
COMPETENCE IN 

MEASUREMENT 

 

 
 

 

 

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДОЗАТОР НА МАТЕРИАЛИ 

 

 

 

MS8307A 
v 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

 

 

 

 

 

ПЛОВДИВ 2011 
 



 2 

II. ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ 

Цифрови входове 5 

START- ключ Старт 

оптоизолиран : 

- акт.ниво GNDI,  за NPN датчик 
TARA - бутон Тара 

POUR - Старт изсипване 

ID1  - индуктивен датчик за канал 1    оптоизолиран : 

- акт.ниво GNDI, за NPN датчик - стандартно 

- акт.ниво VISO, за PNP датчик 

* указва се при поръчката, отбелязва се  на стикера 

ID2  - индуктивен датчик за канал 2    

Аналогови входове 2 

IN1+/-     тензометрична тегловна греда канал 1 чувствителност   до 2,2mV/V,   

обхват   0-17 mV; 

точност на измерване   0,02% 
IN2+/-     тензометрична тегловна греда канал 2 

Цифрови изходи  7 

C1  - грубо дозиране канал 1  (или ШИМ) 
оптоизолирани NPN,  26V,      акт.ниво GNDI 

- 0.5A за 1 изх., вкл. 100%; 

- по 0.4A за 2 изхода, вкл. 100%;  

- по 0.3A за 3 изхода, вкл. 100%; 

- по 250 mА за 4 изхода, вкл. 100%; 

- по 210 mA за 5 изхода, вкл. 100%; 

- по 190 mA за 6 изхода, вкл. 100%; 

- по 170 mA за 7 изхода, вкл. 100%; 

F1  - фино дозиране  канал 1 (или “в процес” ) 

C2  - грубо дозиране за канал 2 (или ШИМ) 

F2  - фино дозиране  канал 2 (или “в процес” ) 

V1  - клапа / обръщач 1 

V2  - клапа / обръщач 2 

DOZE  - Готова доза 

Аналогови изходи  (опция, указва се при поръчката)     2 

AO2  - Аналогов изход дозиране канал 2   4 (0)-20mA  ;   0-1(10)V    (отбелязва се  на стикера) 

AO1  - Аналогов изход дозиране канал 1   4 (0)-20mA  ;   0-1(10)V    (отбелязва се  на стикера) 

Индикация и клавиатура  

Дисплей 

Обхват на дисплея 

Точност 

Формат на дисплея 

Клавиатура 

2x8 LCD 
-32768÷32767 ; -3276.8÷3276.7; -327.68÷327.67; -32.768÷32.767  

± 1 LSB 
   X.XXXX     XX.XXX     XXX.XX     XXXX.X  XXXXX 

полусензорна 

Захранване 

Захранващо напрежение 220 V AC   +10 -15%  

  

VISO,  GNDI      Изведено захр.напр.оптоиз.вх/изх      11,5÷14,5VDC, 150mA  DC 

VS+,   AGND      Изведено захр. напр. тегл. греди     7,7VDC, 120mA DC 

Работни условия  

Работна температура 

Работна относителна влажност 
0 … 50 °C 

0 … 80 % RH 

Размери 

Габаритни размери (WxHxL) 

Монтаж 
  96 x 48 x 128 mm 

панелен в отвор 90+ x 44+ mm 

Тегло max 200 g 

Съхранение 

Температура на съхранение 

Относителна влажност при съхранение 
-10 … 70 °C 

0 … 95 % RH 

Комуникация (опция) :  RS485  MODBUS RTU  9600 / 19200 bps 
Документ редакция 2011/05/11 
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ОБЩ ВИД И СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 

1. Лицев и заден панел. 

 

Готова доза

MS2000 Microsyst

Дозиране канал 1

Дозиране канал 2
 

2.Схема на свързване 
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ВХОДОВЕ 

 
ИЗХОДИ 

 

3,4 IN1+/- тензометрична тегловна греда канал 1 1  VS+ Изведено захр. напрежение тегл. греди   

+ 7,7V 

5,6 IN2+/- тензометрична тегловна греда канал 2 2  AGND Захр. напрежение тегл. греди   - 

7 START ключ Старт 22   DOZE Готова доза 

8  TARA бутон Тара 26  AO2 Аналогов изход дозиране канал 2  (опция) 

9  POUR Старт изсипване 25  AO1 Аналогов изход дозиране канал 1  (опция) 

11   ID1 индуктивен датчик за канал 1   

“изпразнен контейнер” 

23 VISO Изведено захр.напр.оптоиз.вх/изх     

+ 11,5÷14,5V 
10,24 GNDI Захр.напр.оптоизолирани вх/изх    - 

12   ID2 индуктивен датчик за канал 2   

“изпразнен контейнер” 
18  C1 грубо дозиране канал 1  (или ШИМ) 

16  F1 фино дозиране  канал 1 (или “в процес” ) 

  19  C2 грубо дозиране за канал 2 (или ШИМ) 
RS_G,V+RS -Опция RS485, MODBUS RTU.  Вход външно захр.12VDC 
IO+, IO-        -Сигнални линии 

30,29,28,27 

17  F2 фино дозиране  канал 2 (или “в процес” ) 

20  V1 клапа / обръщач 1 

  21  V2 клапа / обръщач 2 
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I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

Микропроцесорният двуканален дозатор на материали MS8307Av2 е предназначен за 

дозиране на насипни материали чрез управление на вибротранспортьори.или транспортни 

ленти и съвместна работа с пакетиращ контролер PACK11aCON. Дозаторът има възможност за 

запаметяване на десет комплекта параметри за различни материали за дозиране, като текущия 

комплект се избира програмно.  MS8307Аv2 поддържа автоматично адаптиране на падащия 

стълб и ръчно или автоматично тариране преди всяко дозиране. 

 

 

IV. УПЪТВАНЕ  ЗА  РАБОТА 

 
1. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОЗАТОРА 

 

При подаване на захранване уредът показва отчетитаното на двата канала тегло и 

групата параметри за дозиране. 

  При включване на ключ START, 

контролерът изчаква време за установяване 

ParamA. Ако не е изпразнен контейнер от 

предишното дозиране (измереното тегло е над 

минимално допустимото за нов старт Min W)  

се извежда надписа “Error! Weight”. Ако 

теглото е под Min W се включва изход за 

грубо дозиране C1 / 2 за  съответния канал.  

При достигане на програмирано ниво Fine%, изходът за грубо дозиране се изключва и 

се включва съответният за фино дозиране до достигане на зададената Dose. Време Time R след 

края на дозирането се активира изх. DOZE  и се очаква разрешаващ сигнал за изпразване на 

контейнер на вх. POUR. Двата канала са независими, като общ вх. POUR  разрешава 

изпразването на пълния контейнер, или на контейнер 2, ако и двата са пълни. Условията за 

дозиране се определят от групата параметри, избрана за всеки канал. 

 При подаване на захранване и активен вх. START,  ако не е достигнато заданието, 

контролерът започва веднага фино дозиране, а при достигнато задание, на вх. POUR се очаква 

разрешаващ сигнал за изпразване. 

    При ШИМ изходи, в процес на дозиране е постоянно включен F1/2 за съответния канал, 

а изходи C1/2 ce управляват с програмируем коефициент на запълване – различен за грубо и 

фино дозиране (параметри Crute 1/2 , Fine 1/2,  An Out). Изходи АО1/2 повтарят C1/2, но като 

аналогов сигнал (стандартно АО1/2 не се насищат). 

При използване на индуктивни датчици ID1/2  (пар. ID Sns=1) изх.клапи V1/2 се 

включват до постъпване на сигнал на вх. ID1/2. Не се отчита време на изпразване FixOnStr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времедиаграма на работния цикъл (без използване на индуктивни датчици) 
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Отпадане на захранването 
При отпадане на захранването се помни настройката и избраната група. 

 

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ 

 

Стартиране на процеса става чрез подаване на активно ниво на вх. START. Спирането 

на този сигнал преустановява работния цикъл, НО СЛЕД ДОВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩОТО 

ДОЗИРАНЕ. Прекъсване на текущо дозиране  и привеждане на контролера в неактивно 

състояние става след изключване на сигнал START, чрез Set+Down (първо Set) за 4 сек. до 

съобщение STOP.  ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ НА КОНТРОЛЕРА 

(ТАРИРАНЕ,КАЛИБРОВКА,ДОСТЪП ДО ПАРАМЕТРИ) СТАВАТ ОТ НЕАКТИВНО 

СЪСТОЯНИЕ. 

При неактивно състояние  

- с използване на индуктивни датчици – всички изх. изключени, LED не светят 

- без индуктивни датчици – включени V1/2,  LED дозиране канал 1 и 2 светят 

-    през 8 сек. на дисплея се вижда съобщение  STOP . 

  

2. ТАРИРАНЕ 

! Тариране на уреда може да се извърши само ако не е в процес (вж.1, 

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ) 

 

         С натискане на външния за уреда бутон Тара се осъществява тарирането на уреда. 

Отчетеното тегло се приема като тегло на тарата и дисплея се нулира. Уредът започва да 

измерва всяка промяна на теглото спрямо тарата в положителна ( добавяне ) или в отрицателна 

( отнемане ) посока.  

 

3. КАЛИБРОВКА 

Калибровката е коректна ако измервателния обхват остава в границите на обхвата на 

дисплея (вж.технически данни) 

Условия и алгоритъм за извършване на калибровка: 

1.Уредът трябва да не е в режим дозиране (вж. 1,СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА 

РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ) 

2.Уредът трябва да е тариран предварително. 

3.Трябва да е поставена еталонна тежест (на избрания канал за калибровка) и да се 

изчака до установяване на показанието на уреда. 

4.Влиза се в режим калибровка чрез  Down+Up . Извежда се следния дисплей:  

 

 

1.  Избира се каналът за калибриране чрез 

бутоните Up и Down и с бутона Set се 

потвърждава изборът. 

 

 

2.  Чрез Up и Down се коригира стойността 

за калибровка съгласно поставената 

еталонна тежест и се потвърждава с 

бутона Set.  Може да се въвеждат 

стойности -9999÷9999 

 

 

C a l i b r a t 

C X  XXXX    

   

   X X X X X       

X Номер на  

избрания канал 

 

C a l i b r a t 

C X  XXXX    

   

   X X X X X       

X 

Стойност за 

за калибровка 

Номер на  

избрания канал 
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4. ИЗБОР НА ГРУПА ПАРАМЕТРИ 

 

Изборът на група работни параметри става при спрян процес на дозиране (вж. 

1,СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ), като се задържи натиснат бутон Set за 

повече от  3 секунди. Под символът  за група параметри на канал 1 се появява маркер. С бутони 

Up и Down се сменя групата параметри (от A до L), а с бутон Set се потвърждава избора и се 

преминава към избор на група параметри на канал 2 (маркер под символа за група на канал 2). 

С бутони Up и Down се сменя групата параметри (от A до L), а със  Set се потвърждава избора 

и се излиза от този режим. 

  

5. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ 

 

 Регулаторът извежда следните съобщения за грешки: 

 А) “Error! Eeprom”  - грешка при запис или четене от EEPROM.  

 Б) “------” - грешка при измерване. Реда на дисплейване определя кой канал дава грешка, 

на първи ред за първи канал, на втори ред за втори канал. Необходимо е да се провери 

свързването на измерващата греда с уреда. 

 В)  “Error! Weight” - теглото на тарата заедно със зададената стойност на теглото за 

дозиране надхвърлят максималното тегло измервано от датчика. Причините за поява на този 

надпис може да са следните: 

 опит за стартиране на ново дозиране при остатъчно тегло в контейнера след 

изтичане на времето за изпразване по-голямо от минимално допустимото 

 голямо тегло на тарата 

 некоректно въведена стойност на заданието за дозиране 

 разкалиброване на уреда (необходимо е да се премине през процедура на 

калибровка) 

Грешка (А) се изчиства чрез тариране, калибриране и преглед/корекция на параметрите, но 

може да означава проблем на хардуерно ниво. Грешки (Б) и (В) в работен режим се изчистват 

при измерване на тегло в нормални (според въведените параметри) граници, а при 

калибр./тариране чрез натискане на бутон. 

 

6. НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИ  

 

! Настройката на параметри е възможна само ако уредът не е в процес на дозиране, (вж. 

1,СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА РАБОТНИЯ ЦИКЪЛ). 

За влизане в менюто настройка на параметри се натиска и задържа бутона Set , натиска се 

бутона Up и се отпускат и двата. Появява се следния дисплей: 

 

Маркер  “>” показва в кое подменю да се влезе. 

 

С бутоните “Up” и “Down”  се променя положението на маркера “>”, респективно и избора на 

параметри, които да бъдат настройвани,  със Set се потвърждава избора. 

 

 

 

6.1   Групови параметри. 

 

 При маркер пред Group и потвърждаване чрез SET се дава възможност да се избере, чрез 

бутоните Up и Down, коя група параметри да се настрои (А до L). Изборът на група се 

потвърждава с бутона Set и се извежда първия  групов параметър. Чрез бутони Up и Down се 

променя стойността , а с бутон Set се преминава към следващ параметър.  

 

 

 

 G r o u p 

      U s e r 
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Име Описание 

“Dose” Тегло на дозиране . Размерност и десетична точка според максималното 

измервано тегло и разделителна способност на датчика. 

“Fine %” Тегло на превключване от грубо към фино дозиране. Задава се в проценти от 

теглото за дозиране.  

“Min W” Минимално допустимо тегло за нов старт ( остатъчно тегло в контейнера след 

неговото изпразване ). 

“Correct” Грешка,  извършвана от дозатора поради остатъчно тегло, постъпващо в 

контейнера след изключване на финото дозиране и поради грешка от 

разколебаването на системата. Трябва да се има в предвид, че така въведената 

стойност за грешката се събира със заданието за дозиране, т.е. ако регулатора 

дозира в по-малко от заданието то тази стойност следва да се увеличи и ако 

дозира в повече от заданието - да се намали. 

 

 

6.2  Потребителски параметри. 

 

 При маркер пред User и потвърждаване чрез Set се извежда първият потребителски 

параметър. Чрез Up и Down се променя стойността, а Set  преминава към следващ параметър.  

 

 

Име Описание Настройка 

“FixOnStr” Време за изпразване на контейнера след приключване на 

дозирането канала. До изтичането на това време не се допуска 

стартиране на ново дозиране.                                    ( 0 .. 120 Sec.) 

 

“AutoTara” Опция, която ако има стойност 1 е разрешена и при всеки подаден 

старт тарира автоматично дозатора. 

 

“Dose R” Параметър определящ броя на додозиранията. При стойност 0 

додозиране не се осъществява. Додозиране се осъществява, когато 

след изчакване на време Time R, измереното тегло е по-малко от 

зададеното.                                                       ( 0 .. 250) 

 

“Time R” Време за изчакване преди проверка за додозиране. 

( 0 .. 2. 50 Sec.) 

 

“Time D” Време през което не се отчитат показания при стартиране на 

дозиране, отчита се след активиране на изходите за дозиране. 

                                                                      (0 .. 25.0 Sec.) 

 

“Off Ch” Опция за изключване на някой от каналите. 

0 - Двата канала работят. 

1 - Първи канал е изключен. 

2 - Втори канал е изключен. 

 

"ID Sns" Опция за включване на индуктивни датчици за отчитане край на 

изпразване на контейнерите. 

0 - Изключени индуктивни датчици. 

1 - Включени индуктивни датчици (игнорира парам.  “FixOnStr”) 

 

“Crute 1”* Коефициент на запълване при грубо дозиране на канал 1 

                                                                         ( 0.0 .. 100.0 %) 

 

“Fine 1”* Коефициент на запълване при фино дозиране на канал 1 

                                                                         (0.0 .. 100.0 %) 

 

“Crute 2”* Коефициент на запълване при грубо дозиране на канал 2 

                                                                         ( 0.0 .. 100.0 %) 

 

“Fine 2”* Коефициент на запълване при фино дозиране на канал 2 

                                                                         ( 0.0 .. 100.0 %) 

 

* параметрите са достъпни при An Out=1 
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6.3.  Скрити параметри. 

 

Включват се в списъка с параметри ако при включване на захранването е бил натиснат  Down. 

 

Име Описание Настройка 

“ChannelX” Дисплей за обхвата на каналите. С бутони Up и Down се избира 

желания канал за наблюдение. Обхватът е приведен в проценти от 

0.0 до 100.0. За нормална работа на уреда трябва при 

максималното натоварване на сензора показанието да е по малко 

от 100 % и при минимално натоварване (празен контейнер) 

показанието да е повече от 0 %. 

 

 

---------------- 

 

“Param À” Време за изчакване при натиснат старт през което теглото, което 

се измерва трябва да е по-малко от минималното тегло за старт. 

                                                          ( 0 .. 2. 55 Sec.    (0-255x0,01Sec)) 

 

“Param B” Положение на десетичната точка - допустими стойности 128, 64, 

32, 16, 8, 4, 2, 1, 0  за .0000000, .000000, .00000, .0000, 0.000, 0.00, 

0.0, 0. и 0000. Реално се използват само  0,2,4,8,16. 

 

“Param C” Коефициент на филтъра на дисплея на канал 1. 

                                                                        ( 0.00 .. 1.00) 

 

“Param D” Коефициент на филтъра на дисплея на канал 2. 

                                                                         ( 0.00 .. 1.00) 

 

“Param E” Праг на изчистване на филтъра на дисплея на канал 1. 

                                                                         ( 0 .. 9999) 

 

“Param F” Праг на изчистване на филтъра на дисплея на канал 2. 

                                                                         ( 0 .. 9999) 

 

 

“Param G” Праг на изчистване на филтъра за дозиране в проценти от обхвата 

– валиден е за двата канала. 

                                                                         ( 0.0 .. 100.0 %) 

 

“Param H” Време за изчистване на филтъра. 

( 0 .. 2. 55 Sec.    (0-255x0,01Sec))                                                                     

 

“Param I” Филтър за дозиране. При 7 филтърът е максимално дълбок. 

( 0 .. 7) 

 

An Out Режим на изходите валиден и за двата канала. C1/2.  

 0-ON/OFF;   

1-ШИМ – Аналогови изходи според заявката.  

Достъп: Up+Down при вкл.на захр.и отпускане по време на поздравителния 

надпис.Ако бутоните се задържат и след надписа се влиза в Калибровка. 

  

Промяната на тези стойности трябва да се извършва с повишено внимание. 

 

 Ако се използват аналогови изходи An Out = 1  , по време на дозиране са 

активни и изходите за финно дозиране / NPN OK в ниско ниво / . 

 

 По този начин може да се управлява и фазов регулатор с аналогови входове 

/PhaseCon на Микросист/. Аналоговите изходи се подават към управляващите входове 

на фазовия регулатор, а изходите за финно дозиране се подават към входовете RUN 

/ON / на фазовия регулатор. По този начин след приключване на дозирането фазовия 

регулатор формира изходи Стоп, които могат да се използва за стоп на двигател за 

дозираща транспортна лента, чрез подходящ драйвер. 
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ГАРАНЦИОННА   КАРТА 
 

Гаранционна карта №  :     ................................................. 

Гаранционен срок       :     .................................................    месеца 

Фабричен номер            :     ................................................. 

Стоката е закупена от   :     .................................................................. 

с фактура №                  :     ............................../......   .......   20........  г. 
 

 

 
 

 

 

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ 
 

Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които могат да се 

появят по време на гаранционния срок. Поправката се извършва, като в ремонтната база се 

представи настоящата гаранционна карта, с която е закупен уреда. Гаранцията не се 

отнася до повреда, причинена от лош транспорт, лошо съхранение, неправилно използване, 

природни стихии, неспазване на инструкцията за работа и случаите, когато е направен опит за 

отстраняване на дефекти от други лица. В тези случаи дефектът се отстранява само срещу 

заплащане. 

Обслужването в гаранционния срок и уреждане на рекламациите става съгласно 

действащото законодателство. 

 

ИЗВЪРШЕНИ ПОПРАВКИ В СЕРВИЗА 
 
 

Сервиз Дата на 

постъпване 

Поръчка 

номер 

Вид на 

извършения 

ремонт 

Дата на 

предаване 

Извършил 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България, 4000 Пловдив, ул. Мургаш 4 

Тел.: (+359 32) 642 519, 640 446 факс: (+359 32) 640 446 

www.microsyst.net e-mail: info@microsyst.net  

http://www.microsyst.net/
mailto:info@microsyst.net

