راهنمای تنظیم سنسور کشش و وزن
OMEGA 800-R & RTM

Made in SPAIN

-R
800

Control Unit: OMEGA 800-R

Sensor: RTM

3 ویرایش

800
-R

PW
80 ER SU
–2
P
60 PLY
V-A
C

Om
ega

ega
Om

اسکان فراز دلتا

اسکان فراز دلتا

راهنمای تنظیم سنسور کشش و وزن

OMEGA 800-R & RTM

فهرست

شماره صفحه

 (1ابعاد دستگاه و نحوه قرارگیری سنسورها1--------------------------------------------
 (2موارد قابل توجه پیش از شروع نصب و راه اندازی2-------------------------------------
 (3ترتیب و نحوه وارد شدن به پارامترها 2----------------------------------------------
 (4تنظیم سریع دستگاه3-----------------------------------------------------------
 (5چگونگی اندازه گیری وزن کابین و تعادل3-------------------------------------------
 (6مراحل نمایش کشش بکسل و تنظیم آن 4-------------------------------------------
 (7کالیبره کردن مجدد دستگاه 5-----------------------------------------------------
 (8خطاها 6-----------------------------------------------------------------------
 (9توضیحات 7--------------------------------------------------------------------
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اسکان فراز دلتا
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OMEGA 800-R & RTM

 (1ابعاد دستگاه و نحوه قرارگیری سنسورها
)SENSORS CONNECTION (USB

1 2 3 4 5 6 7 8
42
6

POWER
80~260 V-AC

Dimensions in mm.
Omega 800-R

47
5

4-20
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Omega series
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Relay 1 2 3 34 45 56 MV/V

43
168
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چرخش دستی

چراغ تنظیم

2:1

1:1

توجه داشته باشید سنسورها را در نزدیکی فلکه ها نصب نکنید ،در جایگاهی نصب کنید که بکسل ها آزادانه آویزان
باشند و فشاری روی بکسل ها وارد نشود تا سنسور بتواند به درستی مقدار کشش را محاسبه کند.
محل نصب سنسور برای تعادل کشش در سیستم تعلیق  1:1باالی کابین یا باالی کادر وزنه می باشد).مطابق شکل(
محل نصب سنسور برای تعادل کشش در سیستم تعلیق  2:1زیر سقف چاه )دال بتونی( می باشد .جهت تنظیم دقیق تر
در این سیستم به دلیل استفاده از چند فلکه هرزگرد باید تنظیمات را دو بار انجام دهید ،یک بار سنسورها باالی بکسل
های کابین ببندید و تنظیم کنید و یک بار هم باالی بکسل های کادر وزنه بسته و تنظیم کنید).مطابق شکل(
دقت داشته باشید برای سنجش وزن کابین باید سنسورها باالی کابین نصب شود و برای سنجش وزن کادر وزنه باید
سنسورها باالی کادر وزنه نصب شود.
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OMEGA 800-R & RTM

 (2موارد قابل توجه پیش از شروع نصب و راه اندازی

 vولتاژ ورودی :

80 ~ 260 V-AC

v

 vحداکثر جریان :

130 mA

v

کالس حفاظت :
فرکانس نامی :

Fire proof Plastic V0 IP-50
50 - 60 Hz

 vظرفیت اندازه گیری وزن هر سنسور  RTMوابسته به نوع سنسور و نمره سیم بکسل می باشد .در واقع اگر  4عدد
سنسور  RTM1و سیم بکسل نمره  6داشته باشیم ،همانطور که در جدول پایین می بینید ظرفیت هر سنسور با
سیم بکسل قطر شش  250کیلو گرم می باشد بنابراین ظرفیت کل  1000کیلو گرم خواهد بود.
)RTM1 (Ø 5-13 mm

)RTM2 (Ø 13-20 mm

Nominal Load
for Ø of Rope
قطر بکسل ) ( mm
ظرفیت

) ( kg

 (3ترتیب و نحوه وارد شدن به پارامترها
نمایشگر مقدار وزن و کشش
برای وارد شدن به پارامترهای اصلی  3ثانیه نگهدارید

نوع سنسورها

)RTM 1 (Ø 5-13 mm
)RTM 2 (Ø 13-20 mm

00000
MENU

SEnSo
MENU

تعداد سنسورهای متصل به دستگاه تا  8عدد

nSEn
MENU

u

واحد اندازه گیری ) ( Kg – LbS

U I -IS
MENU

قطر سیم بکسل)میلی متر(

i
dIANE
MENU

نوع سیستم تعلیق)  1:1یا ( 2:1

L IF -I
MENU

شناسایی دستگاه

i
IPEF
MENU

تنظیم صفر

i
ZEPO
MENU

تنظیم با وزن مشخص

LOAd

تهران  -بزرگراه اشرفی اصفهانی -بلوار مرزداران  -خیابان ابراهیمی  -مجتمع تجاری الوند
واحد  408جنوبی 021 - 44386416 ، 44386406 ، 44386426 ، 44386376

www.ef-delta.com
info@ef-delta.com

راهنمای تنظیم سنسور کشش و وزن

3

OMEGA 800-R & RTM

اسکان فراز دلتا

 (4تنظیم سریع دستگاه
ابتدا دستگاه را به برق ) (80 ~ 260 VACوصل کنید ،سپس سنسورها را قبل از نصب به روی بکسل ها به پورت USB

دستگاه متصل کنید و مراحل زیر را به دقت انجام دهید:

نوع سنسور را
انتخاب کنید

 RTM 2یا RTM 1
WRT

CWT

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را فشاردهید

SEnSo

MENU

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را فشاردهید

MENU

قطر بکسل
ر ا و ا رد ک ن ی د

)RTM 1 (5~13mm
WRT

CWT

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را فشاردهید

CWT

MENU

i
dIANE

MENU

نوع سیستم تعلیق را
انتخاب کنید

)  1:1یا ( 2:1

U I -IS
u

WRT

CWT

MENU

MENU
انتخاب واحد
اندازه گیری

)  lbSیا ( Kg

WRT

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را فشاردهید

MENU

nSEn

WRT

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را فشاردهید

MENU

L IF -I
MENU

MENU

برای شناسایی پارامتر
) (ALLرا انتخاب کنید

برای ثبت شناسایی 2
بارکلید را فشاردهید
CWT

(1پس از این مرحله سنسورها را به بکسل وصل کنید.اهرم
چرخش دستی را تا اندازه ای محکم کنید که چراغ Ok
سبز رنگ روی سنسور روشن شود.

i
IPEF

WRT

(2تنظیم صفر )کابین و کادر وزنه را روبروی هم قرار داده،
داخل و روی کابین را خالی کنید و وارد پارامتر تنظیم
صفر شوید(.
تن ظی م ص فر

انتخاب مقدار شمارش معکوس) 10ثانیه(
CWT

MENU

MENU

تعداد سنسورها
ر ا و ا رد ک ن ی د
CWT

 3ثانیه
نگهدارید

WRT

برای شروع شمارش معکوس  2بارکلید را فشاردهید
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OMEGA 800-R & RTM
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 (5چگونگی اندازه گیری وزن کابین و تعادل
بعد از تنظیم صفر دستگاه شما قادر خواهید بود که وزن کابین و کادر وزنه را مشاهده نمایید.
وزن کابین) :سنسورها باید برروی سیم بکسل های روی کابین نصب شده باشند(
با فشردن دکمه

CWT

مقدار وزن محاسبه شده کابین نمایش داده می شود.

کادر وزنه) :سنسورها باید برروی سیم بکسل های روی کادر وزنه نصب شده باشند(
با فشردن دکمه

CWT

مقدار وزن محاسبه شده کادر وزنه نمایش داده می شود.

 (6مراحل نمایش کشش بکسل و تنظیم آن
 -1با فشردن دکمه

WRT

 -2با فشردن مجدد دکمه

بعد از  3ثانیه ،مقدار محاسبه شده کشش بر روی سنسور اول نمایش داده می شود.
WRT

می توان مقدار سنجیده شده برای دیگر سنسورها را مشاهده کرد) .حداکثر  8بکسل(

 -3بعد از مشاهده عدد میتوان به کمک نمودار میله ای اقدام به تنظیم کشش بکسل مورد نظر کرد.
 -4هنگام تنظیم به صفحه نمایشگر دقت داشته باشید ،با مشاهده مستطیل های مشکی نمایش داده شده در باال و
پایین شماره سنسور مورد نظر می توان تشخیص داد که کشش بکسل در چه وضعیتی قرار دارد .به وسیله مهره رگالژ
سر بکسلی اقدام به تنظیم بکسل ها کرده تا زمانی که برروی صفحه نمایشگر مقدار عدد مساوی برای بکسل ها نشان
داده شود و مستطیل های مشکی باال و پایین شماره سنسور از بین بروند.
در هنگام تنظیم به ضریب مقدار کشش که در کنار نمودار میله ای نشان داده می شود توجه داشته باشید .در حین
تنظیم بکسلها این ضریب کمتر می شود و تا جایی ادامه پیدا می کند که تمام اعداد سنجیده شده برای کشش بکسلها
یکسان می شود.
وضعیت نمایشگر در حالتی که  6سنسور به دستگاه متصل است:

نشان دهنده واحد اندازه گیری

Relay 1 2 3 4 5 6 MV/V 4-20

Ib.

نشان دهنده ضریب مقدار کشش
سیم بکسلها
نشان می دهد سنسور به بکسلهای
 7و  8وصل نشده است

Kg.

00832ˣ

10
20
50

ˣˣ

TX
HOLD

نشان می دهد کشش بکسلهای 6 ، 5
متعادل است و به درستی تنظیم شده

1 2 3 4 5 6

نشان می دهد کشش بکسلهای  3 ، 2 ، 1و 4
نا متعادل است و به درستی تنظیم نشده
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اسکان فراز دلتا

 (7کالیبره کردن مجدد دستگاه
این دستگاه در کارخانه کالیبره شده است .اما اگر شما خواهان تنظیمات دقیق هستید می توانید با استفاده از مقدار وزن
مشخص ،دستگاه را دوباره تنظیم کنید.
توجه :این عملیات زمانی باید انجام گیرد که اصطکاک در ریل راهنما زیاد باشد و شما خواهان تنظیمات دقیق
هستید.دقت داشته باشید که در هنگام تنظیم کفشک ها آزادانه حرکت کند.
تنظیم صفر )کابین و کادر وزنه را روبروی هم قرار
داده ،داخل و روی کابین را خالی کنید و مقدار ثانیه
را برای شمارش معکوس انتخاب کنید(.
انتخاب مقدار شمارش
معکوس )  10ثانیه (
CWT

تن ظی م ص فر

i
ZEPO

WRT

برای شروع شمارش معکوس  2بارکلید را
فشاردهید

 3ثانیه نگه
دارید

MENU

MENU

 (1بدون جابجایی کابین و در همان موقعیت تنظیم صفر)کابین و کادر وزنه روبروی
هم( ،داخل یا روی کابین را با مقدار وزن مشخص پرکنید .توصیه می شود بیش از
 % 60ظرفیت کابین در داخل یا روی کابین نفرات یا وزنه قرار دهید.

MENU

(2مقدار وزن مشخص شده که داخل یا روی کابین
گذاشته شده را محاسبه و وارد پارامتر LOAd
کنید و دکمه  MENUرا دوبار بزنید.

تنظیم با وزن
مشخص
CWT

WRT

WRT

برای ثبت شدن درحافظه  2بارکلید را
فشاردهید

LOAd

MENU
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OMEGA 800-R & RTM

اسکان فراز دلتا

 (8خطاها

اقدامات الزم

دالیل

خطا

اتصاالت سنسور ودستگاه راچک
کنید.

سنسور به صورت نامناسب نصب شده است و یا سیم
دستگاه قطع شده است.

ERR 1

اتصال سنسورها را بررسی کنید.

سنسور سیگنال منفی باالیی دارد.

ERR 2

الزم است از سنسوربا ظرفیت باالتر
استفاده شود.

به سنسور وزنی باالتر از ظرفیت نامی اعمال شده است.

ERR 3

صفر دستگاه را دوباره تنظیم کنید.

دستگاه با مقدار وزن مشخص تنظیم شده و سپس
سنسورها باز شود .درهنگام تنظیمات بار داخل کابین
نباشد.

ERR 4

دستگاه را دوباره تنظیم نمائید.

اطالعات داخل دستگاه پاک شده است.

ERR 6

صفر و وزن دستگاه را دوباره تنظیم
نمائید.

حساسیت دستگاه پائین است .معموًال تنظیم با وزن
مشخص به درستی انجام نشده است.

ERR 7

توجه :بازگرداندن تنظیمات کارخانه )فقط در صورت بروز مشکالت خاص(
MENU

MENU

برای خارج
شدن  2ثانیه
نگهدارید

برای ثبت شدن
درحافظه  2بارکلید
را فشاردهید

CWT

 V`ESرا انتخاب
کنید

WRT

فشار دهید

MENU

CWT

WRT

با فشار دادن این دکمه همزمان نگهدارید
 PESETرا
پارامتر
`
پیدا کنید
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 (9توضیحات
محصوالت ارائه شده برای سنسور کشش :

دستگاه کنترلر
Control Unit: OMEGA 800-R

نوع سنسور
Sensor: RTM 1 - RTM 2

توجه :نوع وتعداد سنسور بستگی به کارایی و سفارش دارد.

چمدان )مخصوص حمل و نقل آسان و حفاظت از محصوالت(
)اختیاری(
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