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شرکت مهندسی پويبانديش الکترونيک (ببمسئوليت محدود)

پوياانديش الکترونيک

زَخِ
تا زطکش اص حسي اًسخاب ضوا دس خشیذ دسسگاُ کٌسشلش ٍصى هذلDPM4 :

خَاّطوٌذ اسر ًکاذ صیش سا دس هَسد دسسگاُ فَق سػایر ًواییذ:
 -1اص ٍاسد ًوَدى ضشتِ تِ دسسگاُ ٍ خشزاب ًوَدى آى خَدداسی ًواییذ.
 -2اص ًصة دس هکاًْای خش اسزؼاش ٍ ًَس هسسمین آفساب خَدداسی ًواییذ.
 -3اص ًصة دس هداٍسذ ٍلساط تاال ًَ ٍ H.Vیض ضذیذ الکسشیکی تدشّیضیذ.
 -4لثل اص ًصة ٍسٍدی ٍ خشٍخی ّا زغزیِ دسسگاُ سا لطغ ًواییذ.
 -5دسسگاُ سا اص خاضص آب حفظ ًواییذ.
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دسسگاُ فَق یک دسسگاُ اًذاصُ گیشی الکسشًٍیکی دلیك هیثاضذ .لطفاً
لثل اص کاس تا دسسگاُ ایي دفسشچِ سا تِ دلر هطالؼِ ًواییذ .دسسگاُ
لاتل زؼویش ضخصی ًثَدُ ٍ دس صَسذ تاص ضذى ٍ دسسکاسی گاساًسی
آى تاطل هی گشدد .ضوا هی زَاًیذ دس صَسذ تشٍص ّشگًَِ اضکال تا
تخص خطسیثاًی ضشکر زواس تگیشیذ.
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تخص  – 1هؼشفی دسسگاُ
ایي دسسگاُ تِ هٌظَس ًوایص ٍ کٌسشل فشآیٌذّای زثذیل ضذُ تِ خشیاى خطی

 4 ~ 20 mAهسسمین اص لثیل دها ،فطاس ،فلَ طشاحی گشدیذُ اسر .دسسگاُ
هدْض تِ هیکشٍکٌسشلش  ،AVRحافظِ دائوی خْر رخیشُ ساصی هسغیشّای

سیسسن ،هثذل آًالَگ تِ دیدیسال ً ،وایطگش چْاس سلوی  ،LEDدٍ سلِ کاهال
ایضٍلِ خْر کٌسشل دسسگاّْای خاًثی ٍ ،زغزیِ ٍ 24لر هسسمین تشای ساُ

اًذاصی زشاًسویسش ٍسٍدی هیثاضذ .دسسگاُ هدْض تِ ًشم افضاسّای خیطشفسِ
تشای حفظ ٍ اهٌیر اطالػاذ ،خلَگیشی اص ػولکشد ًاخَاسسِ دس تشاتش ًَیض ٍ

اغسطاضاذ هٌثغ زغزیِ ( ٍ )Watchdogکاستشی ٍ اسسفادُ آساى هیثاضذ.

(ًوای خلَی دسسگاُ)

(ًوای زشهیٌال ّای خطر دسسگاُ)

(ضکل )1-1
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تخص  – 2کلیذّای دسسگاُ
)( Esc /(Menuصشفٌظش)

 -1کلیذ

ایي کلیذ تشای دسسیاتی تِ تشًاهِ ّای زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ ٍ

ّوچٌیي خشٍج اص آًْا دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر .ػولکشد دیگش ایي کلیذ Esc

یا لغَ ػولیاذ هیثاضذ.
 -2کلیذ

(ثثر)

اص ایي کلیذ خْر ٍسٍد تِ تشًاهِ ّا ٍ صیشتشًاهِ ّای زٌظیواذ ٍ ثثر اػذاد دس
دسسگاُ اسسفادُ هیگشدد.
 -3کلیذ 
ایي کلیذ تشای زغییش خایِ ػذد دس ٌّگام ٍاسد ًوَدى اػذاد دس ًظش گشفسِ ضذُ
اسر .ػولکشد دیگش ایي کلیذ ،خسسدَی صیشتشًاهِ ّای دسسگاُ هیثاضذ.
 -4کلیذ 
ایي کلیذ تشای افضایص ػذد دس ٌّگام ٍاسد ًوَدى اػذاد دس ًظش گشفسِ ضذُ
اسر .ػولکشد دیگش ایي کلیذ ،خسسدَی تشًاهِ ّای اصلی زٌظیواذ دسسگاُ
هیثاضذ.
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ٍ -5اسد ًوَدى اػذاد
تشای ٍاسد ًوَدى همادیش ػذدی تِ دسسگاُ ،اتسذا تِ زؼذاد اسلام ػذد هَسد
دسخَاسر ،صفش سٍی صفحِ ًوایص ًطاى دادُ هیطَد کِ صفش سور ساسر
چطوک صى هیثاضذ .تا کوک کلیذ  هیسَاى ػذد سا اص 0زا  9زٌظین ًوَد ٍ تا
فطشدى کلیذ خایِ ػذد سا زغییش داد ٍ تا فطشدى کلیذ

ػذد سا ثثر ًوَد.

خْر صشفٌظش اص ٍسٍد ػذد خذیذ هیسَاى اص کلیذ  Escاسسفادُ ًوَد .چٌاًچِ
ًیاص تِ ٍسٍد ػذد هٌفی تِ دسسگاُ تاضذ ،دس لسور صفش سور چح ػذد هَسد

دسخَاسر ،تا فطشدى کلیذ  هیسَاى ػالهر هٌفی سا اًسخاب ًوَد.

تخص ً – 3صة ٍ ساُ اًذاصی دسسگاُ
اتسذا زشاًسویسش دٍ سیوِ  4 ~ 20 mAسا تِ زشهیٌالْای  7 ٍ 6دسسگاُ ٍ سدس
ٍلساط زغزیِ سا تِ زشهیٌالْای  16 ٍ 15آى هطاتك ضکل ) (3-1هسصل ًواییذ.

(ضکل )3-1
5
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دس ایي ٌّگام دسسگاُ سٍضي گشدیذُ ٍ ضشٍع تِ خَاًذى خاساهسشّا اص حافظِ
دائوی هیٌوایذ .تشای اطویٌاى اص دسسسی اطالػاذ دس ٌّگام خَاًذى ٍ ًَضسي،

دسسگاُ اص سٍش کطف خطای CRC16اسسفادُ هیٌوایذ .دس ایي حال چٌاچِ
اطالػاذ حافظِ دائوی خشاب ضذُ تاضذ ،دسسگاُ کلوِ  DEFLسا ًوایص دادُ ٍ

همادیش خیص فشض سا هطاتك خذٍل صیش سا دس حافظِ دائوی دسسگاُ تاسگزاسی
هیٌوایذ.
همذاس خیص فشض

هسغیش دسسگاُ

0000
0
8000
1
0
3
2000
4000
0
0
2

Password
Display_low
Display_hi
Dn
Dp
Filter_degree
A1
A2
SA1
SA2
Hysteresis

سدس دسسگاُ ضشٍع تِ زسر صفحِ ًوایص ًوَدُ ٍ تؼذ اص آى همذاس ٍسٍدی
سا ًطاى هیذّذ .دس ایي ٌّگام تا فطشدى کلیذ)(Menu
ّای زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ گشدیذ.
6
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تخص ّ -4طذاسّا
ًطاى دٌّذُ فَق تشای زشاًسویسشّای  4 ~ 20 mAطشاحی گشدیذُ ٍ لزا اػوال
خشیاًْای خاسج اص ایي هحذٍدُ ،هَخة ًوایص ّطذاس هشتَطِ هیگشدد.

 -1چٌاًچِ زشاًسویسش  4 ~ 20 mAتِ دسسگاُ هسصل ًثاضذ ،صفحِ ًوایص
کلوِ  OPENسا تِ ضکل چطوک صى ًوایص هیذّذ ٍ هٌسظش ازصال زشاًسویسش

ٍ تشلشاسی خشیاى ٍسٍدی هیطَد.

 -2دس صَسزیکِ خشیاى ٍسٍدی تِ دسسگاُ کوسش اص  4 mAتاضذ ،صفحِ ًوایص
 LLLLسا تِ ضکل چطوک صى ًوایص هیذّذ دس ایي حالر هوکي اسر
زشاًسویسش کالیثشُ ًثَدُ ٍ یا هؼیَب تاضذ.

 -3دس صَسزیکِ خشیاى ٍسٍدی تِ دسسگاُ تیص اص  20 mAتاضذ ،صفحِ
ًوایص  HHHHسا تِ ضکل چطوک صى ًوایص هیذّذ دس ایي حالر هوکي
اسر زشاًسویسش کالیثشُ ًثَدُ ٍ یا زحر اضافِ تاس تاضذ.

 -4دس صَسزیکِ خشیاى ٍسٍدی تِ دسسگاُ تیص اص  21 mAتاضذ ،صفحِ
ًوایص  OVERسا تِ ضکل چطوک صى ًوایص هیذّذ دس ایي حالر هوکي
اسر زشاًسویسش زحر اضافِ تاس تَدُ ٍ یا دٍ سین آى تِ یکذیگش ازصال کَزاُ
ضذُ تاضذ کِ تا هطاّذُ ایي حالر هیثایسر دسسگاُ سا خاهَش ًوَدُ ٍ اضکال
سا سفغ ًوَد.
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تخص  -5زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى )(Setup
دیاگشام تشًاهِ ّای زٌظیواذ ،دس ضکل صیش ًطاى دادُ ضذُ اسر.

)ضکل )5-1
تشای دسسیاتی تِ زٌظیواذ دسسگاُ کافیسر کلیذ

) (Menuفطشدُ ضَد .دس

ایي هشحلِ دسسگاُ زماضای سهض ػثَس ( )Passwordهیٌوایذ .دس صَسزیکِ سهض
ػثَس لثال زؼییي ًطذُ تاضذ تا فطشدى کلیذ
ّای زٌظیواذ دسسگاُ ضذ.
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(سهض  )0000هیسَاى ٍاسد تشًاهِ
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تا ٍسٍد تِ تشًاهِ ّای زٌظیواذ  ،دسسگاُ دس اتسذا ًام اٍلیي تشًاهِ ) (Setparسا
سٍی صفحِ ًوایص ًطاى هیذّذ .تا فطشدى کلیذ  هیسَاى دیگش تشًاهِ ّای
زٌظیواذ دسسگاُ سا خسسدَ ٍ دس صَسذ لضٍم تا فطشدى کلیذ

ٍاسد آًْا

گشدیذ .تا فطشدى کلیذ  Escهیسَاى اص تشًاهِ زٌظیواذ خاسج ضذ  .چٌاًچِ
اطالػاذ ٍاسدُ تِ کٌسشلش دس هحذٍدُ هداص ًثاضذ ،دسسگاُ اص خزیشش آى
خَدداسی هیٌوایذ.
ززکش :تِ ػلر هحذٍدیر چْاس سلوی صفحِ ًوایص ًام تشًاهِ ّای اصلی
زٌظیواذ تِ ضکل اخسصاسی هطاتك خذٍل صیش ًطاى دادُ هیطَد.
Spar

Set Parameters

SPnt

Set Points

Cal

Calibration

CPAS

Change Password

 -1تشًاهِ Set-Parameters

ایي تشًاهِ ضاهل سِ صیش تشًاهِ هیثاضذ:

الف  -صیش تشًاهِ صیٌِ تٌذی Display Divergence
زَسط ایي صیشتشًاهِ هیسَاى همذاس خلِ ًوایص دسسگاُ یا صیٌِ تٌذی سا زؼییي
ًوَد .تا هشاخؼِ تِ ایي صیشتشًاهِ همذاس خلِ ًوایص فؼلی دسسگاُ هطاّذُ
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هیگشدد کِ دس صَسذ زوایل هیسَاى خلِ ًوایص خذیذ سا ٍاسد ًوَد .همادیش
هداص صیٌِ تٌذی ػثاسزٌذاص:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100

ززکش :همذاس خلِ ًوایص خس اص کالیثشاسیَى تِ طَس خَدکاس تشاتش کوسشیي
همذاس هوکي لشاس هیگیشد ،تٌاتشایي همذاس خلِ ًوایص خذیذ فمط هیسَاًذ اص همذاس
آى دس کالیثشاسیَى تضسگسش تاضذ.
ب  -صیش تشًاهِ زٌظین هویض Dot Point

ًطاى دٌّذُ  DPMهیسَاًذ همذاس کوییر ٍسٍدی سا تِ صَسذ اػطاسی ًوایص
دّذ .تا هشاخؼِ تِ ایي صیشتشًاهِ کلوِ  ، dpسدس همذاس آى تِ زٌاٍب ًطاى
دادُ هیطًَذ .دس ایي صهاى دس صَسذ زوایل هیسَاى تا فطشدى کلیذ

خاساهسش

 dpسا هطاتك خذٍل صیش زؼشیف ًوَد ٍ یا تا فطشدى کلیذ  تِ صیش تشًاهِ تؼذ
سفر.
ًوایص ػذد

هسغیش dp

صحیح

0

تا یک سلن اػطاس

1

تا دٍ سلن اػطاس

2

تا سِ سلن اػطاس

3
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ج  -صیش تشًاهِ زٌظین دسخِ فیلسش Filter Degree
ایي تشًاهِ تشای زؼییي دسخِ فیلسش دیدیسالی دسسگاُ دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر.
دس هَالؼی کِ ٍسٍدی داسای ًَساى هیثاضذ ،تشای خلَگیشی اص ًَساى ػذد
دسسگاُ ،هیسَاى دسخِ فیلسش سا تاال تشد ٍلی تایذ زَخِ داضر کِ تا افضایص
دسخِ فیلسش ،ػذد دسسگاُ تِ کٌذی زغییش خَاّذ کشد .تا هشاخؼِ تِ ایي

صیشتشًاهِ کلوِ  ، Filtسدس همذاس آى تِ زٌاٍب ًطاى دادُ هیطًَذ .دس ایي
صهاى دس صَسذ زوایل هیسَاى تا فطشدى کلیذ

همذاس ایي هسغییش تیي  1الی  20هیثاضذ.

خاساهسش  Filtسا زؼشیف ًوَد.

 -2تشًاهِ Setpoints

ایي تشًاهِ ضاهل خٌح صیش تشًاهِ خْر تشًاهِ سیضی سلِ ّای دسسگاُ هیثاضذ.

الف  -صیش تشًاهِ ّای Alarms

ایي صیش تشًاهِ ّا خْر زؼییي همذاس اػذادی اسر کِ دٍ سلِ دسسگاُ تا سسیذى
اتسذا کلوِ  ٍ A1سدس همذاس آى تِ

تِ آى فؼال هیگشدًذ .تا فطشدى کلیذ

زٌاٍب ًطاى دادُ هیطًَذ .دس صَسذ زوایل هیسَاى تا فطشدى کلیذ

ٍاسد ایي

صیش تشًاهِ ضذُ ٍ همذاس ػذدی سا کِ سلِ اٍل دسسگاُ تا سسیذى تِ آى فؼال
هیگشدد ،زٌظین ًوَد.
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تا فطشدى کلیذ  هیسَاى تذٍى زغییشاذ تِ صیش تشًاهِ تؼذی یؼٌی تشًاهِ
سیضی سلِ دٍم دسسگاُ سفسِ ٍ تِ ّویي طشیك ایي سلِ دسسگاُ سا هطاتِ فَق
تشًاهِ سیضی ًوَد.

ب  -صیش تشًاهِ ّای ٍضؼیر سلِ ّا Alarms State

دٍ خاساهسش  SA2 ٍ SA1تشای زؼییي ٍضؼیر دٍ سلِ دسسگاُ دس ًظش گشفسِ

ضذُ اسرٌّ .گاهی کِ همذاس  SAnصفش تاضذ سلِ هسٌاظشش تا سسیذى ػذد

دسسگاُ تِ همذاس  Anخزب ضذُ ٍ کٌساکسص تسسِ هیطَد.

ٌّگاهی کِ همذاس  SAnتشاتش یک تاضذ ،سلِ هسٌاظشش هاداهی کِ ػذد دسسگاُ

تِ همذاس ً Anشسیذُ خزب ٍ ،کٌساکسص تسسِ تَدُ ٍ تا سسیذى ػذد دسسگاُ تِ

همذاس  Anغیشفؼال ضذُ ٍ کٌساکسص تاص هیطَد.

ج  -صیش تشًاهِ زٌظین خس هاًذ Hysteresis

خس هاًذ تِ هٌظَس خلَگیشی اص ًَساى سلِ ّای دسسگاُ دس ٌّگام ًَساى دس
ٍسٍدی دس ًظش گشفسِ ضذُ اسر .تذیي گًَِ کِ سلِ ّای دسسگاُ تا سسیذى
ػذد دسسگاُ تِ همادیش An+dn*Hysفؼال هیگشدًذ ٍلی خاهَش ضذى سلِ ّا

تا سسیذى ػذد دسسگاُ تِ اًذاصُ  An-dn*Hysصَسذ هیگیشد .ضکل ) ) 5-2

سفساس سلِ ّای دسسگاُ سا دس تشاتش خس هاًذ ًطاى هیذّذ.
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)ضکل )5-2

تا هشاخؼِ تِ ایي صیشتشًاهِ ،کلوِ  ٍ Hystسدس همذاس آى تِ زٌاٍب ًطاى دادُ
هیطًَذ .دس ایي صهاى دس صَسذ زوایل هیسَاى تا فطشدى کلیذ

خاساهسشHys

سا تیي  0زا  100زؼشیف ًوَد.
ززکش :اص آًدا کِ هحاسثاذ سلِ ّا تِ ضکل اػذاد صحیح صَسذ هیگیشد تشای
دلر تیطسش الصم اسر خس هاًذ صٍج اًسخاب ضَد.

 - 3تشًاهِ Change Password

سهض ػثَس دسسگاُ حذاکثش یک ػذد چْاس سلوی تَدُ ٍ تِ طَس خیص فشض

 0000زؼییي گشدیذُ اسر کِ تِ سادگی هیسَاى تا فطشدى کلیذ
ّای زٌظیواذ ٍ کالیثشاسیَى دسسگاُ ضذ.
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تشای زغییش سهض ػثَس دسسگاُ ،کاستش هیثایسر اص ایي تشًاهِ اسسفادُ ًوایذ .دس

اتسذا تا ٍسٍد تِ ایي تشًاهِ ،دسسگاُ کلوِ  Passسا ًوایص هیذّذ کِ دس ایي
ٌّگام تا فطشدى کلیذ

دسسگاُ آهادُ دسیافر سهض ػثَس خذیذ هیطَد .خْر

حصَل اطویٌاى اص دسسسی سهض ػثَس خذیذ ،دسسگاُ کلوِ  Rpassسا ًطاى دادُ

ٍ الذام تِ گشفسي هدذد سهض هیٌوایذ کِ دس صَسذ زطثیك تا ػذد سهض اخیش ،دس
حافظِ دائوی دسسگاُ ثثر گشدیذُ ٍ دس صَسذ ػذم زطثیك ،زغییش سهض هٌسفی
هیگشدد.

 – 4تشًاهِ Calibration
زَسط ایي تشًاهِ هیسَاى تشاحسی دسسگاُ سا کالیثشُ ًوَد .تا ٍسٍد تِ ایي تشًاهِ

اتسذا دسسگاُ کلوِ  ٍ dis-Lسدس همذاس آى سا تِ زٌاٍب ًوایص هیذّذ .تا
فطشدى کلیذ

 ،دسسگاُ هٌسظش دسیافر ػذد هسٌاظش تا خشیاى  4 mAهیگشدد.

دس فشآیٌذّایی هاًٌذ دها ،کِ تِ اصای خشیاى  4 mAهمذاس فشآًیذ هٌفی اسر،
ایي ػذد سا ًیض هیسَاى هٌفی اًسخاب ًوَد کِ حذالل همذاس

 -999 ،dis-Lهیثاضذ.

سدس دسسگاُ کلوِ  ٍ dis-Hهمذاس آى سا تِ زٌاٍب ًوایص هیذّذ ٍ تا فطشدى

کلیذ

هٌسظش دسیافر ػذد هسٌاظش تا خشیاى  20 mAهیگشدد.

خس اص ٍاسد ًوَدى همادیش  dis-L ٍ dis-Hدس ایي صهاى خلِ ًوایص دسسگاُ

 Dnتِ طَس خَدکاس تشاتش کوسشیي همذاس هوکي لشاس گشفسِ ٍ تِ ّوشاُ همادیش
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 dis-L ٍ dis-Hدس حافظِ دائوی دسسگاُ ثثر هیگشدد .سدس کلوِ SCAL
تِ هذذ یک ثاًیِ ًوایص دادُ هیطَد.

فطشدى کلیذ  Escدسّشیک اص هشاحل فَق هَخة صشفٌظش اص کالیثشاسیَى ٍ
رخیشُ اطالػاذ خذیذ گشدیذُ ٍ همادیش ػذدی  dis-Lٍ dis-Hصشفا ًوایص

دادُ هیطًَذ.

تخص ً -6صة تشسٍی زاتلَ
خْر ًصة ًوایطگش تشسٍی زاتلَ کافیسر کادس هشتغ ضکلی تِ اتؼاد67X67
هیلی هسش دس هحل هَسد ًظش تشیذُ ٍ دسسگاُ سا دس آى هحل لشاس دّیذ .سدس
تسسْای اسائِ ضذُ سا دس تاال ٍ خاییي دسسگاُ تِ ضکلی کِ صتاًِ ّای آى دس
سَساخْای زؼثیِ ضذُ لشاس گیشد ،گزاضسِ ٍ آًگاُ خیچ تسسْا سا زا هحکن ضذى
دسسگاُ تدیچاًیذ.
اص لشاس دادى دسسگاُ دس هکاى تسسِ خَدداسی ًوَدُ ٍ تذًِ آى سا دس َّای
آصاد لشاس دّیذ.
ززکش :اص ٍاسد ًوَدى ضشتِ ٍ فطاس ًاهسؼاسف تِ صفحِ کلیذ ٍ تذًِ دسسگاُ
خَدداسی ًواییذ.
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ضکل صیشاتؼاد دلیك دسسگاُ سا ًطاى هیذّذ:

(ضکل )6-1
زَخِ :الالم صیش دس تسسِ تٌذی دسسگاُ هَخَد هیثاضذ:
 – 1یک دسسگاُ ًطاى دٌّذُ
 – 2تسر ًگْذاسًذُ (2ػذد)
CD – 3دفسشچِ ساٌّوا
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تخص  -7هطخصاذ فٌی دسسگاُ
هطخصاذ فٌی دسسگاُ ًطاى دٌّذُ هذل  DPM4هطاتك خذٍل صیش هیثاضذ:

ٍلساط زغزیِ

220 VAC

ٍسٍدی

خشیاى  4 ~ 20 mAخطی

هثذل آًالَگ تِ دیدیسال

 1,024لسوسی

زؼذاد ًَضسي دس حافظِ دائوی

 100,000تاس

سلِ ّا

 2ػذد 250v/16A

صفحِ ًوایص

چْاس سلوی  LEDلشهض

ٍلساط زغزیِ زشاًسویسش

24 VDC

ًحَُ ازصال الکسشیکی

زشهیٌال خیچی

اتؼاد ظاّشی

72 x 72 x 110 mm.

ٍصى

500 gr.
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