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 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 3 صفحٍ 

 
 

 ظبَر دستگبٌ :

 

 

 :  َبی ومبیشگر يريدی ي خريجی

 

 v AC 220تغزیِ ٍسٍدی دستگبُ   (0

 سصسٍپَست  (2

 RS 485 MODBUS RTUخشٍجی سشیبل (3

 هحل اتصبل لَدسل (4

 خشٍجی سلِ دستگبُ (5

 ٍسٍدی ّبی دستگبُ (6

 الضاهی هیجبضذ.  DCٍلت  24اتصبل هٌجغ تغزیِ   RS 485: ثشای استفبدُ اص پَست 0ًکتِ 

 هذاس صیش سا سػبیت ًوبییذ. پیطٌْبد هیگشدداستفبدُ هیکٌیذ  ،خشٍجی ّب COM 1~3ثشای   v AC 220: اگش اص ٍلتبط  2ًکتِ 

  

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 4 صفحٍ 

 
 

 صفحٍ کلیذ : 

 

 

 جْت ٍاسد ضذى ثِ هٌَی اصلی دستگبُ ٍ ّوچٌیي جبثجبیی دس هٌَّب هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد.            :کلیذ

ثبًیِ ٍصى ًوبیص دادُ ضذُ دس صفحِ ًوبیص صفش هیگشدد. ّوچٌیي جْت اضبفِ کشدى اسقبم صفحِ  3ثب فطشدى ایي کلیذ ثِ هذت           : ذکلی

 ًوبیص ٌّگبم تٌظیوبت هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد.

 تؼذاد کیسِ ّبی ثبسگیشی یب ثچ ّبی اًجبم ضذُ تؼذاد  . کِ ذسا ًوبیص هیذّ ثب یکجبس فطشدى ایي کلیذ ًوبیطگش هقذاس            کلیذ :

 ثبًیِ دس ایي هٌَ ، هقذاس کبًتش صفش هیطَد. 3ثِ  هذت          کِ ثب ًگبُ داضتي کلیذ  .هی ثبضذضذُ  

      سد ًظش سا ٍاسد ًوَد.هیتَاى هقذاس پیص تٌظین ػولیبت هَ دس ایي حبلت سا ًوبیص هیذّذ ، ..ًوبیطگش هقذاس            ثب دٍثبس فطشدى کلیذ

 ّبی هَسد ًیبص ، تؼذاد کیسِ ّبی هَسد ًیبص ٍ ... ( .ثب سِ ثبس فطشدى ایي کلیذ ، ثِ صفحِ ًوبیص تَصیي ثبص هیگشدد. ) تؼذاد ثچ

هقذاس تَاًیذ هیضشٍع ثِ چطوک صدى هیکٌذ . دس ایي حبلت ضوب  .سا ًوبیص هیذّذ. ثب فطبس کلیذ        ، ..ًوبیطگش هقذاسصهبًی کِ ًکتِ:  

ّویطِ فؼبل ( تٌظین ًوبییذ.)   ٍ.تب  () غیش فؼبلسا دس هحذٍد  ػولیبت پیص تٌظین

جْت رخیشُ اطالػبت پبساهتشّبی تغییش دادُ ضذُ دس حبفظِ دائوی دستگبُ هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد.:            کلیذ 

 

 .غیش فؼبل هی ثبضذ :            کلیذ

 ثستِ ثِ ًَع ثشًبهِ کٌتشلی اًتخبة ضذُ ، ػولکشدّبی دیگشی ّن داسًذ.ایي دٍ کلیذ 

  



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 5 صفحٍ 

 
 

 :وحًٌ ياردکردن اعذاد

 ضیفت ثِ ساست ثب کلیذ           اهکبى پزیش هی ثبضذ. ّوچٌیي ٍاسد کشدى اػذاد ثصَست تک سقوی ، اص سوت چپ ٍ

 هی ضَد.آى پبساهتش دس حبفظِ دستگبُ رخیشُ سا ًوبیص دادُ   ػجبست  گش ًوبیط           کلیذثب صدى دس پبیبى  

سقن پشسًگ ضذُ ، ثب فطبس دادى  ًکتِ : دس ٌّگبم ٍاسد کشدى اػذاد ، سقوی کِ هَسد تغییش قشاس هیگیشد پشسًگ ضذُ ٍ ثبقی اسقبم کن ًَس هی ثبضٌذ.

 (  قبثل تٌظین است.  تا   کلیذ            )افضایص( ٍ کلیذ           )کبّص(  ،  ثیي ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 6 صفحٍ 

 
 

 تىظیمبت کبرثری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 7 صفحٍ 

 
 

 کبلیجراسیًن دستگبٌ

سا چٌذ ثبس فطشدُ تب          کلیذ ، سپس ضَیذسا یکجبس فطشدُ تب ٍاسد هٌَّبی کبسثشی           جْت ٍاسد ضذى ثِ هٌَی کبلیجشاسیَى اثتذا کلیذ

 سا ثفطبسیذ.            ثِ تٌظیوبت کبلیجشاسیَى کلیذى جْت ٍاسد ضذهطبّذُ گشدد.  هٌَی 

 تىظیم صفر دستگبٌ : 

ّبی قشاس دادُ ضذُ سٍی سیستن توبم ثبس          کلیذ ًگبُ داضتيسا ًوبیص هیذّذ ثب .    صهبًیکِ ًوبیطگش هقذاسدس هٌَی کبلیجشاسیَى 

 ٍاسد هٌَی تٌظین ضشیت کبلیجشاسیَى هی ضَیذ.        کلیذ   سپس ثب فطشدى تَصیي صفش هیگشدد.

 سیًن :تىظیم ضریت کبلیجرا

 ٍ ثؼذ اص پبیذاسی ٍصى ٍصًِ استبًذاسد سا سٍی سیستن تَصیي قشاس دادُ،  سا ًوبیص هیذّذ ..دس هٌَی کبلیجشاسیَى صهبًیکِ ًوبیطگش هقذاس  

سا جْت هحبسجِ ٍ             سا ٍاسد ًوَدُ ٍ کلیذسپس هقذاس ٍصى  سا ًوبیص هیذّذ. A/Dًوبیطگش هقذاس خبم ػذد  .سا هیفطبسین            کلیذ 

 رخیشُ ضشیت کبلیجشُ دس دستگبُ ، فطبس دّیذ.

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 8 صفحٍ 

 
 

 کبلیجراسیًن تئًری : 

 ایي ًوبیطگش داسای قبثلیت کبلیجشاسیَى تئَسی ) ثب تَجِ ثِ هطخصبت لَدسل ( هی ثبضذ. کبلیجشاسیَى تئَسی دس ضشایطی هَسد استفبدُ قشاس

هیگیشد کِ اًجبم کبلیجشاسیَى ثصَست ػولی ثب تَجِ ثِ ضشایط هحیطی ٍ ظشفیت لَدسل ّب ٍ ... اهکبى پزیش ًویجبضذ. قبثل رکش است اًجبم 

 سا ًذاسد. دقت الصم ثِ اًذاصُ کبلیجشاسیَى ٍاقؼیاسیَى تئَسی کبلیجش

سا چٌذ ثبس           ، سپس کلیذ ضَیذسا یکجبس فطشدُ تب ٍاسد هٌَّبی کبسثشی          اثتذا کلیذ تئَسی  جْت ٍاسد ضذى ثِ هٌَی کبلیجشاسیَى

 سا ثفطبسیذ.         هطبّذُ گشدد. جْت ٍاسد ضذى ثِ تٌظیوبت کبلیجشاسیَى کلیذ .فطشدُ تب هٌَی 

 تىظیم صفر دستگبٌ : 

ّبی قشاس دادُ ضذُ سٍی سیستن تَصیي توبم ثبس         کلیذ ًگبُ داضتيسا ًوبیص هیذّذ ثب .دس هٌَی کبلیجشاسیَى صهبًیکِ ًوبیطگش هقذاس 

 ٍاسد هٌَی تٌظین ضشیت کبلیجشاسیَى هی ضَیذ.         کلیذسپس ثب فطشدى  صفش هیگشدد.

 تىظیم ضریت کبلیجراسیًن :

هجذداً  .سا هیفطبسین           کلیذ ت ًبهی لَدسل ّب سا ٍاسد ًوَدُ ٍظشفی سا ًوبیص هیذّذ  صهبًیکِ ًوبیطگش  تئَسی دس هٌَی کبلیجشاسیَى 

سا جْت هحبسجِ ٍ رخیشُ         ٍ کلیذ سا ًوبیص هی دّذ ، هقذاس هیلی ٍلت ثِ ٍلت لَدسل سا ٍاسد ًوَدُ   ًوبیطگش         ثب فطشدى کلیذ

 ضشیت کبلیجشُ دس دستگبُ ، فطبس دّیذ.

                ثبضذ جْت کبلیجشُ تئَسی ثشای 2mv/vحسبسیت تي ٍ 0ػذد لَدسل ثِ ظشفیت  4ثطَس هثبل : چٌبًچِ سیستن تَصیي داسای 

 سا ٍاسد ًوبییذ. .) هیلی ٍلت ثِ ٍلت ( هقذاس  تي ٍ ثشای  4ظشفیت ( هقذاس )

 

 

 

 

 

 

 

  



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 9 صفحٍ 

 
 

 مىًی ثبرگیری

صَست  بدیش هتفبٍت رخیشُ سبصی کٌین. ّش یک اص ایي فشهَل ّب هیتَاًٌذ دسفشهَل سا ثب هق 6هی تَاًین . دس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ 

) فقط کبفیست یکجبس ست پَیٌت ّبی هشثَط ثِ ّش فشهَل  فشاخَاًی تَسط اپشاتَس سشیؼبً ػولیبت هَسد ًیبص سا ثذٍى تٌظیوبت هجذد اًجبم دٌّذ

 .ٍاسد ضًَذ ٍ پس اص آى فقط فشاخَاًی گشدًذ( 

 

 : set point تىظیمبت 

سلِ هشثَط  هقبدیش هختلف ٍصى سا ٍاسد ًوَدُ تب ثب سسیذى ٍصى ثِ ّش   … هی تَاًین ثشای  دس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ 

 هتفبٍت هی ثبضذ.(  .ّب ) سلِ ّب ( ثبتَجِ ثِ اًتخبة کبسثشی اصلی دستگبُ ) هٌَی  ػولکشدثِ آى فؼبل یب غیش فؼبل گشدد. قبثل رکش است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تىظیمبت ثبر معلق در ًَا :

هقذاس ثبس هؼلق دس َّا سا کِ ثؼذ اص   .. ( دس صیش هٌَی   .. ثشای ّش سلِ )  هیتَاًین  دس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ 

سا تب ًوبیطگش ثِ صَست اتَهبتیک ایي خطب ، فشهبى قطغ سلِ ثِ هجوَػِ تَصیي اضبفِ هیگشدد ٍ ثبػث خطبی ٍصًی سیستن هیطَد سا ٍاسد ًوَدُ 

 حزف ًوبیذ.

 

 تىظیمبت زمبن :

قبثل رکش است  ثب قبثلیت ّبی هتفبٍت ٍاسد ًوبییذ.صهبى سا   ..   ،5هیتَاًین دس صیش هٌَی   دس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ 

 ) ٍاحذ ضوبسش دس ایي قسوت هیلی ثبًیِ هی ثبضذ (.  ( هتفبٍت هی ثبضذ. .کبسکشد تبیوش ّب ثب تَجِ ثِ اًتخبة کبسثشی اصلی دستگبُ ) هٌَی 
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 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 11 صفحٍ 

 
 

 تىظیمبت صفحٍ ومبیش :

 .ذًوبیی تٌظین تٌظیوبت ًوبیطی سا  هیتَاًین ًحَُ هطبّذُ ٍصى ٍ دیگشدس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ  

 

..  سا : تؼذاد ًقطِ اػطبس هَسد ًیبص سیستن تَصیي ثب تَجِ ثِ ظشفیت کل سیستن

 .اًتخبة ًوبییذ

  ًتخبة ا سان تَصیي اػوبل گشدد هیخَاّیذ سٍی سیستکِ : ًَع فیلتشی سا

سیستن  ٍ هکبًیکی ضشایط هحیطی.قبثل رکش است ًَع فیلتش ثبیذ هتٌبست ثب ًوبییذ

 کٌذ تشیي فیلتش ( 01فیلتش ٍ سشیغ تشیي  0. ) تَصیي ثبضذ

  01،  5،  2،  0: صیٌِ دستگبُ سا دس ایي هٌَ اًتخبة ًوبییذ.کِ ثیي اػذاد 

 هیجبضذ.

 

 :تىظیمبت صفر اتًمبتیک 

ًوبییذ. قبثل  رکش است ثب اًتخبة  صفش ضذى دس  ضشٍع پشکٌی یب ثچیٌگ سا ٍاسدهقذاس ٍصى قبثل   .دس هٌَی اصلی ٍ ثب اًتخبة گضیٌِ 

 ػذد صفش ایي ػولکشد غیش فؼبل هیگشدد.

ٍصى کوتش اص هقذاس ٍاسد ضذُ سا قجل اص ضشٍع ػولیبت صفش کشدُ ٍ سپس ػولیبت سا آغبصهی ًوبیذ. دس  ،دس صَست فؼبل ثَدى ایي پبساهتش، ًوبیطگش

 ظین ضذُ ثیطتش ثبضذ ًوبیطگش پیغبم خطب هیذّذ.غیش ایي صَست تب صهبًیکِ  ثبس سٍی سیستن تَصیي اص هقذاس تٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 11 صفحٍ 

 
 

 تىظیمبت وًع عملکرد دستگبٌ :

 کل تٌظیوبت هشثَط ثِ کبسکشد سیستن دس ایي قسوت تؼییي هیگشدد کِ ضبهل هٌَّبیی است کِ دس  صیش  ثِ تَضیح آًْب هیپشداصین.

.   :  سلِ ، کٌتبکت ثبص 5هقبیسِ ٍصى 

. : ِسلِ ، کٌتبکت ثستِ 5ٍصى  هقبیس 

. : تخلیِ اتَهبتیک هبدُ، 4حذاکثش  تشکیت 

.   : تخلیِ دستی هبدُ، 5حذاکثش  تشکیت 

.  : پشکي ثب قبثلیت کٌتشل سصًٍبًسی ٍیجشاتَس 

.  : ِپشکي  ثطک 

.  : پشکي کیسِ ٍلَ ثگ -  کیسِ پشکي  ثذٍى ثبکت 

.  : کیسِ پشکي  ثب ثبکت 

.  :losing Weight 

.  :CheckWeigher 

 

 

 

 

  



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 12 صفحٍ 

 
 

 تعریف عملکرد دستگبٌ :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 



















   

. :: سلِ ، کٌتبکت ثبص 5هقبیسِ ٍصى 

ًوبیطگش دس حبلت  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

هقبیسِ ٍصى قشاس هی گیشد، دس ایي حبلت ثب سسیذى 

کٌتبکت هشثَطِ ٍصل هیطَد. ٍ  ٍصى ثِ هقذاس 

 هجذداً ثب کبّص ٍصى، کٌتبکت هشثَطِ قطغ هیطَد.

ًوبیطگش صفش   I.1: ثب ّش ثبس فطشدى ٍسٍدی 0ًکتِ

 هیگشدد.

 

. :: سلِ ، کٌتبکت ثستِ 5هقبیسِ ٍصى 

 (. )ثشػکس حبلت 

ًوبیطگش دس حبلت  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

هقبیسِ ٍصى قشاس هی گیشد، دس ایي حبلت ثب سسیذى 

کٌتبکت هشثَطِ قطغ هیطَد. ٍ  ٍصى ثِ هقذاس 

هجذداً ثب کبّص ٍصى، کٌتبکت هشثَطِ ٍصل 

 هیطَد.

ًوبیطگش صفش   I.1: ثب ّش ثبس فطشدى ٍسٍدی 0ًکتِ

 هیگشدد.

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 13 صفحٍ 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .  : تخلیِ اتَهبتیک هبدُ ٍ  4حذاکثش  تشکیت 

ًوبیطگش دس حبلت ثچیٌگ قشاس  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

) تب پبیبى ثچیٌگ ایي I.1 هیگیشد. ثؼذ اص فؼبل ضذى ٍسٍدی 

  .  ٍ دس صَست فؼبل ثَدى ٍسٍدی ثبیذ فؼبل ثوبًذ( 

اثتذا ػولیبت صفش اتَهبتیک اًجبم هیطَد ، سپس خشٍجی 

Q.1 ٍضي ضذُ ٍ پس اص سسیذى ٍصى ثِ ًقطِ س  – 

 تبین خبهَش هیطَد. ثؼذ اص سپشی ضذى 

سٍضي ضذُ ٍ پس اص سسیذى ٍصى ثِ ًقطِ  Q.2خشٍجی 

 –    خبهَش هیطَد. ایي  ػولیبت تب پبیبى

 اداهِ خَاّذ داضت. 4خشٍجی 

خشٍجی  I.2دس اًتْبی کبس ثب اػوبل یک پبلس ثِ ٍسٍدی 

Q.5  ٍ .ُتب هقذاس جْت تخلیِ ثبکت فؼبل ضذ.   

 سٍضي هی هبًذ.  ،ثبکت

: قبثل رکش است کِ ػولیبت ثچیٌگ دس صَستی اًجبم 0ًکتِ 

ثیطتش اص صفش ..  د کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظینهیگشد

 ثبضذ.

تبیوش تبخیش تخلیِ هی ثبضذ. یؼٌی ثب فؼبل  : تبیوش 2ًکتِ

خشٍجی ٍ پس اص سپشی ضذى ایي صهبى  I.2ٍسٍدی ضذى 

Q.5  .جْت تخلیِ سٍضي هیطَد 

پس اص خبلی  ثوذت صهبى  تبیوش   Q.5: خشٍجی 3ًکتِ

 ضذى ثبکت سٍضي هی هبًذ. )جْت تخلیِ اسکشٍ یب ًَاس(

 Q.5 خشٍجی پس اص خبهَش ضذى : استبست ثچ ثؼذ،4ًکتِ 

ٌَّص  I.1دس صَستی کِ ٍسٍدی  ٍ سپشی ضذى صهبى  

 ؼبل ثبضذ. صَست هیگیشد.ف

: دس ّش لحظِ اص ثبسگیشی دس صَست غیش فؼبل ضذى   5ًکتِ 

 آى ثچ  کٌسل هی ضَد. I.1ٍسٍدی 

ثِ دٍ  : ًوبیص هقذاس ٍصى ثبسگیشی،اص هٌَی 6ًکتِ

 صَست قبثل اًتخبة است. 

..  :  دس ّش هشحلِ اص ثچیٌگ ، هقذاس ثبسگیشی فؼلی

ثؼذ اص پبیبى ػولیبت کل ٍصى  فقط ًوبیص دادُ هی ضَد. ٍ

 ًوبیص دادُ هیطَد.

 ..  : دس ّش هشحلِ اص ثچیٌگ هقذاس کل ٍصى

 .ثبسگیشی ضذُ ًوبیص دادُ هیطَد
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.  : تخلیِ دستی هبدُ، 5حذاکثش  تشکیت 

ًوبیطگش دس حبلت ثچیٌگ قشاس  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

) تب پبیبى ثچیٌگ ایي  .I.1هیگیشد. ثؼذ اص فؼبل ضذى ٍسٍدی 

 . ٍ دس صَست فؼبل ثَدى ٍسٍدی ثبیذ فؼبل ثوبًذ( 

اثتذا ػولیبت صفش اتَهبتیک اًجبم هیطَد ، سپس خشٍجی 

Q.1      ِسٍضي ضذُ ٍ پس اص سسیذى ٍصى ثِ ًقط – 

  تبین  خبهَش هیطَد. ثؼذ اص سپشی ضذى 

سٍضي ضذُ ٍ پس اص سسیذى ٍصى ثِ ًقطِ  Q.2خشٍجی 

 –    خبهَش هیطَد. ایي  ػولیبت تب پبیبى

 اداهِ خَاّذ داضت. 5خشٍجی 

تب  دس اًتْبی ثبسگیشی اپشاتَس ثصَست دستی دسیچِ تخلیِ سا  

 صفش ضذى ثبکت فؼبل ًگِ هی داسد. 

قبثل رکش است کِ ػولیبت ثچیٌگ دس صَستی اًجبم : 0ًکتِ 

یطتش اص صفش ث ..هیگیشد کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظین

 ثبضذ.

ثب فطشدى ٍسٍدی  تخلیِ ثبکتپس اص : استبست ثچ ثؼذ،2ًکتِ 

I.2   سپشی ضذى صهبى ٍ  دس صَستی کِ ٍسٍدیI.1  ٌَّص

 فؼبل ثبضذ. صَست هیگیشد.

: دس ّش لحظِ اص ثبسگیشی دس صَست غیش فؼبل ضذى   3ًکتِ 

 آى ثچ  کٌسل هی ضَد. I.1ٍسٍدی 

دس ایي قسوت هَسد استفبدُ      ٍ: تبیوش ّبی 4ًکتِ

 .  قشاس ًوی گیشًذ

ثِ دٍ  : ًوبیص هقذاس ٍصى ثبسگیشی،اص هٌَی  5 ًکتِ

 صَست قبثل اًتخبة است. 

..   : ، هقذاس ثبسگیشی فؼلی دس ّش هشحلِ اص ثچیٌگ

فقط ًوبیص دادُ هی ضَد. ٍ ثؼذ اص پبیبى ػولیبت کل ٍصى 

 ًوبیص دادُ هیطَد.

 ..  : دس ّش هشحلِ اص ثچیٌگ هقذاس کل ٍصى

 .ثبسگیشی ضذُ ًوبیص دادُ هیطَد
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  .  : پشکي ثب قبثلیت کٌتشل سصًٍبًسی ٍیجشاتَس 

قشاس  پشکي سصًٍبًسیًوبیطگش دس  گضیٌِ ػولکشدثب اًتخبة ایي 

ٍسٍدی  استپ ٍ  I.2   هی گیشد. دس ایي حبلت ٍسٍدی 

پذال هی ثبضذ.  I.1استبست  ثبسگیشی دستگبُ ثَدُ ٍ ٍسٍدی 

ٍ دس صَست فؼبل ثَدى  I.2 ثؼذ اص فؼبل ضذى ٍسٍدی 

.    ٍ ُاثتذا ػولیبت صفش اتَهبتیک اًجبم ضذ

سٍضي هی ضَد ٍ دستگبُ ضشٍع ثِ  Q.1-5خشٍجی ّبی 

   ()) ضذت ٍیجشُ سشػت ثبال دس  پشکٌی هی ًوبیذ.

اص    – پس اص سسیذى ٍصى ثِ هقذاس تٌظین ضذُ ٍ 

ضذت ٍیجشاتَس کبستِ ضذُ ٍ ٍیجشاتَس ثب ضذت تٌظین ضذُ دس 

()  ِثِ کبس خَد اداهِ هیذّذ . ثؼذ اص سسیذى ٍصى ث

خبهَش  Q.1-5 ّبی  خشٍجی    – هقذاس 

 هیگشدد. 

قشاس دادُ ٍ  ثؼذ  صیش قیف دستگبُسا  ثستِسپس اپشاتَس دّبًِ 

 فؼبل  Q.2) پذال ( ، خشٍجی   I.1 اص فؼبل ًوَدى ٍسٍدی 

داخل کیسِ  ثِ  دسیچِ تخلیِ ثبکت ثبص هی ضَد ٍ هَادضذُ ٍ 

ّذایت هیگشدد. ثؼذ اص تخلیِ کبهل ثبکت اثتذا دسیچِ تخلیِ 

 ٍ ػولیبت ثبسگیشی هجذداً تکشاس هیگشدد.ثستِ ضذُ 

: قبثل رکش است کِ ػولیبت پشکٌی دس صَستی اًجبم  1وکتٍ 

ثیطتش اص صفش   ..هیگیشد کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظین 

 ثبضذ.

ثبص کشدى ٍ ثبص هبًذى دسیچِ صهبى الصم   تبیوش  : 2 وکتٍ

تخلیِ هی ثبضذ. چٌبًچِ ػذد تٌظیوی دس ایي قسوت کوتش اص 

ثبًیِ ثبضذ ػولیبت تخلیِ صَست ًویگیشد ٍ دستگبُ غیش  1.5

ثبًیِ  1.1فؼبل هیگشدد. حذاقل صهبى ثشای ایي قسوت ثبیذ 

 ثبضذ.

جْت تبخیش ثشای ضشٍع هجذد پشکٌی دس   تبیوش  : 3وکتٍ

 1.1حذاقل صهبى ثشای ایي قسوت ثبیذ  ًظش گشفتِ ضذُ است.

 ثبًیِ ثبضذ.



 ثقیِ تبیوش ّب دس ایي قسوت غیش فؼبل هی ثبضٌذ.  : 4 وکتٍ

چٌبًچِ دستگبُ دس حبلت اتَهبتیک ًجبضذ ) ٍسٍدی  : 5وکتٍ 

I2        دسیچِ تخلیِ   خبهَش ثبضذ( ثب ّش ثبس فطشدى  کلیذ

 ضَد. ثبص هی ثبکت تَصیي
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.  :  ثطکِ پشکي 

ًوبیطگش دس حبلت ثطکِ پشکي  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

ٍ دس صَست فؼبل I.1 قشاس هی گیشد. ثؼذ اص فؼبل ضذى ٍسٍدی 

 ولیبت صفش اتَهبتیک اًجبم هیطَد،اثتذا ػ  . ثَدى 

فؼبل ضذُ ًبصل ضشٍع ثِ پبییي آهذى هیکٌذ.  Q.5ٍ خشٍجی 

،  I.2ثؼذ اص پبییي آهذى ًبصل ٍ ثب فؼبل ًوَدى ٍسٍدی 

سٍضي ضذُ ٍ دستگبُ ضشٍع ثِ  Q.1-2-3خشٍجی ّبی 

   – پشکٌی هی ًوبیذ. پس اص سسیذى ٍصى ثِ هقذاس 

 Q.2خبهَش هیگشدد. ایي ػولیبت ثشای  Q.1خشٍجی 

()  ٍQ.3 () .تکشاس هیگشدد 

 3تب  0ٍ ثؼذ اص خبهَش ضذى ّوِ سلِ ّبی  دس اًتْبی کبس

 ثبال هی سٍد. Q.5ًبصل ثب خبهَش ضذى

: قبثل رکش است کِ ػولیبت پشکٌی دس صَستی اًجبم 0ًکتِ 

ثیطتش اص صفش  ..هیگیشد کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظین

 ثبضذ.

ًبصل ثبال یب پبییي      I.1 ٍسٍدی : ثب اػوبل ّش پبلس ثِ 2ًکتِ 

هی سٍد. ٍ دس صَستیکِ دس حبل ثبسگیشی ثبضذ ٍ اػوبل پبلس 

 ػولیبت پشکٌی سا کٌسل هیکٌذ ٍ ًبصل ثبال هی سٍد.

دس صهبى ثبسگیشی ثبػث I.2 : اػوبل پبلس ثِ ٍسٍدی 3ًکتِ 

تَقف هَقت ثبسگیشی ضذُ ٍ ثب اػوبل پبلس هجذد ثبسگیشی 

 ( pauseاداهِ پیذا هیکٌذ.) 

صهبى الصم جْت اطویٌبى اص قشاسگیشی   : تبیوش 4ًکتِ

 کبهل ًبصل داخل ثطکِ دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

جْت تبخیش ثشای ثبال سفتي ًبصل اص صهبى  : تبیوش 5ًکتِ

قطغ یب پبیبى ثبسگیشی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.) جلَگیشی اص 

 پبضص هَاد ثِ خبسج اص ثطکِ (

 

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 17 صفحٍ 

 
 









































  

 .  :  پشکي ٍلَ ثگ –کیسِ پشکي ثذٍى ثبگت 

ًوبیطگش دس حبلت کیسِ پشکي  ػولکشدثب اًتخبة ایي گضیٌِ 

ٍسٍدی   I.2   دس ایي حبلت ٍسٍدی  ثذٍى ثبگت قشاس هی گیشد.

پذال  I.1ی داستپ ٍ استبست  ثبسگیشی دستگبُ ثَدُ ٍ ٍسٍ

اثتذا اپشاتَس دّبًِ کیسِ سا دس هحل هَسد ًظش قشاس  هی ثبضذ.

) پذال ( ، خشٍجی I.1 دادُ ٍ  ثؼذ اص فؼبل ًوَدى ٍسٍدی 

Q.5  فؼبل ضذُ ٍ کیسِ گیش ) کلوپ ( ػول هیکٌذ. دس

اثتذا ػولیبت صفش اتَهبتیک   .صَست فؼبل ثَدى 

سٍضي ضذُ ٍ  Q.1-2-3اًجبم هیطَد ٍ سپس خشٍجی ّبی 

ٍع ثِ پشکٌی هی ًوبیذ. پس اص سسیذى ٍصى ثِ دستگبُ ضش

خبهَش هیگشدد. ایي  Q.1خشٍجی    – هقذاس 

 تکشاس هیگشدد. Q.2 ()  ٍQ.3 ()ػولیبت ثشای 

خبهَش ضذُ ٍ کیسِ گیش غیش  Q.5دس اًتْبی کبس خشٍجی 

 فؼبل هیگشدد ٍ کیسِ سّب هیطَد.

ثگ ثؼذ اص : ثشای دستگبُ ّبی کیسِ پشکي ٍلَ 0ًکتِ 

جْت اًذاختي کیسِ هَسد   Q.4سّبسبصی کیسِ خشٍجی 

 استفبدُ قشاس هیگیشد.

: قبثل رکش است کِ ػولیبت پشکٌی دس صَستی اًجبم 2ًکتِ 

یطتش اص صفش ث  .. هیگیشد کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظین

 ثبضذ.

کیسِ گیش فؼبل یب I.1 ٍسٍدی : ثب اػوبل ّش پبلس ثِ 3ًکتِ 

هیگشدد.چٌبًچِ دستگبُ دس حبل ثبسگیشی ثبضذ ثب غیش فؼبل 

اػوبل پبلس ػولیبت پشکٌی کٌسل ضذُ ٍ کیسِ گیش ثبص ضذُ 

 ٍ کیسِ سّب هی ضَد.

صهبى الصم جْت اطویٌبى اص ثستِ ضذى   : تبیوش 4ًکتِ

 کبهل کیسِ گیش دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

جْت تبخیش ثشای ثبص کشدى کیسِ گیش اص   : تبیوش 5ًکتِ

 هبى قطغ یب پبیبى ثبسگیشی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.ص

جْت تبخیش ثشای فؼبل کشدى کیسِ اًذاص   : تبیوش 6ًکتِ

(Q.4  (ثؼذ اص غیش فؼبل ضذى کیسِ گیش )Q.5  دس ًظش )

گشفتِ ضذُ است.

هی   Q.4هذت صهبى فؼبل ثَدى خشٍجی  : تبیوش 7ًکتِ

 ثبضذ.
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  .  : تًزیه کیسٍ پرکه  ثب ثبکت 

ًوبیطگش دس حبلت کیسِ پشکي ثب  ثب اًتخبة ایي گضیٌِ ػولکشد

ٍسٍدی   I.2   دس ایي حبلت ٍسٍدی ثبکت قشاس هی گیشد. 

پذال  I.1استپ ٍ استبست  ثبسگیشی دستگبُ ثَدُ ٍ ٍسٍدی 

ٍ دس صَست فؼبل I.2 ثؼذ اص فؼبل ضذى ٍسٍدی هی ثبضذ. 

اثتذا ػولیبت صفش اتَهبتیک اًجبم ضذُ ٍ    . ثَدى 

سٍضي هی ضَد ٍ دستگبُ ضشٍع ثِ  Q.1-2-3خشٍجی ّبی 

   – پشکٌی هی ًوبیذ. پس اص سسیذى ٍصى ثِ هقذاس 

 Q.2خبهَش هیگشدد. ایي ػولیبت ثشای  Q.1خشٍجی 

() ٍQ.3 () .تکشاس هیگشدد 

سپس اپشاتَس دّبًِ کیسِ سا دس هحل هَسد ًظش قشاس دادُ ٍ  

 Q.5) پذال ( ، خشٍجی   I.1 ثؼذ اص فؼبل ًوَدى ٍسٍدی 

فؼبل ضذُ ٍ کیسِ گیش ) کلوپ (، ػول هیکٌذ.ثؼذ اص پبیبى 

  Q.4ثبسگیشی ٍ دس صَست فؼبل ثَدى کیسِ گیشخشٍجی 

 فؼبل ضذُ ٍ دسیچِ تخلیِ ثبکت ثبص هی ضَد ٍ هَاد داخل

کیسِ ّذایت هیگشدد. ثؼذ اص تخلیِ کبهل ثبکت اثتذا دسیچِ 

تخلیِ ثستِ ضذُ ٍ ثؼذ اص آى کیسِ گیش غیش فؼبل ضذُ ٍ 

 کیسِ سّب هیگشدد. 

: قبثل رکش است کِ ػولیبت پشکٌی دس صَستی اًجبم 1وکتٍ 

ثیطتش اص صفش   ..هیگیشد کِ تؼذاد ثچ دس پیص تٌظین 

 ثبضذ.

کیسِ گیش فؼبل یب  I.1 ٍسٍدی : ثب اػوبل ّش پبلس ثِ 2وکتٍ 

غیش فؼبل هیگشدد. چٌبًچِ دستگبُ دس حبل تخلیِ ثبضذ ثب 

اػوبل پبلس ػولیبت کٌسل ضذُ ٍ کیسِ گیش ثبص ضذُ ٍ کیسِ 

 سّب هی ضَد.

صهبى الصم جْت اطویٌبى اص ثستِ ضذى   تبیوش  :3وکتٍ

تأخیش ثبص کشدى ) کبهل کیسِ گیش دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

 دسیچِ تخلیِ ّبپش (.

کیسِ اص صهبى سّب سبصی جْت تبخیش ثشای   تبیوش  :4وکتٍ

دس ًظش گشفتِ ضذُ است.صفش ضذى ثبکت تَصیي 

هجذد پشکٌی دس  عجْت تبخیش ثشای ضشٍ  تبیوش  :5وکتٍ

ًظش گشفتِ ضذُ است.

جْت تبخیش ثشای ثستِ ضذى دسیچِ تخلیِ   تبیوش  :6وکتٍ

 دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

چٌبًچِ دستگبُ دس حبلت اتَهبتیک ًجبضذ ) ٍسٍدی  : 7وکتٍ 

I2 دسیچِ تخلیِ          خبهَش ثبضذ( ثب ّش ثبس فطشدى  کلیذ

 ضَد. ثبص هی ثبکت تَصیي

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 19 صفحٍ 

 
 

  RS 485 تىظیمبت خريجی سریبل 

دس ایي ثخص تٌظیوبت پَست سشیبل ثشای استجبط 

ثب سایبًِ ، چبپگش ، ضجکِ ٍ یب سبیش لَاصم جبًجی کِ 

اص ایي ًَع ثستش استجبطی پطتیجبًی هیکٌٌذ، اًجبم 

هی ضَد.هٌَ ّبی ایي ثخص ثِ ضشح ریل هی 

 ثبضٌذ کِ ّش کذام سا جذاگبًِ تَضیح خَاّین داد :

 

 

 : 

ثبضذ کِ  ضَد. ایي قسوت داسای تؼذادی اص ًشخْبی اسسبل استبًذاسد هی ( دس ایي قسوت تؼییي هیاسسبل اطالػبت سشیبل )تٌظین ًشخ 

 .تبییذ ًوبییذ          ثب سد ًظش خَد سا اًتخبة کشدُ ٍ سپسًشخ هَ          ٍ         یطتیجبًی ًوبیذ. کبفیست ثب کلیذّبتَاًذ آًْب سا پ دستگبُ هی

 ثبضذ: لیست ًشخ ّبی اسسبل اطالػبتی کِ ایي اًذیکبتَس پطتیجبًی هیکٌذ ضبهل هَاسد صیش هی

(  )       9600        ِثیت ثش ثبًی  

( )       19200       ِثیت ثش ثبًی    

(  )      38400       ِثیت ثش ثبًی  

( )     57600       ِثیت ثش ثبًی  

( )    115200      ِثیت ثش ثبًی  

 

 :

ثبیستی یکی اص  ضًَذ. تؼذادی پشٍتکل اص پیص تؼییي ضذُ دس ایي اًذیکبتَس ٍجَد داسًذ کِ هی دس ایي قسوت پشٍتکل تجبدل اطالػبت هطخص هی

 ثبضٌذ: ضَد، اًتخبة ضَد. ایي هَاسد ثذیي ضشح هی آًْب ثب تَجِ ثِ سیستن دیگشی کِ تجبدل ثب آى اًجبم هی

(  )  n-8-1 

(  )  n-8-2 

(  )  n-7-2 

(  )  E-7-1 

ثشای ػذم ٍجَد ثیت تَاصى( ٍ کذ دٍم ًطبى دٌّذُ تؼذاد  nثشای تَاصى صٍج ٍ  Eکِ دس آًْب اص سوت چپ کذ اٍل ًطبى دٌّذُ ًَع ثیت تَاصى ) 

ثیت(  2ثشای  2ثشای یک ثیت ٍ  0)  STOPثیتی( ٍ کذ سَم ًطبى دٌّذُ تؼذاد ثیتْبی آخش یب  7ثشای  7ثیتی ٍ  8ثشای  8ثیت اطالػبت ) 

 ثبضٌذ. هی

  

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 21 صفحٍ 

 
 

 :  

 ( 99الی  0) ثیي دس ایي قسوت آدسس دستگبُ هشثَطِ سا ٍاسد هیٌوبیین.

. :  اگش ًوبیطگش دس حبلت.    ٍ.    ثبضذ ٍ ایي پبساهتش دس حبلت   .ثبضذ سیستن طجق سٍال ثشًبهِ کبس هیکٌذ 

. :  اگش ًوبیطگش دس حبلت.    ٍ.    ثبضذ ٍ ایي پبساهتش دس حبلت    ثبضذ ًوبیطگش ثؼذ اص پبیبى ثچیٌگ هٌتظش فشهبى

هی هبًذ.) ایي ثشای هَاقؼی ّست کِ چٌذ ًوبیطگش دس یک هجوَػِ دس حبل کبسکشد هیجبضٌذ ٍ هیخَاّین   HMI یب   PLCتخلیِ اص طشف 

 ثب ّن کٌتشل گشدًذ. (  ًوبیطگش ّب

 

 قبثلیتُبی سفبرشی ومبیشگر :

   PLC / HMI / PCاص طشیق   MODBUS قبثلیت تٌظین توبهی پبساهتشّب ثش سٍی ضجکِ  -0

 ػذد ًوبیطگش  32قبثلیت ضجکِ ضذى  -2

 قبثلیت اتصبل ثِ ًوبیطگش دٍم  -3

 

 : وقشٍ سیم کشی ومبیشگر 

 



 دفترچٍ تىظیمبت ي کبلیجراسیًن        

 

  
 

 21 از 21 صفحٍ 

 
 

 ی ومبیشگر متىبست ثب اوتخبة وًع ثروبمٍ وًع يريدی َبجذيل 

 

 I 2يريدی   I 1يريدی   وًع ثروبمٍ اوتخبثی

.  ثذين کبرثرد جُت صفر کردن ومبیشگر 

.   ثذين کبرثرد ومبیشگرجُت صفر کردن 

.  
استفبدٌ از کلیذ یکطرفٍ جُت استبرت یب 

 استپ کردن پريسٍ

استفبدٌ از کلیذ فشبری جُت فرمبن 

 تخلیٍ

.  
استفبدٌ از کلیذ یکطرفٍ جُت استبرت یب 

 استپ کردن پريسٍ
 ثذين کبرثرد

.  
استفبدٌ از پذال یب کلیذ فشبری جُت 

 تخلیٍ َبپر

از کلیذ یکطرفٍ جُت استبرت یب استفبدٌ 

 استپ کردن پريسٍ

.  
استفبدٌ از کلیذ فشبری جُت فرمبن ثبال ي 

 پبییه وبزل

استفبدٌ از کلیذ فشبری جُت شريع 

 ثبرگیری

.  
استفبدٌ از پذال یب کلیذ فشبری جُت 

 فعبل کردن کیسٍ گیر ي شريع ثبرگیری

 استفبدٌ از کلیذ یکطرفٍ جُت استبرت یب

 استپ کردن پريسٍ

.  
استفبدٌ از پذال یب کلیذ فشبری جُت 

فعبل کردن کیسٍ گیر ي شريع تخلیٍ 

 دستگبٌ از َبپر تًزیه

استفبدٌ از کلیذ یکطرفٍ جُت استبرت یب 

 استپ کردن پريسٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


