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 توجه 

 دقيق الكترونيكي دستگاه اندازه گيرييك دستگاه فوق 

اين دفترچه را به  دستگاهمي باشد. لطفاً قبل از كار با  
 دقت مطالعه نماييد.

شخصي نبوده و در صورت باز شدن ل تعمير دستگاه قاب
 و دستكاري گارانتي آن باطل مي گردد.

شما مي توانيد در صورت بروز هرگونه اشكال با بخش 
 پشتيباني شركت تماس بگيريد.
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                                                     همعرفي دستگا – ١بخش  
در  و مايع د جامدمواارتفاع اين دستگاه به منظور نمايش و كنترل 

 طراحي گرديده است.  ،مخازن بلند
حافظه دائمي جهت ذخيره  ،  AVRدستگاه مجهز به ميكروكنترلر

رله  دو،  LED رقمي چهارنمايشگر  ،سازي متغيرهاي سيستم
 ٢٠تا  ۴جريان ايزوله ، خروجي جهت كنترل دستگاههاي جانبي

رانسميتر مستقيم براي راه اندازي تولت  ٢۴تغذيه و  ميلي آمپر
        مي باشد.ورودي خازني 

       
 (نماي جلوي دستگاه)              (نماي پشت دستگاه)      

 )١-١(شكل 
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                                                          كليدهاي دستگاه – ٢بخش  
 Esc /(Menu)  كليد  -١

كاليبراسيون  تنظيمات و يبرنامه ها اين كليد براي دستيابي به
همچنين خروج از آنها در نظر گرفته شده است. و  دستگاه

 باشد.لغو عمليات مي يا  Escapeعملكرد ديگر اين كليد 
 كليد -٢
 تنظيمات و زيربرنامه هاياز اين كليد جهت ورود به برنامه ها و  

 ،عملكرد ديگر اين كليد گردد.ورود اعداد به دستگاه استفاده مي 
 ورودي است. سيگنالمشاهده پريود 

   كليد -٣
د در نظر اعددر هنگام وارد نمودن ا تغيير پايه عدداين كليد براي 

زيربرنامه جستجوي  ،گرفته شده است. عملكرد ديگر اين كليد
 (Zero)زن خالي مخ پريود متناظر باو مشاهده دستگاه هاي 

 باشد.مي
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  كليد -۴
در نظر د اعددر هنگام وارد نمودن ااين كليد براي افزايش عدد 

 برنامه هاي جستجوي ،عملكرد ديگر اين كليد گرفته شده است.

   و مشاهده پريود متناظر با مخزن پر  دستگاه تنظيماتاصلي 
(Span) .مي باشد 

 اعدادنمودن د ارو -۵
رقم  تعدادبه ابتدا  ،به دستگاه يعدد مقادير وارد نمودن يبرا

 نمايش نشان داده صفحه يصفر رو ،دستگاه عدد مورد درخواست

 باشد. ميزن  كمشچسمت راست  صفر شود كه  يم

تنظيم نمود و با فشردن  ٩تا  ٠ا ازرتوان عدد  يم  با كمك كليد
 تثب عدد را  با فشردن كليد پايه عدد را تغيير داد و كليد

 Escتوان از كليد  يمجديد عدد صرفنظر از ورود جهت  نمود. و
  استفاده نمود.
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                                                    عملكرد دستگاه – ٣بخش  
 ٢٠٠٠,٠٠٠تا  ٣٠يك اندازه گير پريود از DPM-Cنمايشگر 
 مي باشد.دقت يك ميكروثانيه با  ،ميكروثانيه

به  ديجيتالتوسط ترانسميتر  ،تغييرات خازني مواد داخل مخزن
 ،پريود تبديل گرديده و سپس توسط دستگاهخطي تغييرات 

عددي متناظر با ارتفاع، شده و به صورت  نرماليزهو اندازه گيري 
ال روش اندازه گيري اصو .شودنشان داده مي وزن و يا حجم 

كه فاقد تغييرات رطوبتي زياد  خازني، مناسب موادي است
 ٨۵ زيرا آب داراي ضريب دي الكتريك بااليي در حدود باشندمي
براي راه اندازي دستگاه ابتدا ترانسميتر سه سيمه را به  باشد. يم

را   VAC ٢٢٠ تغذيه ژولتاسپس و دستگاه  ٧و ۶و ١ترمينالهاي 
 نماييد. لصمت (١-٣)شكل  مطابق آن ١۶ و١۵ يابه ترميناله
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 )١-٣(شكل 

ابتدا شروع به خواندن روشن گرديده و در  گاهدستدر اين هنگام 
سپس صفحه نمايش را تست اطالعات از حافظه دائمي نموده و 

در اين حال چناچه اطالعات حافظه دائمي خراب شده نمايد. مي
مقادير پيش فرض در  داده و نمايش DEFLكلمه باشد، دستگاه 

 حافظه دستگاه وارد مي گردد.مطابق جدول زير 
 متغير دستگاهمقدار پيش فرض

0 Password 
100 Zero 
200 Span 
0Dp 
5Delay 
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100 Capacity 
10 Hysteresis 
401 A 
802 A 

چنانچه ترانسميتر خازني به دستگاه متصل نباشد، صفحه نمايش 
منتظر  چشمك زن نمايش مي دهد و را به شكل OPENكلمه 

 ورودي مي شود. سيگنال
در صورت كاليبره  ، گاهدست در اين هنگام پس از طي مراحل فوق 

 باشد. يمورودي ارتفاع  آماده نمايش مقدار بودن
وارد برنامه  مي توان (Menu)  با فشردن كليددر اين هنگام 
 دستگاه گرديد.سيون و كاليبراهاي تنظيمات 
ورودي سيگنال ود يو سپس پر Periodكلمه  با فشردن كليد

فحه نمايش، به تناوب نشان داده ثانيه برروي ص ۵به مدت 
 ميشود.

متناظر مخزن خالي ود يو سپس پر Zeroكلمه  با فشردن كليد
ن داده فحه نمايش، به تناوب نشاثانيه برروي ص ۵به مدت 

 ميشود.
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به متناظر مخزن پر ود يو سپس پر Spanكلمه  با فشردن كليد
 فحه نمايش، به تناوب نشان داده ميشود.ثانيه برروي ص ۵مدت 

ميلي آمپر بوده كه  ٢٠تا  ۴خروجي ايزوله جريان دستگاه داراي 
ايجاد شده و  (Capacity)متناسب با عدد ظرفيت تعيين شده 

 را تغذيه مي نمايد.اهمي  ۵٠٠حداكثر بار 
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 (Setup) و كاليبراسيون تنظيمات -۴بخش 
 نشان داده شده است. زير در شكل ،ي تنظيماتبرنامه هارام اگدي

 
 

 ١-۴)شكل (

 (Menu)  كافيست كليد گاهدست به تنظيمات  يدستياب يبرا
 عبور رمز يتقاضا  دستگاه مرحله اين درفشرده شود.

)Password(  نشده  نيي. در صورتيكه رمز عبور قبال تعنمايد يم
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برنامه هاي توان وارد  مي )0000رمز ( باشد با فشردن كليد
 تنظيمات دستگاه شد.

اولين برنامه در ابتدا نام  دستگاه، تنظيمات با ورود به برنامه هاي 
(Setpar)  با فشردن كليددده يمنشان صفحه نمايش  يرورا . 

در  وجستجو تنظيمات دستگاه را  يبرنامه ها ديگرميتوان  ▲
ديد. با فشردن روارد آنها گ  با فشردن كليد صورت لزوم

 .توان از برنامه تنظيمات خارج شد  يم Escكليد 
دستگاه چنانچه اطالعات وارده به كنترلر در محدوده مجاز نباشد، 

 نمايد.از پذيرش آن اجتناب مي 
رقمي صفحه نمايش نام برنامه چهار تذكر: به علت محدوديت 

هاي اصلي تنظيمات به شكل اختصاري مطابق جدول زير نشان 
 داده مي شود.

Spar Set Parameters 
SPnt Set Points 
Cal Calibration 
CPAS Change Password 
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 Set-parametersبرنامه  -١
 :زير برنامه مي باشد چهار نامه شاملاين بر
 Set Capacity برنامه زير - الف

ظرفيت دستگاه عددي است متناظر با حداكثر ارتفاع، وزن، حجم 
قرار گيرد، نمايش دستگاه به  ١٠٠مخزن. چنانچه اين عدد برابر 

شكل درصدي خواهد بود. البته بهتر است كه ظرفيت دستگاه 
باشد زيرا در غير  Span-Zeroبرابر يا كوچكتر از مقدار تفاضل 

اينصورت پرشهاي عدد نشان داده شده بزرگتر از يك خواهد 
با توسط اين برنامه مي توان ظرفيت دستگاه را تنظيم نمود.  بود.

و سپس مقدار آن به تناوب  CAP ابتدا كلمه كليدفشردن 
توان با فشردن  يدر صورت تمايل م نشان داده مي شوند.

 ظرفيت دستگاهعددي  برنامه شده و مقدارزير وارد اين  كليد

زير به  مي توان بدون تغييرات  كليدفشردن با  تنظيم نمود. را
 است. ٩٩٩٩الي  ٢بين  CAPمقدار مجاز  رفت. بعدي برنامه

ظرفيت دستگاه ميلي آمپر از عدد  ٢٠تا  ۴تذكر: خروجي جريان 
(CAP)  ميلي آمپر استفاده مي نمايد. ٢٠به عنوان مرجع 
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 dpتنظيم مميز  برنامه زير - ب
را به  كمييت وروديمي تواند مقدار   DPM-Cنشان دهنده
 .ي نمايش دهدصورت اعشار

سپس مقدار آن به تناوب  ، dpكلمه با مراجعه به اين زيربرنامه 
توان با  يم    در صورت تمايل. در اين زمان نشان داده مي شوند

را مطابق جدول زير تعريف نمود و يا  dpپارامتر  فشردن كليد
 بعد رفت. برنامهزير به   كليد فشردنبا 
 

 dpمتغير  مايش عدد ن
 ٠ صحيح

 ١ با يك رقم اعشار
 ٢با دو رقم اعشار
 ٣ با سه رقم اعشار
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 delayتاخير دستگاه تنظيم مميز  برنامه زير - ج

در مخازن، دستگاه مجهز به سطح مواد براي كاهش اثر نوسان 
 يك تاخير قابل تنظيم مي باشد.

ضربدر در  delتوان  به ٢تاخير دستگاه برابر است با عدد زمان 
. هر قدر پريود سيگنال ورودي كوچكتر پريود سيگنال ورودي

مي بايست بزرگتر انتخاب گردد به قسمي كه زمان  delباشد عدد 
پريود دو نقطه مميز دستگاه با  تاخير در حدود يك ثانيه شود.

 روشن و خاموش مي گردد. ،تاخيرزمان برابر 
سپس مقدار آن به تناوب  ، delه كلمبا مراجعه به اين زيربرنامه 

توان با  يدر صورت تمايل م. در اين زمان نشان داده مي شوند
تعريف نمود و يا با  ١۵تا  ٠را بين  delپارامتر  فشردن كليد

 بعد رفت. به زير برنامه  كليد فشردن
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 Hystersis پس ماندتنظيم  -د 
گيري از نوسان رله هاي دستگاه در هنگام پس ماند به منظور جلو

رله نوسان در ورودي در نظر گرفته شده است. بدين گونه كه 
و  hys/ 1A+2دستگاه با رسيدن عدد دستگاه به مقاديرهاي 

2+hys/2A  فعال مي گردند ولي خاموش شدن رله ها با رسيدن
 گيرد.صورت مي hys/2A-2و  2hys/-1A عدد دستگاه به اندازه

سپس مقدار آن به تناوب   Hyكلمه  ،راجعه به اين زيربرنامهبا م
توان با  يدر صورت تمايل مدر اين زمان  .نشان داده مي شوند

تعريف نمود و يا با  ٢۵۵تا ٠را بين Hy پارامتر فشردن كليد
 رفت. Setpar به برنامه  كليد فشردن

 Setpointsبرنامه  -٢

زير برنامه جهت برنامه ريزي رله هاي  دوامه شامل اين برن
 اشد.مي بدستگاه 

و سپس مقدار آن به تناوب  1A ابتدا كلمه با فشردن كليد
توان با فشردن  يدر صورت تمايل م نشان داده مي شوند.
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عددي را كه رله اول  ربرنامه شده و مقدازير وارد اين  كليد
 تنظيم نمود.فعال مي گردد، دستگاه با رسيدن به آن 

مي توان بدون تغييرات به زير برنامه بعدي   كليدفشردن با 
رله به همين طريق اين رفته و دوم دستگاه برنامه ريزي رله يعني 

 دستگاه را مشابه فوق برنامه ريزي نمود.
 Change Password برنامه - ٣

به طور  بوده و يرقم هارچر يك عدد ثحداكدستگاه ور رمز عب
 توان  يمتعيين گرديده است و در اين حالت  0000پيش فرض 

 وارد تنظيمات و كاليبراسيون دستگاه شد. با فشردن كليد
مي بايست از اين برنامه  كاربر ،رمز عبور دستگاه تغييرجهت 

 Passكلمه  دستگاه با ورود به اين برنامه،  بتدا. در ااستفاده نمايد
دستگاه   با فشردن  كليدمي دهد كه در اين هنگام  نمايشرا 

  شود. يمنتظر دريافت رمز عبور جديد م
دستگاه كلمه  ،رمز عبور يجهت حصول اطمينان از درست

Repass  نمايد كه  يمز مفتن مجدد ررگرا نشان داده و اقدام به
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 تبثدستگاه  ميئدر حافظه داقبلي  عدد رمزدر صورت تطبيق با 
 .دگرد يم ي، تغيير رمز منتفو در صورت عدم تطبيقيده درگ
 Calibration برنامه – ۴

 توسط اين برنامه مي توان براحتي دستگاه را كاليبره نمود.
وارد  با فشردن كليددر هنگامي كه مخزن خالي است مي توان 

نشان داده  Zeroبرنامه گرديده و روي صفحه نمايش كلمه 
شود. در اين هنگام مي توان پس از روشن شدن نقطه مميز مي

فشردن با ورودي است، سيگنال سمت راست كه حاكي از پايداري 
 حالت صفر را به دستگاه معرفي نمود.  كليد

  Esc كليداز  مي بايست ستگاهتنظيم صفر دبراي صرفنظر از 
 استفاده نمود.

نشان داده مي شود. در  Spanصفحه نمايش كلمه برروي  سپس
مي توان پس از روشن شدن نقطه كه مخزن پر است  اين هنگام

با ورودي است، سيگنال مميز سمت راست كه حاكي از پايداري 
 حالت پر را به دستگاه معرفي نمود.  كليدفشردن 
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 نصب برروي تابلو -۵ بخش
جهت نصب نمايشگر برروي تابلو كافيست كادر مربع شكلي به 

ميلي متر در محل مورد نظر بريده و دستگاه را در  x ۶٧ ۶٧ابعاد 
 باال و پايينآن محل قرار دهيد. سپس بستهاي ارائه شده را در 

قرار به شكلي كه زبانه هاي آن در سوراخهاي تعبيه شده  دستگاه
دستگاه ته و آنگاه پيچ بستها را تا محكم شدن گيرد، گذاش

 پيچانيد.ب

 
 

تذكر: از وارد نمودن ضربه يا فشار نامتعارف به صفحه كليد و 
 دستگاه خودداري نماييد.
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 دستگاه را نشان مي دهد.دقيق  ابعادزيرشكل  

 
 

 )١-۶(شكل 
 توجه: اقالم زير در بسته بندي دستگاه موجود مي باشد:

 ك دستگاه نشان دهنده ي – ١
 عدد)٢بست نگهدارنده ( – ٢
 دفترچه راهنما – ٣
 ك سالهكارت ضمانت ي -۴
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 مشخصات دستگاه -۶ بخش
مطابق جدول  DPM-Cمدل مشخصات كلي دستگاه نشان دهنده 

 زير مي باشد.
 

 هرتز ۵٠/۶٠ولت  ٢۴٠تا ١٨٠ ولتاژ تغذيه
 ديجيتال ورودي

  ثانيه٢الي نيه ميكروثا٣٠وروديپريودمحدوده 
 سال١٠٠حافظه دائمينگهداريمدت
 ١۶A/٢۵٠vعدد٢ رله ها

 قرمز LEDرقمي چهار صفحه نمايش 
 Vdc ٢۴ولتاژ تغذيه ترانسميتر

 پيچيترمينال نحوه اتصال الكتريكي

 .mm ١١٠ x ٧٢ x ٧٢ ابعاد ظاهري

 .gr ۴۵٠وزن
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 ياانديش الكترونيكپو مهندسي شركت
 ۱۴واحد  ۳طبقه  ۸ پالكتهران خ دكتر بهشتي بعد از مفتح 

   ۸۸۷۵۶۴۱۳: فكس  ۵-۸۸۷۵۲۲۷۴ :تلفن   
 ۱۵۸۷۵ - ۶۵۵۱ پستي:صندوق  

Website: www.PAEsensor.com 
Email: info@PAEsensor.com 

 


