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خواند و  یم  ± 1۳1۰۰۰تا   ± ۳2۰۰۰در بازه   یلودسل را به صورت عدد یماژول مقدار خروج نیا

 فرستد. یم  PLCبه   RS،MODBUS RTU ۴۸5  ای وارتباط  لهیبوس

 لودسل دارند :  کیاز  شتریکه ب ن،یتوز یها ستمینحوه اتصال لودسلها در س

هر چهار  +Exc , -Exc , +Sig , -Sig یها میمخزن متصل شده اند س کیلودسل به  ۴برای مثال اگر 

واقع هر . در دیماژول لودسل متصل کن یرا به ورود میچهار س نیو ا دیمتصل کن گریکدیلودسل را به 

 شوند. یم یمواز گریکدیبا  لچهار لودس

از  دیخواه یاگر م یاست ول گریکدیکردن آنها به  میلودسل ها لح یها میراه اتصال س نیبهتر 

موارد  یچون در بعض دیخوب با اتصاالت خوب استفاده کن یحتما از مدلها دیجانکشن باکس استفاده کن

 کنند. یرا کم م یریرگنامناسب دقت با یهامشاهده شده که استفاده از جانکشن باکس 

 : یکیلودسل ها از لحاظ مکان میتنظ

کیلویی را در هر نقطه ای از مخزن قرار دهید وزن اندازه گیری شده توسط  2مثال اگر وزنه  برای

 کیلو باشد. 2لودسلها در هر نقطه باید 

 

 LoadCell مشخصات

 2 تعداد کانالهای ورودی لودسل

 5VDC 1A ولتاژ تحریک

 HZ 40 , 20 , 10 ,5 سرعت اسکن

 مقدار نامی  1/60000 , 1/15000 حساسیت

 sincفیلتر دیجیتال  فیلتر

 بیت 18و  16 رزولوشن

 1~30 تعداد میانگین گیری

 متر 100 فاصله قابل استفاده لودسل

 VDC (-15 to +20%) / 3W 24  توان مصرفی

 MODBUS RTUو پروتوکل   RS485پورت  PLCاتصال به 

 C  ~ 5°55-0  ,   %95 دمای کاری و رطوبت مجاز

 (نرم افزار)تنظیم توسط  1~250ماژول  250 تعداد نقاط شبکه

 جدول انتهای صفحه بعد سرعت شبکه

 

 



 عمل شود:زیر برای نوشتن نرخ سریال و آدرس وتعداد متوسط گیری طبق جدول 

 

 آدرس به وورد آدرس به بایت نوع دسترسی Type نام رجیستر

 Integer Read 0,1,2,3 40001,40002 1مقدار خام لودسل 

 Integer Read 4,5,6,7 40003,40004 2مقدار خام لودسل 

 Float Read 8,9,10,11 40005,40006 1مقدار توزین لودسل 

 Float Read 12,13,14,15 40007,40008 2مقدار توزین لودسل 

استاندارد برای مقدار وزنه 
 1 کالیبره

Float Read/Write 16,17,18,19 40009,40010 

Slave Add Integer Read/Write 20,21 40011 

Ave No. Integer Read/Write 22,23 40012 

Sample Time Integer Read/Write 24,25 40013 

 Cancel_No   نویز کنسلر Integer Read/Write 26,27 40014 

Bit_No Integer Read/Write 28,29 40015 

 Integer Write 30,31 40016 و کالیبره Zeroرجیستر 

مقدار وزنه استاندارد برای 
 2 کالیبره

Float Read/Write 32,33, 34,35 40017,40018 

   36,37 40019 

   38,39 40020 

 Integer Read/Write 40,41 40021 نرخ سلایر

 

 استفاده شود: ۴۰۰16لودسل ها از رجیستر  کالیبره کردنبرای 

1 :zero کردن لودسل یک 

2:zero  کردن لودسل دوم 

 :کالیبره کردن لودسل یک)حتما اول وزنه مرجع  قرارداده شود(11

 :کالیبره کردن لودسل دوم)حتما ابتدا وزنه مرجع قرار داده شود(22

 .بیت باید کالیبره مجددا انجام گیردحتما توجه نمایید که بعد از هربار تغییر تعداد  *****

 :نرخ ارسال سریال

 

 عدد برنامه نویس نرخ ارسال سریال

9600 1 

19200 2 

38400 3 

57600 4 

115200 5 

 

 

 

 



 : با این محصولمحصوالت مرتبط برخی 
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