
مدل كاموس نمراتور با كاركرد :دستورالعمل

: پروگرام شاستي
: افزايش و كاهش شاستيهاي

CACOUNT1R

رقـم اولين ( انتخاب شاسـتي ) سـلكت شاسـتي دادن فشار با اعداد تغيير جهت
حـال اين در و ( انتخاب حـالت ) ميكند زدن چشمك به شروع راست سمت
فشار با . كنيد زياد يا كم را آن مقدار وكاهش افزايش شاستيهاي توسط ميتوان
بـه شـروع رقـم دومين و ميشـود ثابـت شـده تنظيم رقـم سلكت شاستي مجدد
صورت در . نمود تنظيم آنرا قبـل مرحله مانند ميتوان كه ميكند زدن چشمك

. نمائيد تنظيم صفر عدد روي آنرا كافيست تنها آخر هاي رقم حذف به نياز

دستگاه شاستيهاي با كار نحوه

دستگاه و متوقف را كار ادامه , برنامه اجراي از مرحله هر در : ريست
. مينمائيد كار آماده برنامه ابتداي از مجددا را

داريد نگه ثانيه چند بـمدت را سلكت شاستي ميتوانيد
. نمائيد استفاده ميباشد كار اين مخصوص كه ورودي از يا و

اسـتفاده پروگرام شاسـتي از كافيست تنها هاوعبورازآنها برنامه به ورود جهت
حـافظه وارد مستقـيما بـرنامه تغييرات بـرنامه از خروج از پس پايان در و نمائيد

. شد خواهد دستگاه ثابت
. نمائيد عمل شده گفته بصورت تنظيم پيش رقم تنظيم جهت :

. ثانيه صدم دقت و تنظيم با رله قطع در تاخير جهت :
جهت بـاال سـرعت بـا شـمارش : شـمارش سـرعت تنظيم جهت :

. ميكروسوئيچها و سنسورها جهت پائين سرعت با شمارش يا و اينكدرها
اتوماتيك يا و شود انجام دستي فرمان كانتربصورت شدن صفر آيا :

. خير يا شود ثبت حافظه در شده شمارش رقم برق رفتن با آيا :
روي بــر تقسـيم يا و ضرب عمليات انجام انتخاب :

. لزوم مورد واحدهاي به پالس تبديل جهت شده شمرده رقمهاي
وارد را نظر مورد رقـــم تا اســت الزم عمليات نوع انتخاب از پس :
از اســـتفاده بـــا را مميز ميتوانيد , عدد نمودن وارد از پس اينحــال در . نمائيد

. دهيد قرار خود مكان در كاهش شاستي

: نمراتور نمودن صفر

دستگاه هاي برنامه شرح
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كاموس نمراتور ترمينالهاي وضعيت

دستگاه تغذيه اول خروجي
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ميكروسوئيچ به دستگاه اتصال نحوه

C.SERبـرنامه تنظيم بـا ( رله فرمان تنظيم قابـليت بـا شـماري سري ) :
بـدون رله فرمان و داشته ادامه ممتد بصورت شمارش گزينه روي
تنظيمي رقـم از مضربـهائي اسـاس وبـر شـده شـمارش رقـم نمودن صفر
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كانتر شدن صفر زماني فاصله تا و فرمان رله شدن ازوصل پس آيا :
. خير يا شود انجام شمارش

در مثال . نمايشگرميباشـد بـه اوليه ارقام نمودن وارد جهت برنامه اين :
آغاز نقــطه تا مبــدا گرفتن اندازه بــا ميتوانيد مترور بـصورت اسـتفاده حـالت

. دهيد انجام براحتي را كاليبره عمل فاصله اين نمودن وارد با و حركت
بــدون را ( ) تنظيم پيش رقـم تنظيم بـخواهيد چنانچه :OUT1

و دهيد قـرار گزينه روي را برنامه اين بايستي دهيد انجام برنامه به ورود
. نمائيد انتخاب را گزينه اينصورت غير در

YES

NO

بـه را سنسـور تغذيه ابتدا منفي خروجي با سنسور نصب جهت :
دستگاه ۱۲ شماره پيچ به را سنسور منفي خروجي وسپس ۱۶ و ۱۵ خروجيهاي

. نمائيد تنظيم گزينه روي را منوي .سپس نمائيد وصل

FUNC.2

NPN FUNC.2

باشد. حتما PNPگزينه FUNC.2

باشد. حتما NPNگزينه FUNC.2

رله عملكرد تعدادنمايشتعداد ميتوانيد كاهش شاسـتي فشـردن با :
صفر بـراي ميتوان همچنين . ببـينيد را اسـت كرده عمل رله كه را دفعاتي
داشـتن نگه با آ ن نمايش و كاهش شاستي فشردن از پس كانتر اين كردن

. نمود صفر را رقم اين ثانيه ۵ بمدت سلكت شاستي

پالس خروجي با آب كنتور يا

انكدر تغذيه


