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 هشدار هاي ايمني
  استفاده ايمن و مناسب از محصول را تضمين مي كند و به جلوگيري از  بروز سانحه كمك مي كند و  صدمه رعايت كردن هشدار هاي ايمني

 را تا حد ممكن كاهش مي دهد.هاي احتمالي 
  واژهUاخطارU .در مواردي بكار مي رود كه عدم رعايت موارد ايمني باعث بروز سانحه و صدمه هاي جدي مي شود 
  واژهUاحتياطU .در مواردي بكار مي رود كه عدم رعايت موارد ايمني باعث بروز سانحه و صدمه هاي جزئي مي شود 

 

 اخطار

  نصب كنيد. لنرا بر روي پ دستگاههميشه 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي شود.

  اقدام به سيم كشي،تعميرو يا بازرسي و باز كردن دستگاه نكنيد. دستگاههرگز هنگام روشن بودن 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي شود.

 رمينال آن را بررسي كنيد.قبل از اتصال سيم ها،مشخصات تغذيه ورودي و پالريته ت 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز آتش شود.

  سرويس و يا اعمال تغييردر محصول مي باشد.فقط تكنسين فراروپايا مجاز به 
 در صورت عدم رعايت ممكن است سبب بروز شوك الكتريكي ويا آتش شود.

  احتياط

 .در فضاي باز استفاده نكنيد 
 سبب كوتاه شدن عمر محصول و/يا شوك الكتريكي مي شود.در صورت عدم رعايت 

  0.5هميشه براي سيم كشي ترمينال خروجي رله ها از سيم با قطع 𝑚𝑚2 .و يا باالتر استفاده كنيد 
 آتش سوزي داشته باشد. خطردر صورت عدم رعايت ممكن است 

 .هميشه در محدوده مشخصات درج شده استفاده كنيد 
 مكن است سبب كوتاه شدن طول عمرشود و/يا خطر آتش سوزي خواهد داشت.در صورت عدم رعايت م

 .از بار هاي بيش از ظرفيت سوئيچ كنتاكت  هاي رله جلو گيري كنيد 
 شود. شدن كنتاكت ها تش سوزي يا معيوبآدر صورت عدم رعايت ، ممكن است سبب صدمه عايق،كنتاكت هاي رله و/يا بروز 

 يز كردن محصول استفاده نكنيد.به جاي آن ازيك دستمال خشك استفاده كنيد.از آب يا مواد روغني براي تم 
 در صورت عدم رعايت ، ممكن است خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي در بر داشته باشد.

  ،ر ندهيد است قراتابش گرما،ارتعاش يا فشارمحصول را در مكان هايي كه در معرض ، گاز هاي قابل اشتعال ،رطوبت،نور مستقيم خورشيد. 
 .ممكن است باعث آتش سوزي و يا سوختن دستگاه شوددر صورت عدم رعايت ،

 .اجازه ندهيد گردوخاك يا تكه هاي سيم وارد محصول شود 
 درصورت عدم رعايت،ممكن است خطر آتش سوزي يا نقص عملكرد داشته باشد.

  باشد ،ابتدا پالريته ترمينال ها را بررسي كنيد.براي اتصال سنسورها به ورودي محصوالتي كه داراي كانال آنالوگ مي 
 .ممكن است باعث سوختن دستگاه شود در صورت عدم رعايت ،
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 محصول معرفي -1 
 

PACs5110 محصوالت خانواده  يكي ازPAC5000 كليه امكانات اين خانواده را از جمله  مي باشد كهMODEBUS RTU  با استفاده از نرم  برنامه ريزي
هاي ديجيتال  خروجي  ديجيتال ايزوله شده است. خروجيكانال  16داراي  PACs5110 .دارا مي باشد  و ... Function Blockبه زبان  FBD Editorافزار 

PACs5110  از نوع ترانزيستور به صورتOpen Collector  المپ ، شير هاي برقي و ... با سطح بار مانند رله ، كنتاكتور ، براي اتصال انواع مي باشد و
 .ايزوله شده انداز قسمت هاي ديگر دستگاه  Opto Couplerهاي ديجيتال توسط  خروجي. ولتاژ مختلف مناسب مي باشد

اين دستگاه را   RS-485با استفاده ازدرگاه LookOutو  LabVIEWارتباط با دستگاه هاي ديگر در يك شبكه و قابليت ايجاد ارتباط با نرم افزار هايي مانند 
 بسيار توانمند ساخته است.

 

 كاربرد ها

 )DCSسيستم هاي كنترل گسترده ( •
 كنترل فرآيند هاي صنعتي •
 )SCADAسيستم هاي كنترل و سوپروايزري ( •
 سيستم هاي مديريت انرژي •
 سيستم هاي امنيتي •
 اتوماسيون ساختمان •
 تست محصوالت •
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 ويژگي ها 1-1
 Open Collectorاز نوع ترانزيستور به صورت  ديجيتال ايزوله شده خروجيكانال  16داراي  •
  Vrms 3000ولتاژ ايزوالسيون  •
 kbps 500 حداكثر Baud rate با RS-485 ارتباط با شبكه •
  RS-485قابليت ايزوله شدن درگاه  •
 AVRبيتي  8بهره گيري از پردازنده  •
• KB16 حافظه قابل برنامه ريزي 
• KB2   حافظهSDRAM 
• KB2 غير فرار از نوع حافظه EEPROM 
 ، ارتباط با شبكه ، خطا و تغذيه ورودي  هاجهت نمايش وضعيت كانال  LEDعدد  20داراي  •
 ولت 36تا  12امكان كار با تغذيه بين  •
 FBD Editor قابل برنامه ريزي بودن با استفاده از نرم افزار •
 امكان به روز رساني نرم افزار داخلي دستگاه •
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 اجزا و لوازم جانبي 1-2
 اجزا  -1

       

           PACs5110                     مبدل نصب دين ريل                              

 از كامل بودن اجزا در بسته محصول اطمينان پيدا كنيد ، دستگاهقبل از استفاده   توجه

 

 لوازم جانبي -2

 استفاده كرد. FUC485يا  FSC485از مبدل  مي توانبراي برقراري ارتباط بين دستگاه و كامپيوتر 

                                                       
FSC485                            FUC485                           Ferrite Bead                        PROFIBUS Cable 

 )RS-485جهت ايجاد شبکه  PROFIBUS(کابل              هسته فريت برای کاهش نويز                              )RS-485به  USB(مبدل           )              RS-485به  RS-232(مبدل      

 

 تفاوت داشته باشدتصاوير اجزا و لوازم جانبي محصول ممكن است با نمونه حقيقي آن   توجه
 تر در مورد محصوالت باال به راهنماي كاربري همان محصول مراجعه كنيد براي اطالعات دقيق 
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 مشخصات ترمينال ها 1-3
 

عبيه و تغذيه دستگاه تقسيم مي شوند كه در قسمت پايين و باالي دستگاه ت RS-485،درگاه  ديجيتالهاي  خروجيترمينال هاي اين دستگاه به سه گروه 
 نام و مشخصات هر ترمينال آمده است. در جدول زير شده اند.

 

 

 

 عملكرد ترمينال شماره

1 DQ1 1ديجيتال  خروجي 

2 DQ2  2ديجيتال خروجي 

3 DQ3  3ديجيتال خروجي 

4 DQ4  4ديجيتال خروجي 

5 DQ5  5ديجيتال خروجي 

6 DQ6  6ديجيتال خروجي 

7 DQ7  7ديجيتال خروجي 

8 DQ8  8ديجيتال خروجي 
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 عملكرد ترمينال شماره

9 DQ9  9ديجيتال خروجي 

10 DQ10  10ديجيتال خروجي 

11 DQ11  11ديجيتال خروجي 

12 DQ12  12ديجيتال خروجي 

13 DQ13  13ديجيتال خروجي 

14 DQ14  14ديجيتال خروجي 

15 DQ15  15ديجيتال خروجي 

16 DQ16  16ديجيتال خروجي 

17 Data(+)  درگاهترمينال مثبت RS-485  

18 Data(-)  درگاهترمينال منفي RS-485 

19 Shield  درگاهترمينال شيلد RS-485 

20 Power (+)  ورودي مثبت تغذيه 

21 Power(-) ورودي منفي تغذيه 

22 (q)VCC  خروجي ديجيتالورودي مثبت تغذيه 

23 (q)GND  خروجي ديجيتالورودي منفي تغذيه 

24 -- -- 

25 -- -- 
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 نمايشگر و كليد هاي ورودي 1-4
 

و سوئيچ  RUN/STOP) ، كليد و تغذيه ورودي خطا ،، ارتباط با شبكه  هاجهت نمايش وضعيت كانال ( LEDدر قسمت  جلوي دستگاه نمايشگر 
Configure ID .تعبيه شده است 

 

 

 عملكرد  شماره

  STOPيا  RUNدر حالت  دستگاهقرار دادن  RUN-STOPكليد  1

  دستگاه IDتغيير  Configure IDسوييچ  2

 LEDنمايشگر  3
DQ1—DQ16 

 هاي ديجيتال خروجينشان دهنده وضعيت 

 LEDنمايشگر  4
RX/TX 

 RS-485 نشان دهنده وضعيت شبكه
 ) RS-485 چشمك زدن با ارسال و در يافت داده در شبكه(

 LEDنمايشگر  5
RUN 

 ) STOP، خاموش =  RUNروشن = (دستگاه بودن  STOPو  RUNنشان دهنده وضعيت 

 LEDنمايشگر  6
Power 

 دستگاهنشان دهنده وضعيت تغذيه 

 LEDنمايشگر  7
Fault 

  خطانشان دهنده 
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 مشخصات-2

 بلوك دياگرام 2-1
 

 

 

اين خروجي ها از  ايزوله شده اند. qVccو تغذيه جداگانه  Opto Couplerوجود دارد كه توسط  PACs5110ديجيتال ايزوله شده در دستگاه  خروجي 16
 مي باشند.  Open Collectorنوع ترانزيستور و به صورت 

 ولت داشته باشد 36-12تاميين مي شود كه مي تواند ورودي  DC/DCتغذيه دستگاه توسط يك مبدل 

 مي باشد و امكان ايزوله شدن آن وجود دارد. اه هاي ديگربراي ارتباط با كامپيوتر و يا ايجاد شبكه با دستگ RS-485درگاه سريال 

يا  RUN(جهت قرار دادن دستگاه در حالت  RUN/STOPكليد و تغذيه ورودي) ،  خطا ،، ارتباط با شبكه  هاوضعيت كانال (جهت نمايش  LEDعدد  20
STOP ( و سوئيچ ،Configure ID  براي تعيين)ID مي باشند. دستگاه) از ديگر قسمت هاي دستگاه 

 مي باشد. EEPROM، و حافظه غير فرار از نوع  SDRamبراي برنامه ريزي ،  Flashحافظه  ، AVRبيتي  8داراي پردازنده  PACs5110دستگاه 
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 محدوده پارامتر ها 2-2
 

 نكته توضيحات پارامتر

  DCولت  36-12 ولتاژ تغذيه

  ميلي آمپر 50 جريان تغذيه

qVcc 3- 60  ولتDC 1 

   LEDعدد  20 نمايشگر

  -- اندازه نمايشگر

 2 15تا  ID 1محدوده 

RS-485 

Baud Rate 9600  ،19200  ،38400  ،57600  ،125000  ،250000  ،500000 

3 Stop Bit 1 
Parity None 

Data Size 8 بيت 

Program Time out 300 4 ميلي ثانيه 
EEPROM Read/ 

Write Cycle 100.000 5 بار 

I/O DO 16  كانال خروجي ديجيتال ايزوله شدهOpen Collector  

  KHZ 1تا فركانس  قابليت توليد پالس ديجيتال نوع خروجي

 خروجي ديجيتال

  ولت 48تا  3 ولتاژ خروجي ديجيتال

  ميلي آمپر 150 جريان خروجي ديجيتال

  Vrms3000  ولتاژ ايزوالسيون

  درجه سانتيگراد 50تا  -20 دماي كاري

  درجه سانتيگراد 70تا  -40 دماي نگهداري
 

  .و نبايد با تغذيه دستگاه مشترك باشدتغذيه كانال هاي خروجي است  qVcc ولتاژ -1

2- ID .مراجعه كنيد. براي اطالعات بيشتردر مورد تغيير نرم افزار داخلي دستگاه به راهنماي آن صفر براي تغيير نرم افزار داخلي دستگاه مي باشد 

داراي ايزوالسيون نمي  پيش فرض در كارخانه دستگاه ها RS-485وجود دارد، درگاه  RS-485 با درخواست مصرف كننده امكان ايزوله كردن درگاه -3
 باشند.

4- Time out Program پارامتري براي پروگرام كردن دستگاه است. اين پارامتر مربوط به تنظيمات شبكه در نرم افزار FBD Editor  مي باشد و از مقدار
 ذكر شده نبايد كمتر باشد.

 به كمترين تعداد ممكن برسد. EEPROM طوري برنامه نويسي كنيد كه ميزان نوشتن و پاك كردن حافظه EEPROMبراي استفاده از  -5

 ، ممكن است از بيشترين مقدار مجاز تجاوز كند و غير قابل استفاده شود. EEPROMدر صورت استفاده زياد و مداوم از حافظه 
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 سيم كشي و اتصاالت -3

 و شبكه دستگاهتغذيه  3-1
 

 

 

 توجه
 هنگام اتصال سيم هاي تغذيه به قطب هاي آن دقت كنيد 
  سيم هاي تغذيه را نزديك سيم شبكهRS-485  قرار ندهيد و سيم هاي ورودي هاي آنالوگ 

 

 توجه
  براي سيم كشي شبكه از كابلPROFIBUS يا از سيم به هم تابيده استفاده كنيد 
 ي شبكه از فريت بيد استفاده كنيدبراي كاهش نويز ،در ابتدا وانتهاي سيم كش 
 غذيه و ولتاژ باال دور نگه داريدسيم كشي شبكه را از خطوط ت 

 

 توجه

  در شبكهRS-485 به طور طبيعي بدون استفاده از Repeater  استفاده كرد دستگاه 32مي توان تا 
را داشته باشد ، در يك شبكه تنها مي  15تا  ID 1مي تواند   PACsهاي سري  دستگاهبا توجه به اينكه 

 استفاده كنيم دستگاه 15توانيم 
  هايي كه  دستگاهدر صورت استفاده ازID  يك شبكه مجزا  را در دستگاه 32نرم افزاري دارند مي توان تا

 به كار برد
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بايد از براي سيم كشي تغذيه دستگاه هايي كه داراي ايزوالسيون براي ورودي ها و خروجي ها مي باشند و تغذيه آنها مجزا است بايد توجه داشت كه 
استفاده از تغذيه مشترك براي قسمت  .  و ... PACs5100،PACs5120،PACs5131،PACs5380منابع تغذيه جدا گانه استفاده شود ، دستگاه هايي مانند 

 هاي ايزوله شده باعث وارد شدن نويز  به داخل دستگاه ها مي شود و ممكن است خطر عدم عملكرد درست دستگاه ها را در بر داشته باشد.

 

 

 

 اين نوع سيم كشي براي تغذيه دستگاه ها مناسب نمي باشد و توصيه نمي شود.
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 .تغذيه دستگاه ها مناسب مي باشد و  توصيه مي شود اين نوع سيم كشي براي
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 خروجي ديجيتال  3-2
  

 

) است و داراي تغذيه خارجي مي باشد. انواع بار مانند رله ، كنتاكتور ، Open Collectorبه صورت كلكتور باز ( PACs5110خروجي هاي ديجيتال دستگاه 
 مي توان به خروجي هاي ديجيتال وصل كرد. المپ ، شير هاي برقي و ... با سطح ولتاژ مختلف را

 داراي ايزوالسيون مي باشند. PACs5110خروجي هاي ديجيتال دستگاه 

 ست.در ادامه نحوه استفاده از اين خروجي هاي ديجيتال براي كنترل يك المپ ساده و كنترل يك موتور سه فازبه طور جدا گانه نشان داده شده ا

  



PACs5110                              فراروپايا     

 

FararoPayaCo                                                                                15                  PAC (Programmable Automation Controller)            
 

 

المپ ساده را به عنوان خروجي ديجيتال نشان مي دهد. ولتاژ و جريان منبع تغذيه متناسب با بار انتخاب مي شود. در اين شكل باال نحوه اتصال يك 
 DQ1ولت انتخاب شده است. با توجه به شكل ، يك سر المپ به خروجي ديجيتال  12ولت تغذيه خروجي ديجيتال نيز  12شكل ، بدليل استفاده از المپ 

 مينال منفي منبع تغذيه وصل مي شود. منبع تغذيه نيز به ترمينال هاي تغذيه خروجي ديجيتال وصل مي شود.و سر ديگر به تر

  مي باشد و مي توان از اين خروجي استفاده هاي متنوعي كرد. PACs5110استفاده از المپ كاربردي ساده از خروجي ديجيتال دستگاه 
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 نشان داده شده است. PACs5110در شكل باال كنترل موتور سه فاز با خروجي ديجيتال دستگاه 

سري براي كاهش نويز و امواج مغناطيسي  RCولت انجام مي شود. روي بوبين كنتاكتور از يك مدار  220اتصال تغذيه سه فاز به موتور توسط كنتاكتور 
 كنترل مي شود. PACs5110ولت توسط خروجي ديجيتال دستگاه  24ولت كنترل مي شود. رله  24استفاده شده است. اين كنتاكتور توسط رله 

 توصيه مي شود روي بوبين رله در خروجي ديجيتال دستگاه يك ديود سرعت باال به صورت معكوس وصل شود. *

مطابق  RCباال بردن پايداري سيستم از مدار  توصيه مي شود براي كاهش نويز و امواج مغناطيسي حاصل از تحريك شدن بوبين كنتاكتور و **
 شكل استفاده شود.

 مراجعه كنيد. FBD Editorبراي اطالعات بيشتر درباره نوشتن برنامه به فايل ها و فيلم هاي آموزشي و راهنماي نرم افزار 
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 راه اندازي-4

 فلوچارت مراحل روشن شدن و  4-1
 

. توسط و در متغيري در حافظه كد مربوط به آن را ذخيره مي كند وع ريست شدن  دستگاه را بررسي مي كندبا روشن كردن دستگاه ، نرم افزار داخلي ن
 Powerup(براي اطالعات بيشتر در مورد  .دادنوع ريست شدن را تشخيص  اين كد را خواند و مي توان FBD Editor در نرم افزار Powerup Statusتابع 

Status   به نرم افزارFBD Editor (مراجعه كنيد 

در اين حالت مي توان  مي شود. Boot Loaderبرابر صفر باشد دستگاه وارد حالت  IDاگر  خوانده مي شود. IDدستگاه از كليد تعيين  IDبعد از اين مرحله 
عات بيشتردر مورد تغيير نرم افزار داخلي براي خارج شدن از اين حالت بايد دستگاه ريست شود (براي اطال نرم افزار داخلي دستگاه را بروز رساني كرد.

 دستگاه در نظر گرفته مي شود. IDمخالف صفر باشد آن عدد به عنوان  IDدستگاه به راهنماي آن مراجعه كنيد). اگر 

دستگاه  هاي I/Oباشد در يك حلقه قرار مي گيرد و تنها  STOPدستگاه بررسي مي شود. اگر دستگاه در حالت  RUN/STOPسپس وضعيت كليد 
Refresh درگاه سريال دستگاه با  و دنمي شوBaud Rate bps   38400  در حالتslave با قرار مي گيرد .RUN  شدن دستگاه ، برنامه نوشته شده توسط
توليد مي كند و همراه  CRCبراي برنامه نوشته شده يك كد تشخيص خطاي  FBD Editorروي دستگاه بررسي مي شود. نرم افزار  FBD Editorنرم افزار 

به نشانه  Faultشده و نشان دهنده  STOPدر صورت داشتن خطا در برنامه دستگاه وارد حالت  CRCبا برنامه روي دستگاه دانلود مي شود. با بررسي كد 
اين حالت بايد برنامه به طور صحيح و  اين كه برنامه داراي مشكل مي باشد(دانلود شدن ناقص برنامه يا داليل ديگر) روشن مي شود. براي خارج شدن از

ها به روز رساني مي شوند و سپس برنامه نوشته  I/Oدر برنامه ، تنضيمات داخلي پورت ها و  CRCكامل روي دستگاه دانلود شود. در صورت صحت كد 
 شده در دستگاه اجرا مي شود.

ها به روز رساني مي شوند ، برنامه كاربر اجرا مي شود و در صورت  I/Oي) (چرخش Cyclicبه صورت  و در اين مرحله سيستم در يك حلقه قرار گرفته
Master   بودن دستگاه تبادل اطالعات انجام مي شود. تنها باSTOP  كردن دستگاه اجراي اين حلقه متوقف مي شود و وارد حلقهSTOP  مي شود. در

 لي دستگاه  آمده است.ادامه فلوچارت مراحل روشن شدن دستگاه و نحوه اجراي برنامه داخ
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÷÷  

 روشن شدن دستگاه

 راه اندازي سخت افزار

بررسي نوع ريست 
 روشن شدن عادي ريست شدن غير عادي  Power up Status ≠ 0  Power up Status = 0 شدن

 IDكليد تعيين خواندن 

 كليدبررسي 
RUN/STOP 

Stop 

Run 

 

Fault = 1 

،داشتن در برنامه CRCخطاي 
مشكل در برنامه نوشته شده با 

FBD 

 در برنامه CRCصحت كد 

 بروز رساني تنظيمات پورت ها

 مقدار دهي متغير ها

 I/Oخواندن 

 FBDاجراي برنامه 

Master  يا
Slave 

 Master تبادل داده ها

Slave 

Stop 

 I/Oخواندن 

Run  كليد بررسي
RUN/STOP 

ID=0 ? 
قرار گرفتن دستگاه در حالت 

Boot Loader 
ID دستگاه مخالف صفر 

ID دستگاه برابر صفر 

كد  صحت بررسي
CRC در برنامه 

 FBDنوشته با 
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  FBDدر نرم افزار  PACs5110 متغير هاي  4-2
 

 مقدار پيش فرض نوع متغير آدرس متغير نام
DO1 1 Bit 0 

DO2 2 Bit 0 

DO3 3 Bit 0 

DO4 4 Bit 0 

DO5 5 Bit 0 

DO6 6 Bit 0 

DO7 7 Bit 0 

DO8 8 Bit 0 

DO9 9 Bit 0 

DO10 10 Bit 0 

DO11 11 Bit 0 

DO12 12 Bit 0 

DO13 13 Bit 0 

DO14 14 Bit 0 

DO15 15 Bit 0 

DO16 16 Bit 0 

DOs 1 Unsigned Word 0 

PowerMonitor 17 Bit 0 

 

 

  



PACs5110                              فراروپايا     

 

FararoPayaCo                                                                                20                  PAC (Programmable Automation Controller)            
 

 FBD Editor در نرم افزار PACs5110توضيح متغير هاي 

 

DOx مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Output 

Value 0 0 بيت  مقدار هر خروجي ديجيتال 

 

DOs مقدار اوليه توضيحات بيت 
Digital Outputs 

Value [0:16] 0 متغير مقدار خروجي هاي ديجيتال 

 

PowerMonitor مقدار اوليه توضيحات بيت 
Isolation Power 

Monitor 0 
ها را نشان مي دهد. يك بودن اين بيت نشان مي  خروجياين بيت وضعيت تغذيه ايزوالسيون 
 0 دهد كه تغذيه ايزوالسيون وجود دارد
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 FBD Editorبرنامه ريزي با نرم افزار  4-3
 عمل كنيد: زيربه ترتيب  FBD Editorو نرم افزار  PACs5110 دستگاهبراي برقراري ارتباط بين 

تا انجام كامل دستگاه را  ).U1Tشبكهتغذيه دستگاه و U1T3-1و كامپيوتر ايجاد كنيد( دستگاهرا بين  RS-548شبكه سيم كشي ولتاژتغذيه دستگاه را انجام دهيد و  
 ، را اجرا كنيد  FBD Editorنرم افزار  قرار دهيد. Stopرا در حالت  دستگاهو  انتخاب كنيد Config IDرا توسط كليد  دستگاه ID مراحل زير روشن نكنيد.

 RS-485نوع شبكه را  .را تنظيم كنيد FBD Editorدستگاه در نرم افزار  ID به پروژه اضافه كنيد. را PACs5110 دستگاهو يك پروژه جديد ايجاد كنيد 
 HelpU1T (به بنويسيد.  FBD Editorبرنامه خود را در نرم افزار  سريال را براي ارتباط با دستگاه انجام دهيد. درگاهانتخاب كنيد و تنظيمات مربوط به شبكه و 

 مراجعه كنيد) 1TUFBD Editorرم افزار ن

برنامه را  كنيد. را روشباشد و سپس آن Stop در حالت  دستگاه توجه كنيد .از درستي آن اطمينان حاصل كنيدرا بررسي كنيد  و  تغذيه و شبكهسيم كشي 
 قرار دهيد.  RUNاز اتمام دانلود ،دستگاه را در حالت  پسو  روي دستگاه دانلود كنيد

 روشن شود برنامه به خوبي روي دستگاه دانلود نشده است و اجرا نمي شود. بايد برنامه را دوباره روي دستگاه دانلود كرد. Faultدر اين حالت اگر نمايشگر 

 

 

 دستگاه خاموش و روشن شود. IDدستگاه ، با يد پس از تغيير  IDبراي تغيير دادن   توجه
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 مشخصه مكانيكي  -5
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 مرتبط منابع -6
 

 PACs5110  برنامه نوشته شده با ،LabView  براي مانيتورينگ دستگاه 
  برنامه هاي آماده و مثال هاي برنامه نويسي با دستگاهPACs5110  در نرم افزارEditor FBD 
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 واژه نامه
A/D   Analog To Digital مبدل آنالوگ به ديجيتال ، 

AD7714   ديجيتالآي سي مبدل آنالوگ به 

AVR    بيتي كه توسط شركت  8ميكروكنترلر خانواده اي ازATMEL ساخته شده است 

Baud rate    نرخ ار سال و در يافت داده در ارتباط سريالRS-232  وRS-485 

Boot Loader  نرم افزاري كوچك در دستگاه كه براي بروز رساني نرم افزار داخلي دستگاه استفاده مي شود 

Cold Junction   

CRC    cyclic redundancy check كد تشخيص خطا ، 

DC/DC     مداري كه سطحي از ولتاژDC   را به سطحي ديگر تبديل مي كند 

EEPROM   Electrical Erasable Read Only Memory نوعي حافظه قبال خواندن و نوشتن با تعداد محدود ، 

Excitation Voltage  كه نياز به تحريك دارند استفاده مي شود سنسور ها ييولتاژ تحريك ، براي تحريك 

Fault   خطا 

FBD Editor  Function Block Diagram Editor  نرم افزار نوشتن برنامه براي دستگاه هاي ،PAC   شركت فرارو پايا 

Ferrite Bead   هسته فريت كه براي كاهش نويز روي كابل ها و سيم ها استفاده مي شود 

Fieldbus   نام يك خانواده از پروتكل هاي شبكه كامپيوتري صنعتي مي باشد كه براي كنترل توزيع شدهReal-Time استفاده مي شود 

Flash Memory    حافظه كم مصرف و غير فرار 

Function Block  زبان برنامه نويسي كه از بلوك هاي توابع استفاده مي كند و ظاهري گرافيكي دارد 

ID   ر دستگاه داده مي شود تا در يك شبكه شناسايي شودعددي كه به ه 

I/O   INPUT/OUTPUT ورودي و خروجي هاي يك سيستم ، 

Kbps   Kilo Bit Per Second واحد ارسال و دريافت داده در ثانيه ، 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench ن برنامه به جاي ، زبان برنامه نويسي گرافيكي كه براي نوشت
 متني از آيكون ها استفاده مي كند.استفاده از خطوط 

LoadCell  سنسور اندازه گيري وزن 

LookOut  سيستم نرم افزاريHMI  وSupervisory control and data acquisition (SCADA)  ساخت براي كاربرد هاي اتوماسيون
 مي باشد National Instrumentشركت 

MODEBUS RTU   پروتكل ارتباط سريال 

ORP     سنسور اندازه گيري سختي آب 

Opto Coupler  كوپل كننده نوري ، براي ايجاد ايزوالسيون روي خطوط ديجيتال 
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PH    سنسور اندازه گيريPH 

PROFIBUS  Process Field Bus  استانداردي براي ارتباط ،field bus در اتوماسيون 

 PROFIBUS Cable  كابل مخصوص استفاده براي پروتكل ارتباط سريالPROFIBUS 

PT100   سنسور اندازه گيري دما 

Reference Voltage ولتاز مرجع  

Repeater  تكرار كننده 

RS-485   استاندار ارتباط سريال كه مشخصات الكتريكي گيرنده و فرستنده را تعريف مي كند 

RTD   Resistance Temperature Detectors  ،دما  مقاومت حساس به 

Sample Rate  نرخ نمونه گيري 

SDRAM  Synchronous dynamic random access memory حافظه فرار ، 

SPI   Serial Peripheral Interface پروتكل ارتباط سريال ، 

Thermocouple  سنسور اندازه گيري دما 

Watchdog   نگ كردن سيستم آن را ريست مي كندبراي جلوگيري از متوقف شدن سيستم كه در صورت هسخت افزاري 

 

  



PACs5110                              فراروپايا     

 

   

 

  راهنماي كاربريPACs5110  1نسخه 
  سازگار باFirmware   44/2نسخه  


	5110
	5110
	1- معرفي محصول
	1-1 ویژگی ها
	1-2 اجزا و لوازم جانبی
	1-3 مشخصات ترمینال ها
	1-4 نمایشگر و کلید های ورودی

	2-مشخصات
	2-1 بلوک دیاگرام
	2-2 محدوده پارامتر ها

	3- سيم كشي و اتصالات
	3-1 تغذيه دستگاه و شبکه
	3-2 خروجی دیجیتال

	4-راه اندازی
	4-1 مراحل روشن شدن و فلوچارت
	4-2 متغیر های  PACs5110 در نرم افزار FBD
	4-3 برنامه ریزی با نرم افزار FBD Editor

	5- مشخصه مكانيكي
	6- منابع مرتبط
	واژه نامه


