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 آى خَدداسی ًواییذ. خشزاب ًوَدىٍ تِ دسسگاُ اص ٍاسد ًوَدى ضشتِ  -1
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 زغزیِ دسسگاُ سا لطغ ًواییذ. الثل اص ًصة ٍسٍدی ٍ خشٍجی ّ -4
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هیثاضذ. لطفاً  دلیك الکسشًٍیکی دسسگاُ اًذاصُ گیشییک دسسگاُ فَق   -6

دسسگاُ  ر هطالؼِ ًواییذ.ایي دفسشچِ سا تِ دل دسسگاُلثل اص کاس تا 

ضخصی ًثَدُ ٍ دس صَسذ تاص ضذى ٍ دسسکاسی گاساًسی لاتل زؼویش 
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                                                                               ُهؼشفی دسسگا – 1تخص  

تا ٍسٍدی لَدسل ، اخسالط ٍصًی حذاکثش چْاس هادُ هخسلفایي دسسگاُ تِ هٌظَس 

حافظِ دائوی  ، AVR دسسگاُ هجْض تِ هیکشٍکٌسشلشطشاحی گشدیذُ اسر. 

 20000هثذل آًالَگ تِ دیجیسال  ،جْر رخیشُ ساصی هسغیشّای سیسسن

تشای ساُ اًذاصی هسسمین ٍلر  7، زغزیِ  LED سلوی چْاسًوایطگش  لسوسی،

 دسیچِجْر کٌسشل  کاهال ایضٍلِ سلِ چْاس اسر. حذاکثش چْاس لَدسل ٍسٍدی
زَسط شای ضشٍع ػولیاذ اص سٍی زاتلَ یا ت یک ٍسٍدی هٌطمی ایضٍلِ ٍ ّا

 دس ًظش گشفسِ ضذُ اًذ.دسسگاّْای کٌسشلی 

دسسگاُ ّوچٌیي هجْض تِ ًشم افضاسّای خیطشفسِ تشای حفظ ٍ اهٌیر اطالػاذ، 

ٍ هٌثغ هحیطی جلَگیشی اص ػولکشد ًاخَاسسِ دس تشاتش  ًَیض ٍ اغسطاضاذ 

 ٍ کاستشی ٍ اسسفادُ آساى هیثاضذ. (Watchdogزغزیِ  )

     
 )ًوای جلَی دسسگاُ(   دسسگاُ( زشهیٌالْای)ًوای 

 (1-1)ضکل 
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 کلیذّای دسسگاُ – 2تخص 
 

 ESC/ (Menu) کلیذ-1

ایي کلیذ تشای ٍسٍد تِ تشًاهِ زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ دس ًظش گشفسِ 

 هی تاضذ.تشًاهِ ّا خشٍج اص یا  Escapeضذُ اسر. ػولکشد دیگش ایي کلیذ 

 (Enter)    کلیذ-2

دس دسسگاُ ٍ ثثر اػذاد صیشتشًاهِ ّا  ایي کلیذ جْر ٍسٍد تِ تشًاهِ ّا ٍ اص

  اسسفادُ هی گشدد.

  (Stop-Zero) کلیذ -3

صفش ًوَدى ٍصى دس حالر ٍ  اخسالط ٌّگامػولیاذ  آًیزَلف ایي کلیذ تشای 

ػذد دس  )یکاى، دّگاى،...( زغییش خایِ دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر.کالیثشاسیَى 

ػولکشد دیگش ایي دسسگاُ صیشتشًاهِ ّای ًوایص ٍ ٌّگام ٍاسد ًوَدى اػذاد 

 هی تاضذ.  کلیذ

  (Start-Load) کلیذ -4

ٌگام کالیثشاسیَى هؼشفی تاس هشجغ دس ٍّ  اخسالطضشٍع ػولیاذ ایي کلیذ تشای 

 دس ٌّگام ٍاسد ًوَدى اػذاد دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر. ،ػذددادى افضایص ٍ 

 ثاضذ. هی دسسگاُ زٌظیواذ اصلی تشًاهِ ّای ًوایصػولکشد دیگش ایي کلیذ 
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 ًوَدى اػذادٍاسد  -5

اسلام هَسد ًیاص  زؼذادتِ اتسذا  ،تِ دسسگاُ یػذد ٍاسد ًوَدى همادیش یتشا

ضَد کِ صفش سور ساسر ی هُ ًوایص ًطاى داد صفحِ یصفش سٍدسسگاُ، 

زٌظین ًوَد ٍ  9زا  0ا اصسزَاى ػذد  یه  تا کوک کلیذ تاضذ. یصى ه چطوک

 ًوَد. ثثر ػذد سا خایِ ػذد سا زغییش دادُ ٍ تا فطشدى کلیذ  تا فطشدى کلیذ

چٌاًچِ ًیاص تِ ٍسٍد ػذد هٌفی تِ دسسگاُ تاضذ، دس لسور سور چح ػذد 

 هیسَاى ػالهر هٌفی سا اًسخاب ًوَد. هَسد دسخَاسر، تا فطشدى کلیذ 

  دسسگاُػولکشد ًصة ٍ  – 3تخص  

 طٍلساٍ سدس ( 5الی1)زشهیٌالْایلَدسل سا تِ ٍسٍدی دسسگاُ اتسذا 

 هسصل (3-1)ضکل  هطاتكاُ سگدس 16 ٍ 15 یسا تِ زشهیٌالْا VAC220زغزیِ

 ًواییذ.

 
 (3-1)ضکل 

دس ایي ٌّگام دسسگاُ سٍضي گشدیذُ ٍ ضشٍع تِ خَاًذى خاساهسشّا اص حافظِ 

دس  دس ٌّگام خَاًذى ٍ ًَضسي دادُ ّادائوی هیٌوایذ. تشای اطویٌاى اص دسسسی 
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اسسفادُ هیٌوایذ.  CRC16، دسسگاُ اص سٍش کطف خطایٍ اسسال حافظِ دائوی

دس ایي حال چٌاچِ اطالػاذ حافظِ دائوی خشاب ضذُ تاضذ، دسسگاُ کلوِ 

DEFL (Defaults Loaded)  سا ًوایص دادُ ٍ همادیش خیص فشض سا هطاتك

 جذٍل صیش سا  دس حافظِ دائوی دسسگاُ تاسگزاسی هیٌوایذ.
 هسغیش دسسگاُ همذاس خیص فشض

0000 Password 

1 dn 

0 dp 

3 Filter degree 

50 A1~A4 

0 SA1~SA4 

0 Power On Zero 

  

 صفحِ ًوایص دادُ ضذُ ٍ اىًط bACHکلوِ  ،خاساهسشّا تاسگزاسیخس اص 

ادُ ٍ آهادُ تِ کاس ٍسٍدی سا ًطاى دٍصى همذاس سدس دسسگاُ  ٍ دهیگشد زسر

هیسَاى ٍاسد تشًاهِ ّای   (Menu) دس ایي ٌّگام تا فطشدى کلیذ .هیثاضذ

ٍسٍدی هسصل تِ  کلیذتسسِ ضذى  تا .گشدیذ زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ

 .آغاص هیطَد اخسالطػولیاذ ٍ  ُذیسٍضي گشد S2ًواد  ،7ٍ6زشهیٌالْای 

دس ٌّگام کاس  فطشدى کلیذ ًیض ّواى کاس سا اًجام هیذّذ.   فطشدى کلیذ 

 صَسذ دس  ضذى سلِ ّای دسسگاُ هیطَد.هَجة لطغ آًی ػولیاذ ٍ غیشفؼال 

، 21mVسٍی لَدسل یا تِ ػثاسزی افضایص ٍلساط ٍسٍدی تیص اص اضافِ تاس 

دس ایي حالر . هی دّذ سا تِ صَسذ چطوک صى ًوایصOver  ،صفحِ ًوایص
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تا خایذاس ضذى  S1ًواد  ازصال لَدسل تِ دسسگاُ لطغ ضذُ تاضذ.هوکي اسر  

 .دگشدهیسٍضي ٍصى 

 (Setup) ٍ کالیثشاسیَى زٌظیواذ -4تخص 

زٌظیواذ، دس ضکل صیش ًطاى دادُ ضذُ اسر. تشًاهِدیاگشام 

 

 (4-1)ضکل 
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 دسایي فطشدُ ضَد. کافیسر کلیذدسسگاُ تِ زٌظیواذ  تیدسسیا یتشا

ٌوایذ. دس صَسزیکِ سهض یه  (Password) سهض ػثَس یزماضا  دسسگاُ هشحلِ

سَاى ٍاسد یه (1000سهض ) ًطذُ تاضذ تا  فطشدى کلیذ  ییيػثَس لثال زؼ

دس اتسذا ًام  دسسگاُ، زٌظیواذتا ٍسٍد تِ تشًاهِ  زٌظیواذ دسسگاُ ضذ.تشًاهِ 

. تا یذّذهًطاى صفحِ ًوایص  یسٍسا  (Set Parameters)اٍلیي تشًاهِ 

 صَسذ لضٍمدس  ٍجسسجَ دسسگاُ سا ّای دیگش هیسَاى تشًاهِ  ▲ فطشدى کلیذ

زَاى اص تشًاهِ ی ه Escدیذ. تا فطشدى کلیذ ٍاسد آًْا گش  تا فطشدى کلیذ

 .زٌظیواذ خاسج ضذ 

سلوی صفحِ ًوایص ًام صیش تشًاهِ ّا تِ ضکل  چْاسززکش: تِ ػلر هحذٍدیر 

 اخسصاسی هطاتك جذٍل صیش ًطاى دادُ هیطَد.

  

Spar Set Parameters 

SPnt Set Points 

CPAS Change Password 

CALb Calibration 

  

 Set-parametersتشًاهِ  -1

 :صیش تشًاهِ هی تاضذ چْاسایي تشًاهِ ضاهل 

 dnدسسگاُ  )صیٌِ تٌذی(ًوایص لِزٌظین خ - الف

سا زؼییي  دسسگاُ یًوایص یا صیٌِ تٌذ لِخ همذاس  زَسط ایي صیشتشًاهِ هی زَاى

کلوِ  دس ٍفؼلی دسسگاُ ًوایص  لِخهمذاس  ًوَد. تا هشاجؼِ تِ ایي صیشتشًاهِ
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dStP   تا فطشدى کلیذ هی زَاى . دس صَسذ زوایل یگشدًذهطاّذُ هتِ زٌاٍب 

 فطشدى ٍ یا تا  ًوایص جذیذ سا ٍاسد ًوَد لِخ تشًاهِ ضذُ ٍ صیش ٍاسد ایي  

 :اصػثاسزٌذ یهمادیش هجاص صیٌِ تٌذتؼذی سفر.  تِ صیشتشًاهِ  کلیذ

100 ،50 ،20 ،10 ،5 ،2 ،1  

خس اص کالیثشاسیَى تِ طَس خَدکاس تشاتش کوسشیي  ًوایص لِخ ززکش: همذاس 

فمط هی زَاًذ اص  ،جذیذ ًوایص لِخ همذاس هوکي لشاس هی گیشد، تٌاتشایي همذاس 

 همذاس آى دس کالیثشاسیَى تضسگسش تاضذ.

 dp   (Dot Point)زٌظین هویض - ب

سَاًذ همذاس کوییر ٍسٍدی سا تِ صَسذ اػطاسی ًوایص هی  DBCًطاى دٌّذُ

تِ  dotpکلوِ  ٍدسسگاُ تا هشاجؼِ تِ ایي صیشتشًاهِ ػذد هویض فؼلی  دّذ.

دس صَسذ هطاّذُ  هی ضًَذ. دس ایي صهاى  ًوایص صفحِ   تشسٍیزٌاٍب 

سا هطاتك جذٍل صیش زؼشیف  dpخاساهسش   تا فطشدى کلیذ هی زَاى زوایل 

 تؼذی سفر. تِ صیشتشًاهِ کلیذ فطشدى ًوَد ٍ یا تا 

 dpهسغیش  ًوایص ػذد

 0 صحیح

 1 تا یک سلن اػطاس

 2 تا دٍ سلن اػطاس

 3 تا سِ سلن اػطاس
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 Fd   (Filter Degree)دیجیسال دسجِ فیلسشزٌظین  - ج

ایي تشًاهِ تشای زؼییي دسجِ فیلسش دیجیسالی دسسگاُ دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر. 

ٍسٍدی داسای ًَساى هیثاضذ، هیسَاى دسجِ فیلسش سا تاال تشد  ٍصىدس هَالؼی کِ 

زغییش خَاّذ  ضایص دسجِ فیلسش، ػذد ٍصى کٌذزشٍلی تایذ زَجِ داضر کِ تا اف

 هیثاضذ. 20الی  1کشد. همذاس ایي هسغییش تیي 

 Poz (Power On Zero) ییصفش کي اتسذازٌظین  - ذ

دسسگاُ دسًظش تالفاصلِ خس اص سٍضي ضذى  صفش ًوَدى ٍصىایي تشًاهِ تشای 

فؼال گشدیذُ ٍ چٌاًچِ  Poz یکدس صَسذ همذاس دّی  گشفسِ ضذُ اسر.

 صیٌِ تاضذ آًشا صفش هیٌوایذ. 100کوسش اص دس اتسذا،  همذاس ٍصى

 هیثاضذ. 1 ٍ 0 همادیشهمذاس ایي هسغییش 

  Setpointsتشًاهِ  -2

 جْر تشًاهِ سیضی سلِ ّای دسسگاُ هیثاضذ. تخص 2یي تشًاهِ ضاهل ا

 A1~A4زٌظین آالسهْا  –الف 

س همذاس آى تِ زٌاٍب ًطاى دادُ ٍ سد  A1اتسذا کلوِ  تا فطشدى کلیذ

تشًاهِ ضذ صیش ٍاسد ایي   زَاى تا فطشدى کلیذی دس صَسذ زوایل ه طًَذ.هی

زٌظین سا هی گشدد،  فؼالدسسگاُ تا سسیذى تِ آى هسٌاظش ػذدی کِ سلِ  ٍ همذاس

یؼٌی هیسَاى تذٍى زغییشاذ تِ صیش تشًاهِ تؼذی   کلیذفطشدى تا  ًوَد.

دسسگاُ سا  دیگش سلِتِ ّویي طشیك سفسِ ٍ دسسگاُ  تؼذیتشًاهِ سیضی سلِ 

 هطاتِ فَق تشًاهِ سیضی ًوَد.
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 S1~S4زٌظین حالر سلِ ّا  -ب 

هیسَاى حالر سلِ ّای دسسگاُ ٍ کٌساکسْای آًْا سا زٌظین ًوَد.  Snتا زٌظین 

تِ صفش سلِ هسٌاظشش  Snتا زٌظین تاضذ،  Anچٌاًچِ ػذد ٍصى کوسش اص همذاس 

تِ یک سلِ هسٌاظشش فؼال  Snغیش فؼال ٍ داسای کٌساکر تاص هیثاضذ ٍ تا زٌظین 

 .ٍ داسای کٌساکر تسسِ هیثاضذ

 Change Passwordتشًاهِ  - 3

تِ طَس خیص فشض  تَدُ ٍ یسلو چْاسیک ػذد  ثشحذاکدسسگاُ سهض ػثَس 

ٍاسد   زَاى تا فطشدى کلیذ یهزؼییي گشدیذُ اسر ٍ دس ایي حالر  1000

 زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ ضذ.

. دس هی تایسر اص ایي تشًاهِ اسسفادُ ًوایذ کاستش ،سهض ػثَس دسسگاُ زغییشجْر 

هی دّذ کِ دس ایي  سا ًوایص Passکلوِ  دسسگاُ تا ٍسٍد تِ ایي تشًاهِ،  اتسذا

  ضَد.ی دسسگاُ هٌسظش دسیافر سهض ػثَس جذیذ ه   تا فطشدى  کلیذٌّگام 

سا ًطاى دادُ  RPASدسسگاُ کلوِ  ،سهض ػثَس یجْر حصَل اطویٌاى اص دسسس

دس لثلی  ػذد سهضًوایذ کِ دس صَسذ زطثیك تا  یفسي هجذد سهض هگشٍ الذام تِ 

 یٍ دس صَسذ ػذم زطثیك، زغییش سهض هٌسفیذُ دگش ثثردسسگاُ  ئویحافظِ دا

 د.ی گشده
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 )زَسط تاس هشجغ( Calibrationتشًاهِ  -4

جْر خایذاسی  دسسگاُ سا کالیثشُ ًوَد. هیسَاى یزَسط ایي تشًاهِ تشاحس

 خسکالیثشاسیَى حذالل ًین ساػر حشاسزی لَدسل ٍ ًطاى دٌّذُ، تْسش اسر 

 د.گیشاص سٍضي تَدى دسسگاُ اًجام 

خایذاس  هٌسظشٍ سا ًوایص دادُ  Zeroاتسذا دسسگاُ کلوِ  ،تا ٍسٍد تِ ایي تشًاهِ

 هی تایسر دس ٍضؼیر تی تاسی تاضذ. کفِدس ایي حالر ضذى ٍصى هیگشدد. 

دسسگاُ  فطشدى کلیذ تا ٍ  (LED-S1)خس اص سٍضي ضذى ًواد خایذاسی 

 .ٌوایذسا ثثر هییا تی تاسی ًمطِ صفش 

دس ایي حالر تاس هشجغ هی تایسر ٍ سا ًوایص دادُ  Loadسدس دسسگاُ کلوِ 

 فطشدى کلیذ ٍ خس اص سٍضي ضذى ًواد خایذاسی  تشسٍی کفِ لشاسگیشد.

 ذ.دسسگاُ ًمطِ تاس هشجغ سا ثثر هیکٌ

چٌاًچِ ػذد ٍاسد ضذُ  .ی هاًذسدس دسسگاُ هٌسظش دسیافر ػذد تاس هشجغ ه

ثاًیِ ًطاى دادُ ٍ  یکسا تِ هذذ  Serrتاضذ، دسسگاُ کلوِ  10کَچکسش اص 

 ،تاس هشجغ هٌاسة دسیافر ػذد خس اص ذ.ٌوایهجذدا زماضای ػذد هٌاسة هی

 یکتِ هذذ  SCALکلوِ صیٌِ تٌذی تشاتش حذالل همذاس هوکي لشاس گشفسِ ٍ 

 فظِ دس حاهمادیش آى ٍ  هی یاتذکالیثشاسیَى خازوِ  ضذُ ٍ  ثاًیِ ًطاى دادُ

تاس هشجغ تْسش اسر  ،تشای کالیثشاسیَى دلیمسش .ددشگیه ثرث دسسگاُ  ویئدا

اص ًصف ظشفیر لَدسل حذالل هؼادل حذاکثش ٍصى هَسد اًذاصُ گیشی تَدُ ٍ یا 

 تیطسش تاضذ.
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 هَجة صشفٌظش اص کالیثشاسیَى هی گشدد. ،دس هشاحل فَق Escکلیذ فطشدى 

 تذٍى تاس هشجغ(کالیثشاسیَى ) Loadcell Adjustmentتشًاهِ  - 5

زٌْا تا داضسي  دس دسسشس ًثاضذ، اًذاصُ هطلَبِ تتاس  یا ٌّگاهی کِ تاس هشجغ

لثل اص الذام تِ  هیسَاى دسسگاُ سا کالیثشُ ًوَد. ظشفیر لَدسل ٍ حساسیر آى

تاس هشدُ ٍ کفِ هیثایسر تشسٍی لَدسل  ،کالیثشُ ًوَدى دسسگاُ تِ ایي سٍش

 لشاس گشفسِ تاضذ.

سا ًوایص دادُ ٍ هٌسظش دسیافر ػذد  CAPتا ٍسٍد تِ ایي تشًاهِ دسسگاُ کلوِ 

 ظشفیر لَدسل تش حسة کیلَگشم هیگشدد.

سا ًوایص دادُ ٍ هٌسظش  gainػذد ظشفیر، دسسگاُ کلوِ خس اص ٍاسد ًوَدى 

تاصُ   هیطَد.تا دٍ سلن اػطاس ٍ  mv/vدسیافر ػذد حساسیر لَدسل تش حسة 

 هیثاضذ. 3mv/vالی  0.1mv/vحساسیر لاتل لثَل دسسگاُ تیي 

ًوایص دادُ  Zeroهٌسظش خایذاسی کفِ ضذُ ٍ کلوِ ایي هشحلِ دسسگاُ خس اص 

صیٌِ صفش دسسگاُ ثثر ضذُ ٍ حالر هیطَد ٍ خس اص سٍضي ضذى خایذاسی 

تٌذی تشاتش حذالل همذاس هوکي لشاس گشفسِ ٍ ًمطِ هویض دسسگاُ تِ حالر 

ٍ  هیطَد  ثاًیِ ًطاى دادُ یک تِ هذذ SCALکلوِ هٌاسة زٌظین گشدیذُ ٍ 

دس ایي ٌّگام لشائر دسسگاُ تش حسة کیلَگشم  کالیثشاسیَى خازوِ هی یاتذ.

 .خَاّذ تَد
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خس اص ازوام کالیثشاسیَى چٌاًچِ ػذد ٍصى کوسش اص همذاس ٍصًِ اسساًذاسد اسر، 

ٍ چٌاًچِ ػذد ٍصى تیطسش اص  ُهیثایسر ػذد حساسیر لَدسل سا افضایص داد

 همذاس ٍصًِ اسساًذاسد اسر، هیثایسر ػذد حساسیر لَدسل سا کاّص داد.

 ًصة تشسٍی زاتلَ -5 تخص

 67X67جْر ًصة ًوایطگش تشسٍی زاتلَ کافیسر کادس هشتغ ضکلی تِ اتؼاد 

هیلی هسش دس هحل هَسد ًظش تشیذُ ٍ دسسگاُ سا دس آى هحل لشاس دّیذ. سدس 

تِ ضکلی کِ صتاًِ ّای آى دس  تسسْای اسائِ ضذُ سا دس طشفیي دسسگاُ

لشاس گیشد، گزاضسِ ٍ آًگاُ خیچ تسسْا سا زا هحکن ضذى سَساخْای زؼثیِ ضذُ 

 )اص خیچاًذى تیص اص حذ خیچْا خَدداسی ًواییذ( دیچاًیذ.دسسگاُ ت

ززکش: اص ٍاسد ًوَدى ضشتِ یا فطاس ًاهسؼاسف تِ صفحِ کلیذ ٍ دسسگاُ 

  خَدداسی ًواییذ.

 دسسگاُ سا ًطاى هی دّذ.دلیك  اتؼادصیشضکل 

 

 (5-1)ضکل 

 



 پويا انديش الکترونيک

 15 

 زَجِ: الالم صیش دس تسسِ تٌذی دسسگاُ هَجَد هی تاضذ:

 ک دسسگاُ ًطاى دٌّذُ ی – 1

 ػذد(2تسر ًگْذاسًذُ ) – 2

3 – CD دفسشچِ ساٌّوا  

 هطخصاذ دسسگاُ -6 تخص

 طاتك جذٍل صیش هی تاضذ.ه DBC ًطاى دٌّذُ هطخصاذ کلی

 

 ّشزض 50/60ٍلر  240زا  180 ٍلساط زغزیِ

 لَدسل ٍسٍدی

 لسوسی 20000 هثذل آًالَگ تِ دیجیسال 

 mV 21 حذاکثش ٍلساط ٍسٍدی

 250v/10Aػذد  2 سلِ ّا

 لشهض Ledسلوی  چْاس صفحِ ًوایص 

 Vdc 7 زحشیک لَدسلٍلساط 

 زشهیٌال خیچ ًحَُ ازصال الکسشیکی

 .x 72 x 110 mm 72 اتؼاد ظاّشی

 .gr 650 ٍصى
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