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ترنسمیتر لودسل سری CS برند نیوساد در واقع یک ترنسمیتر لودسل با دقت اندازه گیری بسـیار باالی ١ گرم 

در ھر ٢٠٠ کیلوگرم در ھر کانال می باشد کھ در صنایعی کھ دقت باالی اندازه گیری مد نظر است مورد استفاده 

قرار می گیرد. در مدل ھای مختلف این ماژول بنا بھ نیاز مشـــــــــتریان  از انواع ورودی و خروجی دیجیتال و 

آنالوگ لحاظ شـده اسـت.این ماژول یک رابط مطمئن بین انواع لودسـل و PLC  با اسـتفاده از پروتکل مدباس 

(RS-485/422) می باشد. این ترنســمیتر قابلیت اتصـــال بھ یک یا دو کانال لودسل ( در ھر کانال تا ٤ لودسل 

می توان نصب کرد ) و ھمچنین قابلیت اتصال بھ انواع PLC و HMI  را دارد. از ویژگی ھای  این ترنسـمیتر 

این است کھ در طراحی و ساخت آن  از دو ADC مجزا استفاده شده است کھ منجر بھ باال رفتن سرعت تبدیل و 

دقت وزن اندازه گیری شـده توسـط دو کانال شـده اســت.  دقت ١ گرم در ھر ٢٠٠ کیلوگرم آن پاســخگوی نیاز 

بسیاری از ماشین آالت صنعتی حساس با دقت خیلی باال می باشد.

 CS ترنسمیتر وزن سري  

LC - CS1 LC - CS2
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 -مبدل آنالوگ بھ دیجیتال ٢٤ بیتی

 -مقاوم در برابر نویز

 -دارای پورت سریال RS-485/422 با قابلیت اتصال چندین ماژول بر روی یک BUS دوسیمھ

 -قابلیت اتصال ٤ لودسل در ھر کانال

 -دقت ١ گرم در ھر ٢٠٠ کیلوگرم

 -قابلیت اتصال بھ انواع HMI و  PLC و کامپیوتر

ویژگی ھا

LC-CS2-A2 LC-Cs2-X2Y4 LC-CS2-X2Y4A2

2



 -صنایع بستھ بندی مواد با ارزش

 -سیستم ھای توزین با دقت باال

 -پرکن مایعات

 -دستگاھھای کیسھ پرکن مواد میکرونیزه

و...

کاربردھا
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دیاگرام نصب این ماژول بھ صورت زیر می باشد:

نصب و راه اندازی

B A -
+

24 V DCRS-485

S2+ S2- E2- E2+ S1+ S1- E1- E1+

LoadCell 2 LoadCell 1

LC - CS2 - X2Y4A2

with Modbus RTU 485/422

+
Digital inputDigital Output

X1X2CY1Y2Y3Y4 C

A1+ A1-A2+ A2-

(4-20 mA)Analog output

WEIGHT  TRANSMITTER

PLC
HMI
PC
...

PLC
Relay
Load
...

NPNخروجی       بھ

Power

24v DC

+

+24 V DC

+24 V DC

+

-

پورت خروجی 

(4-20 mA)
شماره یک 

پورت خروجی 

(4-20 mA)
شماره دو

این ماژول مقدار خروجی لودسـل را بھ صـورت عددی در بازه  ٣٢٠٠٠ ±  تا ١٣١٠٠٠ ±  می خواند و 

بوسیلھ ارتباط و یا  ٤٨٥ MODBUS RTU،RS  بھ PLC  می فرستد.
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در ھر کانال لودسل می توان  تا ۴ لودسل را وصل کرد. برای مثال اگر ٤ لودسل بھ یک مخزن متصـل شده 

اند سیم ھای Exc , -Exc , +Sig , -Sig+ ھر چھار لودسل را بھ یکدیگر متصـل کنید و این چھار سیم را 

بھ ورودی ماژول لودسل متصل کنید. در واقع ھر چھار لودسل با یکدیگر موازی می شوند.

برای مثال اگر وزنھ ٢ کیلویی را در ھر نقطھ ای از مخزن قرار دھید وزن اندازه گیری شــــــده توســـــــط 

لودسلھا در ھر نقطھ باید ٢ کیلو باشد.

 بھترین راه اتصــال سیم ھای لودسل ھا لحیم کردن آنھا بھ یکدیگر است ولی اگر می خواھید از جانکشــن 

باکس استفاده کنید حتما از مدلھای خوب با اتصــاالت خوب استفاده کنید چون در بعضــی موارد مشــاھده 

شده کھ استفاده از جانکشن باکس ھای نامناسب دقت بارگیری را کم می کنند.

تنظیم لودسل ھا از لحاظ مکانیکی :

نحوه اتصال لودسلھا در سیستم ھای توزین، کھ بیشتر از یک لودسل دارند
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CODECHANNELDIG-INDIG-OUTANALOG-OUT

1LC-CS11.........

2LC-CS1-X1Y2112...

3LC-CS1-A11......1

4LC-CS1-X1Y2A11121

5LC-CS22.........

6LC-CS2-X2Y4224...

7LC-CS2-A22......2

8LC-CS2-X2Y4A22242

cs جدول تیپ بندی و مشخصات ترنسمیتر لودسل سری
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برای نوشتن نرخ سریال و آدرس وتعداد متوسط گیری طبق جدول زیر عمل شود:

نحوه کالیبره کردن لودسل ھا

توجھ: بعد از ھربار تغییر تعداد بیت باید کالیبره مجددا انجام گیرد.

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

برای کالیبره کردن لودسل ھا از رجیستر ٤٠٠١٦ استفاده شود:

 zero :1کردن لودسل یک

  zero:2کردن لودسل دوم

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

نرخ ارسال سریال
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