سيستم كنترل توان سنگ شکن
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مشخصات كلي
ایي سیستن کٌتشل بشای اًذاصُ گیشی جشیاى ٍ دهای ّیذسٍکي ساختِ شذُ است

دستگاُ هتشكل است اص:
  5عذدچشاغ  Ledبشای ًوایش حالت سیستن 8عذد چشاغ  Ledسبض صسد ٍ قشهض سًگ بشای ًوایش تَاى هصشفی ً 2وایشگش سَت سگوٌتی بشای ًوایش پاساهتشّا ٍ پیام ّا  4کلیذ بشای بشًاهِ سیضی ٍ عولكشد ٍسٍدی تغزیِ هذاس 180-250 Vac  3عذد سلِ خشٍجی بشای فشاهیي ّیذسٍکي ٍ 1سٍدی بشای بشای جشیاى ( )x/100ٍ 1 -سٍدی بشای سٌسَس دها

مشخصات ديگز:

 ساعت کاسکشد -حافظِ  EEPROMبشای رخیشُ ساصی پاساهتشّای ّیذسٍکي
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شزح وضعيت LED
جذٍل صیش کاسبشد ّش یك اص چشاغ ّای  LEDسا ششح هی دّذ:

.

Power Graph

ایي گشاف تَاى هصشفی ّیذسٍکي سا ًوایش هیذّذ
ٍ ًَاحی عولكشد ًَسهال  ،بحشاًی ٍ خطش سا با سِ سًگ سبض صسد ٍ قشهض ًشاى
هیذّذ

Down_ LED

سٍشي بَدى ایي چشاغ ًشاًِ آى است جك باال بش فعال شذُ است .

Up _ LED

سٍشي بَدى ایي چشاغ ًشاًِ آى است جك پاییي بش فعال شذُ است

Break_ LED

سٍشي بَدى ایي چشاغ ًشاى دٌّذُ آى است کِ هذاس قطع کٌتاکتَس هَتَس
اصلی بخاطش تَاى بیش اص حذ قطع کشدُ است

High temp LED

سٍشي بَدى ایي چشاغ ًشاى دٌّذُ آى است بخاطش دهای باال فش هاى قطع
هَتَس ّیذسٍکي صادس شذُ است

fault _LED

سٍشي بَدى ایي چشاغ ًشاى دٌّذُ آى است بخاطش جشیاى باال فش هاى قطع
هَتَس ّیذسٍکي صادس شذُ است
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نمايشگز ها
 -1نمايش در حالت بزنامه ريزي
حالت بشًاهِ سیضی ًوایشگش باالیی پاساهتش اًتخابی سا ًشاى هیذّذ ٍ ًوایشگش پاییٌی هقذاس اى پاساهتش سا ًشاى هیذّذ.
بشای ٍاسد شذى بِ هٌَی بشًاهِ سیضی بایستی کلیذ  PRGسا فشاس دّیذ
با استفادُ اص دکوِ ّای  Down ٍ Upهی تَاًیذ پاساهتشّا سا اًتخاب کٌیذ.

 -2نمايش در وضعيت كاركزد
دس حالت عادی ،خط اٍل جشیاى هَتَس اصلی سا ًوایش هی دّذ.
ٍ خط دٍم دهای سٍغٌكاسی ّذسٍکي سا ًوایش هی دّذ.

.
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ورودي ها
منبع تغذيه
تزمينال

.

بزچسب

شزح

13

N

هٌبع تغزیِ 220VAC

14

R

هٌبع تغزیِ 220VAC

شماره تزمينال
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خزوجيها
شماره تزمينال

بزچسب

شزح

11

UP

کٌتاکتَس باص بشای خشٍجی جك باالبش

12

UP

کٌتاکتَس باص بشای خشٍجی جك باالبش

9

DOWN

کٌتاکتَس باص بشای خشٍجی جك پاییي بش

10

DOWN

کٌتاکتَس باص بشای خشٍجی جك پاییي بش

6

BREAK

کٌتاکتَس هشتشک بشای خشٍجی قطع هذاس فشهاى

7

BREAK

کٌتاکتَس باص بشای خشٍجی قطع هذاس فشهاى

8

BREAK

کٌتاکتَس بستِ بشای خشٍجی قطع هذاس فشهاى

ورودي هاي آنالوگ جزيان و دما

.

شماره تزمينال

بزچسب

شزح

1

TEMPERATURE

ورودي سنسور دماي

2

TEMPERATURE

ورودي سنسور دماي
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CT

ورودي تزانس جزيان

4

CT

ورودي تزانس جزيان
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بزنامه ريزي
با فششدى کلیذ  PRGحالت بشًاهِ سیضی دستگاُ فعال هیشَد.
پسَسد هی تَاًذ عذدی بیي  0تا  999باشذ.

ًحَُ عولكشد دستگاُ :

.
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نحوه سيم بندي دستگاه

.
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