته هایماشین  

 مشخصات فنی  3.3
  قابلیت ارتباط سریالRS485  ایزوله با پشتیبانی پروتکلMODBUS 

    رنج وسیع بادریت پورتRS485  (230400تا  2400)از 

  7دو ردیف نمایشگرSegment  کاراکتر 6با 

  دارای نمایشگر) LED(  وضعیت 

 ( کلیدهای قابل برنامه ریزی برای فرمان های مختلفTare , Reset Tare , Zero , …) 

      بردارینمونهرنج وسیع 
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  1:100000قرائت وزن با دقت 

  لودسل و حفظ کالیبراسیون تمام لودسل ها 5قابلت تعریف کردن 

 بدون نیاز به کالیبراسیون وزنی کالیبراسیون اتوماتیک 

 5  رلهخروجی دیجیتال 

 3  کننده مصرفورودی دیجیتال با فانکشن های قابل تنظیم توسط 

   ( تست لودسل منظور بهقابلیت نمایش ولتاژ خروجی لودسل) 

  گرادسانتیدرجه  50+ ~ -30رنج دمای کاری 

 نصب   4
 EMCرعایت موارد  1.4

مناسب  برای عملکرد حال این بااست  شده ساختهصنعتی طراحی و  هایمحیطاین محصول برای کار در 
 را بررسی و مرتفع سازید. شودمیکه موجب اختالل در کار ماژول  ی راباید موارد

 شود مواردی که موجب اختالل سیستم می

  الکترومغناطیسمیدان  

 مخابراتی  هایکابل 

 مدارات قدرت  هایکابل 

 مواردی که باید رعایت کرد  2.4
 اتصال زمین مناسب 

 مینان داشته باشد .نمایید از اتصال بدنه تابلو به زمین اطزمانی که ماژول را روی بدنه تابلو نصب می 

  را )محکم ( به زمین اتصال دید . مؤثرتمام قطعات فلزی غیر 

  وارنیشدار به اتصال زمین ،وارنیش آن قسمت را حذف کنید هایسیمزمان اتصال. 

 ی کشمیسروش مناسب 
 بندی نمایید.سیمال ، آنالوگ ( تقمختلف)ولتاژ باال ،تغذیه، سیگن هایگروهسیستم خود را به  هایکابل 

  همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید. 

 ( قرار دهید . اندشدهآنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل )که زمین  هایکابل 
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 هاکابلاتصال شیلد 

 اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید. از 

 . سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد 

 اتصاالت  5
 باشند .می تمام اتصاالت این ماژول پیچی

 متصل شود. Ex- به  Ref–و ترمینال  Ex+به  Ref+سیم باید ترمینال  4نکته: برای اتصال لودسل 
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 ی اتصاالتبندگروه  1.5
 : استگروه اصلی  6تصاالت این ماژول شامل ا

 تغذیه 

 دیجیتال  ورودی 

 دیجیتال هایخروجی 

  سریالRS485 

 خروجی آنالوگ 

 لودسل 

 اتصال تغذیه   2.5
 . است 220V ACتغذیه مناسب برای این ماژول  

 220V AC:   2 , 1ترمینال 

 دیجیتال یوروداتصال   3.5
  استورودی دیجیتال  3این ماژول دارای 

 کاربرد برچسب
DI1  1دیجیتال ورودی 
DI2 2تال ورودی دیجی 
DI3 3تال ورودی دیجی 

DI COM  دیجیتال هایورودیمشترک 
  ولت نیاز است. 24الی  12دیجیتال به سطح ولتاژ  هایورودیبرای فعال کردن 

  است تغییرقابلبا توجه به درخواست مشتری این ولتاژ. 
  ظر انجام تعریف کرد که با فعال شدن آن ورودی عملکرد متنا وانتمیبرای هر ورودی یک عملکرد خاص

 کامل پرداخته خواهد شد. صورت بهبه این موضوع  ورودی دیجیتال منوی. در قسمت شودمی

 فعال خواهند شد. باالروندهدر لبه  هاورودی 
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 کشی به این صورت است:نحوه سیم
  حالتSink (Low active) 

 

 

   حالتSource (High Active) 
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 اتصاالت خروجی   4.5
 است رله ای خروجی دیجیتال 5این ماژول دارای 

 کاربرد برچسب
DO1  1دیجیتال خروجی 
DO2 2 دیجیتال خروجی 
DO3 3 دیجیتال خروجی 
DO4 4 دیجیتال خروجی 
DO5 5 دیجیتال خروجی 

DO COM  دیجیتال خروجیمشترک 
 

  پرداخته خواهد شد. هاآنبه  پارامترهابستگی دارد که در قسمت  مترهاپارابه تنظیم  هاخروجیفعال شدن 

 باشد.می آمپر 3ا خروجی رله ه توان جریان 
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 اتصال لودسل  5.5
 :دارند رازیر امکان اتصال به این ماژول  هایقابلیت بالودسل 

 ولتاژ خروجی (R.O. : )1mV/V ~ 7mV/V 

 ( قبول کردن ولتاژ تحریکExcition Voltage)  :5V 

 هاسایر نام عملکرد برچسب
EXC + ولتاژ تحریک مثبت Input + 

SEN + برگشت ولتاژ تحریک مثبت Ref + 
SIG  + جی سنسوروولتاژ مثبت خر Output + 
SIG  - جی سنسوروولتاژ منفی خر Output - 
SEN - برگشت ولتاژ تحریک منفی Ref - 
EXC - ولتاژ تحریک منفی Input - 

SH شیلد  

 

  استشکل زیر نمای فنی یک لودسل 

 
  سیم کانکتور 4در صورت استفاده از لودسلEXC+   را بهSEN+   وEXC-  را بهSEN- .وصل کنید 

  راه ایمن شدن کابل در برابر نویز اتصال مناسب شیلد به زمین است. بهترینتوجه شود که 

  اتصال زمین  ی کابل بدون شیلد بماند و در همان نقطه شیلد با بست محکم بهانتها مترسانتیتنها چند
 وصل شود.
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 هامنو  6

 صفحه کلید 1.6

ر مشخصات ختلفی دارند. در زیت منوها عملکرد های میباشد که نسبت به موقعکلید می  4دستگاه دارای 
 کنید.ها را مشاهده میکلید

 

 هنگام تنظیم پارامتر یماتداخل منو تنظ خارج از منو تنظیمات هاکلید
 نگه داشتن فشار دادن نگه داشتن فشار دادن نگه داشتن فشار دادن

Menu/Tare Tare * 
ورود به منو 

 تنظیمات
برگشت به منو 

 قبلی
ورود به منو 

 انتخابی
انصراف از تغییر 

 پارامتر
تایید تغییرات 

 پارامتر
◄/Reset 

Tare 
Reset Tare * --- --- --- ارقام  شیفت بین

 پارامتر
شیفت بین 
 ارقام پارامتر

▲/Start Start ** --- به  سریع رفتن رفتن به منو باالتر
افزایش پیوسته  افزایش پارامتر منو باالتر

 پارامتر

▼/Stop  Stop** ---  رفتن به منو
 ترپایین

به  سریع رفتن
کاهش پیوسته  کاهش پارامتر ترمنو پایین

 پارامتر
 .باشدثانیه می 3شتن کلید برای تایید عملکرد مدت زمان نگه دا

ای اطالعات باشد و امکان تغییر آن توسط کاربر وجود دارد. بر*عملکردهای تعریف شده بصورت پیشفرض می
 بیشتر قسمت تنظیمات نمایشگر را مطالعه نمایید.

 متفاوت است. ااین پارامتر ه ضمقادیر پیش فر 2.1های پایینتر از ** در نسخه
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 نحوه کار با منو ها 2.6

د به ثانیه نگه دارید. پس از ورو 3را به مدت  Menu/Tareبرای ورود به تنظیمات باید کلید  -1
ربوط به و م دسته تنظیماتکه اولین شود، در سطر باال نمایش داده می Commعبارت  ،تنظیمات

 باشد.( دستگاه میCommunicationتنظیمات ارتباطی )

 دسته تنظیمات دیگر را انتخاب کرد. ▼/▲توان با کلیدحال می -2

دسته  توان وارد پارامترهای آنمیMenu/Tare پس از انتخاب دسته تنظیمات با نگه داشتن کلید  -3
 تنظیمات شد.

در  1 در سطر باال و ID)ارتباطی( عبارت  Commبا فرض انتخاب و ورود به دسته تنظیمات  -4
 باشد.ارتباط مدباس دستگاه می IDار پارامتر شود. که بیانگر مقدسطر پایین نمایش داده می

 پارامترهای دیگر را انتخاب کرد. ▼/▲توان با کلیدحال می -5

 متر شد.ارتوان وارد ویرایش مقدار آن پامیMenu/Tare کلید پس از انتخاب پارامتر با نگه داشتن  -6

 د کرد.زدن خواهمقدار پارامتر شروع به چشمک  IDبا فرض انتخاب و ورود به ویرایش پارامتر  -7

تر م با ارزشارقا ◄مقدار پارامتر را تغییر دهید و با استفاده از کلید  ▼/▲توان با کلیدحال می -8
 )دهگان، صدگان یا صدم و دهم در اعداد اعشاری( را برای تغییر انتخاب کنید.

ایید. که نمتوانید پارامتر را ذخیره می Menu/Tareکلید پس از تنظیم مقدار مناسب با نگه داشتن  -9
 شود.مینیز به منظور تایید عملیات نمایش داده  Saved Succes عبارت 

 نکات:
نظیمات تتوانید به مرحله قبل برگردید، از منو می Menu/Tareدر هر مرحله با فشار دادن کلید  -

 خارج شوید و یا از ذخیره مقدار پارامتر انصراف دهید.

 Comm->IDتعیین شده است، برای مثال مقدار پارامتر مقادیر پارامتر دارای محدودیت از پیش  -
 انتخاب شود 247تا  1تواند بین مقدار می
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 تنظیمات دستگاه منو 3.6

به توضیح آنها و پارامترهای  ادامه که در  باشددستگاه دارای دسته بندی های مختلفی برای تنظیمات میمنو 
 .بینیمیدر زیر ساختار کلی منوها را م آنها خواهیم پرداخت.

Comm

ID

Baud

Parity

Stop b

RTU AS

Calib

Cal Md

LC Sen

LC Cap

LC Num

Zero En

Cal wt

Tr W

Tr Max

Tr Min

Fil  Fr

Fil Md

Fil Nu

D In

I1 Com

I2 Com

I3 Com

D Out

SP O1

SP O2

SP O3

SP O4

SP o5

DeadW1

DeadW2

DeadW3

DeadW4

DeadW5

Hystr

SP Mod

SP Lev

LST  SP

SP Pro

O1 FRC

O2 FRC

O3 FRC

O4 FRC

O5 FRC

A Out

Type

Src

Mn Scl

Mx Scl

A   Gain

DisSet

Row 1

Frac 1

Step 1

LimEn1

L Lim1

Row 2

Frac 2

Step 2

LimEn2

L Lim2

K1 Com

K2 Com

K3 Com

K4 Com

LED

KG Gr
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COMM )دسته تنظیمات ارتباطی( 

 .رجوع کنید جدول پارامترهای ارتباطبرای اطالع از مقادیر بیشتر به 

 ID (Device ID:)  برای ارتباط مدباس هر دستگاه متصل به باسRS485  باید یکID ر منحص
 .بفرد باشد

 Baud (Baud Rate:)ارتباط سریال  قال اطالعاتسرعت انتRS485 
 Parity (Parity Bit:) سریال  ارتباط بیت توازنRS485 

 Stop b (Stop Bit:) ارتباط سریال بیت توقفRS485 

 RTU AS (RTU/ASCII):  انتخابRTU  یاASCII ریالیا مد نمایشگر ثانویه بودن ارتباط س 
 

Calib )دسته تنظیمات کالیبراسیون( 
 رجوع کنید. جدول پارامترهای کالیبراسیون ادیر بیشتر بهبرای اطالع از مق

 Cal md (Calibration Mode:) رد:برای  هر لودسل امکان کالیبره به دو صورت وجود دا 

 کالیبراسیون اتوماتیک با استفاده از مقادیر برگه کالیبره همراه لودسل  -1
 وزنی با استفاده از وزن مرجع کالیبراسیون   -2

 قرار دهید. 1برابر و برای کالیبره وزنی  0را برابر  CAL mdبرای کالیبره اتوماتیک مقدار 

 را وارد کرد. LC Capو  LC Senپارامتر  دوبرای کالیبره اتوماتیک باید 

 د.ررا طبق دستورالعمل کالیبراسیون وارد ک cal wt برای کالیبره وزنی باید پارامتر

 LC Sen (Load Cell Sensitivity:) ود به مقدار ولتاژی است که لودسل در ماکزیمم ظرفیت خ
یون که در برگه کالیبراس است. mV/Vدهد که واحد آن ازای هر ولت تحریک در خروجی قرار می

 شود.لودسل درج می

 LC CAP (Load Cell Capacity:)  که در برگه کاری لودسل است ظرفیتبیشترین ،
 شود.کالیبراسیون لودسل درج می

 Zero En (Zero Enable :)ام خواهد با ورود به این پارامتر و ذخیره آن عمل صفر کردن انج
جام عمل صفر و فقط ذخیره کردن آن برای ان شد. الزم به ذکر است مقدار پارامتر قابل تغییر نیست

 کردن کافیست.
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 Cal wt (Calibration Weight :) دانید یمباید وزنه مرجعی که جرم دقیق آن را برای کالیبره
 وارد کرده و تایید نمایید.  Calibration Weightدر پارامتر 

 شود.در قسمت راهنمای کالیبراسیون نحوه کالیبره به هر دو روش توضیح داده مینکته: 
 TR w (Tare Weight:)  در این پارامتر امکان مشاهده و ویرایش مقدار وزنTare دارد. وجود 

 Tr Max (Tare Max Limit:)  وزن این پارامتر برای محدود کردنTare ورتی باشد، در صمی
 انجام نخواهد شد. Tareکه وزن نمایش داده شده بیشتر از این پارامتر باشد، عمل 

  Tr Min (Tare min Limit:)  این پارامتر برای محدود کردن وزنTare ورتی صباشد، در می
 انجام نخواهد شد. Tareاز این پارامتر باشد، عمل  کمتراده شده که وزن نمایش د

 Fil fr (Filter Frequency:)  باشد. می آنالوگاین پارامتر فرکانس نمونه برداری از سیگنال
شود. الزم یتوجه شود که مقدار باالتر این عدد سبب افزایش سرعت نمونه برداری و کاهش دقت آن م

 قدار مناسب را انتخاب نمایید.است برای مصارف مختلف م

 Fil nu (Filter Number:) استفاده  نمونه های هر فیلتر از این پارامتر برای تعیین مقدار
-دقت آن می شود. توجه شود که مقدار باالتر این عدد سبب کاهش سرعت تغییرات وزن و باالرفتنمی

 یید.شود. الزم است برای مصارف مختلف مقدار مناسب را انتخاب نما

D in  (ورودی دیجیتال)دسته تنظیمات 
 رجوع کنید. جدول پارامترهای ورودی دیجیتالبرای اطالع از مقادیر بیشتر به 

 I1 com ( 1عملکرد ورودی دیجیتال:)  د.شومنتسب می 1عملکردی که به ورودی دیجیتال 

 I2 com ( 2عملکرد ورودی دیجیتال):  د.شومنتسب می 2عملکردی که به ورودی دیجیتال 
 I3 com ( 3عملکرد ورودی دیجیتال:)  د.شومنتسب می 3عملکردی که به ورودی دیجیتال 

ک پارامتر یتوان یک عملکرد خاص تعریف کرد. برای هر ورودی های دیجیتال میبرای هر یک از ورودی
جام شود کد . برای هر عملکردی که در نظر دارید انتوان مقداردهی کردشده است که میاختصاص داده

 Tare)دی اول عمل آن دستورالعمل را به این پارامتر بدهید. برای مثال در نظر دارید با فعال شدن ورو

دسیمال  4د در این مورد ک) دست آورید را از جدول دستورات به Tareانجام شود ابتدا کد دستور  (
این با فعال  از تا پس شود تنظیم مربوط به ورودی اول پارامترل را در دسیما 4است عدد  است(. کافی

 و در سطح است هباال روندها به لبه توجه شود عملکرد ورودی انجام شود. Tareشدن این ورودی عمل 
 فعال ماندن ورودی به معنای انجام دائمی آن دستور نیست.
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D out دسته تنظیمات خروجی دیجیتال() 
 رجوع کنید. جدول پارامترهای خروجی دیجیتالالع از مقادیر بیشتر به برای اط

 Sp o1(SETpoint 1خروجی:) قایسه گیرد با وزن خالص ممقداری که در این پارامتر قرار می
 شود.اعمال می 1شده و نتیجه مقایسه روی خروجی دیجیتال 

 Sp o2(SETpoint 2خروجی:)  قایسه با وزن خالص مگیرد میمقداری که در این پارامتر قرار
 شود.اعمال می 2شده و نتیجه مقایسه روی خروجی دیجیتال 

 Sp o3(SETpoint 3خروجی:)  قایسه با وزن خالص مگیرد میمقداری که در این پارامتر قرار
 شود.اعمال می 3شده و نتیجه مقایسه روی خروجی دیجیتال 

 Sp o4(SETpoint 4خروجی:)  قایسه با وزن خالص مگیرد میمقداری که در این پارامتر قرار
 شود.اعمال می 4شده و نتیجه مقایسه روی خروجی دیجیتال 

 Sp o5(SETpoint 5خروجی:)  قایسه با وزن خالص مگیرد میمقداری که در این پارامتر قرار
 ود.شاعمال می 5شده و نتیجه مقایسه روی خروجی دیجیتال 

 Deadw1(وزن مردهSETpoint 1:)  وزن مرده مرتبط باSetpoint 1 

 Deadw2(وزن مردهSETpoint 2:)  وزن مرده مرتبط باSetpoint 2 
 Deadw3(وزن مردهSETpoint 3:)  وزن مرده مرتبط باSetpoint 3 
 Deadw4(وزن مردهSETpoint 4:)  وزن مرده مرتبط باSetpoint 4 
 Deadw5(وزن مردهSETpoint 5:)  وزن مرده مرتبط باSetpoint 5 

 بهجود دارد )هوایی بین منبع اصلی و سیستم توزین و فاصله یکدر برخی موارد در سیستم های توزین 
 فاصله هوایی هاپر تا محفظه توزین(. مثال عنوان

ن ببریم ز بیاگویند( می ( Dead Weight)وزن مرده  به اصطالح)که  را درراهبرای اینکه اثر این وزن 
قل وجود یک مقدار مست Set Pointهر  برایاست که  شدهتعبیه یک پارامتر با همین نام در ماژول 

 دارد.
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 ذخیره Set Pointهر نقطه  ییعنی به ازا کندمینیز به ازاء هر پروفایل تغییر  Dead Weightمقدار 
 است. شدهذخیره مستقل  Dead weightیک  شده

 Hystr (Hysteresis:) ها یک برای جلوگیری از بازی کردن خروجیین پارامتر اHysteresis    
موش شدن، که خروجی فعال شد در زمان خا عملکرد به این صورت است که وقتیشده است.  در نظر گرفته

 شود.کم شده و مقایسه انجام می Hysteresisاز مقدار  set pointوزن 

 

 
 

 قرار دهید. 0توانید این مقدار را برابر شما می

 Sp mod مد عملکرد(SETpointها :) 

 ها و وزن خالص وجود دارد. set pointبرای مقایسه  (Mode)حالت  چهار

 Independent : حالت اول) مستقل (

مقایسه  متناظر با خود set pointها تنها با  set pointدر این هر حالت هر خروجی مستقل از دیگر  
ر غیر دکوچکتر باشد خروجی مربوطه فعال و  set pointزن خالص از وزن که مقدار و شود درصورتیمی

 شود.این صورت غیرفعال می

                  Net Weight < Set Point X ->  Outx On  

                  Net Weight > Set Pont X  ->  Outx Off 
 مثال:

Out 1 Net Weight Set Point 1 

on 11 12 
off 13 12 
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 In between:(ایحالت دوم )مقایسه

 شود. بعدی و قبلی مقایسه می Set Pointدر این حالت وزن با مقادیر 

Out 5 Out 4 Out 3 Out 2 Out 1 Comparison 
Off Off Off Off On Net Weight<S.P1 
Off Off Off On Off S.P1<Net Weight<S.P2 

Off Off On Off Off S.P2<Net Weight<S.P3 
Off On Off Off Off S.P3<Net Weight< S.P4 
On Off Off Off Off Net Weight< S.P5 

 

 شرطی(: –حالت سوم )مستقل 
تارت دارد، این این حالت همان حالت اول است با این تفاوت که برای فعال شدن رله ها نیاز به فرمان اس

 ود.شدیجیتال یا ارتباط مدباس ارسال های های روی پنل یا ورودیتواند از طریق دکمهفرمان می

 شرطی(: -حالت چهارم ) مقایسه ای 
تارت دارد، این این حالت همان حالت دوم است با این تفاوت که برای فعال شدن رله ها نیاز به فرمان اس

 ود.شهای دیجیتال یا ارتباط مدباس ارسال های روی پنل یا ورودیتواند از طریق دکمهفرمان می

ا دریافت تعیین شده است( ی Lst SPرله ها پس از فعال شدن آخرین رله )که در متغیر  :1نکته 
 شوند.فرمان استپ خاموش می

 ست.به عنوان استپ تعریف شده ا ▲دکمهبه عنوان استارت و  ▼به صورت پیش فرض دکمه  :2نکته 

 ست.اوان استپ تعریف شده عن به 2ورودیاستارت و به عنوان  1ورودیبه صورت پیش فرض  :3نکته 
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 Lst sp :)ید پس از توانید مشخص کنبا استفاده از این پارامتر می)آخرین رله مورد استفاده
 کدام رله عملیات توزین خاتمه یافته و منتظر فرمان استارت مجدد بماند.

 Sp lev سطح عملکرد(SETpointها :)این ه بها را با مقدار دهی توانید حالت خروجیشما می
 (، معکوس نمایید.Setpoint Levelپارامتر )

 Sp pro پروفایل(SETpointها :) 

 ها است Set pointبرای  پروفایل تعریفاین ماژول  هاقابلیتیکی دیگر از 

واهید چند خکنید ولی شما میو از آن استفاده می ایددادهبه ماژول  Set Point  چهار  تصور کنید
Set Point را فراخوانی کنید. هاآن د و در هنگام نیاز تنهاتنظیم کنی دیگر 

است و از  شدهداده ها به ماژول  Set Pointدر حال کار است  بندی بستهیک ماشین  مثالعنوان به 
رید برای ها دا Set Point به تغییراکنون با عوض شدن محصول شما نیاز شود استفاده میخروجی آن 
 set pointرا انتخاب کنید تا مقادیر  Setpoint Profileپارامتر  کافیست مقدار تنها این منظور،

 جدید جایگزین شوند.

 .(9~0)باشدمی تعریفپروفایل قابل  10در حال حاضر تا 

 O1 Frc (output1 Force:) فاده توان از این پارامتر استمی 1 برای تست خروجی دیجیتال
 ا خاموش کرد.ر گرفتن وزن لودسل خروجی را روشن یبدون در نظتوان کرد، با تغییر این پارامتر می

 O2 Frc (output2 Force :)فاده توان از این پارامتر استمی 1 برای تست خروجی دیجیتال
 ا خاموش کرد.بدون در نظر گرفتن وزن لودسل خروجی را روشن یتوان کرد، با تغییر این پارامتر می

 O3 Frc (output3 Force :)فاده توان از این پارامتر استمی 1 یجیتالبرای تست خروجی د
 ا خاموش کرد.بدون در نظر گرفتن وزن لودسل خروجی را روشن یتوان کرد، با تغییر این پارامتر می

 O4 Frc (output4 Force :)فاده توان از این پارامتر استمی 1 برای تست خروجی دیجیتال
 ا خاموش کرد.گرفتن وزن لودسل خروجی را روشن یبدون در نظر توان کرد، با تغییر این پارامتر می

 O5 Frc (output5 Force :)فاده توان از این پارامتر استمی 1 برای تست خروجی دیجیتال
 ا خاموش کرد.بدون در نظر گرفتن وزن لودسل خروجی را روشن یتوان کرد، با تغییر این پارامتر می
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A Out دسته تنظیمات آنالوگ خروجی() 
 رجوع کنید. جدول پارامترهای خروجی آنالوگطالع از مقادیر بیشتر به برای ا

 Type (Analog Out Type :) شود.یمبرای انتخاب نوع آنالوگ خروجی از این پارامتر استفاده 
 باشند.می 5V , 0~10V , 0~20ma , 4~20ma~0 مدهای خروجی قابل استفاده

 Src (Analog Out Source:) نبع این م شود.با این پارامتر منبع آنالوگ خروجی انتخاب می
 تواند وزن خالص، وزن مرجع و یا رجیستر مدباس باشد.می

 MinSCL (Minimum Scale:) ر این پارامتر مقدار وزنی که به ازای آن آنالوگ خروجی د
زرگتر از بتوان مثبت، منفی و یا مقدار میاین  کند.کمترین مقدار خود خواهد بود را مشخص می

Maximum Scale .باشد 

 MaxSCL (Maximum Scale:) ر این پارامتر مقدار وزنی که به ازای آن آنالوگ خروجی د
کوچکتر از  توان مثبت، منفی و یااین مقدار می کند.مقدار خود خواهد بود را مشخص می بیشترین

Minimum Scale .باشد 

 A  Gain (Analog Gain:)  توان با یمبرای مواردی که نیاز به مقدار دقیق خروجی آنالوگ است
 .تغییر این پارامتر دقت مورد نظر را به دست آورد
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Disset دسته تنظیمات نمایشگر() 
 د.رجوع کنی جدول پارامترهای نمایشگربرای اطالع از مقادیر بیشتر به 

 Row 1 (Row 1:) انتخابشود را  متغیری که باید در سطر اول نمایش دادهتوان با این پارامتر می 
 توان وزن خالص، وزن مرجع و ... را انتخاب کرد.میکرد. برای مثال 

 Frac 1 (Fraction 1:) ی مثال در برا کند.این پارامتر تعداد اعشار متغیر سطر اول مشخص می
و  123دد برای این پارامتر ع 0باشد، درصورت انتخاب  123.456ه برابر ت شدئاگر وزن قرا

 نمایش داده خواهد شد.  123.45برای این پارامتر، عدد  2در صورت انتخاب 

صورت ه عشار بدرصورتی که امکان نمایش تعداد اعشار انتخاب شده وجود نداشته باشد، تعداد انکته: 
 123.456صورت ه باشد ب 3ر مثال باال مقدار پارامتر خودکار اصالح خواهد شد. مثال اگر د

صورت ه ببرسد، عدد  1234.567شود، ولی اگر وزن تغییر کرده و  به مقدار نمایش داده می
 شود.نمایش داده می1234.56

 Step1 (Step 1:)  ر وزن بر کند. مثال اگهای تغییرات نمایشگر را مشخص میپلهاین پارامتر
گرمی  5ه های باشد، افزایش یا کاهش وزن در پل 0.005این پارامتر برابر ، و حسب کیلوگرم باشد

 گرم تاثیری در نمایش نخواهد داشت. 5 زعبارتی تغییرات کمتر اه خواهد بود. ب

  LimEn1 (Limit Enable 1:) امتر این پارامتر برای فعال یا غیر فعال کردن تاثیر پارL 

Lim1 باشد.می 

 L Lim1 (Low Limit 1:) صفر  های زیر مقدار مشخص شده راتوان وزنبا این پارامتر می
 نمایش داد.

وزن  باشد 0.158 باشد و وزن قرائت شده برابر 0.200عنوان مثال اگر مقدار این پارامتر برابر ه ب
ن روی باشد، وز 0.202نمایش داده خواهد شد و اگر وزن قرائت شده  0.000روی نمایشگر 

 شود.ایش داده مینم 0.202نمایشگر 
 شود.نیز صفر نمایش داده می 0.158-های در مثال باال وزن :1نکته 
 اشد.ب 1برابر  LimEn1این پارامتر در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که پارامتر  :2نکته 

 Row 2 (Row 2:)  انتخابود را شنمایش داده  دوممتغیری که باید در سطر توان میبا این پارامتر 
 توان وزن خالص، وزن مرجع و ... را انتخاب کرد.میبرای مثال کرد. 
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 Frac 2 (Fraction 2:) مثال در  برای کند.مشخص می دوماین پارامتر تعداد اعشار متغیر سطر
و  123دد برای این پارامتر ع 0باشد، درصورت انتخاب  123.456اگر وزن قرائت شده برابر 

 نمایش داده خواهد شد.  123.45، عدد برای این پارامتر 2در صورت انتخاب 

صورت ه عشار بدرصورتی که امکان نمایش تعداد اعشار انتخاب شده وجود نداشته باشد، تعداد انکته: 
 123.456صورت ه باشد ب 3خودکار اصالح خواهد شد. مثال اگر در مثال باال مقدار پارامتر 

صورت ه ببرسد، عدد  1234.567قدار شود، ولی اگر وزن تغییر کرده و  به منمایش داده می
 شود.نمایش داده می1234.56

 Step2 (Step 2:)  ر وزن بر کند. مثال اگهای تغییرات نمایشگر را مشخص میپلهاین پارامتر
گرمی  5ه های باشد، افزایش یا کاهش وزن در پل 0.005حسب کیلوگرم باشد، و این پارامتر برابر 

 گرم تاثیری در نمایش نخواهد داشت. 5ت کمتر از عبارتی تغییراه خواهد بود. ب

  LimEn2 (Limit Enable 2:) امتر این پارامتر برای فعال یا غیر فعال کردن تاثیر پارL 

Lim1 باشد.می 

 L Lim2 (Low Limit 2:) صفر  های زیر مقدار مشخص شده راتوان وزنبا این پارامتر می
 نمایش داد.

اشد وزن ب 0.158باشد و وزن قرائت شده برابر  0.200پارامتر برابر بعنوان مثال اگر مقدار این 
ن روی باشد، وز 0.202نمایش داده خواهد شد و اگر وزن قرائت شده  0.000روی نمایشگر 

 شود.نمایش داده می 0.202نمایشگر 
 شود.نیز صفر نمایش داده می 0.158-های در مثال باال وزن :1نکته 
 اشد.ب 1برابر  LimEn2در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که پارامتر این پارامتر  :2نکته 

 K1 Com (Key1 Command:) ( این پارامتر عملکرد کلید اولMenu/Tare را در حالت )
 قرار دارد. Tareفرض برای  صورت پیشه کند. این مقدار بخارج از منوها مشخص می

 K2 Com (Key2 Command:)  دوم این پارامتر عملکرد کلید(/◄Reset Tareرا در حالت ) 
 .قرار دارد Tare Resetفرض برای  صورت پیشه کند. این مقدار بخارج از منوها مشخص می

 K3 Com (Key3 Command:)  نوها را در حالت خارج از م( ▼)این پارامتر عملکرد کلید سوم
 قرار دارد. Startفرض برای  صورت پیشه این مقدار ب کند.مشخص می
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 K4 Com (Key4 Command:)  را در حالت خارج از ( ▲) چهارماین پارامتر عملکرد کلید
 قرار دارد. Stopفرض برای  صورت پیشه این مقدار ب کند.منوها مشخص می

 LED md (LED Mode:)  این پارامتر عملکردLEDت کند، در صورهای نمایشگر را مشخص می
 بودن وضعیت 2و در صورت ها  ورودیعیت بودن وض 1بودن مقادیر پیش فرض و در صورت  0

 دهد.را نمایش میخروجی ها 
 KG Gr (Kg/Gr LED Select:)  برای انتخاب این پارامترLED  .نمایش واحد نمایش است

روی عدد  این پارامتر تغییری شود.بودن گرم انتخاب می 1بودن کیلوگرم و در صورت  0درصورت 
 کند.نمایشگر ایجاد نمی
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 اپارامتره  7

 پارامتر های خواندنی 1.7

 طول نوع متغیر عنوان

پیش  توضیحات آدرس
 خواندن/نوشتن فرض

 Hex Dec 

Model Unsigned int 1 40001 0 0 مدل محصول --- R 

FW Version Float 2 40002 1 1 نسخه نرم افزار --- R 

HW Version Float 2 40004 3 3 نسخه سخت افزار --- R 

Serial Number Unsigned long 2 40006 5 5 شناسه محصول --- R 

Status Unsigned int 1 40008 7 7  وضعیت --- R 

Gross Weight Float 2 40017 10 16 وزن کلی --- R 

Net Weight float 2 40019 12 18 وزن خالص --- R 

ADC Unfiltered Unsigned long 2 40021 14 20 ADC فیلتر نشده   --- R 

ADC Filtered Unsigned long 2 40023 16 22 ADC فیلتر شده   --- R 

Analog In Float 2 40025 18 24 ولتاژ آنالوگ ورودی --- R 

Net Weight (Int) Signed int 2 40027 1A 26 
وزن خالص بصورت غیر 

Float 
--- R 

Analog Out Unsigned int 1 40029 1C 28 مقدار آنالوگ خروجی --- R 

Max Weight Float 2 40053 34 52 بیشینه وزن --- R 

Min Weight Float 2 40055 36 54 وزن کمینه  --- R 

Capture Weight Float 2 40057 38 56 ضبط شده وزن  --- R 

Digital Input Unsigned int 1 40065 40 64 وضعیت دیجیتال ورودی --- R 

Digital Output Unsigned int 1 40066 41 65  خروجیوضعیت دیجیتال  --- R 
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 Modbusپارامتر های ارتباط  2.7

 منو ارتباطیتوضیحات در قسمت 

 طول نوع متغیر عنوان

مدباس آدرس پیش  توضیحات 
 خواندن/نوشتن فرض

 Hex Dec 

Device ID Unsigned int 1 40257 100 256 
ID  مدباس دستگاه  

1~247 
1 R/W 

Baud Rate Unsigned int 1 40258 101 257 

 سرعت انتقال اطالعات

0~10 

0 = 2400 bps 

1 = 4800 bps 

2 = 9600 bps 

3 = 14400 bps 

4 = 19200 bps 

5 = 28800 bps 

6 = 38400 bps 

7 = 56700 bps 

8 = 76800 bps 

9 = 115200 bps 

10 = 230400 bps 

2 R/W 

Parity Unsigned int 1 40259 102 258 

0~2 

0 = None 

1 = Odd 

2 = Even 

2 R/W 

Stop Bit Unsigned int 1 40260 103 259 

0 , 1 

0 = 1 bit 

1 = 2 bit 

0 R/W 

RTU/Ascii Unsigned int 1 40261 104 260 

0~2 

0 = RTU 

1 = Ascii (8bit) 

2 = Ascii (7bit) 

3 = Polling (Remote 

Display) 

0 R/W 
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 ر های کالیبراسیونپارامت 3.7
 کالیبراسیونمنو توضیحات در قسمت 

 

  

 طول نوع متغیر عنوان
پیش  توضیحات آدرس

 خواندن/نوشتن فرض
 Hex Dec 

Calibration 

Mode 
Unsigned int 1 40514 201 513 

 انتخاب نوع کالیبراسیون
0~1 

0 = Automatic Mode 

1 = Weight Mode 

0 R/W 

Load Cell  

Sensitivity 
Float 2 40515 202 514 حساسیت خروجی سنسور 

2.0 

mv/v 
R/W 

Load Cell 

Capacity 
Float 2 40517 204 516 50.0 ظرفیت لودسل Kg R/W 

Calibration 

Weight 
Float 2 40520 207 519 50.0 وزن مرجع کالیبره Kg R/W 

Tare Weight Float 2 40524 20B 523  مقدار وزنTare 0.0 Kg R/W 

Tare Max Limit Float 2 40526 20D 525 
بیشترین حد مجاز اعمال 

Tare 
20.0 Kg R/W 

Tare min Limit Float 2 40528 20F 527 
کمترین حد مجاز اعمال 

Tare 

-10.0 

Kg 
R/W 

Filter Frequency Unsigned int 1 40530 211 529 

اری فیلترفرکانس نمونه برد  

0~20 

0 = 4.7 Hz 

1 = 10 Hz 

2 = 20 Hz 

3 = 30 Hz 

4 = 40 Hz 

5 = 50 Hz 

6 = 60 Hz 

7 = 96 Hz 

8 = 120 Hz 

9 = 150 Hz 

10 = 200 Hz 

11 = 240 Hz 

12 = 300 Hz 

13 = 400 Hz 

14 = 600 Hz 

15 = 800 Hz 

16 = 960 Hz 

17 = 1200 Hz 

18 = 1600 Hz 

19 = 2400 Hz 

20 = 4800 Hz 

5 R/W 

Filter Number Unsigned int 1 40532 213 531 
 تعدادد نمونه برداری فیلتر

1~70 
10 R/W 
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 پارامتر های ورودی دیجیتال 4.7

 ورودی دیجیتالتوضیحات در قسمت منو 

 طول نوع متغیر عنوان

پیش  توضیحات آدرس
 خواندن/نوشتن فرض

 Hex Dec 

DI1 Command Unsigned int 1 40769 300 768 

ها فرمان ورودی  

0~12 

0 = None 

1 = Zero 

2 = Calibration 

3 = Reserved 

4 = Tare 

5 = Tare Reset 

6 = Reset to Factory 

7 = Calibration 

Restore 

8 = Max/Min Reset 

9 = Capture Trig 

10 = Start 

11 = Tare & Start 

12 = Stop 

 

10 R/W 

DI2 Command Unsigned int 1 40770 301 769 12 R/W 

DI3 Command Unsigned int 1 40771 302 770 4 R/W 
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 پارامتر های خروجی دیجیتال 5.7

 منو خروجی دیجیتالتوضیحات در قسمت 

 طول نوع متغیر عنوان

پیش  توضیحات آدرس
 خواندن/نوشتن فرض

 Hex Dec 

Profile Number Unsigned int 1 41025 400 1024 
یل خروجی هاانتخاب پروفا  

0~5 
0 R/W 

SP Mode Unsigned int 1 41026 401 1025 

 انتخاب مد خروجی ها
0~3 

0 = Independent 

1 = In Between 

2 = Conditional  

Independent 

3 =  Conditional In  

Between   

0 R/W 

Active Level Unsigned int 1 41027 402 1026 

 انتخاب حالت خروجی ها
0~1 

0 = Hi Active 

1 = Low Active 

2.0 

mv/v 
R/W 

Set Points Value 

1 
Float 2 41028 403 1027 

وزن تعریف شده برای 
1خروجی   

0.0 R/W 

Set Points Value 

2 
Float 2 41030 405 1029 

وزن تعریف شده برای 
2خروجی   

1.0 R/W 

Set Points Value 

3 
Float 2 41032 407 1031 

وزن تعریف شده برای 
3وجی خر  

2.0 R/W 

Set Points Value 

4 
Float 2 41034 409 1033 

وزن تعریف شده برای 
4خروجی   

3.0 R/W 

Set Points Value 

5 
Float 2 41036 40B 1035 

وزن تعریف شده برای 
5خروجی   

4.0 R/W 

Dead Weight 1 Float 2 41038 40D 1037  1وزن مرده خروجی  0.0 R/W 

Dead Weight 2 Float 2 41040 40F 1039  2وزن مرده خروجی  0.0 R/W 

Dead Weight 3 Float 2 41042 411 1041  3وزن مرده خروجی  0.0 R/W 

Dead Weight 4 Float 2 41044 413 1043  4وزن مرده خروجی  0.0 R/W 

Dead Weight 5 Float 2 41046 415 1045  5وزن مرده خروجی  0.0 R/W 

Hysteresis Float 2 41048 417 1047 0.0 هیسترزیس خروجی ها R/W 

Output Force 1 Unsigned int 1 41050 419 1049  1تحریک مستقیم خروجی  0 R/W 

Output Force 2 Unsigned int 1 41051 41A 1050  2تحریک مستقیم خروجی  0 R/W 

Output Force 3 Unsigned int 1 41052 41B 1051  3تحریک مستقیم خروجی  0 R/W 

Output Force 4 Unsigned int 1 41053 41C 1052  4تحریک مستقیم خروجی  0 R/W 

Output Force 5 Unsigned int 1 41054 41D 1053  5تحریک مستقیم خروجی  0 R/W 
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 آنالوگپارامتر های خروجی  6.7
 منو خروجی آنالوگتوضیحات در قسمت 

پیش  توضیحات آدرس طول نوع متغیر عنوان
 Hex Dec  خواندن/نوشتن فرض

Analog Out 

Type 
Unsigned int 1 41281 500 1280 

 نوع آنالوگ خروجی
0~3 

0 = 0~5v 

1 = 0~10v 

2 = 4~20ma 

3 = 0~20ma 

2 R/W 

Analog Out 

Source 
Unsigned int 1 41282 501 1281 

 منبع آنالوگ خروجی
0~2 

0 = Net Weight 

1 = Gross Weight 

2 = Modbus 

0 R/W 

Analog Out min 

Scale 
Float 2 41283 502 1282  کمینهScale 0.0 R/W 

Analog Out Max 

Scale 
Float 2 41285 504 1284  بیشینهScale 0.0 R/W 

Analog Out Reg Unsigned int 1 41287 506 1286 

رجیستر مدباس آنالوگ 
 خروجی

0~65535 
0 R/W 

Analog Out Gain Float 2 41288 507 1287 
 گین آنالوگ خروجی

0.5~1.5 1.0 R/W 
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 اختصاصیپارامتر های  7.7
 پارامترهای خاص

پیش  توضیحات آدرس طول نوع متغیر عنوان
 Hex Dec  خواندن/نوشتن فرض

Command 

Register 
Unsigned int 1 41537 600 1536 

0~12 

0 = None 

1 = Zero 

2 = Calibration 

3 = Reserved 

4 = Tare 

5 = Tare Reset 

6 = Reset to Factory 

7 = Calibration 

Restore 

8 = Max/Min Reset 

9 = Capture Trig 

10 = Start 

11 = Tare & Start 

12 = Stop 

0 W 

Fraction Unsigned int 1 41538 601 1537 0~5 3 R/W 

Delta t Unsigned int 1 41539 602 1538  0.0 R/W 
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 نمایشگرپارامتر های  8.7
 منو تنظیمات نمایشگرتوضیحات در قسمت 

پیش  توضیحات آدرس طول نوع متغیر عنوان
 Hex Dec  خواندن/نوشتن فرض

Row 1 -- -- -- -- -- 

 انتخاب متغیر
0~10 

0 = Net Weight 

1 = Gross Weight 

2 = Digital Input 

3 = Digital Output 

4 = Setpoint 1 

5 = Setpoint 2 

6 = Setpoint 3 

7 = Setpoint 4 

8 = Setpoint 5 

9 = Max Weight 

10 = Min Weight 

11 = Capture Weight 

0 R/W 

Fraction 1 -- -- -- -- -- 

نتخاب تعداد اعشار ا
 نمایشگر

0~3 

 

3 R/W 

Step 1 -- -- -- -- -- 

پله های افزایش/کاهش 
 نمایش

0.001~1000 

0.001 R/W 

Limit En 1 -- -- -- -- -- 

فعال/غیر فعال کردن 
 محدودیت نمایش

0, 1 
0 R/W 

Low Limit 1 -- -- -- -- -- 
 مقدار محدودیت نمایش

0.001~1000 
0.001  

Row 2 -- -- -- -- -- 

 انتخاب متغیر
0~10 

0 = Net Weight 

1 = Gross Weight 

2 = Digital Input 

3 = Digital Output 

4 = Setpoint 1 

5 = Setpoint 2 

6 = Setpoint 3 

7 = Setpoint 4 

8 = Setpoint 5 

9 = Max Weight 

10 = Min Weight 

11 = Capture Weight 

1 R/W 

Fraction 2 -- -- -- -- -- 

انتخاب تعداد اعشار 
 نمایشگر

0~3 

 

3 R/W 

Step 2 -- -- -- -- -- 
پله های افزایش/کاهش 

 نمایش
0.001 R/W 
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0.001~1000 

Limit En 2 -- -- -- -- -- 

فعال/غیر فعال کردن 
 محدودیت نمایش

0, 1 
0 R/W 

Low Limit 2 -- -- -- -- -- 
 مقدار محدودیت نمایش

0.001~1000 
0.001 R/W 

K1 Command -- -- -- -- -- 
0~9 

0 = None 

1 = Zero 

2 = Calibration 1 

3 = Calibration 2 

4 = Tare 

5 = Tare Reset 

6 = Reset to Factory 

7 = Calibration 

Restore 

8 = Max/Min Reset 

9 = Capture Trig 

4 R/W 

K2 Command -- -- -- -- -- 5 R/W 

K3 Command -- -- -- -- -- 9 R/W 

K4 Command -- -- -- -- -- 8 R/W 

LED Mode -- -- -- -- -- 

0~2 

0 = Default  

1 = Display Inputs 

2 = Display Outputs 
0 R/W 

Kg-Gr -- -- -- -- -- 

0~1 

0 = Kg 

1 = Gr 
0 R/W 
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 ضمیمه  8

 کالیبراسیون: راهنمای 1.8
 قابل انجام است :دو روش پارس مگا به الیبره نمایشگر لودسل ک

 روش کالیبره اتوماتیک 1

 روش کالیبره وزنی 2

 مشخص کنید. Cal mdاستفاده از منو ابتدا روش کالیبراسیون خود را با 

 Cal md = 1 و برای کالیبره وزنی Cal md = 0برای کالیبره اتوماتیک 

 روش کالیبره اتوماتیک 2.8
ئه ااه با لودسل ارارخانه سازنده، همرقبل از انجام این کالیبره نیاز است به برگه کالیبره لودسل که توسط ک

یال مطابق با شود دسترسی داشته باشید. این برگه برای هر لودسل منحصر بفرد و معموال دارای شماره سرمی
 باشد.سریال لودسل می

 

را باید با  ن مقادیرای قابل انجام است. LC Capو  LC Senاین روش کالیبره با استفاده از پارامتر های 
 به مقادیر درج شده در برگه کالیبراسیون تنظیم کرد.  توجه

LC Sen های دیگری چون با نامFull Scale Output یا R.O شود و واحد آن نیز ذکر میmV/V 
 عدد ذکر شده در برگه را باید دقیقا در این پارامتر وارد کرد. باشد.می
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LC Cap ن باشد. که معموال با عنواهم مقدار ظرفیت لودسل میCapacity شود.ذکر می در برگه کالیبره 

صورتی که ذکر شد همراحل کالیبره اتوماتیک ب های متصل شده به لودسل یک عدد باشداگر تعداد لودسلنکته: 
های یانگین لودسلرا برابر با م LC Senها بیشتر باشد باید پارامتر  شود ولی اگر تعداد لودسلانجام می

موازی کردن  . این نمایشگر ظرفیتقرار دهید برابر با مجموع ظرفیت لودسل هارا  LC Capو متصل شده 
 لودسل را دارا است. 6

 شبکهتقیم با هم کیلو گرمی داریم که آنها را از طریق جانکشن باکس یا بصورت مس 50مثال: ما دو عدد لودسل 
 ست.ا mV/V 2.01و  mV/V 2.02 مندرج در برگه کالیبراسیون آنها Full Scale Output ایم، عدد کرده

(𝑚𝑉/𝑉)2.01 حال: + 2.02(𝑚𝑉/𝑉)2 = 2.015 (𝑚𝑉/𝑉) 

Kg 50 و + 50 𝐾𝑔 = 100 𝐾𝑔 

 پس:

LC Sen = 2.015 

lC Cap=100 

 با قرار دادن موارد باال کالیبره انجام خواهد شد.

 روش کالیبره وزنی 3.8
)یا بیشترین ودسل ظرفیت ل %25خص و بیشتر از قبل از انجام این روش کالیبره نیاز است تا یک وزنه با وزن مش

 .در اختیار داشته باشیدوزن مورد اندازه گیری( 

اشید که وزن داشته ب کیلوگرم 25کیلوگرمی است، باید وزنه ای با وزن بیشتر از  100اگر لودسل شما یعنی 
 دانید.دقیق آن را می

 لیبره کنیم.کیلو گرمی کا 25 کیلویی را با وزنه 100خواهیم یک لودسل در مثال زیر می

 مراحل کالیبره:
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کنید. برای این کار در منوی کالیبراسیون  Zeroبدون اینکه وزنه ای روی لودسل باشد، نمایشگر را ابتدا  – 1
ثانیه نگه  3را  Enterزن باشد(، و دکمه را در حالت ویرایش قرار داده )عدد ردیف دوم چشمک ZEROپارامتر 

 ظاهر شود. save SuCsesدارید تا عبارت 

 مقدار را برابر با Cal wtرا روی صفحه توزین قرار دهید، وارد منو کالیبراسیون شده و پارامتر وزنه  – 2
 داریم تا تغییرات ذخیره شود.ثانیه نگه می 3را به مدت  Enterدکمه  و دهیمقرار می 000 . 25

 پس از ذخیره کالیبراسیون انجام شده است.


