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  :مشخصات فنی دستگاه -١
 :ھاورودی •

باش د و دو سنس ور   درج ھ س انتیگراد م ی    ۵/٠با دق ت   NTCورودی دما از نوع  ٣دستگاه دارای 
  .درصد ۵/٠رطوبت با دقت 

 : ھاخروجی •
  .باشدجـداگانھ می hysteresisو  set pointخـروجی کنترلی با تنظیم  ۵دستـگاه دارای 

)  و رطوب ت  اف زایش و ک اھش دم ا   ( خروج ی آالرم ب ا قابلی ت تنظ یم مح دوده      دس تگاه دارای ی ک   
  . باشدبرای ھر سنسور نیز می

 :قابلیت دستگاه •
  :شویدمند میبا استفاده از این دستگاه از خدمات زیر بھره

a.  تنظیمset point  وhysteresis بھ طور جداگانھ برای ھر خروجی. 
b. ریست کردن آالرم. 
c.  افزاری ھر کدام از سنسورھاکالیبره نرم 
d.  کلیدon/off جداگانھ 
e. نمایش اطالعات بر روی سون سگمنت بھ صورت گردشی 
f. ھ ای  ای، و رس م گ راف از داده  ھای گ زارش لحظ ھ  نرم افزار کــامپیوتری با قابلیت

 ذخیره شده در دستگاه
g.  ساعت ١٢ثانیھ تا ١٠تنظیم محدوده زمانی برای ثبت اطالعات از 

  
  دستگاه صفحھ نمایش● 
  

  
  

ن  ام ھ  ر ی  ک از   ( svو .) دھ  دمق  ادیر متغیرھ  ا را نم  ایش م  ی   ( pvدو نمایش  گر ب  ا عن  وان    -١
  .)دھدمتغیرھا را نمایش می

٢- out1…out5 : ۵این led ھا سبز رنگ نشان دھنده وضعیت خروجیھای متناظر با ورودی
  .باشندمی

س بز مرب وط ب ھ آن روش ن، در ص ورت خ اموش        ledدر صورت روشن ب ودن ی ک خروج ی ،   
ھ ای  سبز مرب وط ب ھ آن خ اموش ،و در ص ورت ایج اد آالرم خروج ی       ledبودن یک خروجی، 

اگ  ر . چش  مک زدن در زم  ان وج  ود آالرم ب  ھ دو ص  ورت اس  ت . ش  ودزن م  یمربوط  ھ چش  مک
دن خروجی مربوطھ روشن بوده و ورودی مربوط بھ این خروجی آالرم داشتھ باشد، چشمک ز

سبز مربوطھ روشن بوده و ھر دو ثانیھ یکبار برای لحظھ کوتاھی  ledبھ این صورت است کھ 
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اگر خروجی مربوطھ خاموش بوده و ورودی مربوط ب ھ  . شودخاموش شده و دوباره روشن می
یعنی در . این خروجی آالرم داشتھ باشد، عکس حالت قبلی را برای چشمک زدن خواھیم داشت

س  بز مربوط  ھ بیش  تر خ  اموش اس  ت و زم  ان روش  ن ش  دن آن کوت  اه     ledزم  ان چش  مک زدن، 
  . خواھد بود

      
٢- ALR  : اینled شودقرمز رنگ در صورت ایجاد آالرم روشن می. 
  

ثانی ھ ن ام و مشخص ات دس تگاه ب ر روی       ۵ولت بھ دستگاه، بھ م دت   ٢٢٠پس از اتصال برق 
ھ ا و مقادیرش ان ب ر روی ای ن دو     دیس پس ورو . ش ود دو نمایشگر باالیی و پایینی مشاھده م ی 

ثانیھ یکبار نمایش عوض شده و پارامترھای بعدی نمایش  ۵نمایشگر ظاھر خواھد شد کھ ھر 
اگ ر خروج ی   . باشدقابل مشاھده می) date(و تاریخ) time(در پایان ھم ساعت. شوندداده می

ض یح داده خواھ د   در قسمت تنظیمات کنترل تو(مربوط بھ یک ورودی را خاموش کرده باشیم
ت وان ب ھ ص ورت دس تی و ب ا      ض منًا م ی  . ، آن ورودی در روند نمایش ظ اھر نخواھ د ش د   .)شد

ھ ا و ی ا   ورودی(از روی پارامترھا پرش کرده و پ ارامتر دلخ واه    MODضربھ زدن بھ کلید 
  .و مقدارش را مشاھده کرد) ساعت و تاریخ

  
  :عملکرد کلیدھا

١ .   : MOD  
  مشاھده مقادیر ) ١-١ 

گ ردد ک ھ ب ھ    مقـادیر نمایش ی مش اھده م ی    MODھمــانطورکھ گـفتھ شد با ضربھ زدن بھ کلــید 
 t1، ورودی آن، یعن ی out1ب ودن ی ک خروج ی، م ثًال      offدر صورت . باشندصورت زیر می

  . ،نمایش داده نخواھد شد)١دمای خوانده شده از سنسور(
  

  توضیحات  نماد
t1 ١ور شماره دمای سنس  
t2  ٢دمای سنسور شماره  
t3  ٣دمای سنسور شماره  

hum1  ١رطوبت سنسور شماره  
hum2  ٢رطوبت سنسور شماره  
time   ساعت و دقیقھ)HH.mm(  
date  ماه و روز )MM.dd (  

  
  تنظیمات کنترل) ٢-١

ض ربھ   ش ویم س پس ب ا   ثانیھ وارد من وی تنظیم ات م ی    ٢بھ مدت  MODدر صورت نگھداشتن کلید 
تنظ یم   downو  upت وان ھ ر ی ک از پارامترھ ا را انتخ اب ک رده ب ا کلی دھای         زدن بھ ای ن کلی د م ی   

. گ ردد برم ی  out1، نم ایش دوب اره ب ھ پ ارامتر اول،یعن ی      doffپس از آخ رین پ ارامتر یعن ی    . نمود
مرب وط ب ھ   و خروج ی   ١تنظیم ات ب رای سنس ور    . کن د جدول زیر نحوه تنظیم پارامترھا را بیان م ی 

ھایش  ان مش  ابھ  و خروج  ی ۵ت  ا  ٢توض  یحات سنس  ور  . و آالرم توض  یح داده ش  ده اس  ت ) out1(آن
  .  باشدمی ١سنسور 
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  تنظیمات  نماد
out1    اگ  ر گزین  ھ  . کن  دوض  عیت خروج  ی اول را مش  خص م  یAuto   انتخ  اب ش  ود

و  ١بھ صورت خودکار و با توجھ بھ مق دار سنس ور ش ماره     ١خروجی شماره 
setpoint مربوطھ ،یعنیSTP1 و مقدار ھیسترزیس مربوطھ، یعنیh1   عم ل

خروجی بدون درنظ ر گ رفتن مق دار سنس ور،       offدر صورت انتخاب. کندمی
در صورت انتخ اب  . خواھد بود سبز مربوطھ خاموش ledھمیشھ قطع بوده و 

on   خروج  ی ب  دون درنظ  ر گ  رفتن مق  دار سنس  ور، وص  ل)led  س  بز مربوط  ھ
  .گرددیمــ) روشن

STP1 Set point  ١کاری مربوط بھ سنسور  
h1  ١ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  

کھ در ھم ین   modeیعنی پارامتر (اگر دستگاه در مود افزاینده تنظیم شده باشد
، نم  ودار ).تنظ  یم ش  ده باش  د   Incتنظیم  ات کنت  رل موج  ود اس  ت روی حال  ت    

، تنظیم شده باشد Autoدر صورتیکھ در حالت ) out1(عملکرد خروجی اول
  :بھ شکل زیر خواھد بود

  
از  ١ش  ود، در ص  ورتیکھ مق  دار سنس  ور  ھمانگون  ھ ک  ھ در ش  کل مش  اھده م  ی   

Stp1        باالتر رود خروج ی ش ماره ی ک پ س از گذش ت زم انdoff    ثانی ھ قط ع
کمت    ر  Stp1از  h1ب    ھ ان    دازه  ١در ص    ورتیکھ مق    دار سنس    ور . ش    ودم    ی
گ ردد  ثانیھ وصل می donخروجی پس از گذشت زمان ، )t1<Stp1-h1(شود

. مان    دب    االتر نرفت    ھ، وص    ل م    ی Stp1از  ١و ت    ا زمانیک    ھ مق    دار سنس    ور
در ھمین تنظیمات کنترلی موجوداست و توضیحات  doffو  donپارامترھای 

  .آنھا در انتھای ھمین جدول آمده است
نم ودار ب ھ ش کل     تنظیم شده باش د، ) dEc(در صورتیکھ دستگاه در مود کاھنده

  :آیدزیر درمی

  
از  ١ش  ود، در ص  ورتیکھ مق  دار سنس  ور  ھمانگون  ھ ک  ھ در ش  کل مش  اھده م  ی   

Stp1 تر رود خروجی شماره یک پ س از گذش ت زم ان    پایینdoff    ثانی ھ قط ع
ب    االتر  Stp1از h1ب    ھ ان    دازه  ١در ص    ورتیکھ مق    دار سنس    ور . ش    ودم    ی
گردد ثانیھ وصل می donس از گذشت زمان ، خروجی پ)t1>Stp1+h1(رود

  .ماندتر نرفتھ، وصل میپاییـن Stp1از  ١و تا زمانیکھ مقدار سنسورشـماره 
ALH1    ب دین ترتی  ب ک  ھ  . کن  درا مش خص م  ی  ١ح د ب  االی آالرم ب رای سنس  ور ش  ماره

ب  االتر رود، و  ALH1و  STP1، از مجم  وع مق  ادیر ١ھرگ  اه مق  دار سنس  ور 
 تنظیم شده باش د، آالرم رخ داده و  Autoوضعیت خروجی مربوطھ در حالت 
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led   سبز رنگout1 نحوه چشمک زدن . کندشروع بھ چشمک زدن میled 
پ س از گذش ت   . سبز رنگ قبًال در قسمت صفحھ نمایش دس تگاه ش رح داده ش د   

و قاب ل تنظ یم    در پارامترھای تنظیم ات کنت رل موج ود    tAL(دقیقھ tALزمان 
قرمز رنگ مرب وط ب ھ آالرم روش ن ش ده و اتص ال آالرم برق رار        led، .)است

   .گرددمی
ALL1   مانن د  . کن د را مشخص م ی  ١حد پایین آالرم برای سنسور شمارهALH1  ام ا ،

  .در جھت عکس
  .دھدنمودار زیر در مجموع نحوه عملکرد آالرم را نشان می

  
 c°1شود مقدار ھیسترزیس برای خاموش ش دن آالرم  کھ مشاھده میھمانطور 

  .باشدمی %5در مورد دو سنسور رطوبت این مقدار برابر .باشدمی
Out2 کندوضعیت خروجی دوم را مشخص می.  
STP2 Set point  ٢کاری مربوط بھ سنسور  

h2  ٢ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  
ALH2  کندرا مشخص می ٢شماره حد باالی آالرم برای سنسور  
ALL2  کندرا مشخص می ٢حد پایین آالرم برای سنسور شماره.  
Out3 کندوضعیت خروجی سوم را مشخص می.  
STP3 Set point  ٣کاری مربوط بھ سنسور  

h3  ٣ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  
ALH3  کندرا مشخص می ٣حد باالی آالرم برای سنسور شماره  
ALL3  کندرا مشخص می ٣آالرم برای سنسور شماره حد پایین.  
Out4 کندوضعیت خروجی چھارم را مشخص می.  
STP4 Set point  ۴کاری مربوط بھ سنسور  

h4  ۴ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  
ALH4  کندرا مشخص می ۴حد باالی آالرم برای سنسور شماره  
ALL4  کندرا مشخص می ۴حد پایین آالرم برای سنسور شماره.  
Out5 کندوضعیت خروجی پنجم را مشخص می.  
STP5 Set point  ۵کاری مربوط بھ سنسور  

h5  ۵ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  
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ALH5  کندرا مشخص می ۵حد باالی آالرم برای سنسور شماره  
ALL5  کندرا مشخص می ۵حد پایین آالرم برای سنسور شماره.  
tAL  مدت تاخیر عملکرد خروجی آالرم بر اساس دقیقھ 

mode ھا بھ صورت افزاینده کند کھ کلیھ خروجیاین پارامتر مشخص می)Inc (  ک ار
  )dec(کنند یا کاھنده 

don ای  ن زم  ان ب  ر اس  اس ثانی  ھ . ھ  ات  اخیر ب  رای روش  ن ش  دن ھ  ر ی  ک از خروج  ی
  .است

doff      ای ن زم ان ب ر اس اس ثانی ھ       .ھ ا تاخیر برای خ اموش ش دن ھ ر ی ک از خروج ی
  .است

  
-ثانی ھ ب ار دیگ ر ب ھ من و پارامترھ ای نمایش ی برم ی         ٢بھ م دت   MODدر صورت نگھداشتن کلید 

  .گردیم

  .شودبرای کاھش مقادیر تنظیمات و مقادیر کالیبره استفاده می: .٢

  .شودبرای افزایش مقادیر تنظیمات و مقادیر کالیبره استفاده می: .٣

ثانیھ دستگاه خاموش ش ده و    ٣در صورت نگھداشتن این کلید بھ مدت  off/onکلید : .۴

ب ر روی نمایش گر دس تگاه    کلیھ خروجیھا و خروجی آالرم غی ر فع ال ش ده و عالم ت     
ای زده برای روشن ک ردن مج دد دس تگاه کافیس ت ای ن کلی د ب ھ ص ورت ض ربھ         . شودنمایش داده می

  .شود
  
  

  : کلیدھای ترکیبی
 *MOD & up  :ش  ویم ثانی  ھ وارد من  وی ک  الیبره م  ی ٢ای  ن دو کلی  د ب  ھ م  دت  ب  ا نگھداش  تن

  :باشدپارامترھای این منو بھ صورت زیر می
  توضیحات  نماد
d1  ١دلتای در نظر گرفتھ شده برای سنسور دمای  
d2  ٢دلتای در نظر گرفتھ شده برای سنسور دمای  
d3  ٣دلتای در نظر گرفتھ شده برای سنسور دمای  

year  تنظیم سالRTC  ٩٩تا  ٠بین   
mont  تنظیم ماهRTC  ١٢تا  ١بین  
day  تنظیم روزRTC  ٧تا  ١بین  

date  تنظیم تاریخRTC  ٣١تا  ١بین  

hour  تنظیم ساعتRTC  ٢٣تا  ٠بین  

min  تنظیم دقیقھRTC  ۵٩تا  ٠بین  

SEc  تنظیم ثانیھRTC  ۵٩تا  ٠بین  
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Lsb1  سنسور رطوبت شماره یک جھت کالیبرهمقدار خوانده شده از  

A1.1        در ی ک رطوب ت مش  خص مق دار خوان  ده ش ده از سنس ور ب  رای ای ن پ  ارامتر وارد
  گردد

H1.1 مقدار رطوبت نقطھ اول  

A2.1   مق  دار خوان  ده ش  ده از سنس  ور ب  رای ای  ن   ) نقط  ھ دوم(در ی  ک رطوب  ت مش  خص
  پارامتر وارد گردد

H2.1 مقدار رطوبت نقطھ دوم  

Lsb2 مقدار خوانده شده از سنسور رطوبت شماره دو جھت کالیبره  

A1.2        در ی ک رطوب ت مش  خص مق دار خوان  ده ش ده از سنس ور ب  رای ای ن پ  ارامتر وارد
  گردد

H1.2 مقدار رطوبت نقطھ اول  

A2.2   مق  دار خوان  ده ش  ده از سنس  ور ب  رای ای  ن   ) نقط  ھ دوم(در ی  ک رطوب  ت مش  خص
  پارامتر وارد گردد

H2.2  رطوبت نقطھ دوممقدار  

th  باشداین پارامتر نمایشی بوده و مـربوط بھ کــارخانھ سازنده می.  

wdr  باشداین پارامتر نمایشی بوده و مـربوط بھ کــارخانھ سازنده می.  

Por باشداین پارامتر نمایشی بوده و مـربوط بھ کــارخانھ سازنده می.  

bor  باشدکــارخانھ سازنده میاین پارامتر نمایشی بوده و مـربوط بھ.  

Er باشداین پارامتر نمایشی بوده و مـربوط بھ کــارخانھ سازنده می.  

  
توان این خطا را با مقدار دھی در صورتی کھ دمای نمایش داده شده دارای انحراف و خطا باشد می

بھ عنوان مثال کالیبراسیون سنسور دمای شماره یک بھ صورت زیر .برطرف کرد d1~d3بھ 
  :است

d1  + ١دمای اندازه گیری شده توسط سنسور دمای شماره  =t1 
منفی باشد بھ این معنی است کھ از مقدار دمای اندازه ) در این مثالd1 (توجھ شود اگر عالمت دلتا 

  . شودگیری شده کم می
  

ھـ ـای رطوب ت را   ونھ مراحـل انجام عمل کــالیبراسیون ب رای یک ی از ورودی  ھمچنین برای نم
  : دھیمتوضیح می

 . ثانیھ نگھ می داریم  ٢را بھ مدت  UPو  MODکلید ھای  -١
را در یک محل قرار ) دستگاه معیار(سنسور دستگاه خود و دستگاه مورد اطمینان و دقیق-٢

مثًال در محلی با رطوبت نسبتًا کم و حوالی . طھ کاردر محلی با مقدار پایین برای نق. (می دھیم
 .) نقطھ کار

 . وارد می کنیم H1.1مقدار خوانده شده از دستگاه معیار را در -٣
 را در)  LSB(عدد یادداشت شده  .است، یادداشت می کنیم LSBعددی را کھ در منو -۴

A1.1وارد می کنیم . 
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سپس جای سنسور و دستگاه معی ار را ع وض ک رده و در محل ی ب ا مق دار رطوب ت ب االتر و         -۵
 . حوالی نقطھ کار قرار می دھیم

 .وارد می کنیم H2.1مقدار خوانده شده از دستگاه معیار را در -۶
 را در)  LSB(عدد یادداشت شده  .است، یادداشت می کنیم LSBعددی را کھ در منو -٧

A2.1اکنون دستگاه کالیبره است. یموارد می کن.  

  .ثانیھ باید فشرده شود ٢برای برگشتن بھ منو اصلی دو کلید ذکر شده بھ مدت 
 *MOD & down  :            ب ا فش ردن ای ن دو کلی د مق دار پارامترھ ا ب ھ مق دار پ یش ف رض دس تگاه

  .برمیگردد
 *up & down  :شود با فشردن این دو کلید آالرم ریست می.  
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  :سیم کشی دستگاه نحوه نصب و -٢
  :نحوه نصب سنسورھای دما●

  
متصل شود و  S3تا  S1رای نصب سنسورھای دما باید یک سر ھر یک از سنسورھا بھ پایھ ب

ب   رای نص   ب . متص   ل گ   ردد Vccی   ک س   ر دیگ   ر سنس   ورھا ب   ھ ص   ورت مش   ترک ب   ھ پای   ھ 
متص ل گ ردد پای ھ     H2و  H1سنسورھای رطوبت خروجی ھر ی ک از سنس ورھا بای د ب ھ پای ھ      

  .متصل گردد GND  و پایھ منفی آن بھ  Vccمثبت سنسور بھ 
  

  : ھانحوه نصب خروجی●

  
١ .Phase & Null  :  ولت  ٢٢٠ولتاژ  AC   
٢ .No1… No2  :ھا بھ سر مشترک رلھ( ۵تا  ١ھای خروجیPhase وصل شده است (.  
٣ .Alarm  : خروجی آالرم  
  

  :نرم افزار کامپیوتر  - ٣

   
  :معرفی برنامھ و امکانات کلی -١-۵

ت وان دس تگاه را از طری ق ک امپیوتر مونیت ور و آن را تنظ یم و       با اس تفاده از ای ن ن رم اف زار م ی     
ص   فحھ اص   لی، تم   ام اطالع    اتی را ک   ھ ب   ر روی نمایش   گرھای س   ون س    گمنت        . ک   الیبره ک   رد  

)7Segment ( و نمایشگرھایLED نین تنظیمات مربوط ھمچ. دھددستگاه قرار دارند، نمایش می
از مزایای دیگر ای ن ن رم اف زار توان ائی     . توان با این نرم افزار انجام دادبھ عملکرد دسـتگاه را مـی

رس   م، نم   ایش و امک   ان چ   اپ نمودارھ   ای گرافیک   ی مرب   وط ب   ھ اطالع   ات نمون   ھ ب   رداری ش   ده   
  . باشدھا و وضعیت آالرم میسنسورھای رطوبت، وضعیت خروجي
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  :امھنصب برن -٢-۵
گ ردد بای د ب ھ    ن رم اف زار ارائ ھ م ی     CDبرای کار با نرم افزار، قفل سخت افزاری ک ھ ھم راه ب ا    

  کامپیوتر متصل گردد USBپورت 
  
  

  
ھای زیر نزدی ک س اعت نم ایش داده ش ود ک ھ       ھنگام نصب قفل بھ کامپیوتر ممکن است کھ پیغام

  باشد نشان دھنده نصب خودکار آن می
  

  
  
  

  .قرار دھید  CD Driveنرم افزار را در CD پس از نصب قفل،
 Nextرا اج را کنی د، س پس دکم ھ      Setupفایل فایل اجرائی با ن ام  PLC2B در پوشھ  CDدر داخل 

  Nextدر پنجره باز شده محل نصب برنامھ را مشخص کنی د، در مراح ل بع دی نی ز دکم ھ     . را بزنید
 .شود نصب برنامھ تکمیل می  Finishدر پنجره زیر و سپس دکمھ  OKرا بزنید با زدن دکمھ 

  

  
  :اجرای برنامھ  -٣-۵

داخل زیر شاخھ   Programsکلیک کرده سپس از منوی  Startبرای اجرای برنامھ، بر روی دکمھ
PLC2B شده و فایل exe.PLC2B پس از اجرای برنامھ، برای امنیت بیشتر کار با . را اجرا کنید

دستگاه از طریق نرم افزار و محدود نمودن دسترسی افراد، این برنام ھ ھنگ ام اج را ش دن تقاض ای      
  :شودتقسیم می نمایشی و سرپرستینحوه دسترسی بھ دو صورت . کندکلمھ عبور می

  . ل انجام استتمام عملیات ارسال و دریافت قاب: سرپرستی -١
توان د   تواند اطالعات مربوط بھ مونیتورینگ و تنظیم ات را ببین د ول ی نم ی    فقط می: نمایشی -٢

  .تغییری در آنھا ایجاد کند
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  .» ١«اگر برای بار اول باشد کھ نرم افزار اجرا می شود، کلمھ عبور آن عبارت است از * 
تغیی ر رم ز    -توان د ب ا رف تن ب ھ قس مت تنظیم ات ک امپیوتر        کاربر پس از وارد شدن بھ برنام ھ م ی  * 

، کلمھ عبور فعلی را وارد و آن را تغیی ر  "Set computer > Change password" عبور و یا 
  .دھد

  :ارتباط با دستگاه  -۵-۴
برای دریافت اطالعات دستگاه و وضعیت سنس ورھا، دریاف ت تنظیم ات و مق ادیر ک الیبره و اعم ال       

زدن دکم ھ ش روع دریاف ت اطالع ات     ( رود  Online آنھا، ابتدا باید نرم افزار بھ حالت تغییرات در
  ) از دستگاه 

  
 .کلیک کنید Set computerروی منوی  -١
 .کلیک کنید Select portدر پنجره باز شده روی کلمھ  -٢
توانی د بص ورت   در صورتیکھ از درگاھی کھ دستگاه ب ھ آن متص ل ش ده اس ت مطل ع ھس تید م ی        -٣

را زده ت ا ن رم اف زار خ ود درگ اه م ورد نظ ر را        " جس تجو " آن را انتخاب کن د و ی ا دکم ھ    دستی 
  . بیابد

بای د  )  سخت افزاری برای ارتباط نرم افزار با چن دین دس تگاه  ( در صورت استفاده از سوئیچر  -۴
( فعال باشد در غیر اینصورت باید آن را غیرفعال ک رد     Use switcherگزینھ مربوط بھ آن 

  ) صورتی کھ اطالعی از وجود سوئیچر ندارید، آن را فعال کنیددر 

  
ارتب اط برق رار خواھ د ش د و حرک ت  خط وط س بز رن گ در          Onlineبا کلیک روی دکمھ  -۵

-نش ان داده م ی  ) تنظیم ات و مونیتورین گ   ( و نمایش اطالعات دری افتی   onlineاطراف کلمھ 
اط پیغ ام خط ای مربوط ھ نش ان داده     شود در غیر این صورت و وجود مشکل در برقراری ارتب  

 )رودبرای دستیابی سریعتر بکار می F4دکمھ . ( شودمی
  

پس از زدن دکمھ شروع دریافت اطالعات از دستگاه درصورتیکھ بین ک امپیوتر و دس تگاه    -۶
و ) ش کل زی ر  (ش ود   از سوئیچر استفاده شده باشد پنجره انتخاب دستگاھھا فع ال م ی  ) دستگاھھا(

دس تگاه س وئیچر ب ھ آن دس تگاه متص ل       OKاره دس تگاه م ورد نظ ر و زدن دکم ھ     با انتخ اب ش م  
  .شود می

  
  

  
ب رای  ) ESCدکمھ ( شود روند دریافت اطالعات متوقف می Offlineبا کلیک روی دکمھ  -٧

 )روددستیابی سریعتر بکار می
  

  :مونیتورینگ -۵- ۵
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  :ھای زیر قرار دارندقسمتباشد در این صفحھ صفحھ اصلی مربوط بھ قسمت مونیتورینگ می

 ھا و آالرم ھانمایشگرھای مربوط بھ سنسورھای دما، رطوبت و وضعیت خروجی - ١
 تنظیمات انجام شده برای ھر قسمت   - ٢
 نمایشگر فعال بودن وضعیت دریافت اطالعات از دستگاه  - ٣
 وضعیت آالرم  - ۴
 مد کارکرد دستگاه - ۵
  وضعیت روشن و یا خاموش بودن دستگاه - ۶
 دریافت اطالعات از دستگاهدکمھ شروع و قطع  - ٧
 نمایش نحوه دسترسی - ٨

 .ھا ھا و آالرم نمایشگرھای مربوط بھ اطالعات سنسورھای دما، رطوبت و وضعیت خروجی  - ١

  
 ٢تا  ١و نمایش سنسور رطوبت از سنسور شماره  ٣تا  ١نمایش سنسور دما از سنسور شماره  -١

ی  ن قس  مت نم  ایش داده  در ص  ورت برق  راری ارتب  اط، اطالع  ات سنس  ورھای دری  افتی در ا  
ش  ود ک  ھ بی  انگر ع  دم وج  ود   نم  ایش داده م  ی  .N.Cش  ود درغی  ر ای  ن ص  ورت عب  ارت   م  ی

 .اطالعات برای نمایش است
 ۵تا  ١نمایش وضعیت خروجی ھا و آالرم ھا از شماره  -٢

در صورت برقراری ارتباط، وضعیت خروجی ھا و آالرم ھای مربوط بھ ھر کدام در ای ن  
  . ودقسمت نمایش داده میش

 
 تنظیمات انجام شده برای ھر قسمت   - ٢
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تمام اطالعات مربوط بھ تنظیمات سنسورھا، آالرم و خروجی ھای مربوطھ در این قس مت  
  .آیددر ھنگام مونیتورینگ بھ نمایش درمی

 نمایشگر فعال بودن وضعیت دریافت اطالعات از دستگاه  - ٣
باشد، در ص ورتیکھ ارتب اط برق رار ش ده     این قسمت نمایشگر وضعیت ارتباط با دستگاه می

  .شودنشان داده می  Offline)(و درغیراینصورت Online ) ( باشد 
 وضعیت آالرم  - ۴

  .شود در صورت وجود آالرم در ھرکدام از سنسورھا این نمایشگر روشن می
 مد کارکرد دستگاه  - ۵

ی ا کاھش ی    کن د  کار م ی ) Inc(کند کھ خروجی بھ صورت افزایشی این پارامتر مشخص می
)Dec(  

 وضعیت روشن و یا خاموش بودن دستگاه - ۶
دس تگاه را  ) خ اموش  / روش ن  ( این نمایشگر در صورت برقراری ارتباط با دس تگاه وض عیت   

ش ود ک ھ بی انگر ع دم وج ود       نم ایش داده م ی    ---دھ د، در غی ر ای ن ص ورت عب ارت       نمایش م ی 
  .اطالعات برای نمایش است

 العات از دستگاهدکمھ شروع و قطع دریافت اط  - ٧
Online  :  دستور شروع دریافت اطالعات از دستگاه، با زدن این دکمھ در صورتیکھ ارتب اط

نش ان داده  ) تنظیم ات و مونیتورین گ   ( اطالع ات دری افتی   . با دس تگاه برق رار باش د   
ش  ود در غی  ر ای  ن ص  ورت و وج  ود مش  کل در برق  راری ارتب  اط پیغ  ام خط  ای     م  ی

  )رودبرای دستیابی سریعتر بکار می F4دکمھ . ( دشومربوطھ نشان داده می
 Offline :     دستور توقف دریافت اطالعات، با زدن این دکمھ رون د دریاف ت اطالع ات متوق ف

  )رودبرای دستیابی سریعتر بکار می ESCدکمھ ( شود می
 نمایش نحوه دسترسی  - ٨

روی آن و وارد  دھ د و ب ا کلی ک ب  ر   دھ د م  ی ای ن قس مت نح وه دسترس ی اف  راد را نش ان م ی      
  توان نحوه دسترسی را تغییر دادکردن رمز عبور می

  :تنظیم دستگاه   -۵-۵
  . توان مقادیر تنظیمات و مقادیر کالیبراسیون را تغییر داددر این منو می

  

ت  وان تم  ام تنظیم  ات مرب  وط ب  ھ ھ  ر سنس  ور و  در ای  ن قس  مت م  ی :تنظیم  ات سنس  ورھای دم  ا -١
  . خروجی مربوط بھ آن را بصورت جداگانھ انجام داد

 Temp. Setpoint: Set point کاری مربوط بھ سنسور مشخص شده.  
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 Temp. Hystersis: ھیسترزیس مربوط بھ سنسور  مشخص شده.  
 Max temp alarm:     کن د ک ھ اگ ر رطوب ت از     ای ن مق دار مش خص م یSet point    چن د درج ھ

  .باالتر رود آالرم دھد
Min temp alarm : تر رود آالرم دھدپایین.  

 Output status: کند اگر گزینھ وضعیت خروجی را مشخص میAuto    انتخاب ش ود خروج ی
  onکن د ب ا انتخ اب    عم ل م ی   set pointبصورت اتوماتیک و با توجھ بھ مقدار سنسور و  ١شماره 

  .گرددخروجی خاموش می offبا انتخاب خروجی ھمیشھ روشن و 

  
ت  وان تم  ام تنظیم  ات مرب  وط ب  ھ ھ  ر سنس  ور و   در ای  ن قس  مت م  ی :تنظیم  ات سنس  ورھای رطوب  ت

  . خروجی مربوط بھ آن را بصورت جداگانھ انجام داد
Humidity Setpoint  :Set point کاری مربوط بھ سنسور رطوبت شماره یک  

Humidity Hystersis : مربوط بھ سنسور رطوبت شماره یکھیسترزیس  
Max Humidity alarm : کن  د ک  ھ اگ  ر رطوب  ت از ای  ن مق  دار مش  خص م یSet point  چن  د

  .درصد باالتر رود آالرم دھد
Min Humidity alarm  :   کن د ک ھ اگ ر رطوب  ت از    ای ن مق دار مش خص م  یSet point  چن  د

  .تر رود آالرم دھددرصد پایین
Output status :کند اگر گزین ھ  ی را مشخص میوضعیت خروجAuto     انتخ اب ش ود خروج ی

کن د در ص ورت    عم ل م ی   set pointبھ صورت اتوماتیک و با توجھ بھ مقدار سنس ور و   ۵شماره 
  .گرددخروجی خاموش می offخروجی ھمیشھ روشن و در صورت انتخاب   onانتخاب

  

   :تنظیم مد کاری دستگاه
  )Dec(کار کند یا کاھشی ) Inc(بھ صورت افزایشی  کند کھ خروجیاین پارامتر مشخص می

  :کالیبراسیون   -٢
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(  T5تا  T1توان کالیبره سنسورھای دمای با انتخاب گزینھ کالیبراسیون از منوی تنظیم دستگاه می
  .تغییر داد -۵٠تا + ۵٠مربوط بھ ھر یک را بین )  مقدار دلتای 

  :آالرم -٣
ت وان مق دار زم ان ت اخیر ب رای خروج ی آالرم را       یم دس تگاه م ی  با انتخاب گزینھ آالرم از منوی تنظ

  .تغییر داد
  :تغییر اسم  سنسورھا  - ۴

توان اسامی سنسورھای رطوبت و رطوب ت و  با انتخاب گزینھ تغییر اسم از منوی تنظیم دستگاه می
  ).ھا باید بھ زبان انگلیسی باشند  اسم( ھمچنین اسم جدول را تغییر داد 

  :ان دستگاه تنظیم زم  -۵

  
 Sendدرص ورتیکھ گزین ھ   . ت وان زم ان دس تگاه را دریاف ت و تنظ یم ک رد      با استفاده از این منو می

system time شود فعال شده باشد ھنگام ارسال، اطالعات زمان کامپیوتر ارسال می.  
  . شودتمام اطالعات موجود در دستگاه خالی می Sendبا زدن دکمھ * 
  
  :مجدد آالرم  راه اندازی   -۶

را رد نکن د ب ار دیگ ر فع ال      setpointک ھ نقط ھ    با انتخاب این گزینھ آالرم ریست ش ده و ت ا زم انی   
  نخواھد شد

  
تواند با رف تن ب ھ قس مت تغیی ر رم ز عب ور، کلم ھ         پس از اجرای برنامھ کاربر می: تغییر رمز عبور

  . عبور فعلی را وارد و آن را عوض کند
  

   
  

ب  ا انتخ  اب دس  تورالعمل در قس  مت راھنم  ا، ھم  ین فای  ل در ص  ورتی ک  ھ برنام  ھ         : دس  تور العم  ل  
Adobe acrobat  شود نصب شده باشد بھ نمایش گذاشتھ می.  

  

http://www.pishrans.com


١٧ 
 

  ١٠ دحاو ۴١ کالپ-یدسا ھچوک-ترجھ خ-یزکرم ربمایپ خ-یراتس هارگرزب :آدرس                 
18637944-82155044      pishrans.com @info             www.pishrans.com 

نش ان داده  ) ورژن ( با انتخاب درباره م ا، اطالع اتی در م ورد ش رکت و نس خھ برنام ھ       : درباره ما
  .شودمی

  :گیری  گزارش -۵-۶
  دھد  ایش نمودار را نشان میشکل زیر صفحھ مربوط بھ نم

  
  
 فعال و غیر فعال کردن نمایش و رنگ نمودارھا -١
 نمودار سنسور ھا  -٢
 باشد می ON / OFFکھ بصورت  نمودار آالرم -٣
 عنوان نمودار ذخیره شده  -۴

 
  :روش تنظیم شروع و نحوه نمونھ برداری 

 .در باال و سمت چپ صفحھ کلیک کنید Graphدر صفحھ اصلی روی منوی  -١
 .کلیک نمائید Reportاز باز شدن صفحھ مربوط بھ پنجره نمودارھا روی منوی پس  -٢
 .کلیک نمائید Resetروی منوی  Reportدر زیرمنوی مربوط بھ منوی  -٣

 

  
 
گرفتن  ، فاصلھ زمانی)فعال و یا غیرفعال بودن(در صفحھ ظاھر شده وضعیت ضبط اطالعات  -۴

  .شود شود، نشان داده می حافظھ دستگاه پر مینمونھ از مقادیر سنسور و حداکثر زمانی را کھ 
ش ود و نمون ھ گی ری ب ا فاص لھ      تمام اطالعات موجود در دستگاه خ الی م ی   Resetبا زدن دکمھ  -۵

  .شود جدید شروع می
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  :ھای ذخیره شده روش گرفتن گراف 

 .در باال و سمت چپ صفحھ کلیک کنید Graphدر صفحھ اصلی روی منوی  -١
 .کلیک کنید Download Graphا کھ باز شد روی دکمھ پنجره مربوط بھ نمودارھ -٢
. در گوشھ پ ایین س مت راس ت کلی ک نمایی د      Download Graphsروی دکمھ دریافت نمودار  -٣

 توان تعیین کرد کھ در این قسمت می
 : چھ اطالعاتی باید دریافت شوند -الف 

 .جھت دریافت  نمودار سنسورھا در روی  مربع خالی متناظر تیک کنید -١
 &Outsھ  ا در روی  مرب  ع خ  الی مقاب  ل      ھ  ت دریاف  ت  نم  ودار آالرم و خروج  ی  ج -٢

Alarms   تیک کنید. 
  نحوه دریافت آن چگونھ باشد  -ب

 ) % By percent(بھ درصد  -١
در ای ن حال ت نم ودار    : (By times before ) انتخ اب بص ورت مق دار زم ان گذش تھ       -٢

گذشتھ و یک ماه گذشتھ قاب ل   ساعت گذشتھ،  یک روز گذشتھ، یک ھفتھ ١٢مربوط بھ 
 .باشدمشاھده می

 
  

  
 .کلیک کنید تا عمل گرفتن گراف شروع شود Receiveروی دکمھ 

. ب ھ روی ص فحھ م ی آی د      205در صورتیکھ عمل گرفتن گراف با موفقیت انجام شود پیغام ش ماره  
 .کلیک کنید OKبرای ادامھ برنامھ روی کلمھ 

 ر مربع خالی مقابل آن تیک کنید برای مشاھده نمودار سنسورھا د -۴
 .ھا در مربع خالی مقابل آن تیک کنید ھا و خروجی برای مشاھده نمودار آالرم -۵
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  )بازیابی نمودارھای ذخیره شده(مشاھده برنامھ ھای ضبط شده 

 .در گوشھ چپ و باال صفحھ کلیک کنید Graphدر صفحھ اصلی روی منوی  -١
 .کلیک کنید  Show graphروی منوی Graphدر زیرمنوی مربوط بھ منوی  -٢
 .کلیک نمائید Reportروی منوی  Graphپس از باز شدن صفحھ مربوط بھ پنجره  -٣
 .کلیک نمائید Loadروی کلمھ  Reportدر زیرمنوی مربوط بھ منوی  -۴
خواھید ببینید انتخاب کنید و سپس روی کلمھ  ایی را کھ می برنامھ Loadدر صفحھ ظاھر شده  -۵

OK دکلیک نمائی. 
 Fileدر صورتیکھ انتخاب برنامھ شما قابل نمایش باشد در صفحھ باز شده گراف در جدول  -۶

name اسم فایل انتخابی شما ظاھر خواھد شد. 
 برای مشاھده نمودار سنسورھا در مربع خالی مقابل آن تیک کنید  -٧
 .ھا در مربع خالی مقابل آن تیک کنید ھا و خروجی برای مشاھده نمودار آالرم -٨

 
  

 :ذخیره کردن نمودارھا
 .کلیک نمائید Reportروی منوی  Graphپس از باز شدن صفحھ مربوط بھ پنجره  -١
 .کلیک نمائید Saveروی کلمھ  Reportدر زیرمنوی مربوط بھ منوی  -٢
در پنجره باز شده می توانی د پ س از انتخ اب مح ل دقی ق ض بط گ راف اس م گ راف را در س تون            -٣

عم ل ض بط گ راف بپای ان م ی       OKداده و سپس با کلیک بر روی کلم ھ   File name مربوطھ 
 .رسد

 
  :چاپ نمودار

، محتوای موجود در صفحھ نمودارھا برای چاپ Reportاز منوی  Printبا انتخاب زیر منوی 
درصورتیکھ قبل از پرینت فایل ذخیره شده باشد، اسم فایل ھم در پرینت نم ایش داده  . شودارسال می

  شود می
  

  Excelگرفتن خروجی 
، اطالع ات مرب وط ب ھ محت وای     Reportاز من وی    Export Excel Fileبا انتخاب زی ر من وی  

  . شودبرای ذخیره ارسال می Excelموجود در صفحھ نمودارھا بصورت فرمت 
 .  
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  :خطاھا، اخطارھا و پیغام ھای مربوطھ

  علت خطا و نحوه رفع آن  خطا
پ  ورت انتخ  اب ش  ده اس  تفاده کن  د ای  ن پیغ  ام داده    درص  ورتیکھ برنام  ھ دیگ  ری از   ١٠٠

، ب ھ عل ت   )پ س از نص ب  (ش ود   ھمچنین دفعھ اول ی ک ھ برنام ھ اج را م ی     . شود می
  .شوداینکھ برای برنامھ پورتی مشخص نشده است، این پیغام خطا نمایش داده می

د کن   برای رفع این خطا باید برنامھ دیگری کھ از پورت انتخاب ش ده، اس تفاده م ی   
  .را بست

درصورتیکھ برای ارتباط با دستگاه پورت مناسبی انتخاب نشده باشد و یا دستگاه   ١٠١
خ اموش  ( خاموش باشد، ھمچنین ھنگام ارسال اطالع ات و ج داول ب ھ ھ ر دلیل ی      

ای ن پیغ ام خط ا نم ایش     ...) شدن دستگاه، جدا شدن و یا اشکالی در کاب ل ارس ال و  
  . شود داده می

انتخاب درگاه رفتھ و پورت > مشکل باید بھ قسمت تنظیم کامپیوتر برای رفع این 
  مناسب را انتخاب کرد

درصورتیکھ دستگاه متصل شده بھ پورت انتخاب شده دس تگاه م دل        مرب وط      ١٠٢
بھ برنام ھ نباش د، ھمچن ین در ابت دای روش ن ک ردن دس تگاه در چن د ثانی ھ اول در          

  شود خطا نمایش داده میصورت ارتباط با آن، این پیغام 

  .شود در صورتیکھ کلمھ عبور فعلی صحیح وارد نشود، این خطا نمایش داده می  ١٠۴

در صورتیکھ کلمھ عبور جدید و تکرار آن با ھم براب ر نباش ند، ای ن خط ا نم ایش        ١٠۶
  .شود داده می

درص ورتیکھ پ ورتی ک ھ دس تگاه ب ھ آن متص ل ش ده ، تعی ین نش ده باش د ای ن خط  ا              ١٠٧
  شود  نمایش داده می
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  .باید شماره پورت را در منوی تنظیم کامپیوتر تعیین کرد
درصورتیکھ دستگاه برای گرفت اطالعات تنظیم نشده باشد و یا ھنوز اطالع اتی    ١٠٨

  .شود میرا نگرفتھ باشند این خطا نمایش داده 

در ھنگام فعال کردن نموداری برای نمایش در صورتیکھ سخت اف زار ھیچگون ھ     ١٠٩
ذخی  ره نک  رده باش  د و ی  ا اطالع  ات آن نم  ودار از   ) ب  ھ ھ  ر دلی  ل  ( اطالع  اتی را 

  .شود دستگاه دریافت نشده باشد، این پیغام خطای نمایش داده می

ای ب رای دریاف ت   صورتیکھ ھ یچ گزین ھ  در ھنگام دریافت اطالعات نمودارھا در   ١١٠
-کردن عالمت زده نشود ولی دگمھ دریاف ت زده ش ود پیغ ام زی ر نم ایش داده م ی      

  .شود

در صورتیکھ ارتباط برقرار نشده باشد و تقاضای دریافت تنظیمات، کالیبره و ی ا    ١٣١
  .شود دریافت نمودار شود این خطا نمایش داده می

ب رای دریاف  ت اطالع  ات دس تگاه و وض  عیت سنس  ور، دریاف ت تنظیم  ات و مق  دار    
( رود  Onlineکالیبره و اعمال تغییرات در آنھ ا، ابت دا بای د ن رم اف زار ب ھ حال ت        

  )زدن دکمھ شروع دریافت اطالعات از دستگاه 
ھنگام ارسال عددی بھ سوئیچر اگر بھ آن پ ورت س وئیچر س خت اف زاری متص ل        ١٣٢

  شود باشد این پیغام نمایش داده مینشده 

  علت نمایش پیغام  پیغام
درصورتیکھ کلمھ عبور قدیم با موفقیت با کلمھ عبور جدید جایگزین شود، ای ن پیغ ام     ٢٠١

  .شودنمایش داده می

  : پیغام ارسال موفقیت آمیز اطالعات  ٢٠٢
دستگاه این پیغام درصورت ارسال موفقیت آمیز اطالعات تنظیمات و یا فرامین بھ 

  .آید تا کاربر از نتیجھ عملیات ارسال مطلع شوددر انتھای ارسال بھ نمایش در می
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  پیغام دریافت موفقیت آمیز اطالعات  ٢٠۵
درص  ورت دریاف  ت موفقی  ت آمی  ز نمودارھ  ا از دس  تگاه ب  ھ ک  امپیوتر ای  ن پیغ  ام در   

  .ات دریافت مطلع شودآید تا کاربر از نتیجھ عملیانتھای دریافت بھ نمایش در می

  
   ھای ارتباطیروش

ھ  ا، ب  رای ارتب  اط دس  تگاه ب  ا ک  امپیوتر بمنظ  ور مش  اھده مق  ادیر سنس  ورھا، عملک  رد خروج  ی
ھ  ای مختلف  ی ب  ا   اطالع  ات تنظیم  ات و دریاف  ت نم  ودار و ھمچن  ین اعم  ال تغیی  رات در آنھ  ا روش     

  :کاربردھای متفاوت وجود دارد کھ عبارتند از 
  دستگاه با کامپیوترارتباط مستقیم  -١
 ارتباط چند دستگاه با کامپیوتر  -٢
 ارتباط دستگاه بوسیلھ مودم با کامپیوتر -٣

  ارتباط مستقیم  -١
برای ارتباط مستقیم بین کامپیوتر و دستگاه کافی است از یک کاب ل ارتب اطی س ریال اس تفاده     

س ریال در پش ت   شود کھ از یک طرف بھ ورودی سریال پشت دستگاه و از طرف دیگ ر ب ھ پ ورت    
ھا اس تفاده ش ود و در آنھ ا    در صورتیکھ از کامپیوترھای جدید و یا لپ تاپ. کامپیوتر متصل میشود

استفاده کرد، در ای ن ص ورت در    USBھای سریال بھ توان از مبدل پورت سریال موجود نباشد می
  .کامپیوتر پورت سریال بصورت مجازی قابل استفاده است

  
در ن  رم اف  زار ھم  راه دس  تگاه ب  رای برق  راری ارتب  اط ب  ا دس  تگاه بای  د ش  ماره پ  ورت س  ریال     

ب ھ من وی   )   Set computer( استفاده شده را مشخص کنیم بنابراین باید در منوی تنظیم ک امپیوتر  
  .رفتھ و شماره پورتی کھ دستگاه بھ آن متصل است را انتخاب کنیم) Select Port(انتخاب درگاه 

  
   ارتباط چند دستگاه با کامپیوتر - ٢

در صورتیکھ چن دین دس تگاه وج ود دارد ب رای نم ایش اطالع ات و کنت رل آنھ ا در ک امپیوتر          
س وئیچر دارای ی ک خروج ی    . اس تفاده کن یم  )  Switcher( ای ب ھ ن ام س وئیچر    الزم است از وس یلھ 
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ی ب رای س وئیچر دیگـ ـر    برای کامپیوتر ، ھشت ورودی برای اتصال دستگاھھا بھ آن و ی ک ورود 
باش ند و کاب ل آنھ ا مانن د کاب ل ارتب اط       در این روش تمام ارت ـباط ھ ا بص ورت س ـریال م ی     . می باشد

. و اف زایش و ک اھش قـ ـرار گرفت ھ اس ت      MOD  ،SELکلی د   ۴ب ر روی س وئیچر   . باشدمستقیم می
-ثانی ھ م ی   ٣بھ مدت  MOD باشد، کھ با نگھ داشتن کلیدسوئیچر دارای دو پارامتــر قابل تنظیم می

 S-nو  MODت وان ب ین دو پ ارامتر    م ی  MODحال با ھر ب ار زدن کلی د   . توان وارد تنظیمات شد
توان وارد ھرپ ارامتر ش د و ب ا کلی دھای اف زایش ی ا ک اھش،        می SELجابجا شد و سپس با زدن کلید 

ثانی ھ نگ ھ    ٣ا ب ھ م دت   ر MODبرای خ روج از تنظیم ات بای د کلی د     . پارامتر مربوطھ را تغییر داد
  :توضیح پارامترھا در جدول زیر آمده است. داشت

  
MOD مد . انتخاب مد عملکرد سوئیچرMSr )مستر ( یاSLV )اسلیو(  
S-n  ٨تا  ١انتخاب شماره سوئیچر بین  

  
-ع دد م ی   ٨قابل اتصال بھ ی ک س وئیچر    PLCحداکثر تعداد (شود اگر از یک سوئیچر استفاده می

  . تنظیم کرد ١قرار داد و شماره سوئیچر را روی عدد  MSr، باید آنرا در مد ) باشد
  

  
در ن  رم اف  زار پ  س از زدن دکم  ھ ش  روع دریاف  ت اطالع  ات از دس  تگاه درص  ورتیکھ ب  ین          

-کامپیوتر و دستگاھھا از سوئیچر استفاده شده باشد نرم افزار بصورت خودکار آن را تشخیص می
ش ود و ب ا انتخ اب ش ماره دس تگاه م ورد نظ ر و زدن دکم ھ         اھھا فع ال م ی  دھد و پنجره انتخاب دستگ

OK شوددستگاه سوئیچر بھ آن دستگاه متصل می.  
  

  

  
  

در صورتیکھ تعداد دستگاھھا از ھشت بیشتر باشد الزم است از ی ک س وئیچر دیگ ر اس تفاده     
باید ) S-n(چر جدیددر این صورت شماره سوئی. کنیم و خروجی آن را بھ سوئیچر قبلی متصل کنیم

را  ١۶الی  ٩برای ارتباط با دستگاه ھای متصل بھ سوئیچر دوم باید اعداد . تنظیم شود ٢روی عدد 
 ٣بھ ھمین ترتیب در صورت اس تفاده از س وئیچر س وم بای د ع دد      . در ارتباط با کامپیوتر وارد نمود

ھ ای   PLCرا ب رای اتص ال ب ھ     ٢۴ال ی   ١٧وارد نموده و در ارتباط با کامپیوتر، اع دا   S-nرا در 
تنظ یم   MSrدر ضمن باید فقط یکی از سوئیچرھا در م د  ... . متصل بھ این سوئیچر انتخاب نمود و
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دس تگاه   ۶۴س وئیچر و   ٨ت وانیم ت ا    بھ ھمین ترتیب می. تنظیم گردند SLVشود و بقیھ باید روی مد 
  . را بھ کامپیوتر متصل کنیم

  

  
  مودم با کامپیوترارتباط دستگاه بوسیلھ  -٣

ای ارتباطی باید از وسیلھ) از طریق خط تلفن ( برای اتصال دستگاه از راه دور بھ کامپیوتر 
توان بھ کلیھ امکانات با اتصال مودم بھ دستگاه و اتصال خط تلفن بھ آن می. بھ نام مودم استفاده کرد

  . دستگاه در حالت اتصال مستقیم دسترسی داشت

  

مراه دستگاه برای برق راری ارتب اط ب ا دس تگاه بای د ش ماره تلف ن، ک د عب ور و          در نرم افزار ھ
شماره پورت سریال استفاده شده برای مودم را مشخص کنیم بنابراین باید در منوی تنظیم ک امپیوتر  

 )Set computer  ( بھ منوی انتخاب درگاه)Select Port   (   رفتھ و شماره پورتی کھ دس تگاه ب ھ
بن ابراین در ن رم اف زار ھنگ ام زدن     . کد عبور و شماره تلف ن مربوط ھ را درج کن یم    آن متصل است،

کند تا ب ھ  گیری شماره تلفن داده شده می نرم افزار شروع بھ شماره) Online(کلید برقراری ارتباط 
  دستگاه متصل شود 
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یم از یک ی بیش تر   خ واھیم کنت رل کن     در صورتیکھ تعداد دستگاھی را کھ با کامپیوتر از راه دور م ی 
توانیم از دس تگاه س وئیچر اس تفاده کن یم ب رای اج رای ای ن روش دس تگاھھا را ب ھ  س وئیچر            باشد می

 Useکن یم در اینص ورت بای د گزین ھ مرب وط ب ھ آن       متصل و سپس سوئیچر را بھ م ودم متص ل م ی   
switcher ) (  در منویSelect port فعال باشد .  
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