
Tensometru digital D-CAN CANBus 
către convertorul de date

TIP: D-CAN

Caracteristici

Instalare uşoară cu şurub M2

Conexiuni prin orificii placate

Dimensiuni mici pentru a putea 
fi instalat în deschideri foarte mici

Rate Baud până la 230k

Viteză mare, până la 500 citiri / sec

Protecţie la ±15KV ESD

Calibrare mV/V real

Imunitate la zgomot 5x nivel 
industrial greu

LED de diagnostic 

Înregistrarea valorilor 
de maxim şi minim

Aplicaţii generale

Cântărirea vaselor

Monitorizarea iahturilor

Cântărirea vehiculelor

Măsurarea forţelor în industria 
automobilistică

Monitorizarea sarcinii macaralelor

Dispozitivul D-CAN reprezintă un convertor de semnal digital de mare performanţă pentru 
măsurarea cu precizie a traductoarelor bazate pe tensometre, asigurând o ieşire CANBus. 
Această gamă de produse include două tipuri; DSC şi DCELL. Ambele produse asigură o 
ieşire CAN de mare viteză.

Placa cu circuite a dispozitivului DCELL este proiectată astfel încât să adăpostească 
majoritatea senzorilor, reprezentând astfel o celulă de sarcină „digitală” cu avantajul unei 
stabilităţi foarte ridicate şi al unei ieşiri RS485. Includerea D-CAN în produse bazate pe 
celule de sarcină permite obţinerea unor celule de sarcină de o precizie foarte ridicată, cu 
ajutorul funcţiilor încorporate de liniarizare şi de compensare a temperaturii. Pentru 
aplicaţiile în care dispozitivul DCELL nu poate fi încorporat în traductor, este disponibilă o 
carcasă separată cu conectare în linie (model ILE).

Pentru versiunea DSC, există produsul DSJ1, care reprezintă o „staţie de andocare” a 
cutiei de distribuţie cu protecţie clasa IP65 pentru instalarea cu uşurinţă a unui singur DSC 
sau a versiunii cu 4 căi, DSJ4.

Specificaţii

Descriere

DLCH cu stabilitate mare

Excitația punții (Ohm)

Impedanţa punţii (Ohm)

Impedanţa senzorului: Alimentare 18V (Ohm) *

Impedanţa senzorului: Alimentare 12V (Ohm) *

Sensibilitatea punţii (V)

Stabilitatea temperaturii la compensare (ppm/°C)

Stabilitatea temperaturii la amplificare (ppm°C)

Stabilitate la abatere în timp (%FR)

Stabilitate la amplificare în timp (ppmFR/primul an)

Neliniaritate (%FR)

Rezoluţie internă (mărimi / diviziuni)

Min

4.5

320

320

120

-3
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Opţiuni disponibile

Rezoluţia de măsurare a temperaturii (0.1°C) & precizia de măsurare a temperaturii (1°C)

Standard

5

350

350

350

1

3

0.002

30

0.0005

16 million

Max

5.25

5000

5000

5000

+3

4

5

0.008

30

0.0025

DLCS cu stabilitate industrială

Excitația punții (Ohm)

Impedanţa punţii (Ohm)

Impedanţa senzorului: Alimentare 18V (Ohm) *

Impedanţa senzorului: Alimentare 12V (Ohm) *

Sensibilitatea punţii (V)

Stabilitatea temperaturii la compensare (ppm/°C)

Stabilitatea temperaturii la amplificare (ppm°C)

Stabilitate la abatere în timp (%FR)

Stabilitate la amplificare în timp (ppmFR/primul an)

Neliniaritate (%FR)

Rezoluţie internă (mărimi / diviziuni)

Min

4.5

320

320

120

-3

Standard

5

350

350

350

5

30

0.0035

0.0005

16 million

Max

5.25

5000

5000

5000

+3

10

50

0.016

300

0.0025

* În funcţie de tensiunea de alimentare (a se vedea specificaţiile electrice)

Rezoluţie @ 1Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 10Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 100Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 500Hz (stabil la zgomot)

200,000
120,000
50,000
18,000

Rezoluţie @ 1Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 10Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 100Hz (stabil la zgomot)
Rezoluţie @ 500Hz (stabil la zgomot)

66,000
40,000
10,000
5,000

Head Office Address

Unit 15, Newport Business Park, Barry Way

Newport, Isle of Wight  PO30 5GY  UK

Tel: +44 (0)1983 249264

Email: sales@lcmsystems.com

A United Kingdom Company
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Dimensiuni

Datorită dezvoltării continue a produsului, LCM Systems Ltd. îşi rezervă 

dreptul de a modifica specificaţiile produsului fără notificare prealabilă.
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Specificaţii (continuare)

 
 

Tensiunea de alimentare (Vdc)

Zgomot / riplu de alimentare (mVac pk-pk)

Curent de alimentare - punte 350R (mA)

Putere @ alimentare 10V - punte 350R (mW)

Sistem de excitaţie

Viteza de bit CAN (biţi / secundă)

Protocoale

Temperatura de depozitare

Temperatura de operare

Umiditate relativă

Directiva Europeană a Compatibilității Electromagnetice

Directiva Joasei Tensiuni

Între 5,6 şi 18 (12 standard) 

100

Între 45 şi 60

350

4 conductori

Între 10 K şi 1 M

MantraCAN

Între -40 şi +85°C

Între -40 şi +85°C

95% maxim, fără condens

2004/108/EC

2006/95/EC

87.4

20

8.5
12

3 orificii de 
instalare 
Ø3.2

Versiunea DSC

Ø20

10

Versiunea DCELL

Codurile de comandă ale produselor

 
DCELL cu stabilitate mare     

DSC cu stabilitate mare      

DCELL cu stabilitate industrială 

DSC cu stabilitate industrială 

DLCHMCAN

DSCHMCAN

DLCSMAN

DSCMCAN

Protocol MantraCAN

Protocol MantraCAN

Protocol MantraCAN

Protocol MantraCAN

Toate dimensiunile 
sunt exprimate în mm

A United Kingdom 
company
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