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 (1ابعاد و نحوه نصب سنسور
سنسور وزن  SWRمخصوص سیم بکسلهای فوالدی از قطر  5تا  13طراحی شده است و از طریق کشش و تغییر شکلی
که در ساختار سیم بکسل ها ایجاد می شود مقدار وزن را اندازه گیری می کند .ظرفیت اندازه گیری وزن هر سنسور
 SWRوابسته به نمره سیم بکسل می باشد .در واقع اگر  4عدد سنسور با سیم بکسل نمره  13داشته باشیم ،همانطور که
در جدول پایین می بینید ظرفیت هر سنسور با سیم بکسل قطر سیزده  800کیلو گرم می باشد بنابراین ظرفیت کل
 3200کیلو گرم خواهد بود که این سنسورها به صورت جداگانه مانند اکثر سنسورهای شرکت دیناسل توسط یک کابل 2
متری به دستگاه کنترلی  VKیا  RCUمتصل می شود.
این سنسور بدلیل آنکه روی هر یک از سیم بکسل ها به صورت جداگانه نصب می شود دقت بسیار باال و نصب سریع و
آسانی دارد و بوسیله پین وسط سنسور برای قطر بکسل پنج تا سیزده تنظیم می شود.
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نحوه نصب و راه اندازی صحیح
آچار استاندارد
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8

16

5.5

4.5

Dimensions in mm.
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توجه :این سنسور مناسب جهت پروژه هایی با ظرفیت باال و توقف باال می باشد که امکان نصب سنسور زیر کابینی
وجود نداشته باشد.
از آنجائیکه به تعداد هر سیم بکسل یک سنسور مجزا می بایست تهیه گردد ،اگر امکان نصب سنسور زیر کابینی
وجود داشته باشد بسیار مقرون به صرفه تر از  SWRمی باشد .با این وجود شرکت دیناسل جهت بهره گیری از
نتیجه بسیار دقیق استفاده از لودسل های زیر کابینی  TCA800را توصیه می نماید .تفاوت اصلی سنسور  SWRو
سنسور رایج  LCKدقت آن می باشد .به دلیل نصب به صورت جداگانه روی هر یک از سیم بکسل ها دقت اندازه
گیری بیشتر شده و خطا کاهش می یابد.

سنسور به سقف
چاه برخورد نکند!

اگر تعداد بکسل ها زیاد است
و فاصله بکسلها نا چیز است
می توان با فاصله عمودی
نصب کرد

سفارش سنسور  SWRبه صورت گروهی از  2تا  8عدد سنسور
Group of 4 Sensors

Group of 3 Sensors

Group of 2 Sensors

سنسور  SWRبه
صورت مجزا از 2
تا  12عدد قابل
نصب است

Sensor SWR

50 CM

Interface Connector
)(USB HUB
حداقل فاصله برای
نصب سنسور

Connection Box

10 CM
کنترلر VK

Cable 2m

4 Wires connection

نمایشگر کابین
MBD-L

Group of 6 Sensors

Group of 5 Sensors

توجه :سنسور وزن  SWRمخصوص سیم بکسلهای فوالدی از قطر  5تا  13طراحی شده است.
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 (2نحوه اتصال به دستگاه کنترلی VK
توجه :دستگاه کنترل  VKباالی کابین نصب می شود .برای سیم کشی چند سنسور به دستگاه کنترلی باید سیم های
همرنگ را به هم متصل کرده و بعد به دستگاه متصل کنید .برای تنظیم این دستگاه با مراجعه به سایت دفترچه
راهنمای  Vkرا دانلود کنید.
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MENU

SERIE VK

AL-C
AL-S
AUX

86

72

EXC+
EXCIN+
INSHIELD

+20 mA
Common

SENSOR

Hold
24 ~ 230 V AC-DC

منبع تغذیه
115 ~ 230 V-AC

نمایشگر

اضافه بار

رله کمکی

ظرفیت تکمیل

بدون اتصال

قرمز
مشکی
سبز
س ف ید
شیلد

SWR

42
42

VK
POWER HOLD

36

Dinacell electronic
AL-C AL-S AL-A

11

Dimensions in mm.
Dinacell electronica

Dinacell electronica

Dinacell electronica

Dinacell electronica

Load cell

اتصال الکتریکی

VK

قرمز EXC+ ...........................
مشکیEXC - ............................
سبزIN+ ...............................
سفیدIN - ..............................
شیلدShield ..........................
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 (3نحوه اتصال به دستگاه کنترلی RCU-205

توجه:

دستگاه کنترل  RCU-205باالی کابین نصب می شود .دقت داشته باشید ورودی سنسور این مدل دستگاه

فقط  USBمی باشد .در صورت اتصال چند سنسور باید از  USB HUBاستفاده کنید .برای تنظیم این دستگاه با
مراجعه به سایت دفترچه راهنمای  RCU-205را دانلود کنید.

SWR

28

ورودی سنسور با اتصال USB
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)(Complet) (Overload
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Mod.
M0d.RCU-205
RCU-205

HOLD

NC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HOLD
)( 24 ~ 230 V DC or AC

سنسور وزن با اتصال USB

ولتاژ تغذیه 24 V-DC

+

-

رله تکمیل ظرفیت
رله اضافه بار

زنگ هشدار
Dimensions in mm.
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