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 مقدمه  1
 هدف دفترچه راهنما 1.1

 با ماژول ی ارتباطرو برقرا کشیسیم ،، نصباندازیراهبرای  موردنیازالعات این دفترچه راهنما تمام اط

 PM-SCR11 است. 

  موردنیاز فنیدانش  1.2

 .است موردنیاز آشنایی اولیه با مباحث الکتریکی ،هچدرک این دفتر منظوربه
  

 اعتبار دفترچه راهنما  1.3
 . استاین دفترچه برای این مشخصات معتبر 

Software Hardware       MODEL 

V1.1 V1.0 PM-SCR11 
 

 پشتیبانی فنی 1.4

 زیر با ما تماس بگیرید : هایراهبرای دریافت پشتیبانی فنی از 

  : ایمیلinfo@parsmega.com 

  : 021-91009955تلفن 
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 نکات ایمنی  2

آسیب مدن آوارد اعث و نادیده گرفتن دستورات  ممکن است ب غیرمتخصصماژول توسط افراد  اندازیراه -2.1
 .گرددجدی به ماژول 

 د نیست.کند استفاده از این  ماژول مورد تأییمیهایی که خطر جانی افراد را تهدید در دستگاه -2.2

 توضیحات 3
 توضیحات اولیه  3.1

PM-SCR11  یکنترل توان خروجکه قابلیت  است انعطافقابلو  چندمنظوره کنترلر تریستوریک 
 .استرا دارا  تریستور

 . باشدمی ( را داراPLCو  HMI این ماژول قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل )

 موارد استفاده  3.2
 د،نیستور داراحتیاج به کنترل توان توسط ترکه  کاربردهاییگزینه بسیار مناسبی برای  ،این ماژول 

 از قبیل: . باشدمی
 دستگاه های جوش مقاومتی 

 هیتر های صنعتی رکنترل 

  یونیورسالکنترل دور موتور 

  تریستور  دارند.و تمام دستگاه هایی که نیاز به کنترل توان به وسیله 
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 مشخصات فنی  3.3

  قابلیت ارتباط سریالRS485 کل پشتیبانی پروتMODBUS 

    (230400تا  2400)از  485رنج وسیع بادریت پورت 

  دارای نمایشگر) LED( وضعیت ارتباط سریال 

      1کنترل توان با دقت باال% 

 دارای مد کاری دو مرحله ای برای دستگاه های جوش 

  دارای مد کاری کنترل شونده توسطPLC 

    برنامه دو جوش 1قابلیت ذخیره کردن 

  دارای آنالوگ ورودی 

 )دارای قابلیت افزایش تدریجی توان )جهت جلوگیری از جرقه 

  گرادسانتیدرجه  50+ ~ -30رنج دمای کاری 
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 نصب  4
 EMCرعایت موارد  4.1

اسب شما برای عملکرد من حالبااین است شدهساختهصنعتی طراحی و  هایمحیطاین محصول برای کار در 
 سی و مرتفع سازید.ررا قبل از نصب بر شودمیماژول باید موارد که موجب اختالل در کار 

  شودموجب اختالل سیستم  ممکن است موارد که 4.2
  شدید الکترومغناطیسمیدان قرار گیری مستقیم در 

 رطوبت باال 

 رعایت کرد مواردی که باید  4.3
 اتصال زمین مناسب  4.3.1
 د .یمینان داشته باشنمایید از اتصال بدنه تابلو به زمین اطزمانی که ماژول را روی بدنه تابلو نصب می 

  را )محکم ( به زمین اتصال دید . مؤثرتمام قطعات فلزی غیر 

  کشیسیمروش مناسب  4.3.2
 نمایید. بندییمتقسال ، آنالوگ ( مختلف)ولتاژ باال ،تغذیه، سیگن هایگروهسیستم خود را به  هایکابل 

  همیشه کابل قدرت را از داکت دیگری انتقال دهید. 

 ( قرار دهید . اندشدهآنالوگ خود را همیشه نزدیک به بدنه تابلو و ریل )که زمین  هایکابل 

 هاکابلاتصال شیلد  4.3.3
  داشته باشید.از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان 

 سعی کنید قسمت کمی از کابل بدون شیلد باشد . 
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 اتصاالت 5
 باشند .تمام اتصاالت این ماژول پیچی می

 اتصاالت بندیگروه 5.1
 : استگروه اصلی  6ول شامل ژاتصاالت این ما

 تغذیه 

 دیجیتال  ورودی 

 دیجیتال خروجی 

  سریالRS485 

  ورودیآنالوگ 

 خروجی گیت تریستورها 
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 تغذیه  اتصال 5.2
 . است v dc 24تغذیه مناسب برای این ماژول  

 v  0:   1ترمینال 

 +  v 24:   2ترمینال 

 دیجیتال هایو خروجی ورودیاتصال  5.3
  است به شرح زیر ورودی دیجیتال 1این ماژول دارای 

 کاربرد سبچبر
IN تال ورودییدیج 

COM+  دیجیتال و خروجی ورودیمشترک 

  است . نیازولت  24الی  18دیجیتال به سطح ولتاژ  ورودیبرای فعال کردن 

 ه خواهد شد.های دیجیتال در مد کاری مختلف عملکرد متفاوتی دارند که در ادامه به آن پرداختورودی. 

  میلی ثانیه الزم است  100برای فعال شدن یک ورودی یک پالس با حداقل زمان . 

 : استبه این صورت  کشیسیموه نح
  حالتSink (Low active) 
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 اتصاالت خروجی   5.4
 استبه شرح زیر خروجی دیجیتال  1این ماژول دارای 

 کاربرد   برچسب                         
OUT یجیتال خروجی د 

COM+ دیجیتال و خروجی مشترک ورودی 

  ولت  30تا  5رنج ولتاژ خروجی بینDC    است آمپرمیلی 200و حداکثر جریان. 

 باید از دیود   حتما  دیجیتال  خروجیرله ( در  بینبو مثالعنوانبه)  بار سلفیدر صورت استفاده از   توجه
 تفاده کرد .سا )diode freewheeling(هرز گرد

  خروجی دیجیتال در این محصول سیگنالZero Cross نیاز  توان در صورتباشد، از این سیگنال میمی
 با فرکانس برق شبکه استفاده کرد. PLCجهت هماهنگ کردن برنامه 
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 دیجیتال  هایخروجی کشیسیمنحوه 

 
  توجه شود که خروجی باال یک خروجی دیجیتالSOURCE  بت را است )فقط امکان قطع و وصل ولتاژ مث

 .دارد ( 

  تریستوراتصال  5.5
 عملکرد برچسب

G1 1تریستور  گیت 
K1  1کاتد تریستور 
G2 2تریستور  گیت 
K2  2کاتد تریستور 
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  است تریستورشکل زیر نمای فنی یک 

 
 

 ایزوله RS485اتصال   5.6

بر روی آن  MODBUS RTUل وتککه پر استایزوله    RS485به یک درگاه سریال  زاین ماژول مجه 
 .شده است  سازیپیاده

 عملکرد برچسب
D+ دیتا مثبت 
D- دیتا منفی 

 

 ولتاژ شبکه برقاتصال  5.7

نظور باید ولتاژ مل برای هماهنگ شدن با شبکه برق نیاز به نمونه گیری از ولتاژ شبکه دارد، برای این وماژ 
 وصل کرد.  L2و  L1های متصل شده به بار را به ورودی

زی که به بار از آنها ، دو فافاز سهها متصل شوند و در شبکه : در شبکه تک فاز باید نول و فاز به این ورودینکته
 ها وصل شوند.کند باید به این ورودیمی تغذیه

 عملکرد برچسب
L1 برق شبکه 
L2 برق شبکه 
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 پارامترها 6
 شده است . مقداردهی(  default) فرضپیشدر زمان خرید با مقادیر  پارامترهاتمام 

را انجام  این کار (Reset to factory setting)با دستور بازگشت به تنظیمات اولیه  توانیدمیشما همچنین 
 .دهید 

 . اندشده بندیتقسیممختلف  هایگروهبه  پارامترهابرای سهولت کار 

  به  متغیرهاطول تمامword  است 
 دستور ذخیره  پارامترهاروی بر بعد از اعمال تغییرات  کهدرصورتی(save) د از خاموش و ارسال نشوند بع

 روشن شدن دستگاه مقادیر قبلی معتبر خواهند بود.

 ی شبکه پارامترهاRS485  مجدد دارند . اندازیراهبرای اعمال تغییرات نیاز به 
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 (communication) ارتباطی رامتراپ 6.1

 شود . Resetسیستم  بار یکرامترهای باال اتوجه کنید که برای اعمال پ

 

 

  

 طول نوع متغیر عنوان
 آدرس

 خواندن/نوشتن فرضپیش توضیحات
 Hex Dec 

Device ID Unsigned 

int 1 40001 0 0 
ID  مدباس دستگاه  

1~247 
1 R/W 

Baud Rate Unsigned 

int 1 40002 1 1 

 سرعت انتقال اطالعات

0~10 

0 = 2400 bps 

1 = 4800 bps 

2 = 9600 bps 

3 = 14400 bps 

4 = 19200 bps 

5 = 28800 bps 

6 = 38400 bps 

7 = 56700 bps 

8 = 76800 bps 

9 = 115200 bps 

10 = 230400 bps 

2 R/W 

parity 
Unsigned 

int 1 40003 2 2 

0~2 

0=none 

1=odd 

2=even 

2 R/W 

Stop bit Unsigned 

int 1 40004 3 3 
0 , 1 

0=1 

1=2 

0 R/W 

Reserve 
Unsigned 

int 1 40005 4 4 - - - 
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 اطالعات ماژولپارامتر    6.2
  ینی زیر فقط خواندپارامترهاتمام (Read Only) باشند.می 

 طول نوع متغیر عنوان
 آدرس

 خواندن/نوشتن فرضپیش توضیحات
 Hex Dec 

Firmware ver Float 2 40006 5 5 - - R 

Hardware ver Float 2 40008 7 7 - - R 

Model 
Unsigned 

int 1 40010 9 9 - - R 

Serial number Unsigned 

long 2 40011 A 10 - - R 

 
 هاخروجیو  هاورودیپارامتر وضعیت  6.3

 در ودی اول ورLSB .قرار دارد 

  خروجی اول درLSB قرار دارد. 

 

 طول نوع متغیر عنوان
 آدرس

 خواندن/نوشتن فرضپیش توضیحات
 Hex Dec 

Digital inputs Unsigned 

int 1 40015 E 14 - - R 

Digital outputs Unsigned 

int 1 40016 F 15 - - R 

Model 
Unsigned 

int 1 40010 9 9 - - R 

Serial number Unsigned 

long 2 40011 A 10 - - R 
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 تنظیمات جوشرامتر اپ  6.4

  مقدار "یا  "مقدار سریال" ،"مقدار آنالوگ ورودی"انتخاب منبع، میزان توان خروجی تریستور ها را از بین
 .انتخاب می کند "ثابت

 .تمام مقادیر مرتبط با توان خروجی بر حسب درصد می باشند 

 
 
 
 

 طول نوع متغیر عنوان
 آدرس

 خواندن/نوشتن فرضپیش توضیحات
 Hex Dec 

 Unsigned یجوشکارحالت 

int 
1 40026 19 25 

0~1 

0=PLC Control 

1=Double Weld 

0 R/W 

 Unsigned انتخاب منبع

int 
1 40027 1A 26 

0~2 

0=Analog in 

1=Serial Value 

2=Fixed Value 

0 R/W 

 Unsigned یمقدار آنالوگ ورود

int 
1 40028 1B 27 0~100% - R 

 مقدار سریال
Unsigned 

int 
1 40029 1C 28 0~100% 0 R/W 

 Unsigned مقدار ثابت

int 
1 40030 1D 29 0~100% 0 R/W 

محدود کننده حداکثر 
 توان

Unsigned 

int 
1 40031 1E 30 0~100% 100 R/W 

RESERVE 
Unsigned 

int 
1 40032 1F 31 - - - 

RESERVE 
Unsigned 

int 
1 40033 20 32 - - - 

 بیش/یعاد
Unsigned 

int 
1 40034 21 33 

0~1 

0=Normal 

1=Up Slop 

0 R/W 

 Unsigned بیزمان ش

int 
1 40035 22 34 

 مییل ثانیه

ms 
0 R/W 

RESERVE Unsigned 

int 
1 40036 23 35 - - - 

RESERVE 
Unsigned 

int 
1 40037 24 36 - - - 

RESERVE 
Unsigned 

int 
1 40038 25 37 - - - 

Analog Type 
Input 

Unsigned 

int 
1 40039 26 38 

0~1 

0=0~10V 

1=4~20mA 

0 R/W 
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قابل  40035این حالت توسط رجیستر  شرح داده شده است. PLC Controlدر ادامه نحوه عملکرد در مد 
 انتخاب است.

 
Pتوان خروجی :     T Upslopمدت زمان شیب : 

وان ( پس از انتخاب منبع محاسبه تPLC Controledکنترل شونده توسط پی ال سی )  توضیح: در حالت
نی روشن می شوند و تا زما Enableخروجی های گیت به واسطه فعال شدن ورودی  40025توسط رجیستر 

 فعال باشد روشن می مانند. Enableکه ورودی 

ه افزایش بشروع  40033شیب تعیین شده در رجیستر باشد، خروجی با  1اگر رجیستر عادی/شیب دارای مقدار 
 می کند.
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  جوش دوگانهرامتر اپ 6.5
 .در دستگاه های جوش بدون پی ال سی می باشد استفادهبرای  پارامترهااین 

 طول نوع متغیر عنوان
 آدرس

 خواندن/نوشتن فرضپیش توضیحات
 Hex Dec 

 Unsigned قبل جوش ریتاخ

int 
 R/W 0 واحد = سیکل 41 29 40042 1

 Unsigned 1مدت زمان جوش 

int 
1 40043 2A 42 0 واحد = سیکل R/W 

 1توان جوش 
Unsigned 

int 
1 40044 2B 43 0~100% 0 R/W 

 Unsigned 1بعد جوش  ریتاخ

int 
1 40045 2C 44 0 واحد = سیکل R/W 

 Unsigned 2زمان جوش  مدت

int 
1 40046 2D 45 0 واحد = سیکل R/W 

 2توان جوش 
Unsigned 

int 
1 40047 2E 46  0~100% 0 R/W 

 2بعد جوش  ریتاخ
Unsigned 

int 
1 40048 2F 47 0 واحد = سیکل R/W 

  نمی شوند( محدود 40029دوگانه توسط رجیستر محدود کننده توان )مقادیر توان در جوش. 
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 : عملکرد ماژول در حال جوش دوگانه نمایش داده شده استدر شکل زیر 

 

D11: تاخیر قبل جوش   D22تاخیر قبل جوش /1: تاخیر بعد جوش 

T11: مدت زمان جوش   T22: مدت زمان جوش 

P1 1: توان جوش    P2 2: توان جوش 

D3 2: تاخیر بعد جوش 
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 (Commands)لیست دستورات  6.6

 .شوند مشخصات آن رجیستر به این صورت استتمامی دستورات در یک رجیستر نوشته می

 میلی ثانیه اجرا خواهند شد.  500تمام دستورات حداکثر بعد از  

قابلیت  طول نوع متغیر عنوان
 نوشتن

 فرضپیش توضیحات dec آدرس

Command 

register 

Unsigned 

int 
1 W 40040 

 

39 
 

- - 

 زیر است به شرحلیست دستورات 
 کد عملکرد شماره

1 Save Setting   1 ذخیره تنظیمات 

2 Save Welding Profile    2 تنظیمات جوش دوگانهذخیره 
3 Reset   20 

 . استتمامی مقادیر به دسیمال 

 Save Setting:  1شماره 

برای اینکه این  بر روی حافظه موقت ماژول است و پارامترهاتنظیمات شما بر روی  تمامتوجه داشته باشید 
 Save)باید از دستور ذخیره تنظیمات منتقل شود  (retentive memory) ماندگار تنظیمات به حافظه 

Setting)   ارسال کنید 40040مال را به آدرس دسی 1استفاده کرد .بدین منظور شما باید عدد. 

 (Save Welding Profile) ذخیره تنظیمات جوش دوگانه: 2شماره 

 تنظیمات جوش دو گانه به حافظه ماندگار منتقل می شوند،فعلی  مقادیربا این دستور 
 واهند داشت.نکته: اگر این مقادیر تغییر داده نشوند همیشه پس از روشن شدن مقادیر ذخیره شده را خ

 دستور ریست  : 3شماره 
العمل ارسال دستور رجیستراین دستور را به  توانیدمیدر زمانی که احتیاج به ریست کردن ماژول دارید 

 گونههیچیستم سثانیه  2ول این در ط شودمیثانیه بعد ریست کامل انجام  2پس از ارسال این دستور کنید 
 دهد.ملی را انجام نمیع
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 ماژول کنترلرکامپیوتری تنظیمات  افزارنرم 7
ست که در ا شدهه تهییک برنامه کامپیوتری توسط شرکت پارس مگا  کنترلرتنظیمات و مانیتورینگ  منظوربه

 لحاظ شده است . کنترلرت آن تمام امکانا

 معرفی 7.1
 :شودمیباز با اجرای برنامه صفحه زیر در ابتدا 

 
 به آن متصل شده است . ماژول کنترلرشماره پورت سریالی است که  :  1شماره 

 . شودمیسبز  7شماره  دهندهنشانباشد  شدهانتخابزمانی که پورت درست 

 . باشدمی 1 فرضپیش صورتبهکه  است کنترلر ID  :2شماره 

 . باشدمی 9600 فرضپیش صورتبهکه  استبادریت ارتباط سریال  : 3شماره 

 بیت است.  1 فرضپیش صورتبهو  باشدمیدر ارتباط سریال   Stop bitکنندهمشخص: 4شماره 
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 . باشدمی  even فرضپیش صورتبهو  استارتباط سریال   parity کنندهمشخص: 5شماره 

خودکار  صورتبهو این صفحه  شودمی سبزرنگ دهندهنشان: زمانی که ارتباط برقرار شود این  6شماره 
 . شودمیباز  هو صفحه اصلی برنام شدهبسته

 سبز بدون خطا و رنگ:رنگ قرمز خطا  است شدهانتخابوضعیت پورت  دهندهنشان: 7شماره 

این دکمه را فشار  شودنمیچه تنظیماتی بر روی دستگاه است و ارتباط برقرار  دانیدنمی کهدرصورتی: 8شماره 
 وجود دارد . پارامترهادهید تا به صفحه دیگری بروید که در آنجا امکان خواندن این 

 

 
بعد از باز شدن  شودمیرا فشار داده باشید صفحه باال باز  ”Read Serial Setting“لی دکمه اگر در صفحه قب

( و  شودمی سبزرنگپورت  دهندهنشاناین صفحه ابتدا پورت را انتخاب کرده )در صورت درست انتخاب شدن 
و صفحه اصلی باز  شدهبستهاین صفحه  مقادیرخواندن این  ازبعد  نماییدبعد دستگاه را یک با خاموش و روشن 

 . شودمی
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 صفحه اصلی برنامه 7.2

 
 ن برنامه از این دکمه استفاده کنید.برای بست .1
  دکمهSave Setting  برای ذخیره تنظیمات است. 

  دکمهReset  مجدد است. اندازیراهبرای 

 درصد توان خروجی در حال حاضر را نمایش میدهد. .2
 نمایش میدهد.دار آنالوگ ورودی را بر حسب درصد مق .3
 برای تنظیم مقادیر توان سریال و توان ثابت از این ابزار ها استفاده می شود. .4
 تب های مختلف برنامه برای تنظیمات  .5
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7.2.1 Communication   تنظیم مربوط به ارتباط سریال  RS 485   

 
 .یک بار ریست کردن ترانسمیتر است *توجه کنید برای اعمال تغییرات تنظیمات مربوط به ارتباط سریال نیاز به

  جوش کاریتنظیمات  7.2.2

 
Welding Mode ماژول را میتوان بین : مد کاریPLC Control  وDouble Welding .انتخاب کرد 

Power Source در مد کاری :PLC Control  میتوان منبع تنظیم توان خروجی را بین گزینه های آنالوگ
 ورودی، مقدار سریال، و مقدار ثابت تغییر داد.

Max Limit در مد کاری :PLC Control توان با استفاده از این مقدار توان خروجی را محدو کرد.می 
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Normal/Slop.نحوه افزایش توان خروجی را میتوان تعیین کرد : 

Up Slop Time در صورت تنظیم افزایش توان به صورت :Slop توان شیب افزایش توان را تنظیم کرد.می 

 جوشکاری دوگانهتنظیمات مربوط به  7.2.3

 
 .است شدهدادهکامل توضیح  " جوش دوگانه رامتراپ 6.6 "در قسمت پارامترهادرباره این 

 استفاده شود. Save Double Welding Setting دکمه برای ذخیره این مقادیر باید از

 


