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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-VC12 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 

V3.0 V1.3 PM-VC12 
 

 پشتیبانی فنی 1.4

 زیر با ما تماس بگیرید : هایراهبرای دریافت پشتیبانی فنی از 

  : ایمیلinfo@parsmega.com 

  : 021-91009955تلفن 

 

 نکات ایمنی  2

 آمدن  وارداعث و نادیده گرفتن دستورات  ممکن است ب غیرمتخصصماژول توسط افراد  اندازیراه
 .گرددجدی به ماژول آسیب 

 نیستید کند استفاده از این  ماژول مورد تأیهایی که خطر جانی افراد را تهدید میدر دستگاه 
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 توضیحات 3
 توضیحات اولیه  3.1

PM-VC12  تاسرا دارا  شدت لرزش ویبره های القاییکنترل که قابلیت  است ویبرهکنترلر یک. 
 . باشدمی ( را داراPLCو  HMI این ماژول قابلیت اتصال به کامپیوتر و تجهیزات کنترلی از قبیل )

 موارد استفاده  3.2
 از قبیل: . باشدمی د،ندار ویبره احتیاج به کنترل که  کاربردهاییگزینه بسیار مناسبی برای  ،این ماژول 

  بسته بندی مواد غذاییدستگاه های 

 دستگاه های بچینگ 

  دارند. قدرت ویبرهو تمام دستگاه هایی که نیاز به کنترل 

 

 فنی مشخصات  3.3

  قابلیت ارتباط سریالRS485 کل با پشتیبانی پروتMODBUS 

    (230400تا  2400)از  485رنج وسیع بادریت پورت 

  دارای نمایشگر) LED( وضعیت ارتباط سریال 

  0.1با دقت باال  ویبرهکنترل% 

  ورودی دیجیتال ایزوله برای هر کانال 3دارای 

  دیجیتالقابلیت کنترل قدرت ویبره توسط ورودی های 

  قابلیت کنترل قدرت ویبره توسط سریالMODBUS 

   سفارشی( کنترل قدرت ویبره توسط آنالوگ ورودی ابلیتق( 

 بدون نیاز به ادوات قدرت خارجی 

  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 که موجب اختالل در کار  یباید موارد

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

 رطوبت باال 

 مواردی که باید رعایت کرد  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
 .از اتصال مناسب شیلد ها به زمین اطمینان داشته باشید 

  از کابل بدون شیلد باشدسعی کنید قسمت کمی . 
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 اتصاالت 5
 باشندتمام اتصاالت این ماژول پیچی می

 اتصاالت بندیگروه 5.1
 : استگروه اصلی  5ول شامل ژاتصاالت این ما

 تغذیه 

 دیجیتال  هایورودی 

  سریالRS485 

  ورودیآنالوگ 

  هاویبرهخروجی 

 اتصال تغذیه  5.2
 . است 24V DCتغذیه مناسب برای این ماژول  

 0V:   1ترمینال 

 24V+:   2ترمینال 

 دیجیتال هایورودیاتصال  5.3
  است به شرح زیر این ماژول دارای چهار ورودی دیجیتال

 کاربرد سبچبر
DI11  1کانال  1ورودی دیجیتال  
DI12  1کانال  2ورودی دیجیتال  
DI21  2کانال  1ورودی دیجیتال  
DI22  2کانال  2ورودی دیجیتال  
COM های دیجیتالورودی مشترک 

  است . نیازولت  24الی  8دیجیتال به سطح ولتاژ  هایورودیبرای 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 . 
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 : استبه این صورت  کشیسیموه نح
  حالتSink (Low active) 

 

 

 

 

 

  حالتSource (High Active) 
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  ACویبره و ورودی ولتاژ اتصال  5.4
 عملکرد برچسب

Ph ورودی فاز 
N ورودی نول 

Vib1   1خروجی ویبره 
Vib2   2خروجی ویبره 

 

 ایزوله RS485اتصال   5.5

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

 عملکرد برچسب
D+ دیتا مثبت 
D-  دیتا منفی 

 

 اتصال آنالوگ ورودی 5.6

 باشند.می 10V~0آنالوگ های ورودی  .شوداز ورودی های آنالوگ برای کنترل توان ویبره ها استفاده می

 عملکرد برچسب
AI1  1آنالوگ ورودی کانال 
AI2  2آنالوگ ورودی کانال 

GND مشترک ورودی های آنالوگ 
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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)  ز خاموش و ا پسارسال نشوند

 مقادیر قبلی معتبر خواهند بود. ،روشن شدن دستگاه

  مجدد دارند . اندازیراهبرای اعمال تغییرات نیاز به  پارامترهابعضی از 
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 (Communication) ارتباطی رامتراپ 6.1

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

 

  

خواندن  طول نوع متغیر عنوان
 نوشتن

 فرضپیش توضیح آدرس
ID Unsigned int 1 R/W 0D    0H 40001 1~247 1 

Baud Rate Unsigned int 1 R/W 1D   1H 40002 

0=2400 

1=4800 

2=9600 

3=14400 

4=19200 

5=28800 

6=38400 

7=57600 

8=76800 

9=115200 

10=230400 

2 

parity Unsigned int 1 R/W 2D   2H 40003 
0=none 

1=odd 

2=even 

2 

Stop bit Unsigned int 1 R/W 3D   3H 40004 0=1 

1=2 
0 
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 اطالعات ماژولپارامتر    6.2

  ینی زیر فقط خواندپارامترهاتمام (Read Only) باشندمی. 

خواندن  طول نوع متغیر عنوان
 نوشتن

 فرضپیش توضیحات آدرس

Firmware ver Float 2 R 6D   6H 40007 - - 
Hardware ver Float 2 R 8D   8H 40009 - - 

Model Unsigned int 1 R 10D   10H 40011 - - 

Serial number Unsigned 

long 2 R 11D   11H 40012 - - 

 

 هاخروجیو  هاورودیپارامتر وضعیت  6.3

خواندن  طول نوع متغیر عنوان
 نوشتن

 فرضپیش توضیحات آدرس
CH1 Digital 

Inputs 
Unsigned int 1 R 15D   FH 40016 - - 

CH2 Digital 

Inputs 
Unsigned int 1 R 16D   10H 40017 - - 

 ودی اول در ورLSB .قرار دارد 
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 های کنترل ویبرهرامتراپ  6.4

 1پارامترهای کانال 

خواندن  طول نوع متغیر عنوان
 فرضپیش توضیحات آدرس نوشتن

Control Mode Unsigned int 1 R/W 25D   19H 40026 
0~2 

0=Digital Input 

1=Serial Value 

2=Analog Input 

0 

DI1 Power Unsigned int 1 R/W 26D   1AH 40027 0~100% 

0~1000 30 

DI2 Power Unsigned int 1 R/W 27D   1BH 40028 0~100% 

0~1000 60 

Reserved Unsigned int 1 R/W 28D   1CH 40029 - - 

Serial Power Unsigned int 1 R/W 29D   1DH 40030 
0~100% 

0~1000 0 

Output Power Unsigned int 1 R 30D   1EH 40031 
0~100% 

0~1000 - 

Range Select Unsigned int 1 R/W 31D   1FH 40032 
0~1 

0 = Range 0~100 

1 = Range 0~1000 
0 

Reserved Unsigned int 1 - 32D  20H 40033 - - 

Analog Input Unsigned int 1 R 33D   21H 40034 0~100% - 

 2پارامترهای کانال 

خواندن  طول نوع متغیر عنوان
 فرضپیش توضیحات آدرس نوشتن

Control Mode Unsigned int 1 R/W 35D   23H 40036 
0~2 

0=Digital Input 

1=Serial Value 

2=Analog Input 

0 

DI1 Power Unsigned int 1 R/W 36D   24H 40037 0~100% 

0~1000 30 

DI2 Power Unsigned int 1 R/W 37D   25H 40038 0~100% 

0~1000 60 

Reserved Unsigned int 1 R/W 38D   26H 40039 - - 

Serial Power Unsigned int 1 R/W 39D   27H 40040 
0~100% 

0~1000 0 

Output Power Unsigned int 1 R 40D   28H 40041 
0~100% 

0~1000 - 

Range Select Unsigned int 1 R/W 41D   29H 40032 
0~1 

0 = Range 0~100 

1 = Range 0~1000 
0 

Reserved Unsigned int 1 - 42D  2AH 40043 - - 

Analog Input Unsigned int 1 R 43D   2BH 40044 0~100% - 
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 توضیحات:
 Control Modeظیم قدرت ها و منبع تنره بی کنترل ویهتوان نحو: با انتخاب مد های کاری مختلف می

 ویبره ها را مشخص کرد.

 Dix Power: 

 توان قدرت دلخواه را برای هر ورودی دیجیتال تعیین کرد.با استفاده از این رجیستر می

 اشد.بانتخاب شده  Digital Inputنکته: برای اعمال توان ورودی های دیجیتال حتما باید مد کاری 
 (Control Mode = 0انتخاب شده باشد ) Digital Inputمثال: اگر مد کاری 

کار خواهد  قدرت %50ویبره با  1باشد، با تحریک ورودی دیجیتال  50برابر  1و قدرت ورودی دیجیتال 
 کرد.

درت کار خواهد ق  %30ویبره با  2باشد، با تحریک ورودی دیجیتال  30برابر  2و اگر قدرت ورودی دیجیتال 
 کرد.

 د بود.کوچکتر خواهنکته: در صورت تحریک همزمان چند ورودی دیجیتال، اولویت با ورودی دیجیتال 
 Serial Power : 

شتن درصد شود. در این مد با نومد کاری سریال انتخاب می Control Mode = 1 با قرار دادن رجیستر 
روع به کار ویبره با مقدار مشخص شده ش Serial Power( هر ویبره در رجیستر 100تا   0مورد نظر )بین 

 میکند.
ر صفر قابلیت ذخیره شدن ندارند و در هنگام روشن شدن با مقدا Serial Mode: رجیستر های 1نکته

 شوند.بارگذاری می
 ریک شده باشد.: برای فعال شدن ویبره در این مد حتما باید ورودی دیجیتال اول کانال مربوطه تح2نکته

 Analog Power : 

 10تا  0. در این مد با اعمال ولتاژ شودمد کاری آنالوگ انتخاب می  Control Mode = 2با قرار دادن 
 درصد تغییر خواهد کرد. 100تا  0ولت به ورودی آنالوگ هر کانال خروجی ویبره بین 

 شده باشد.یک نکته: برای فعال شدن ویبره در این مد حتما باید ورودی دیجیتال اول کانال مربوطه تحر
 Range Selectدار باشد با قرار دادن مق: مواقعی که نیاز به دقت باالتری در کنترل ویبره میRange 

Select  = 1 قابل تغییر خواهد شد. 1000~0خروجی ها از  توان رنج 
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 (Commands)لیست دستورات   6.5

 .صورت استشوند مشخصات آن رجیستر به این تمامی دستورات در یک رجیستر نوشته می

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

قابلیت  طول نوع متغیر عنوان
 نوشتن

 فرضپیش توضیحات آدرس

Command 

Register 

Unsigned 

int 
1 W 14D   EH 40015 

Save Setting = 1 

Reset Factory = 2 

Reset = 20 

- 

 . استتمامی مقادیر به دسیمال 

Save Setting 

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 40015مال را به آدرس دسی 1استفاده کرد .بدین منظور شما باید عدد. 

Reset Factory Setting 

شفرض کارخانه ( به حالت پیRS485با این فرمان کلیه مقادیر تنظیمات دستگاه )تنظیمات ویبره و ارتباط 
 ارسال کنید. 40015مال را به آدرس دسی 2بدین منظور شما باید عدد برمیگردد. 

وش شدن استفاده شود. در غیر اینصورت پس از خام Save Settingبرای ذخیره مقادیر باید از فرمان 
 شود.دستگاه مقادیر به حالت قبل بازگردانده می

Reset 
دستورالعمل ارسال  رجیستراین دستور را به  توانیدمیدر زمانی که احتیاج به ریست کردن ماژول دارید 

 گونههیچثانیه سیستم  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 

  
Serial Port  :  به آن متصل شده است . ماژول کنترلرشماره پورت سریالی است که 

 . شودمیسبز  Port دهندهنشانباشد  شدهانتخابزمانی که پورت درست 

Device ID :  ID باشدمی 1 فرضپیش صورتبهکه  است کنترلر . 

Baudrate:   باشدمی 9600 فرضپیش صورتبهکه  استارتباط سریال سرعت . 
Stop Bits :کنندهمشخصStop bit   بیت است.  1 فرضپیش صورتبهو  باشدمیدر ارتباط سریال 

Parity :مشخص کننده parity   فرضپیش صورتبهو  استارتباط سریال even  باشدمی . 
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Connection  خودکار  صورتبهو این صفحه  شودمی سبزرنگ دهندهنشان: زمانی که ارتباط برقرار شود این
 . شودمیباز  هو صفحه اصلی برنام شدهبسته

Port :سبز بدون خطا و رنگ:رنگ قرمز خطا  است شدهانتخابوضعیت پورت  دهندهنشان 

Read Serial Setting :شودنمیر چه تنظیماتی بر روی دستگاه است و ارتباط برقرا دانیدنمی کهدرصورتی 
 جود دارد .و پارامترهااین دکمه را فشار دهید تا به صفحه دیگری بروید که در آنجا امکان خواندن این 

 خواندن خودکار پارامترهای سریالصفحه  7.2

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

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

 . شودمی
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 صفحه اصلی برنامه 7.3

 
 ن برنامه از این دکمه استفاده کنید.برای بست-1

 .برای ذخیره تنظیمات است  Save Settingدکمه       ●         -2

  دکمهReset  مجدد است. اندازیراهبرای 

 در حال حاضر را نمایش میدهد. درصد توان خروجی -3

 میدهد.دار آنالوگ ورودی را بر حسب درصد نمایش مق -4

 برای تنظیم مقادیر توان سریال از این ابزار ها استفاده می شود. -5

 تب های مختلف برنامه برای تنظیمات  -6
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7.3.1 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

  ویبره هاتنظیمات  7.3.2

 
Control Mode را میتوان بین  هر کانال: مد کاریDI  وSerial  وAnalog .انتخاب کرد 

Dix Power :.توان اعمالی توسط هر ورودی دیجیتال را میتوان تنظیم کرد 

Range x.تعیین بازه تغییرات توان : 

 

 


