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TRANCEL           

Load Cell to ModBus Transducer 

ML1210T 

Pin Configuration  

1- D+ (RS-485) 

2- D- (RS-485) 

3- Supply  –24vDC 

4- Supply  +24vDC 

5- Not Connect 

6- Not Connect 

7- Not Connect 

8- Not Connect  

9- Not Connect 

10- Not Connect 

11- Not Connect  

12- Not Connect 

13- Loadcell Signal – 

14- Loadcell Signal + 

15- Loadcell excitation – 

16- Loadcell excitation + 

 

 

Specifications 

 

21.6~26.4vDC Operating Voltage 

< 1W Power Consumption 

-10 oC ~ 60 oC 
Operating 

Temperature 

DC 5V , 120mA Load Cell Excitation 

200 times/sec A/D Sampling speed 

40mV 
Analog signal Input 

range 

10MΩ Input impedance 

115 x 100 x 23 Size (mm) 

 

 

 

 

 :جدول آدرس ها (1

Default SIZE R/W PLC Address Address Register No. 

- D-Int R 40001 0 Serial Number 1 

- D-Int R 40009 8 A/D Output Data 2 

- D-Int R 40011 10 Net Weight 3 

0 Int R 40013 12 Error 4 

10000 D-Int R/W 40014 13 Capacity 5 

2000 D-Int R/W 40016 15 mv/v x 1000 (uv/v) 6 

10 Int R/W 40018 17  Update Rate (5~200) 7 

1 Int R/W 40019 18 
Resolution 

(1,2,5,10,20,50) 
8 

0 D-Int R/W 40020 19 Tare Value 9 

- D-Int W 40022 21 Manual Calibration 10 

- Int W 40031 30 Zero 11 
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گردد. نوشتن روی این آدرس رقمی دریافت می 9عددی  بصورتشماره سریال دستگاه  0با خواندن آدرس  1-1

 امکان پذیر نیست.

مقدار داده خام خروجی مبدل آنالوگ به دیجیتال باشد، بیتی( می32) Double Integerکه بصورت  8در آدرس  1-2

 ( باشد.FFFFFFHعدد )تواند  قابل خواندن است. این عدد همیشه مثبت و حداکثر می

که  این پارامتر .دهدنشان میباشد. که مقدار محاسبه شده و نهایی وزن را می 10رامتر آدرس امهمترین پ 1-3

تغییر  +Capacity( تا حداکثر 1-5) -Capacityتواند از مقدار میباشد، میبیتیDouble Integer (32 )بصورت 

 قابل تغییر است. Filterدار پارامتر کند. و سرعت به روز رسانی آن با توجه به مق

 خطاهای احتمالی را دریافت نمود. کد  توانمیاست  بیتیInteger (16)که بصورت عدد  12در آدرس  1-4

 باشد. که در اینصورت مقدار این پارامتر به یکی از رایجترین خطاها وصل نبودن صحیح سیمهای لودسل می

. چک کردن لودسل فقط زمان روشن قرار میگیرد 10آدرس  در -999999کرده و مقدار وزن تغییر  1عدد 

روی  RX/TXبه طول می انجامد که با روشن ماندن چراغ ثانیه  5و حداکثر می گیرد دستگاه انجام  شدن

پاسخ نخواهد داد. در  PLCدستگاه قابل مشاهده است. در این زمان دستگاه به هیچ درخواستی از 

 TX/RXنشاندهنده ثانیه  5بعد از حدود یح متصل شده باشند صورتیکه سیمهای لودسل بصورت صح

 TX/RXچراغ ولی در صورت متصل نبودن لودسل صفر و دستگاه آماده کار میباشد.  Errorخاموش، پارامتر 

در را دریافت خواهد کرد.  1عدد  PLC( 12)آدرس  Errorروشن مانده و در صورت خواندن مقدار پارامتر 

پس پیشنهاد دریافت خواهدشد.  -999999یا همان مقدار وزن خوانده شود عدد  10این حالت اگر آدرس 

ثانیه را اعمال  5به گونه ای طراحی شود که پس از روشن شدن دستگاه تاخیر کنترلر میشود نرم افزار 

 را خوانده و در صورت صفر بودن به کار خود ادامه دهد. Errorنموده و ابتدا پارامتر 

 های تغذیه لودسل به هم اتصال کوتاه شده باشد مقدار پارامتر در صورتیکه سیمError  و مقدار  2به عدد

. این خطا هم در هنگام شروع کار و هم در حین کار تغییر خواهد کرد 999999+عدد به  10وزن در آدرس 

ره روشن قابل شناسایی میباشد و برای رفع عیب حتما باید سیستم خاموش شده، اتصال برطرف شده و دوبا

در این وضعیت به مدت  آنکرد رشود. از آنجاییکه در زمان اتصال کوتاه برد دستگاه شدیدا داغ میشود کا

طوالنی موجب آسیب دیدن آن خواهد شد. بنابراین پیشنهاد میشود نرم افزار کنترلر به گونه ای طراحی 
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را به اپراتور جهت رفع عیب پیغام خطای مقتضی  10از آدرس  999999+شود که در صورت دریافت عدد 

  سریع سیستم اعالم کند.

  به جز خطای لودسل، در صورت وارد کردن )نوشتن(اعدادی خارج از محدوده تعیین شده در پارامترهایی

به مقدار آدرس آن پارامتر عدد دهی  Errorو غیره مقدار پارامتر  Capacity ،Mv/v  ،Resolutionمانند 

بدون تغییر باقی مانده و  Filter( پارامتر Filter) 17در آدرس  1ت نوشتن عدد میشود. برای مثال در صور

 ذخیره میگردد. Errorدر پارامتر  17عدد 

 

 13بیتی مثبت در آدرس  32لودسل را میتوان بصورت یک عدد وزن قابل تحمل حداکثر مقدار همان ظرفیت یا  1-5

. همچنین این پارامتر در صورت انجام عمل عدددهی شود 100000تا  100این عدد میتواند بین  نوشت.

 یابد. کالیبراسیون دستی اصالح و تغییر می

 خواهد شد. 8000kgبرابر  Capacityمقدار  قرار گرفته است. 2tمثال اول: کفه توزین بر روی چهار لودسل 

ار تعریف نشده قرار گرفته است. از آنجاییکه در این سیستم اعش 50kgمثال دوم: کفه ترازو روی یک لودسل 

 قرار داد. سپس در صورت نیاز در محاسبات Capacityرا در پارامتر  50000grدر این حالت باید مقدار  ،است

به مقدار کیلوگرم و تعداد رقم اعشار  ( که بر حسب گرم خواهد بود را10عدد خوانده شده )آدرس  PLC درون

 دلخواه تبدیل نمود.

 1000در لودسل را ( Mv/vضریب حساسیت ) اعشار تعریف نشده است مقداراز آنجاییکه در این دستگاه عدد  1-6

قرار دهید. برای مثال در صورت ( Double Integerبیتی ) 32به صورت یک عدد  15ضرب نموده و در آدرس 

می شود. محدوده عدددهی در این آدرس نوشته  2056عدد  2.056mv/vبا ضریب حساسیت  ز لودسلاستفاده ا

 میباشد. 4000 (4.000mv/v)تا  1000 (1.000mv/v)این پارامتر بین 

تعیین نمود  17در آدرس  200تا  5را میتوان با نوشتن عدد  Updateیا همان فرکانس  Updateزمان بروز رسانی  1-7

یا همان مقدار  10آدرس  فراخوانیبدیهی است در صورتی که سرعت می نامیم.  Filterکه این عدد را پارامتر 

بطور مثال در  بیشتر باشد احتمال خواندن اعداد تکراری وجود دارد. Updateاز مقدار سرعت  PLCوزن توسط 

بین دو  منطقی است کهخواهد بود. بنابراین  100msباشد زمان بروزرسانی  Filter = 10صورتیکه مقدار پارامتر 

 فاصله زمانی وجود داشته باشد.   100msیوسر حداقل سدناز یک تر 10در پی آدرس  فراخوانی پی

 باشد.می ( Integer)بیتی  16که این پارامتر قابل ذکر است 
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باشد.که میتواند اعداد از قبل تعیین  زینه دستگاه می ،یا در اصطالح توزین Resolutionمربوط به  18آدرس  1-8

  باشد. بیتی می 16را شامل شود. و مانند پارامتر قبل   (1,2,5,10,20,50)شده

این مقدار از مقدار شود.  که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد مقدار وزن پارسنگ را شامل می 19آدرس  1-9

شود. از آنجاییکه صفر  یا همان وزن نهایی نشان داده می 10وزن محاسبه شده کم شده و نتیجه در آدرس 

معموال نیازی به کند  پارامتر را مقداردهی میبصورت اتوماتیک این ( 30آدرس  Command) کردن دستگاه

 آن وجود ندارد.اولیه تنظیم 

و  Capacityاز دید تئوری در هر سیستم توزین استاندارد با مقداردهی صحیح پارامترهای   کالیبراسیون دستی: 1-10

Mv/v  در عمل در  ولی .بایستی دستگاه وزن درست را نشان دهدتوزین و قرار دادن وزنه استاندارد برروی کفه

باشد. در اینگونه موارد از  بعضی سیستمها عدد نشان داده شده دارای درصدی خطا نسبت به وزن استاندارد می

 شود.  روش کالیبراسیون دستی که در این دستگاه بسیار ساده انجام میگیرد استفاده می

 استاندارد را روی کفه قرار می ( سپس وزنه11-1) (30)آدرس  صفر کردهرا خالی ابتدا دستگاه بدین صورت که 

)با  120Kgدهیم و دستگاه این عدد را با خطا مثال  را روی کفه ترازو قرار می 100Kgدهیم. برای مثال وزنه 

بیتی  32بصورت یک عدد ( 22040) 21( را در آدرس 100دهد. مقدار صحیح ) ( نشان می10خواندن آدرس 

(Double Integer )رنسدیوسر با محاسبه مقدار جدید پارامتر می نویسیم. پردازشگر تCapacity  و تغییر آن خطا

   دهد. ( ارائه می10را جبران نموده و مقدار وزن استاندارد را در خروجی )آدرس 

مقدار وزن خروجی صفر خواهد  30در آدرس فقط نوشتنی بیتیInteger (16 )بصورت )صفر(  0با نوشتن عدد  1-11

 خواهد شد. Tareاین عمل موجب عدددهی و تغییر پارامتر  شد. همانطور که قبال گفته شد
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 : DIP Switchجدول  (2

2-1 )Station Number  : 

وسیله را آدرس  32تا  می توانبهره برده و  5Sتا  S1سویچهای از برای تعیین آدرس دستگاه روی شبکه مدباس 

 دهی نمود.

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 St-No 

On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off S1 

On On Off Off On On Off Off On On Off Off On On Off Off S2 

On On On On Off Off Off Off On On On On Off Off Off Off S3 

On On On On On On On On Off Off Off Off Off Off Off Off S4 

Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off Off S5 

 

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 St-No 

On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off On Off S1 

On On Off Off On On Off Off On On Off Off On On Off Off S2 

On On On On Off Off Off Off On On On On Off Off Off Off S3 

On On On On On On On On Off Off Off Off Off Off Off Off S4 

On On On On On On On On On On On On On On On On S5 

 

2-2 )Baud Rates  : 

115200 38400 19200 9600 Baud Rate 

10 20 30 50 Time Out (ms) 

On Off On Off S6 

On On Off Off S7 
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 غیر قابل تغییر بوده و به شکل ذیل می باشد. RS485سایر تنظیمات پورت 

Stop Bits Parity Data Bits 

1 None 8 

 

 

 :PLC نوع کنترلر ( 2-3

OFF ON S8 

FATEC SIEMENS S7-200 

PLC or 

HMI 
DELTA Co-Trust 

 Panel Master (PM) 

 

 

 

 

 


