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TOZIN TARAZ ARIA 

ریا
 
 دفترچه راهنمای دستگاه کیسه پر کن شرکت توزین تراز ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 کیسه پر کنانجام تنظیمات و کالیبراسیون دستگاه 

 

  روشن شدن نمایشگر صفحه زیر نمایش داده می شود .با  -1

 
 

و نمایش صفحه شامل تاریخ و ساعت صفحه زیر نمایش داده می شود . این صفحه جهت انتخاب  بعد از چند ثانیه -2

قبال توسط کاربر مقدار دهی شده  pwc1   &  pwc2می باشد که در این توابع  F9تا   F1یکی از توابع پیش فرض 

 اند.

 
 

 صفحه زیر نمایش داده می شود .   ENTERو زدن کلید   F9تا  F1با انتخاب یکی از توابع 

 
 

چهار کلید جهت انجام تنظیمات در اختیار کاربر قرار می  PWC1 & PWC2 مقدار در این صفحه عالوه بر نمایش

 . گیرد

 . پر شدن کیسه با سرعت باالتر  : PWC1تعریف 

 . کیسه با سرعت پایین تر جهت دقت بیشتر هنگام توزینپر شدن  :  PWC2تعریف  
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1- START این کلید جهت شروع پروسه کیسه گیری و پر شدن کیسه های در اختیار کاربر قرار دارد. با زدن کلید :

START .پیغام زیر نمایش داده می شود 

 لطفا کیسه را رد محل مربوهط قرار دهید
 وئیچ آنتنی را بزنید تا جک ها بسته شده و کیسه آماده ریزش مواد شود.بعد ار قراردادن کیسه در محل میکرو س

)بر حسب گرم(دریچه کامال باز بوده و ریزش  PWC1(تا رسیدن وزن کیسه به عدد .)در این حالت به کیسه دست نزنید

دریچه نیمه بسته می شود و سرعت ریزش مواد کندتر  PWC2مواد سریع انجام می شود.به محض رسیدن وزن به عدد 

می شود با پر شدن کیسه جک ها باز و کیسه آزاد می شود.مجددا دستگاه برای پر کردن کیسه بعدی آماده به کار می 

 شود.

 روی نمایشگر  می باشد. ترجیحا از کلید سبز رنگ  startکلید سبز رنگ روی تابلو همان  کلید :1 نکته

 استفاده نمایید. START/STOPجهت  

 STOPگر به هر دلیلی به طور مثال تمام شدن مواد داخل مخزن و ... کیسه به طور کامل پر نشد با زدن کلید :ا2نکته 

/START  ردند.می توانید کیسه را آزاد کنید و جک ها به حالت اولیه بازگ 

2 – PWC  کلید : با زدنPWC  مجدد صفحه توابعF0   تاF9  ز می شود . در این صفحه امکان انتخاب ابF1  تاF9  برای

از طریق منوی کالیبراسیون این تنظیمات قابل   PWC2و  PWC1کاربر وجود دارد و در صورت نیاز به تغییر 

                دسترسی است .

3-   Report . در این قسمت گزارش مربوط تعداد دفعات توزین وزن نمایش داده می شود : 

 
CONTER    تعداد کیسه های پر شده : 

SUM مجموع وزن کیسه های پر شده : 

MAX CONTER  تعداد کل کیسه های پر شده : 

4- CALIB  . با زدن این کلید وارد تنظیمات کالیبراسیون می شود : 
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 رمز کالیبراسیون calibکلیدن زد با.  کنید استفاده کالیبراسیون به نیاز مواقع در تنها قسمت این از:  نکته

 ( 2039)ر در خواست می شود . از کارب

 می شود . و کالیبراسیون در صورت وارد کردن رمز صحیح وارد تنظیمات 

 تشریح کلید های منوی کالیبراسیون : 

T/D ( 4-1   : تنظیمات تاریخ و ساعت 

بزنید . به ترتیب ساعت ، دقیقه و ثانیه ، سال و روز و ماه  را را   T/Dکلیدبرای انجام تنظیمات تاریخ و ساعت           

 وارد نمایید . 

 
4-2   ):SET در این قسمت پارامتر های زیر نمایش داده می شود: 

 دهی می گردد.ار درامتر ها برای این دستگاه به این صورت مقااین پ

DP = 3 

INT = 10 

CAP= 30000 g 

TRA =2 

FILL = 5 

UNST= 1 

DP : می باشد. 3تعیین کننده تعداد ممیز ها می باشد برای این دستگاه 

INT 10: زینه یا درجه بندی دستگاه را نشان می دهد . در این دستگاه زینه g  .می باشد 

CAP 30: ماکسیمم وزن مجاز  عبوری از روی ترازو را نشان می دهد که در این دستگاه kg  می باشد. و باید به گرم

 شود . وارد  30000

TRA برای این دستگاه صفر : صفر کن اتوماتیک 

FILL     5برای این دستگاه : تعداد نمونه برداری 

UNST = 1  . که در اینجا کاربرد ندارد : 

4-3)  W/F  با زدن کلیدW/F  امکان انتخاب و تنظیم توابعF1  الیF9  مقادیر به صورتPWC2, PWC1   مورد نیاز

شود . با زدن هر کدام از توابع عدد نمایش داده می شود . با زدن   تنظیمات توسط کارشناس انجامرد . این وجود دا

ENTER             PWC1   نمایش داده می شود مقدار را وارد کرده وENTER   را بزنیدPWC2  . نمایش داده می شود

 C)برای پاک کردن از کلید منو خارج می شود . از این  ENTERرا بزنید و با زدن مجدد  ENTERمقدار را وارد کرده و 

 استفاده نمایید.( 
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 :  کالیبراسیون برای

 ضربه بزنید .) مطابق شکل(   cal_wاین بار به کلید ( 4-4

 
می کند با چه مقدار وزنه ی استاندارد می خواهید دستگاه نمایش داده می شود . که تعیین   Load ابتدا عبارت 4-4-1 )  

کیلو وزنه ی استاندارد نیاز داریم  20دستگاه کیسه پر کن به را کالیبره کنید . به طور مثال برای کالیبراسیون 

 نمایش داده می شود .  unloadرا بزنید . عبارت   press enterسپس کلید وارد نمائید  20000کیلوگرم را به گرم 20

 

 

LOAD 

 

 

، ***  ENTERنباید هیچ وزنه ای روی دستگاه قرار داده شود.با زدن کلید ذخیره صفر دستگاه است . مرحله  این( 4-4-2

 روی صفحه نمایش داده می شود.

 

LOAD 

UNLOAD PRESS ENTER 

 

مقدار  1نمایش داده می شود . در این قسمت باید وزنه ، استانداردی که در مرحله   Loud ها***  شدن پر از بعد(  4-4-3

 ا ذخیره کالیبراسیون انجام شود .را بزنید ت  Enterکلید  در محل مناسب قرار دهید وآن را تعیین کرده اید را 

 

LOAD 

UNLOAD PRESS ENTER 

********** 

 را بزنید .  ENTER مجددا قسمت این از شدن خارج برای         

 هستند .  pass و  def, calibکلید های قابل مشاهده دیگر در صفحه 

DEF ( 4-5. تنظیمات پیش فرض است 

Pass (4-6  برای تغییر رمز کالیبراسیون است . با زدن : Pass   ،newpass   نمایش داده می شود . با وارد کردن رمز

 رمز کالیبراسیون تغییر می کند.   Enterرقمی و زدن کلید  4
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 نکات قابل توجه:

 
متوقف  اپروسه ر STOPاگر پروسه پر شدن کیسه به هر علتی مانند تمام شدن مواد ناتمام ماند با زدن کلید  -1

 ه بسته شود.یچکنید تا کیسه آزاد گردد و در

استفاده از کلید پنوماتیک دریچه ها کلید پنوماتیک روی دستگاه تعبیه شده است تا در هنگام قطع برق با  -2

 بسته شود.

می باشد.در صورت کمبودن فشار باد در ابتدای شروع پروسه   BAR 4فشار باد ورودی برای دستگاه حداقل  -3

 پیغام زیر نمایش داده می شود.توزین 

 

 لطفا فشار باد ورودی کنترل شود

 

 
 با سپاس                                                                                                   

ریا                                                                                                 
 
 توزین تراز ا


