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  مقدمه 

امروزه با حضور سیستم هاي هوشمند در عرصه صنعت , تمامی تجهیـزات صـنعتی و تولیـدي رونـدي       

هرچه بیشتر از امکانات هوشمند سازي داشته اند .از این رو طراحی سیسـتم هـاي    روبه رشد در راستاي بهره بردن

در سالهاي اخیر رشد چشم گیري داشته است . اتوماسیون خطـوط تولیـد یکـی از     PLCکنترل هوشمند مبتنی بر 

یـز از ایـن   بزگترین مصرف کننده هاي اینگونه سیستم ها بوده اند, اما خط هاي تولید مبتنـی بـر نیـروي انسـانی ن    

ریب ضـ پیشرفت بهره جسته و سعی بر ارتقاي کیفیت عملکرد ماشین هـاي سـبک و سـنگین در کنـار بـاال بـردن       

  اطمینان کار و ضریب امنیت جانی کارگران داشته اند.

که از انواع پـرس هـاي ضـربه     قطعه سازياما برخی از خطوط تولید همچون کارخانه ها و کارگاه هاي   

نـد. چـرا کـه اسـیب هـاي جـانی در اینگونـه        رتفاده می نمایند از حساسیت باالتري برخوردااي سبک و سنگین اس

خطوط تولیدي , به مراتب سهمگین تر از هزینه هاي مالی ناشی از خطاي انسانی در کارخانه هاي مذکور میباشـد.  

ود حرکـت نمـوده و از   مدیران کارخانه هاي تولید اما در سالیان اخیر رو به نیمه اتوماتیـک کـردن پـرس هـاي خـ     

سیستم هاي هوشمند کنترل کننده پرس استقبال چشمگیري داشته اند. عمومـا سیسـتم هـاي هوشـمند کنتـرل      

طراحی و اجرا میشوند که بسته به انواع مختلف پرس , میبایست براي هـر مـدل بـه صـورت      PLCپرس, مبتنی بر 

عملکردي قابل قبول در راستاي هوشمند سـازي   PLCجداگانه طراحی و اجرا گردد . اگر چه سیستم هاي مبتی بر 

  ارئه می دهند اما مواردي هم بر اینگونه سیستم هاي کنترلی ایراد میشود همچون : اي پرس هاي ضربه

  PLCقیمت بسیار باالي قطعات  -  

  طراحی مجزا براي هر خط تولید  -  

    سیستم گسسته و غیر یکپارچه  -  

  هخطا در طراحی هاي ارائه شد -  

  استفاده از تجهیزات جانبی بیشتر -  

  

  

همکاري با شـرکت   و  پیرامون موضوعشرکت هادرون توان محصول جدید خود را که پس از تحقیقات   

-HTI دسـتگاه   ارائـه مینمایـد.   HTI-1000Aهاي مجرب و متخصص در زمینه تولید پرس و فرم دهی ورق با نام 

1000A هاي صنعتی موجود در  عالوه بر دارا بودن تمام استانداردPLC   ها به صورت اختصاصی براي کنترل نیمـه

اتوماتیک پرس هاي ضربه اي سبک و سنگین طراحی گشته که عالوه بر افزایش طول عمر ماشین هـاي پـرس بـه    

  باال بردن هرچه بیشتر امنیت جانی اپراتور ها و از بین بردن ضایعات ناشی از خطاي انسانی کمک مینماید.
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  معرفی دستگاه 1- 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طراحی این دستگاه به گونه اي میباشد که به صورت پنل روي تابلوي تمام پرس ها قابل نصب بوده و فضاي 

 LEDه نمایشگر گرافیکی در کنار چراغ هاي سیگنال و همچنین شمارنده کمی اشغال مینماید . استفاده از صفح

) مناسبی را ایجاد نموده  تا اپراتور  HMIماشین ( –پنج رقمی قابلیت هاي دستگاه را افزایش داده و رابط انسان 

ابی یا تعمیر کار ماشین  در کمترین زمان از وضعیت ماشین آگاه گردند  و از هدررفت زمان در اشکال ی

ا بوده و به حداقل تعداد قطعات رساعت قابل اج 2در زمانی حدود  HTI-1000A جلوگیري به عمل آید. نصب 

جهت اطالعات بیشتر درباره نصب و تجهیزات مورد نیاز به بخش راهنماي نصب مراجعه جانبی احتیاج دارد.  

ز هر بار صفر شدن اطالعات قبلی به قطعه را دارد و پس ا 99999.  شمارنده ضرب قابلیت شمارش تا فرمایید

صورت منظم در حافظه دستگاه باقی خواهد ماند. همچنین تمام روي دادها از جمله بروز خطا , روشن یا خاموش 

مورد درون حافظه  دستگاه باقی خواهد ماند و اطالعات مفیدي  200شدن موتور و یا کل پرس و .. تا تعداد 

از قابلیت روغن  HTI-1000Aهمچنین دستگاه  ن به اپراتور ارائه خواهد کرد.جهت مدیریت دستگاه و تاریخچه آ

کاري اتوماتیک برخوردار میباشد که در چهار حالت تعدادي , زمانی , تعدادي و زمانی و یا  ممتد عملیات روغن 

نی یا این میباشد که مولفه هاي زما HTI-1000Aکاري پرس را مدیریت خواهد نمود. یکی از قابلیت هاي 

تعدادي پروسه روغن کاري بعد از هربار روشن یا خاموش شدن پرس ریست نمیشوند و در این موضوع به روغن 

 کاري بهتر و طول عمر باالتر دستگاه کمک مینماید.

 

 HTI-1000Aدستگاه 

جهت استفاده در ماشین  بمناس

ضربه اي سبک و سنگین  پرس هاي

میباشد. این دستگاه جهت باال بردن 

ماشین طراحی گشته ایمنی اپراتور و 

. عملکرد این دستگاه به صورت 

Stand Alone  بوده و به هیج

کنترلر دیگري وابسته نمیباشد و 

یتواند به صورت مستقل کنترل م

تمام اجزاي یک پرس نیمه پیشرفته 

 را بر عهده گیرد.

 : نماي ظاهري دستگاه1شکل  
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 کردن قالب  و ... پجهت کاهش احتمال وقوع خطا همچون جام هسیستم محاسبه زمانبندي ضرب .22

 رسم نمودار جریان مصرفی موتور و سیستم کنترلی چند وضعیته جریان براي محافظت بهتر از موتور .23

 رویداد. 200داخلی جهت ثبت رویداد ها تا  LOGسیستم  .24

 ده مجموع ضرب هاضرب و شمارن 99999شماره ضرب تا  .25

 قابلیت قرائت ورودي ها و خروجی ها به صورت آنالین و تست سالمت خروجی ها .26

  قابلیت ایجاد سطح دسترسی و تعریف دو رمز مختلف براي قالب بند و تکنسین تعمیرات .27
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 رابط کاربر پنل اجزاي 3- 1
 

 

  : معرفی اجزاي دستگاه از نماي جلو 2شکل 

پنل جلوي میباشد که صفحه نمایش, شمارنده , کلید هاي تنظیم دستگاه  همانرابط کاربر   

جهت  RESETجهت تنظیم حالت عملکرد ماشین  و کلید  MODEچراغ سیگنال میباشد. کلید  7و 

صفر کردن شمارنده و پاك کردن خطاها درنظر گرفته شده و باقی کلید ها جهت تنظیمات و گزارش 

ماشین را  و وضعیت فعلی کاري فعال حالت , ده میشوند. همچنین چراغ هاي سیگنالگیري استفا

جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با  که در ادامه به شرح توضیح داده شده. نمایش می دهند

  ید. مراجعه نمای دستگاه از استفاده راهنماي:  سوم فصلاستفاده از دستگاه به 

  

SET

MENURESETMODE

LUBRICATION

POWER ON

JOG MODE

AUTO MODE

SINGLE MODE

FAULT

READY

9 16 15 14 2 13 128

11101345

76
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صفحه نمایش :  صفحه نمایش قسمتی از دستگاه میباشد که وضعیت و تنظیمات سیستم را  - 1    

نمایش میدهد. در حالت عادي و پس از روشن شدن دستگاه صفحه نمایش رو صفحه اصلی قرار دارد و 

ه وضعیت سیستم را نمایش میدهد . صفحه اصلی خود داراي بخش هاي مختلفی میباشد که در ادام

صفحه منو باز خواهد شد که در قسمت معرفی  MENUمعرفی شده است. در صورت فشردن کلید 

  تنظیمات شرح داده شده است.

شمارنده : نمایشگر شمارنده تعداد ضرب هاي انجام شده توسط ماشین را شمارش مینماید.  - 2    

در حافظه دستگاه باقی  ضرب را شمارش نماید. عدد شمارنده 99999نمایشگر شمارنده میتواند تا 

. همچنین پس از هر بار صفر کردن عدد شمارنده , مقدار  نمیشودمیماند پس از قطع و وصل برق صفر 

  دستگاه ذخیره میگردد. LOGن به همراه تاریخ و ساعت در حافظه پیشی

  : نشانگر روشن بودن دستگاه. POWER ONچراغ سیگنال  - 3    

  شانگر آماده بودن ماشین جهت انجام عملیات اپراتور.: ن READYچراغ سیگنال  - 4    

  : نشانگر وجود خطا در سیستم. FAULTچراغ سیگنال  - 5    

  : نشانگر فعال بودن عملیات روغن کاري. LUBRICATIONچراغ سیگنال  - 6    

  : نشانگر فعال بودن حالت تک ضربی. SINGLE MODEچراغ سیگنال  - 7    

  : نشانگر فعال بودن حالت اتوماتیک. AUTO MODEچراغ سیگنال  - 8    

  : نشانگر فعال بودن حالت قالب بندي ( دستی ). JOG MODEچراغ سیگنال  - 9    

  خروج/حذف. ,  تاییدورود/کلید هاي باال , پایین , به ترتیب   – 13 ,  12 , 11 , 10     

  .ورود به / خروج از  منوي تنظیمات :  MENUکلید  - 12    

  .صفر کردن مقدار شمارنده / پاك کردن خطا ها:  RESETچراغ سیگنال  - 13    

  .تنظیم حالت ماشین:  MODEچراغ سیگنال  - 13    
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 اجزاي پشت دستگاه 4- 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ورودي و تغذیه دستکاهاتصاالت   - CN1 ترمینال  -1    

  خروجی دستکاه.اتصاالت   - CN2 ترمینال -2    

 ) جهت قرائت جریان مصرفی الکتروموتور.CTترانس جریان (صاالت تا  - CN3 ترمینال - 3    

  .کلید ریست کارخانه اي دستگاه -4    

  .تنظیم کنتراست صفحه نمایش - 5    

  لطفا این قسمت را تغییر ندهید. -6    

 

   

ON

Contrast Reset

1 4

CT Input

COM .

Start

Delta

CW

CCW

Stroke

Brake

Feeder

Lubrication

Fault

Vin +24
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ts
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2
4

V
D

C
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2
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M
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X

)
:

SW2R

M Start

220 VAC ~

220 VAC ~

M Stop

SW1L

JOG

Paddle

Sensor 1

Sensor 2

COM .

SW2L

Emergency

V Fault

Safety

CCW

In
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u
ts

(
8

-
3

0
V

D
C

)
:

SW1R

Model Number: SP-DV1
Serial Number : 15090001

Support:

1 5 4 3 26

11

17

11

1

3

 پشت: معرفی اجزاي دستگاه از نماي  3شکل 
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  ( اتصاالت ورودی و تغذیھ )  CN1جدول معرفی ترمینال  ١-٤-١
 

  منطق  عملکرد  نوع  نام  شماره

1  220 VAC ~ ولت متناوب 220 - برق ورودي دستگاه   تغذیه   ---   

2  220 VAC ~  ولت متناوب 220 - برق ورودي دستگاه   تغذیه   ---  

3  M START (X1) مستقیم  ورودي شستی راه اندازي موتور  ورودي  

4  M STOP (X2)  مستقیم  ورودي شستی خاموش کردن موتور  ورودي  

5  SW1R (X3)  مستقیم  دست راست -اوپراتور اول  -ورودي دو شستی ضرب   ورودي  

6  SW1L (X4)  مستقیم  اوپراتور اول دست چپ -ورودي دو شستی ضرب   ورودي  

7  JOG (X5)  مستقیم  ورودي شستی حالت دستی یا قالب بندي  ورودي  

8  PEDAL (X6)  مستقیم  ورودي شستی پدال  ورودي  

9  SENSOR1 (X7)  مستقیم  نسور مرگ باالورودي س  ورودي  

10  SENSOR2 (X8)  مستقیم  ورودي سنسور مرگ پایین  ورودي  

11  SW2R (X9)  مستقیم  دست راست -اوپراتور دوم  -ورودي دو شستی ضرب   ورودي  

12  SW2L (X10)  مستقیم  اوپراتور دوم دست چپ -ورودي دو شستی ضرب   ورودي  

13  
 EMERGENCY

(X11)  
  معکوس  ضطراريورودي خاموش کردن ا  ورودي

14  (X12) V FAULT  معکوس  ورودي خطا از کنترل فاز و کنترل ولتاژ  ورودي  

15  (X13) SAFETY  معکوس  ورودي حفاظت جان ( پرده نوري و ... )  ورودي  

16  (X14) CCW  معکوس  ورودي معکوس کننده جهت چرخش موتور  ورودي  

17  COM  ولت ) 0زمین مشترك ورودي ها (   تغذیه   ---  

   CN1   : لیست پایه هاي ترمینال 1 لجدو
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  ( اتصاالت خروجی )  CN2جدول معرفی ترمینال   ٢-٤-١
 

  منطق  عملکرد  نوع  نام  شماره

1  VIN +24 ولت مثبت ) 24خط تغذیه  مثبت خروجی ها (   تغذیه   ---  

2  DELTA (Y1)  مستقیم  خروجی فعال ساز کنتاکتور مثلث  خروجی  

3  STAR (Y2) مستقیم  خروجی فعال ساز کنتاکتور ستاره  خروجی  

4  CW (Y3)  مستقیم  خروجی فعال ساز کنتاکتور ساعت گرد  خروجی  

5  CCW (Y4)  مستقیم  خروجی فعال ساز کنتاکتور پاد ساعت گرد  خروجی  

6  STROKE (Y5)  مستقیم  خروجی فعال ساز شیر برقی کالچ شافت اصلی  خروجی  

7  BRAKE (Y6)  مستقیم  خروجی فعال ساز شیر برقی ترمز شافت اصلی  خروجی  

8  FEEDER (Y7)  مستقیم  خروجی پالس همزمان ساز فیدر  خروجی  

9  
LUBRICATION 

(Y8)  
  مستقیم  خروجی فعال ساز پمپ روغن کاري  خروجی

10  (Y9) FAULT  معکوس  خروجی خطا  خروجی  

11  COM  ولت ) 0خط تغذیه منفی خروجی ها (   تغذیه   ---  

  CN2   : لیست پایه هاي ترمینال 2 جدول

 )  CT( اتصاالت   CN3جدول معرفی ترمینال  ٣-٤-١
  

  منطق  عملکرد  نوع  نام  شماره

  ---   ترانس جریان 1ترمینال   ورودي CT-S1 (Z1)  3و  1

2  CT-S2 (Z2)  ترانس جریان 2ترمینال   ورودي   ---  

  CN3 : لیست پایه هاي ترمینال   3 جدول
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 مشخصات الکتریکی  1-5

  توضیح  واحد  حداقل  معمول  حداکثر  عنوان  #

  V  AC 185 220 245  ولتاژ برق ورودي  1

    Hz 45 50 55  فرکانس برق ورودي  2

    W 2 3 5  توان مصرفی دستگاه  3

 MHz  32 Bit ARM V7  72   سرعت پردازنده دستگاه  4

5  
ردازش ورودي ها سرعت پ

  و خروجی ها
 5000  Hz  

ثانیھ تاخیر در  ٠٫٠٠٠٢معادل 
  پردازش و اعمال تغییرات

    V 12 24 30  ولتاژ ورودي ها  6

    mA 3 10 15  رفی ورودي هاصجریان م  7

    V 18 24 28  تغذیه خروجی ها  8

    A --- --- 6  مجموع جریان خروجی  9

10  
مجموع جریان خروجی 

  لحظه اي
8 --- --- A   ثانیه 1کمتر از 

    A --- --- 2.2  جریان هر کانال خروجی  11

12  
جریان  لحظه اي هر کانال 

  خروجی
8 --- --- A   ثانیه 1کمتر از  

13 
محدوده اندازه گیري 

  جریان 
7.3 --- 0.05 A rms  

15  
محدوده فرکانس اندازه 

  گیري جریان
1000 50 --- Hz    

15  
حداکثر جریان قابل تحمل 

 CTاز 
10 --- --- A    

16 
حداکثر جریان لحظه اي 

 CTقابل تحمل از 
20 --- --- A   ثانیه 0,5کمتر از  

  V  CR2032  /NaCd 60mAh 2.7 3 3.6  ولتاژ باتري ساعت  17

18  
ایزوالسیون ولتاژ بین مدار 

  داخلی و خط تغذیه 
--- 1000 750 

V AC 
rms 

25 ° C 

19  
ایزوالسیون ولتاژ بین مدار 

  دار داخلیورودي و م
--- 5000 2500 

V AC 
rms 

25 ° C 

  C °  -10 25 65  محدوده دماي کاري  20

  C °  -20 25 70  محدوده دماي نگه داري  21

  %  --- --- 70  محدوده رطوبت  22

  HTI-1000A  : لیست مشخصات الکتریکی 4 جدول
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  اندازه هاي دستگاه 6- 1

     نمای جلو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توضیحات  اندازه  نماد

L1 195 mm   طول نماي پنل جلو  

H1  145 mm  عرض نماي پنل جلو  

a  70 mm  طول صفحه نمایش و نمایشگر شمارنده  

b 36 mm  عرض صفحه نمایش  

c 21 mm  عرض نمایشگر شمارنده  

  دستگاه از نماي جلو اندازه هاي:  5 جدول

 

L1

H1

a

b

c

  : اندازه هاي دستگاه از نماي جلو 3شکل 
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 پشت دستگاه نمای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  توضیحات  اندازه  نماد

L2 187 mm   دستگاهطول   

H2  137 mm   دستگاهعرض  

d  25 mm   ---  

e 87 mm  ترمینال  طولCN1  

f 25 mm  ---  

g 57 mm ترمینال  طولCN2  

h 10 mm ---  

k 17 mm ترمینال  طولCN3  

p 5 mm فاصله بین ورودي هاي ترمینال ها  

  دستگاه از نماي پشت اندازه هاي:  6 جدول

H2

L2

p

fd

e

g

k

h

 دستگاه از نماي پشت اندازه هاي: 4ل شک
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  راهنماي نصب : فصل دوم

 

 

 

 

  راهنماي نصب دستگاه

 

 

 

 

  19  ..............................................................................................................................................................  نصب مراحل 2-1

  19  .......................................................................................................................................  نصب محل انتخاب 1- 2-1

  19  ........................................................................................................................  هیتغذ منبع نصب و انتخاب 2- 2-1

  22  ...........................................................................................................  موتور انداز راه يها کنتاکتور نصب 3- 2-1

  24  ...................................................................................................  ییالقا يها سنسور هیاول میتنظ و نصب 4- 2-1

  26  ....................................................................................................................................  انیجر سنسور نصب 5- 2-1
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  مراحل نصب 2-1

 تهیه قطعات جانبی 

 انتخاب محل نصب و برش کاري تابلو و نصب دستگاه 

  نصب منبع تغذیه 

 ها  رتوکنتاک نصب 

 نصب و تنظیم سنسور هاي القایی 

 نصب سنسور جریان 

 سیم کشی  

  انتخاب محل نصب ١-١-٢

تابلوي برق ماشین هاي پرس نصب گردد. میبایست در روي درب یا دیواره کناري   HTI-1000Aدستگاه     

ه اطالعات روي صفحمحل نصب دستگاه باید به گونه اي انتخاب گردد که اپراتور بتواند به راحتی سیگنال ها و 

و در زمان مورد نیاز شمارنده را ریست   نمایش دستگاه را مشاهده نماید و بتواند تنظیمات دستگاه را انجام دهد

 20. از طرفی از ادوات داخل تابلو که ایجاد نویز و حرارت میکنند حداقل فاصله مجاز را داشته باشد ( حدود نماید

اه را به گونه اي نصب نمایید که حرارت محیط اطراف دستگاه همواره کمتر از سانتی متر ) . توصیه میگردد دستگ

  درجه سانتیگرد باشد. 45

میلیمتر در محل مورد نظر ایجاد نموده و از  188در  138جهت نصب دستگاه حفره اي مستطیل شکل با ابعاد     

  د. عدد بیچ مخصوص جهت محکم کردن دستگاه روي درب تابلو استفاده نمایی 4

  انتخاب و نصب منبع تغذیھ ٢-١-٢

پس از انتخاب منبع تغذیه , کنتاکتور ها و سنسور هاي مناسب , آنها را در محل مناسب نصب کرده و از صحت     

از تابلوي برق قدیمی ماشین خود جهت ارتقاع استفاده  در صورتی که عملکردشان اطمینان حاصل فرمایید.

ز منبع تغذیه جداگانه اتجهیزات پیشین اطمینان به عمل آورید . توصیه میشود حتما از مناسب بودن مینمایید 

استفاده نمایید . در غیر اینصورت بررسی نمایید تا منبع تغذیه    HTI-1000Aجهت راه اندازي خروجی هاي 

ین نماید. ولتاژ برابر حداکثر جریان مصرفی خروجی ها را تام 1,5فعلی از کیفیت خوبی برخوردار بوده و بتواند تا 

  ولت باشد. 20و کمتر از  28منبع تغذیه انتخاب شده نباید بیشتر از 
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  جهت محاسبه جریان مورد نیاز منبع تغذیه از فرمول زیر استفاده نمایید : 

  تعداد آنها )× تعداد رله ها  +  جریان مصرفی بوبین هاي شیر برقی × جریان مصرفی رله ها ×  ( 1.5 

  

  

  

  

  

  : 1مثال 

کنتاکتور اصلی استفاده  4مصرف میکنند جهت راه اندازي  mA 50 که هرکدام    V 24رله  4فرض میکنیم از 

به یک بوبین شیر برقی  Strokeو خروجی  mA 100به یک بوبین شیر برقی  Lubricationشده. خروجی 

200mA ه مناسب میبایست جریانی متصل شده و از بقیه خروجی ها استفاده نمیشود. در این حالت منبع تغذی

  را بتواند تامین نماید. mA 750معادل 

(   50mA   x  4    +   100mA  x   1     + 200mA   x   1   ) x  1.5 

  : 2مثال 

مصرف میکنند جهت راه اندازي موتور استفاده شده.  0.5A  ولت که هرکدام   24 کنتاکتور 4فرض میکنیم از 

به دو بوبین شیر برقی  Brakeو  Strokeو خروجی  mA 100وبین شیر برقی به یک ب Lubricationخروجی 

1 A   خروجی  متصل شده و Fault وFeeder  24هر کدارم به یک رلهV  50mA  وصل شده اند. در این حالت

  را بتواند تامین نماید.6.3A  منبع تغذیه مناسب میبایست جریانی معادل 

(   0.5A   x  4   +   100mA  x  1    +   1A  x  2     +  50mA   x   2   ) x  1.5 

 

  

 : اخطار  ⚠

درصورتی که از منبع تغذیه مناسب جهت راه اندازي خروجی ها استفاده نشود و ولتاژ خط     

ولت برسد احتمال آسیب دیدن کانال  16بودن خروجی ها به کمتر از  فعالتغذیه خروجی هنگام 

 دهاي خروجی وجود دار



  HTI-1000A User Manual 

www.HadronTavan.com 
21 

  

  

  

  

  

  

  منبع تغذیه به دستگاه : نقشه اتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در صورتی که براي راه اندازي سنسور ها و کلید ها و رله هاي فرمان از منبع تغذیه اصلی استفاده  همچنیننکته :

  وصل نمایید.ورودي ) ( ترمینا   CN2از   .COMخط تغذیه منفی را به پایه 

 توصیه : � 

	آمپر نباشد. 5توصیه میشود مجموع جریان خروجی دستگاه بیشتر از    

درصورتی که از منبع تغذیه خروجی جهت مصارف دیگر همچون راه اندازي سنسور ها , چراغ سیگنال,      

PLC  شده با و ... استفاده میگردد , جریان مورد نیاز منبع تغذیه از حاصل جمع جریان مصرفی محاسبه

	جریان مصرفی دیگر ادوات بدست می آید.
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 : نقشه اتصال دستگاه به منبع تغذیه و برق ورودي 5شکل 
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  نصب کنتاکتور ھای راه انداز موتور ٣-١-٢

اج میباشد. همچنین بسته یعدد کنتاکتور احت 3فاز به  3در حالت معمول براي راه اندازي الکترو موتور هاي     

   عدد کنتاکتور نیاز است.  4به نوع ماشین ممکن است به کنترل جهت چرخش موتور نیاز که در این صورت به 

  نقشه مدار بندي کنتاکتور هاي راه انداز موتور به صورت تک جهته :   
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 : نقشه مدار رله ها و کنتاکتور هاي راه انداز موتور تک جهت 6 شکل
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  :دو جهت مستقیم و معکوسنقشه مدار بندي کنتاکتور هاي راه انداز موتور به صورت 
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 توصیه : � 

	24توصیه میگردد براي راه اندازي کنتاکتور هایی که بوبین آنها با     VDC	  راه اندازي میشود هم از رله

 واسط استفاده نمایید.

 ه ها و کنتاکتور هاي راه انداز موتور دو جهت: نقشه مدار رل 7شکل 
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 سنسور ھای القایی اولیھ نصب و تنظیم ٤-١-٢

اي مهم این سیستم به شمار می آیند چرا که زمان بندي ضرب هاي ماشین و سنسور هاي القایی از دیگر اجز    

توسط خروجی این سنسور ها محاسبه میگردد. لذا پیشنهاد میشود از سنسور هاي  Feederهمچنین ایجاد پالس 

. باشند PNPو الزاما از نوع ولت  24 ولت  و یا 12د نباکیفیت و پر سرعت استفاده شود.  سنسور ها میتوان

  پشتیبانی میشود. HTI-1000Aتوسط دستگاه  N.Cو  N.Oنوع سنسور  2همچنین هر 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

ن از اتاکید میشود حتی االمک نکته : استفاده از رله در خروجی سنسور ها موجب ایجاد تاخیر زمانی میباشد. لذا

  هاي بسیار سریع استفاده نمایید.در صورت الزام به استفاده از رله الزاما از رله  رله استفاده نشود و

 توصیه : � 

ناخواسته خسارات  از ضریب اطمینان باالتري برخوردارند و در صورت قطعی N.Cسنسور هاي     

 کمتري ایجاد میکنند.

سنسور به صورت موازي استفاده نمود تا  2میتوان  از  N.Oدر صورت استفاده از سنسور هاي     

 ضریب اطمینان باالتري حاصل گردد.
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 HTI-1000Aاتصال سنسور هاي القایی به  نقشه:  8شکل 
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تنظیم موقعیت سنسور ها بسته به نوع , کیفیت , عمر , قدرت و سرعت ماشین هاي مختلف , متفاوت میباشد.     

لذا در این مرحله از نصب سنسور ها باید در مقدار تقریبی خود نصب گردند. پس از راه اندازي دستگاه و انجام 

-توان سنسور ها را در محل دقیق خود تنظیم کرد که در فصل راه اندازي دستگاه تنظیمات طی پروسه خاصی می

 Sensorبخش روش تنظیم دقیق سنسور ها توضیح داده شده است. در این مرحله از تنظیم سنسور مرگ باال یا 

  یید.نصب نما ) 5درجه  ساعت گرد ( ساعت  150و سنسور مرگ پایین را در   ) 12( ساعت  درجه 0را در  1
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 قعیت اولیه سنسور هاو: م 9شکل 
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  نصب سنسور جریان ٥-١-٢

      

) باید به گونه اي انتخاب شود که حد اکثر جریان راه اندازي موتور از  CTسور جریان ( ترانس جریان یا سن    

کمتر باشد . نسبت جریان استارت یک الکتروموتور به جریان مصرفی  CTحداکثر جریان قابل اندازه گیري توسط 

الت معمول بسته به نوع موتور , کیفیت موتور , نوع ماشین , قدرت موتور و ... میتواند متفاوت باشد لذا امکان در ح

د. به عنوان مثال ماشینی که هریک از سمناسب غیر ممکن به نظر میر CTمعرفی فرمولی ثابت جهت انتخاب 

و یا  200 یا 100مکن است هنگام استارت آمپر جریان کشی دارد م 30فازهاي موتور آن در حالت بی بار حدود 

توصیه ولت آمپر باشد و  2,5آمپر جریان کشی داشته باشد. توان ترانس هاي جریان میبایست حداقل  300حتی 

از ترانس هاي جریان استاندارد با دقت و سرعت باال استفاده گردد. ترانس جریان را میتواند روي هریک از  میشود

  ود.فاز هاي موتور نصب نم

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 : اخطار  ⚠

به دستگاه حتما از سیم مناسب از نظر جریان دهی و عایق بندي مناسب  CTجهت اتصال     

 روکش استفاده گردد.
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 HTI-1000A: نقشه اتصال ترانس جریان به دستگاه  10شکل 
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  استفاده از دستگاهراهنماي  : سومفصل 

 

 

  راهنماي استفاده از دستگاه

  29  .................................................................................................................................................................................................  یاصل صفحه با ییآشنا 3-1

  29  ................................................................................................................................................................................یاصل صفحه ثابت بخش 3-1-1

  30  ............................................................................................................................................................................  یاصل صفحه رییمتغ بخش 3-1-2
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  37  .......................................................................................................................................................................  موتور يزمانبند میتنظ يمنو 3-2-3

  38  ................................................................................................................................................................................  موتور توان میتنظ يمنو 3-2-4

  39  .........................................................................................................................................  ترمز و کالچ/  ضربه به مربوط ماتیتنظ يمنو 3-2-5

  40  ...................................................................................................................................................  يبند زمان يها سنسور ماتیتنظ يمنو 3-2-6

  FEEDER  ................................................................................................................................................................  41 انداز راه ماتیتنظ يمنو 3-2-7
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  56  ...........................................................................................................................................  کیاتومات يروانکار به مربوط اتیتنظم انجام 3-3-7

  57  ..........................................................................................................................................................................................  نیماش ياوپراتور يراهنما 3-4

  57  ..........................................................................................................................................................................  نیماش يکار حالت انتخاب 3-4-1

  59  ..............................................................................................................................................................................................  موتور يانداز راه 3-4-2

  60  ..............................................................................................................................................................................................  ها خطا تیریمد 3-4-3
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  LOG..........................................................................................................................................  62 در ها خطا و ها رخداد خچهیتار مشاهده 3-4-5
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  روشن نمودن دستگاه برای اولین بار
مجددا بررسی نمایید تا از آسیب دیدن  تمام اتصاالت راپیش از وصل نمودن برق دستگاه براي اولین بار    

ولت تغذیه  220فاز قطع بوده و صرفا برق  3ید برق ورودي دقت فرمای احتمالی دستگاه و ماشین جلوگیري شود.

ولت منبع تغذیه وصل باشد . پس از وصل نمودن برق دستگاه صفحه اصلی نمایش داده میشود.  24دستگاه و 

  ماشین میباشد. LOGصفحه اصلی دستگاه حاوي تمامی اطالعات ماشین , وضعیت خطا ها و همچنین 

  

  

  

  

  

  

 

 : صفحه اصلی دستگاه بعد از روشن شدن 11شکل 

مراجعه کرده  و تنظیمات دستگاه را انجام دهید . همچنین جهت تست  Menuبعد از روشن شدن دستگاه به 

وضعیت ورودي ها را بررسی کرده  و خروجی ها را به    Menu > In/ Out Testمدار بندي میتوانید از منوي 

  د .صورت دستی تغییر دهی
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 صفحه اصلی آشنایی با  1- 3

غییر تشکیل شده است . بخش ثابت حاوي ساعت , تاریخ و اطالعات تصفحه اصلی خود از دو بخش ثابت و م   

آیکن ھا نمایش و چند مولفھ دیگر را توسط گرافیکی میباشد که موقعیت شافت اصلی , حالت عملکرد ماشین 

اوت تشکیل شده است کھ ھر کدام حاوی اطالعات متفاوتی میباشد. صفحھ متف ٩میدھد. بخش متغییر اما از 

  استفاده نمایید. SETجھت تغییر صفحھ متغییر میتوانید از کلید 

 

 بخش ثابت صفحھ اصلی  ١-١-٣

 

 

  

 

 

 

 

 

  : نمایش تاریخ و ساعت 1

  اخطار وجود خطا -روشن یا خاموش بودن موتور  -: نمایش وضعیت شافت ماشین 2

  الت کاري ماشین به همراه و ضعیت فرمان ورودي:نمایش ح3

 : نشانگر پمپ روغن کاري  4

 

 

2

3

4
1

 ش ثابت صفحه اصلی: بخ12شکل 
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  بخش متغییر صفحھ اصلی  ٢-١-٣

 

 

  

 

 

 

 

 

  : بخش متغیر. 1

  انتخاب شده. صفحه: نام 2

صفحه مختلف تشکیل شده است که هر صفحه به صورت اختصاصی اطالعات خاصی را  9بخش متغیر از     

  ییر بخش از کلید هاي                و                استفاده نمایید.   نمایش میدهد.جهت تغ

  

  : STATUSصفحه 

  

STATUS  : وضعیت فعلی دستگاه  

MODE حالت کاري ماشین :  

STROKE RATE ( آنالین ) تعداد ضرب بر دقیقه :  

CT CURRENT ( آنالین ) جریان موتور :  

SYS ON TIME:  تابلو وصل شده است و دستگاه  مدت زمانی میباشد که برقHTI-1000A  .روش شده است  

FAULT COUNT .تعداد خطا ھای فعال را نشان میدھد :  

 

1

2

 : بخش متغییر صفحه اصلی13شکل 

SET
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  : COUNTERصفحه 

  

  در این صفحه تعداد ضرب هاي پرس در بازه هاي زمانی

  د. براي صفر کردن این مقادیرومختلف نمایش داده میش

  داد.میتوان از منوي تنظیمات این کار را انجام 

  

  : MOTORصفحه 

STAT  موتور به شرح زیر : وضعیت  

        ON DELTA روشن در حالت مثلث :  

         ON START روشن در حالت ستاره:  

        OFF خاموش :  

DIR  جهت چرخش موتور :  

LOADجریان مصرفی موتور :  

MAX حد اکثر جریان مجاز :  

  

   هاي                و                استفاده نمایید.   ار ها از کلیدبراي تغییر سرعت نمونه برداري در نمود

 

  :  CT-GRAPHصفحه 

  در این صفحه نمودار مصرف جریان موتور به صورت     

  بزرگتر و آنالین نمایش داده میشود. همچنین  حداکثر

  جریان تعریف شده به صورت خط چین قابل  مشاهده 

  میباشد.

 

   هاي                و                استفاده نمایید.   از کلید ا ت نمونه برداري در نمودار هبراي تغییر سرع
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  : CT-ANALYSصفحه 

  یک  موتور در  جریان مصرفی در این صفحه نمودار     

  شکل نمودار مذکورقابل مشاهده میباشد .  ضربیسیکل 

  ي ویل /اندازه فال  به نوع پرس / سرعت پرس / با توجه 

  نوع قالب و نهایتا نوع قطعه  متغیر میباشد ..

 Avrو   Peakجریان زنی میباشد . هاین نمودار حاوي اطالعات بسیار مهمی در باره عملکرد صحیح پروسه ضرب 

مقدار حداکثر و میانگین جریان مصرفی موتور را نمایش میدهند .. لذا با محاسبه مقدار بار تحمیلی به موتور در هر 

رب و همچنین تعداد ضرب در هر ساعت میتوان فشار میانگین بار روي موتور پرس را بررسی نمود و از حداکثر ض

از اعمال بار اضافه به موتور  OverLoadتوان با تنظیمات مربوط به  توان موتور استفاده نمود .همچنین می

تور بعد از ضرب اقدام به ایجاد خطا نموده و در این حالت سیستم بعد از مشاهده اضافه بار روي مو جلوگیري نمود.

  از ادامه عملکرد جلوگیري مینماید.

  

 

  : SENSORSصفحه 

S1 , S2  وضعیت سنسور هاي القایی :  

S1->S2 DELAY تاخیر زمانی سنسور مرگ باال به پایین :  

S1->S2 DELAY  باالبه  پایین: تاخیر زمانی سنسور مرگ  

S1->S1 DELAY  یک چرخش کامل: تاخیر زمانی  

  ( مقادیر زمانی اندازه گیري شده جهت تنظیم سیستم

  محافظ حساس به زمان استفاده میشوند )

LIGHT CURTAIN IS PASSED  :نشان دهنده وضعیت ورودي محافظ پرده نوري   
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   : TIMERSصفحه 

  

SYSTEM ON  مدت زمانی که سیستم فعال میباشد :  

MOTOR ON ر روشن میباشد: مدت زمانی که موتو  

TOTAL مجموع زمان روشن بودن موتور :  

S1->S2 DELAY تاخیر زمانی سنسور مرگ باال به پایین :  

S1->S2 DELAY تاخیر زمانی سنسور مرگ پایین به باال :  

S1->S1 DELAY تاخیر زمانی یک چرخش کامل :  

  استفاده میشوند ) محافظ حساس به زمان ( مقادیر زمانی اندازه گیري شده جهت تنظیم سیستم

  

  :  LOGصفحه 

  در این صفحه تاریخچه رویداد هاي ماشین ثبت میگردد.    

  ستون اول تاریخ , ستون دوم ساعت , ستون سوم مقدار شماره

  شمارنده و ستون آخر نوع رویداد را نشان میدهد.

  یک رویداد میتواند روشن یا خاموش شدن سیستم , روشن    

  بروز خطا, صفر شدن شمارنده و ... باشد. یا خاموش شدن موتور,

  و                استفاده نمایید.                   میتوانید از کلید هاي LOGبراي باال و پایین بردن لیست 

  

   : FAULTSصفحه 

  

E_OFF : از خارجقطع اضطراري  دریافت فرمان  

O_CURR  :خطاي افزایش بیش از حد جریان موتور  

O_LOAD : خطاي افزایش بیش بار موتور  

SEN خرابی در سنسور ها :  

TIM خطاي سیستم محافظ حساس به زمان :  

 LC_SAFETYفرمان قطع اضطراري توسط پرده نوري :  

24V  : ولت / افزایش مجموع جریان  15مشکل در تغذیه خروجی هاي دستگاه ( کاهش ولتاژ تغذیه به کمتر از

  آمپر  ) 6خروجی به بیش از 

VF خطاي سیستم محافظ حساس به زمان :  
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  منوي تنظیمات آشنایی با 2- 3

را فشار دهید منوي تنظیمات باز میشود. در صورت فعال بودن رمز منوي تنظیمات   هرگاه کلید                

آخرین  دقیقه پس از 5پیش از باز شدن منو کلمه رمز باید وارد شود. در صورتی که رمز صحیح باشد دستگاه تا 

  استفاده از منوي تنظیمات رمز را غیر فعال مینماید.

  

TIME/DATE منوي تنظیم ساعت و تاریخ : 

LUBRICATION تنظیمات مربوط به روانکاري : 

MOTOR TIMING تنظیمات زمان موتور :  

MOTOR POWER توان موتور : تنظیمات  

STROKE CLUTCH/BRAKE تنظیمات مربوط ضرب :  

TIMING SENSORS تنظیمات سنسور هاي القایی :  

  و سیستم محافظ حساس به زمان 

FEEDER CONTROLLER تنظیمات پالس فیدر : 

IN/OUT TEST مونیتور و تست ورودي ها و خروجی ها :  

 SECURITY OPTIONS رمز  : تنظیمات  

RESET TO DEFAULT بازگشت به تنظیمات کارخانه :  

RESET TOTAL COUNTERSشمارنده ها : صفر کردن تمام 

ABOUT SYSTEM درباره دستگاه : 

LOCK SYSTEM قفل کردن دستی دستگاه :  

   

MENU

 : اخطار  ⚠

 توصیه میگردد هرگز مقادیر تنظیمات دستگاه را هنگامی که موتور روشن است تغییر ندهید .   
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  و               برای انتخاب ھر فیلد استفاده نمایید.پس از ورود به هر یک از منو ها, از کلید هاي                -

را فشاردهید تا  فیلد مورد نظر به  حالت  چشمک زن دراید  و                 غییر مقدار هر فیلد ابتدا کلیدبراي ت -

پس از تنظیم مقدار مورد نظر توسط کلید هاي باال و پایین  مجددا کلید                فشار دهید تا اطالعات 

 ذخیره شود.

  د با هر بار فشردن کلید               تغییر کرده و ذخیره میشوند.میباش ON / OFFفیلد هایی که مقادیر آنها  -

   از کلید               یا              جهت بازگشت استفاده نمایید.  -

 

  

  منوی تنظیم ساعت و تاریخ ١-٢-٣

  

  پس از ورود به منوي تنظیم ساعت و تاریخ مقدار   

  و                هر یک از فیلد ها را میتوانید با کلید

  تنظیم نمایید.             

  

  

  تایید هر فیلد استفاده نمایید. کلید              براياز 

  انتخاب فیلد قبل استفاده نمایید کلید              براياز 
  

  

   از کلید                براي انصراف استفاده نمایید. 

 

  

SET

MENU

SET

MENU

SET

SET
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  کمنوی تنظیم روغن کاری اتوماتی ٢-٢-٣

صورت   4به  HTI-1000Aروغن کاري اتوماتیک در 

  قابل برنامه ریزي میباشد.

  بر پایه زمان 

 بر پایه تعداد ضربه 

 بر پایه زمان و تعداد ضربه 

       ممتد 

پروسه روانکاري اتوماتیک بدین شکل میباشد که اگر روانکاري برپایه زمان فعال باشد پس از گذر مدت زمانی     

بودن موتور عملیات روانکاري را انجام میدهد و پس از پایان عملیات روانکاري تایمر صفر میشود. مشخص از روشن 

همچنین اگر روانکاري بر پایه ضربه فعال باشد هرگاه تعداد ضربات انجام شده به عدد تعریف شده اي برسد پروسه 

دو فعال باشند هرکدام که زود تر به عدد روانکاري انجام میشود و مقدار شمارنده آن صفر میشود. در صورتی که هر

تنظیم نمایید MIN 0 مشخص خود برسند پروسه انجام میشود و هر دو صفر میشوند اگر میزان عدد تایمر را روي 

 پروسه روانکاري به صورت دائم انجام میشود.

 

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

TIMER MODE  ---  OFF  ---  --- حالت زمانی فعال سازي  

TIMER VALUE  360  120  10  زمان تاخیر بین هر نوبت روانکاري  دقیقه  

COUNTER 
MODE  

 ---  OFF   ---  ---  فعال سازي حالت شمارشی  

COUNTER 
VALUE 

  تعداد شمارش  تعداد  100  2000  10000

LUBRICATION 
TIME 

  مدت زمان روانکاري  ثانیه  2  60  600

COUNTER  ---   ---   ---  د ضرب هاي شمرده شدهتعدا  تعداد  

TIME  ---   ---   ---  زمان سپري شده بعد از آخرین روانکاري  ثانیه  

 : لیست تنظیمات منوي روانکاري 7جدول 
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 منوی تنظیم زمانبندی موتور ٣-٢-٣

مجهز به سیستم راه انداز  HTI-1000Aدستگاه     

ظیمات این منو موتور به روش ستاره مثلث میباشد. تن

جهت زمان بندي دقیق این پروسه انجام میشود. موتور 

در زمان شروع براي مدت زمان مشخصی به صورت 

ستاره راه اندازي میشود سپس به شکل مثلث 

موضع مداربندي میگردد. ( براي مشاهده نقشه ها به 

مراجعه نمایید ). همچنین حداقل زمانی جهت تخلیه انرژي انباشته  موتور دازان راه هاي کنتاکتور نصب 3- 2-1

سیب آ زانسانی ا يو تغییر جهت حرکت موتور درنظر گرفته شده است تا در صورت خطا Flywheelشده در 

دیدن ماشین جلوگیري شود. بدین صورت که پس از خاموش شدن موتور , سیستم پیش از سپري شدن زمان 

  معکوس را نمیدهد.  جهتبه اپراتور اجازه راه اندازي مجدد در   CW-CCW Delayده تعریف ش

درنظر گرفته شده تا اگر براي مدت زمان مشخصی از ماشین استفاده نشد ,  HTI-1000Aقابلیت دیگري در 

  موتور را خاموش نماید.

   

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

START TIME 120  20 5  زمان استارت الکتروموتور روي مدار ستاره یهثان  

CONTACTOR 
CHANGE 
SAFETY 
DELAY  

3000  400  100  
میلی 

 ثانیه

تاخیر زمانی بین خاموش شدن کنتاکتور مدار 

ستاره و روشن شدن کنتاکتور مدار مثلث جهت 

  پیشگیري از خطا

CW-CCW 
DELAY  

  ثانیه  20  120  1200
جه به ابعاد تاخیر تغییر جهت چرخش موتور با تو

Flywheel  

AUTO TURN 
OFF DELAY 

  دقیقه  10  30  120
خاموش شدن اتوماتیک پس از استفاده نشدن از 

  ماشین براي مدت زمان معین

 زمانبندي موتور: لیست تنظیمات منوي  8جدول 
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 موتور توانمنوی تنظیم  ٤-٢-٣

ه گیري جریان قابلیت انداز HTI-1000Aدستگاه     

موتور و مانیتورینگ آنالین آن را دارد. جهت استفاده 

استفاده شده را  CTاز این امکان ابتدا نسبت تبدیل 

 نصب 5- 1-2انتخاب نمایید ( براي اطالعات بیشتر به 

فه هاي مراجعه نمایید ). سپس مول جریان سنسور

   ایید.جریانی را تنظیم نم

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

CT RATIO 5:2000  5:200 5:5  نسبت تبدیل ترانس جریان استفاده شده ثانیه  

MAX 
CURRENT  

2000  20  1  
میلی 

 ثانیه

( ایجاد خطا در صورتی که جریان حد اکثر جریان 

  ثانیه از این مقدار تجاوز کند ) 2مصرفی براي بیش از 

MAX START 
CURRENT  

  حداکثر جریان هنگام راه اندازي   ثانیه  1  40  2000

MAX 
CURRENT  

< 2 SEC 
  دقیقه  1  45  2000

 حداکثر جریان لحظه اي مجاز  

  )ثانیه 2(کمتر از 

 موتور توان: لیست تنظیمات منوي  9جدول 

 

 میشوددرنگ شایان ذکر میباشد که تنظیمات مربوط به جریان در این قسمت منجر به ایجاد خطاي بال           

شود لذا در نظر داشته باشید مقادیر تنظیمات  مکانیکی خساراتکه در مواقعی ممکن است خود باعث ایجاد 

 همچنین مربوط به جریان را با توجه با حداکثر جریان هاي عبوري از موتور ها تحت تمام شرایط ممکن و

ضافه بار موتور را در بخش سیستم محافظت نسبت به توان خط انتقال انتخاب نمایید و تنظیمات مربوط به ا

نمایید . به عبارت دیگر تنظیمات فوق جهت  اعمالاز اضافه بار موتور که در صفحه بعد توضیح داده شده 

اتصال کوتاه در هنگام خرابی کنتاکتورها و موتور ایفاي نقش نموده براي جلوگیري از خرابی موتور  تشخیص

 استفاده نمایید. Overload Detectionیات اضافه بار باید از تنظم بدلیل
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منوی تنظیمات مربوط بھ ضربھ / کالچ  ٥-٢-٣

 و ترمز

در این منو تنظیماتی جهت باالبردن بهره وري کالچ      

کـت در  و ترمز و همچنـین تنظـیم حـداکثر  زمـان حر    

و تنظیمات مربوط به اضافه بار موتـور  حالت قالب بندي 

   وجود دارد.

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

CLUTCH/ BRAKE 
DELAY 

500  100 10  
میلی 

 ثانیه
  قطع کالچ تا وصل ترمزتاخیر زمانی بین 

BRAKE/ CLUTCH 
DELAY  

500  100  10  
میلی 

 ثانیه
  تاخیر زمانی بین قطع ترمز  تا وصل کالچ

JOG STEP MAX 
TIME  

1000  200  50  
میلی 

  ثانیه
  حداکثر زمان حرکت دستی در حالت قالببندي

OVERLOAD 
DETECTION 

---  OFF ---   فعال سازي واحد مراقبت اضافه بار موتور  

OVERLOAD PEAK 
CRNT  

  حداکثر جریان لحظه اي موتور در هر ضربه آمپر  2  100  2000

OVERLOAD AVR 
CRNT  

  حداکثر جریان میانگین موتور در هر ضربه  آمپر  2  100  2000

  تنظیمات مربوط به ضربه / کالچ و ترمز: لیست  10جدول 

   



  HTI-1000A User Manual 

www.HadronTavan.com 
40 

  

 ن بندیمنوی تنظیمات سنسور ھای زما ٦-٢-٣

سنسور هاي القایی عالوه بر ایجاد زمانبدي ضربه در     

ماشین و جلوگیري از ایستادن در نقاط مرگ پایین و 

   ایجاد مینماید تاحرکتی باال , الگوي زمان بندي 

HTI-1000A  بتواند خطاي زمانبندي ماشین را

 ,محاسبه کرده و درصورت انحرافی بیش از حد معین

 TIMING گزینه که در صورتی .ایجاد خطا نماید

CHECK  یا سیستم محافظ حساس به زمان فعال شده باشد مدت زمان برگشت شافت اصلی از سنسور مرگ پایین

 )S2  ) به سنسور مرگ باال (S1 مداوم اندازه گیري شده و با مقدار  صورت ) بهTIMING VALUE  .مقایسه میشود

ز زمان تعریف شده باشد سیستم ایجاد خطا نموده و ماشین را متوقف دلیلی زمان اندازه گیري شده بیش ا به هر

  میسازد.

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

TIMING CHECK ---  OFF ---  --- فعال سازي سیستم محافظ حساس به زمان  

TIMING VALUE  10000  400  200  
میلی 

 ثانیه

حداکثر تاخیر مجاز حرکت شافت از مرگ پایین 

  به مرگ باال

SENSOR TYPE  ---   N.O ---  ---   تنظیم نوع سنسور  

  سنسور هاي زمان بندي منوي : لیست تنظیمات 11جدول 

 

 

 

 

 

 

 

  

	TIMINGفیلد انتخاب مقدار مناسب براي  جهت     VALUE  دستگاه در از مقدار اندازه گیري شده توسط

منظور میتوانید ماشین را روي حالت اتوماتیک قرار دهید و پس از  بدیناستفاده نمایید.  هنگام ضربه زنی

را براي   	S2->S1گزینه  -> SENSORSبخش  ->شده در صفحه اصلی  استارت مقدار زمان اندازه گیري

را بدست آورید. سپس درصدي جهت خطا به آن اضافه نمایید  میانگینهده و مقداري اچند ضرب متوالی مش

 1حدود  دخروجی دار SPM 30و عدد نهایی را در سیستم تنظیم کنید. به عنوان مثال ماشینی که تقریبا 

حرکت از مرگ پایین به مرگ باال میشود. این عدد را به صورت دقیق اندازه گیري کرده ( به  ثانیه زمان صرف

 را تنظیم مینماییم. 1200درصد به آن اضافه کرده و عدد  10میلی ثانیه ) سپس  1100عنون مثال 

ورتی که خطاي د نمایند لذا در صاتوجه داشته باشید که قالب هاي مختلف میتوانند در این عدد تغییر ایج   

 را به روز نمایید. VALUE	TIMINGکمی درنظر گرفته اید میبایست بعد از هر بار قالب بندي مقدار 
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  FEEDERمنوی تنظیمات راه انداز  ٧-٢-٣

بیه شده تا امکانی تع FEEDERجهت راه اندازي     

 SINGLEیک پالس هماهنگ با ریتم ضربه در حالت 

به منظور تحریک ماشین   AUTOMATICو

FEEDER  ایجاد نماید . این پالس با تاخیر زمانی

معینی پس از مرگ پایین و با طول مدت زمان 

صی تولید میشود و قابلیت فعال یا غیرفعال سازي خمش

  دارد.

  توضیح  واحد  حداقل  مقدار اولبه  حداکثر  فیلد

FEEDER PULSE ---  OFF ---  ---  فعال سازي پالس تحریک کنندهFEEDER   

OFFSET DELAY  3000 100  1  
میلی 

 ثانیه

تاخیر پس از فعال شدن سنسور مرگ پایین تا 

  FEEDERخروجی محرك  سفعال شدن پال

PULSE 
DURATION  

5000   500 1  
میلی 

  ثانیه
  تنظیم طول پالس ایجاد شده 

 FEEDERپالس تنظیمات : لیست  12جدول 

 

S2

S2

FEEDER
t

Ofset Delay

Pulse Duration

 متناسب با سنسور مرگ پایین FEEDER: جدول زمانبندي ساخت پالس محرك  14شکل   
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 منوی تست ورودی ھا و خروجی ھا ٨-٢-٣

در این منو میتوانید مقادیر آنالین ورودي ها و     

خروجی ها را مشاهده نمایید . همچنین با شرط 

خاموش بودن ماشین میتوانید خروجی ها را به صورت 

مدار تابلو را اشکال یابی دستی تغییر وضعیت داده و 

 نمایید. 

  

 ظیمات رمز عبورنمنوی ت ٩-٢-٣

در صورت لزوم میتوانید براي دستگاه سطح     

قابلیت تنظیم  HTI-1000Aدسترسی ایجاد نمایید. 

دو رمز عبور مجزا را دارد. یکی براي تغییر حالت کاري 

هر یک ماشین. ودیگري براي ورود به منوي تنظیمات.

ا به صورت جداگانه قابلیت تنظیم و فعال یا ه زمراز 

  غیرفعال سازي دارند.

 

 

 

 

   

 10پشت دستگاه را به مدت  RESET در صورتی که رمز عبور دستگاه را فراموش کردید, کلید    

  )دستگاه پشت ياجزا 4-1را در قسمت (پشت دستگاه  RESET ثانیه فشار دهید. محل کلید

مشاهده فرمایید. دقت بفرمایید در این حالت تمام تنظیمات دستگاه به حالت تنظیمات کارخانه 

 بازمیگردد.
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 بازگشت بھ تنظیمات کارخانھ  ١٠-٢-٣

پس از انتخاب این گزینه سیستم از شما رمز عبور     

دستگاه را درخواست مینماید و سپس تمام تنظیمات 

دستگاه را بجز رمز عبور به تنظمیات کارخانه باز 

  میگرداند. 

 

 

 

 

 

 

 صفر نمودن شمارنده ھای کلی ١١-٢-٣

پس از انتخاب این گزینه سیستم از شما رمز عبور     

دستگاه را درخواست مینماید و سپس تمام شمارنده 

هاي کلی همچون شمارنده مجموع ضربه هاي پرس , 

  مجموع ساعات کاري موتور و ... را صفر مینماید.

 

 

   

 10پشت دستگاه را به مدت  RESETتی که رمز عبور دستگاه را فراموش کردید, کلید در صور    

  )دستگاه پشت ياجزا 4-1را در قسمت (پشت دستگاه  RESET ثانیه فشار دهید. محل کلید

حالت تنظیمات کارخانه مشاهده فرمایید. دقت بفرمایید در این حالت تمام تنظیمات دستگاه به 

 بازمیگردد.
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 درباره سیستم ١٢-٢-٣

از منوي اصلی  About Systemقسمت در     

مدل دستگاه / شماره  همچوناطالعاتی  به میتوانید

سریال / نسخه سخت افزار و نسخه نرم افزار و همچنین 

به اطالعات تماس شرکت سازنده  دسترسی داشته 

  باشید.

  

 قفل نمودن دستی سیستم ١٣-٢-٣

براي قفل نمودن  LOCK SYSTEMاز گزینه     

ده نمایید. دقت بفرمایید درصورتی که سیستم استفا

رمز عبور فعال باشد پس از یک بار ورود رمز سیستم 

براي اعمال تنظیمات مجدداً از کاربر درخواست رمز 

دقیقه بعد از آخرین استفاده از  5نمی نماید. اما اگر 

دیگر از منوي تنظیمات استفاده نشود مجددا سیستم 

سیستم قفل شود و براي ورود مجدد اپراتور بخواهد بالفاصله بعد از خروج از منو را قفل مینماید .. در صورتی که 

   از کاربر رمز عبور درخواست نماید میبایست هنگام خروج از منو از این گزینه استفاده نماید.
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 مات تنظیاعمال  3-3 

ه را مبتنی بر نیاز خود بروز نمایید. اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده مینمایید میبایست تنظیمات دستگا   

بعضی از تنظیمات مانند تنظمیات مربوط به توان موتور و زمان بندي بسیار کلیدي میباشند . برخی دیگر همچون 

تنظیمات مربوط به سطح دسترسی بسته به سلیقه نیاز کاربر تعریف میشوند . لذا میتوانید از پروسه  زیر جهت 

 فاده نمایید.تنظیمات اولیه مهم است

  

  تنظیمات اولیھ ١-٣-٣

  زیر ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم نمایید.پس از روشن نمودن دستگاه از طریق منوي   - 1 

MENU > TIME/DATE 

  .سپس دستگاه را به تنظیمات کارخانه بازگردانید . بدین منظور میتوانید از منوي زیر استفاده نمایید  -2

MENU > RESET TO DEFAULT 

سطح دسترسی تعریف شود میتوانید از منوي زیر  ,نیاز باشد براي ورودي به منوي تنظیماتکه در صورتی   -3

  رمز عبور منوي اصلی را فعال نموده 

MENU > SECURITY OPTIONS > CHECK MAIN PASSWORD = ON 

ا رمز عبور جدید ر MENU > SECURITY OPTIONS > SET MAIN PASSWORDو سپس توسط منوي 

 تعریف نمایید.

سطح دسترسی تعریف شود میتوانید از  ,تغییر حالت ماشین  نیاز باشد براي ورودي به منوي که در صورتی  -3

  را فعال نموده  تغییر حالت ماشینمنوي زیر رمز عبور منوي 

MENU > SECURITY OPTIONS > CHECK MODE PASSWORD = ON 

رمز عبور جدید را  MENU > SECURITY OPTIONS > SET MODE PASSWORDو سپس توسط منوي 

 تعریف نمایید.
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  و جریان خط انتقال توان تنظیمات مربوط بھ موتور انجام ٢-٣-٣

از مهمترین  تنظیمات موتور میباشد زیرا  HTI-1000Aیکی از مهم ترین تنظیمات مربوط به دستگاه         

آسیب هاي احتمالی میباشد . قبل از انجام تنظیمات درست وظایف این دستگاه حفاظت کامل از موتور دربرابر 

میبایست اطالعات کافی درباره ولتاژ / جریان و توان نامی موتور / جریان هاي لحظه اي در شرایط مختلف / زمان 

در حالت ستاره / سرعت کنتاکتور ها / حداکثر جریان شبکه انتقال / حد اکثر جریان قابل  Flywheelشارژ 

  سط شبکه انتقال توان و ... جمع آوري شده باشد .تحمل تو

زمان استارت موتور مرحله اول اعمال تنظیمات مربوط به زمان بندي موتور میباشد .. این تنظیمات شامل        

, ثانیه متفاوت میباشد)  60ثانیه تا  10معموال از  Flywheel که بسته به توان موتور و سایز ( در حالت ستاره

 هنگام تغییر جهت چرخش flywheelزمان تخلیه شارژ ,  ییر کنتاکتور از حالت ستاره به مثلثزمان تغ

  میباشد .زمان خاموش شدن اتوماتیک موتور و 

  پس از حصول اطمینان اطالع از مقادیر درست مقدایر زیر را در دستگاه تنظیم نمایید :

  : بر حسب ثانیه مقدار زمان استارت موتور درحالت ستاره -1

MENU > MOTOR TIMING >  START TIME 

  زمان تاخیر بین کنتاکتور ستاره و مثلت بر حسب هزارم ثانیه :  -2

MENU > MOTOR TIMING >  CONTACTOR CHANGE SAFETY DELAY 

  

  

  

  

  

   

این زمان جهت جلوگیري از ایجاد اتصال کوتاه در کنتاکتورها میباشد . همانطور که میدانید کنتاکتور ها بعد 

از دریافت دستور قطع مدت زمان کوتاهی تاخیر دارند تا مدار را کامال قطع نمایند و علت این موضوع ظرفیت 

اخل کنتاکتور میباشد . مقدار این تاخیر بسته به نوع کنتاکتور متفاوت میباشد حفظ مغناطیسی هسته فلزي د

 Switchیا  Turn of Timeکنتاکتور مورد نظر اطالعات مورد نیاز از جمله  Datasheetکه میتوانید از 

time .را مطالعه فرمایید 
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  هنگام تغییر جهت بر حسب ثانیه : FlyWheelزمان تخلیه  -3

MENU > MOTOR TIMING >  CC-CCW DELAY  

  

  

  

  

 

  : خاموش شدن اتوماتیک موتور بر حسب دقیقهزمان   -4

MENU > MOTOR TIMING >  AUTO TURN OFF  

 

 

 

   

مرحله دوم انجام تنظیمات مربوط به توان موتور میباشد . برخی از این تنظیمات همچون اندازه گیري جریان       

. این دسته محافظت ها جهت جلوگیري از لحظه اي منجر به ایجاد خطاي بالدرنگ و قطع برق موتور خواهند شد 

اتفاقاتی همچون اتصال کوتاه تعبیه شده اند و در حالت عادي نباید ایجاد شوند . اما دسته دومی از تنظیمات 

 در برابر اعمال بار بیش از توان موتور مربوط به محافظ بار مصرفی موتور میباشند که براي محافظت از موتور

ز محافظ ها نه به صورت بالدرنگ بلکه در پایان سیکل کامل ضربه ایجاد خطا مینماید و میباشند . این دسته ا

  عملیات به اپراتور داده نمیشود.ضمن خاموش کردن موتور اجازه ادامه 

  

  

جاد میشود . به عنوان مثال فرض این تاخیر تنها زمانی که موتور به جهتی مخالف آخرین جهت روشن شود ای

کنید موتور آخرین بار در جهت ساعت گرد در حالت حرکت بوده و خاموش میشود . مجددا در جهت پاد 

ساعت گرد ( جهت معکوس ) استارت میشود . در این حالت اگر حداقل به اندازه زمان تاخیر تنظیم شده از 

ور را روشن مینماید و در غیر این صورت تا زمان تنظیم خاموش شدن موتور گذشته باشد سیستم بالفاصه موت

 شده سپري شود موتور را درحالت خاموش نگاه میدارد سپس در جهت عکس موتور را استارت مینماید.

موتور روشن باشد و هیچ ضربه اي زده نشود موتور به صورت  AUTO TURN OFFاگر به میزان زمان 

 اتوماتیک خواموش خواهد شد



  HTI-1000A User Manual 

www.HadronTavan.com 
48 

  

و  0,85با فرض ضریب توان  .  در نظر بگیریمرا  اسب 20تن مجهز به یک موتور  200به عنوان مثال یک پرس 

  لت براي حالت مثلث خواهیم داشت:و 380ولتاژ خط 

= √3
���� × �(kW) 

√� × �� × �L−L(V)
 (A)I Line  

  در نتیجه :

= جریان موتور در ھر فاز در حالت مثلث √3
���� × ��(kW) 

√� × �.�� × ���(V)
  ≈ 46 (A) 

  
  و براي حالت ستاره خواهیم داشت :

= جریان موتور در ھر فاز در حالت ستاره
���� × �(kW) 

√� × �.�� × ���(V)
  ≈ 15.5 (A) 

 
آمپر باشد. از  16آمپر و در حالت ستاره حدود  46باید حدود  ثپس جریان نامی موتور در توان نامی حالت مثل

 3برابر و براي سوئیچ از حالت ستاره به مثلث حدود  6طرفی جریان استارت براي شروع از حالت سکون حدود 

 15,5*  8برابر جریان نامی حالت ستاره یعنی  8یا  7حد اکثر جریان استارت را باید برابر با برابر خواهد بود. لذا 

برابر  3آمپر درنظر بگیریم. از سوي دیگر جریان موتور در زمان تغییر وضعیت به حالت مثلث حدود  124معادل 

ان حالت مثلث را عددي باالتر آمپر خواهد بود که میبایست حد اکثر جری 150جریان نامی یعنی چیزي در حدود 

  آمپر در نظر گرفت . 200حدود 

  

  

  

  

  

 : خطارا  ⚠

دقت بفرمایید مقادیر اعالم شده صرفاً به عنوان مثال بیان شده و مقادیر واقعی بسته به نوع     

 موتور / نوع ماشین / میزان سالمت ماشین و ... متفاوت میباشد.
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 حال به صفحه تنظیمات باز میگردیم .. 

 

استفاده شده  CT. گام اول انتخاب ضریب تبدیل 1

براي قرائت جریان موتور میباشد .. اطالعات تکمیلی 

ذکر شده    جریان سنسور نصب 5- 1-2در بخش 

است. دقت بفرمایید ترانس جریان باید به نحوي انتخاب شود که عالوه بر اندازه گیري جریان هاي لحظه اي باال ( 

  ردار باشد.ودر زمان استارت ), هنگام اندازه گیري جریان در حالت عملکرد عادي از دقت کافی برخ

MENU > MOTOR POWER >  CT RATIO  

  .جریان موتور در زمان استارت ( حالت ستاره ) تنظیم نمایید ری. از منوي زیر مقاد٢

MENU > MOTOR POWER >  MAX START CURRENT  

  

  

  

  

  

  

ثانیه ) را از منوي زیر تنظیم  2. مقدار حداکثر جریان موتور ( ایجاد خطا در صورت مداومت جریان باال بیشتر از ٣

  نمایید.

MENU > MOTOR POWER >  MAX CURRENT 

 

   

چنانچه در تصویر مشاهده مینمایید دو تنظیم متفاوت براي حداکثر جریان موتور در حالت مثلث وجود دارد . 

 MAX. دقت بفرمایید میزان فیلد  MAX CURRENT<2 SECو دیگري  MAX CURRENTی یک

CURRENT  را باید باتوجه به جریان قابل تحمل توسط الکتروموتور انتخاب نمایید . خطاي جریان زمانی

خطاي  ثانیه از عدد این فیلد بیشتر باشد . اما براي ایجاد 2ایجاد میشود که جریان براي مدت زمانی بیش از 

را تنظیم نمایید . اگر جریان خط براي حتی یک لحظه  MAX CURRENT < 2 SECآنی باید مقدار فیلد 

 عاکتور ها را قطتو تمام کن نمودهاین فیلد بیشتر شود سیستم ایجاد خطا تعریف شده در کوتاه از مقدار 

 MAXام میشود و تنظیم براي حفاظت از موتور انج MAX CURRENTمینماید. توضیح آنکه تنظیم مقدار 

CURRENT <2 SEC .براي جلوگیري از آسیب هاي ناشی از اتصال کوتاه 
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حداکثر مقدار جریان لحظه اي خط ( ایجاد خطا بالفاصله بعد از تجاوز جریان از حد معین شده ) را از منوي  .۴

  زیر تنظیم نمایید.

MENU > MOTOR POWER >  MAX CURRENT < 2 SEC  

  

  

  

  

  

محرک ھای کالچ تنظیمات مربوط بھ  ٣-٣-٣

  / ترمز و محافظت از اضافھ بار موتور

سنگین تر رخی از ماشین هاي باز آنجا که     

مکانیسم مکانیکی ضربه زنی عالوه بر کالچ به ترمز 

خروجی  داراي یک HTI-1000Aمجهز شده اند , 

پس از دریافت فرمان  پنوماتیکیاختصاصی براي شیر برقی ترمز شافت اصلی میباشد. از طرفی سیستم هاي 

دو تنظیم جداگانه براي  از اینعملکرد داشته باشند . ممکن است تا حدود چند دهم ثانیه تاخیر تا اتمام پروسه

کالچ و  نخیر بین جدا شدن ترمز تا چسبانداتایین این تاخیر زمانی در نظر گرفته شده است که یکی براي ت

این تنظمیات صرفا براي ماشین هایی میباشد که دو دیگري تاخیر بین جداکردن کالچ تا چسباندن ترمز میباشد.

ي ضربه زنی دارند که یکی براي ترمز و دیگري براي کالچ میباشد. در اینگونه پرس ها انجام شیر برقی برا

, به  Flywheelتنظیمات مربوط به تاخیر بین کالچ و ترمز, عالوه  بر کاهش ارتعاشات ناشی از پتانسیل باالي 

مکانیسم کالچ و ترمز  از ه هایی ک ماشینباال بردن طول عمر لنت هاي ترمز و کالچ کمک بسزایی مینماید و در 

بهره میبرند ( بیشتر ماشین هاي موجود از این مکانیسم استفاده میکنند ) تنظیمات مربوط فنري و یک شیر برقی 

  د تا ماشین عکس العمل سریع تري داشته باشد.اقل میزان خود قرار داده شونبه تاخیر باید در حد

   

 : اخطار  ⚠

موتور استفاده نفرمایید . چرا ایجاد هر یک از  OverLoadاز تنظیمات فوق براي جلوگیري از     

د شد خطا هاي فوق منجر به خاموش شدن لحظه اي ماشین حتی در خالل سیکل ضربه زنی خواه

و امکان ایجاد خسارات مکانیکی همچون قفل شدن ماشین وجود خواهد داشت. جهت  

Overload Protection  از تنظیمات اختصاصی که بدین منظور درنظر گرفته شده و در بخش

 ح داده شده است استفاده نمایید.)توضیOver Load Protection يساز فعال 4-3-3بعد (
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  . زمان تاخیر فعال شدن فرمان ترمز بعد از فرمان قطع کالچ را از این منو تنظیم نمایید:1

MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  CLUTCH/BREAK DELAY  

  نظیم نمایید:.سپس زمان تاخیر فعال شدن فرمان ترمز بعد از فرمان قطع کالچ را از این منو ت٢

MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  BRAKE/CLUTCH DELAY  

 

 

 

  

  مقدار فیلد زیر را تغییر دهید. JOG. در مرحله بعد جهت تنظیم میزان حرکت ماشین در حالت ٣

  MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  JOG STEP MAX TIME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 توصیه : � 

اگر ماشین شما از سیستم تک شیر برقی کالچ و ترمز با مکانیسم بازگشت فنري استفاده میکند     

ظیم , عملکرد ماشین شما را بهبود نمقدار هر دو فیلد باال را روي حداقل تنظیم نمایید . این ت

 خواهد بخشید.

از عملکرد ماشین میباشد که معموال با عنوان حالت قالب بندي شناخته میشود.  یا دستی حالتی JOGحالت 

در نظر گرفته شده که فقط در زمان فعال بودن حالت  JOG Modeبدین منظور کلید اختصاصی حرکت در 

JOG Mode با هر بار فشردن این کلید رام پرس به اندازه محدود و مشخصی حرکت عمل مینماید .

. در ضمن در فیلد باال حداکثر لد باال تایین میشود مشخص میگردداندازه توسط زمانی که در فی مینماید. این

 فشرد.را براي مدت کوتاه تري  JOGکوتاه تر میتوان کلید براي حرکت این زمان مشخص میشود و میزان 

 توصیه : � 

ممکن است به زمان بیشتري درصورتی که زمان هاي تاخیر بین کالچ و ترمز را تعریف نموده اید     

 نیاز باشد تا عملکرد مطلوبی داشته باشد. JOGبراي کلید 
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  Over Load Protectionفعال سازی  ٤-٣-٣

     

جهت جلوگیري از تحمیل اضافه بار به الکترو موتور و ماشین تعبیه شده  OverLoad Protectionقابلیت     

به دالیل مکانیکی ( گاها الکتریکی ) همچون قرارگرفتن نادرست قطعه  است.  اضافه بار مشکلی است که معموال

به سرعت به  وجود امده و معموال  و ... به کشوییبیش از حد  بودن ر قالب , روغن کاري نادرست , سفتد

% را به 125ند اضافه بار ا. به عنوان مثال یک الکترو موتور در دماي معمول میتو نمیکندالکتروموتور آسیب وارد 

   ثانیه تحمل کنند. 10%  را تا 600مدت زیادي تحمل کند . همچنین بیشتر موتور ها میتوانند اضافه بار 

  

 

و ماشین از کار  شودافه بار به موتور الزامی وجود ندارد که به صورت لحظه اي خطا صادر لذا در صورت تحمیل اض

قابلیتی  HTI-1000Aامکان ایجاد خسارت را باالتر میبرد . به همین دلیل در  خود باز بایستد. چرا که این موضوع

ل ضربه زنی از ایجاد خطا نموده و وجود دارد که در صورت مشاهده تحمیل اضافه بار به موتور , بعد از اتمام سیک

  از ادامه کار ماشین جلوگیري مینماید. 

 

 

 

  

 : نمودار میزان تحمل اضافه بار الکتروموتور نسبت به زمان در دماي معمول 15شکل 

ه منزله اتمام یک باال ( نقطه صفر فرضی ) ب صفرهربار رسیدن شافت اصلی به نقطه  Autoدر حالت کاري 

در حالت اتوماتیک , پس از رسیدن ماشین به نقطه  OverLoadسیکل میباشد و در صورت ایجاد خطاي 

 باال و عبور از آن خطا صادر شده و ماشین متوقف میگردد. صفر
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بدین صورت میباشد که جریان موتور از ابتدا تا انتهاي یک سیکل  OverLoad Protectionواحد  عملکرد    

گین و حداکثر جریان باال ) میزان میان صفرکامل ضربه اندازه گیري میشود . در پایان سیکل ( هنگام عبور از نقطه 

موتور در سیکل سپري شده محاسبه شده و با میزان حداکثر هاي تعیین شده مقایسه میگردد . درصورتی که هر 

در صا OverLoadو جریان میانگین ) از مقدار متعارف تجاوز نماید خطاي  Peakیک از مولفه ها ( جریان 

  گردیده و ماشین خاموش میگردد.

  

  

  قرار دهید ONابتدا این قابلیت را از منوي زیر در حالت  OverLoad Protection . براي فعال سازي1

MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  OVERLOAD PROTECTION = ON 

  

) را از طریق منو هاي زیر  Avr) و حداکثر میانگین جریان مجاز (  Peakسپس میزان حداکثر جریان مجاز ( . 2

  تعریف نمایید.

MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  OVERLOAD PEAK CRNT  

MENU > STROKE/CLUTCH/BRAKE  >  OVERLOAD AVR CRNT 

 

 

 

 

 

   



  HTI-1000A User Manual 

www.HadronTavan.com 
54 

 

  فعال سازی محافظت بر مبنای زمان بندی ٥-٣-٣

 

    HTI-1000A  توسط سنسور هاي القایی عالوه بر ایجاد زمانبدي ضربه در ماشین و جلوگیري از ایستادن در

بتواند خطاي زمانبندي ماشین را محاسبه اال , الگوي زمان بندي حرکتی ایجاد مینماید تا   نقاط مرگ پایین و ب

فعال  TIMING CHECKکه قابلیت  کرده و درصورت انحرافی بیش از حد معین, ایجاد خطا نماید. در صورتی

شود مدت زمان برگشت شافت اصلی از سنسور مرگ 

به صورت )  S1) به سنسور مرگ باال (  S2پایین ( 

 TIMINGمداوم اندازه گیري شده و با مقدار 

VALUE  مقایسه میشود. به هر دلیلی زمان اندازه

گیري شده بیش از زمان تعریف شده باشد سیستم 

  ایجاد خطا نموده و ماشین را متوقف میسازد.

را که انتخاب مقداري انتخاب مقدار مناسب براي سیستم محافظتی مذکور از اهمیت ویژه اي برخوردار است . چ    

کمتر از مقدار مناسب موجب ایجاد خطا هاي پی در پی و عملکرد نادرست  ماشین شده و انتخاب مقدار بیشتر 

همچنین کارایی این قابلیت را از بین میبرد . لذا تاکید میشود مقدار این فیلد با دقت باالیی انجام شود و توجه 

  مختلف و قالب هاي مختلف متفاوت میباشد.گردد مقدار زمان هر سیکل در پرس هاي 

	TIMINGفیلد انتخاب مقدار مناسب براي  جهت     VALUE  دستگاه در از مقدار اندازه گیري شده توسط

منظور میتوانید ماشین را روي حالت اتوماتیک قرار دهید و پس از استارت  بدیناستفاده نمایید.  هنگام ضربه زنی

را براي چند ضرب   	S2->S1گزینه  -> SENSORSبخش  ->ه در صفحه اصلی مقدار زمان اندازه گیري شد

را بدست آورید. سپس درصدي جهت خطا به آن اضافه نمایید و عدد نهایی را  میانگینهده و مقداري امتوالی مش

ثانیه زمان صرف  1خروجی دارم حدود  SPMُ 30در سیستم تنظیم کنید. به عنوان مثال ماشینی که تقریبا 

 1100رکت از مرگ پایین به مرگ باال میشود. این عدد را به صورت دقیق اندازه گیري کرده ( به عنون مثال ح

  را تنظیم مینماییم. 1200درصد به آن اضافه کرده و عدد  10میلی ثانیه ) سپس 

 

  قرار دهید ONابتدا این قابلیت را از منوي زیر در حالت  TIMING CHECK. براي فعال سازي 1

MENU > SENSORS >  TIMING CHECK = ON 
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  را برابر با عدد اندازه گیري شده و محاسبه شده به روش باال تغییر دهید. TIMING VALUEسپس مقدار . 2

MENU > SENSORS >  TIMING VALUE  

  همچنین نوع سنسور هاي استفاده شده روي ماشین را تایین کنید .. 3

MENU > SENSORS >  SENSOR TYPE  

  

  Feederفعال سازی خروجی پالس فعال ساز  ۶-٣-٣

 

یک خروجی اختصاصی جهت فعال  HTI-1000Aدر صورتی که ماشین شما به فیدر اتومایتک مجهز است , در    

است . در صورت نیاز به فعال سازي از دستورالعمل زیر استفاده نمایید .  هدر نظر گرفته شد Feederسازي 

  FEEDER انداز راه تنظیمات منوي 7-2-3اره خروجی فعال ساز فیدر در بخش همچنین اطالعات تکمیلی درب

 مطالعه نمایید.

  قرار دهید ONرا از منوي زیر در حالت  FEEDER PULSEفیلد . براي فعال سازي ابتدا 1

MENU > FEEDER CONTROLLER >  FEDDER PULSE  

  

ن تاخیر در ایجاد پالس فعال ساز فیدر پس از عبور ماشین از نقطه مرگ پایین را توسط منوي سپس مدت زما. 2

  زیر تنظیم نمایید.

  MENU > FEEDER CONTROLLER >  OFFSET DELAY  

  همچنین مدت زمان ( عرض ) پالس مورد نظر را نیز از منوي زیر تنظیم نمایید.. 3

MENU > FEEDER CONTROLLER >  PULSE DURATION  
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  انجام تنظمیات مربوط بھ روانکاری اتوماتیک ٧-٣-٣

 

هاي روانکاري ازمهمترین عملیات هاي ماشین     

روشی هوشمندي  HTI-1000Aپرس میباشد . در 

براي کنترل خودکار روانکاري درنظر گرفته شده 

است. در این روش مادامی که موتور روشن است دو 

اندازه گیري میشود . مولفه زمان و تعداد ضربه ها 

در صورتی که هر یک زود تر به حد تعریف شده 

خود برسد پروسه روانکاري انجام میشود و شمارنده مخصوص روانکاري صفر میشود . شما قادر خواهید بود 

  سیستم روانکاري را در یکی از این دو حالت یا هردو  به صورت همزمان تنظیم نمایید. 

  قرار دهید. ONرا در حالت  TIMER MODEاري بر مبناي زمان فیلد روانک. براي فعال سازي 1

MENU >  LUBRICATION >  TIMER MODE = ON 

  سپس بازه هاي زمانی مدنظر جهت تکرار روانکاري را بر حسب دقیقه از طریق منوي زیر تنظیم نمایید. . 2

MENU >  LUBRICATION >  TIMER VALUE 

  قرار دهید. ONرا در حالت  COUNTER MODEر مبناي تعداد ضربه نیز فیلد روانکاري ب. براي فعال سازي 3

MENU >  LUBRICATION >  COUNTER MODE = ON 

  و حداکثر تعداد ضربه هاي مجاز بین هر روانکاري را بر حسب تعداد ضربه از طریق منوي زیر تنظیم نمایید. . 4

MENU >  LUBRICATION >  COUNTER VALUE 

  مدت زمان روشن بودن پمپ روانکاري را توسط فیلد زیر تنظیم نمایید ( برحسب ثانیه ). نهایتاً . 5

MENU >  LUBRICATION >  LUBRICATING TIME 
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  راهنماي اوپراتوري ماشین  4- 3

 انتخاب حالت کاری ماشین ١-٤-٣

  حالت در نظر گرفته است. 5براي ماشین هاي پرس ضربه اي  HTI-1000Aدستگاه    

 الت تک ضربی دو شستی ح 

 ( حالت دستی یک اوپراتوره ) 

  چهار شستیحالت تک ضربی 

 ( حالت دستی دو اوپراتوره ) 

 حالت تک ضربی پدال   

 حالت اتوماتیک  

  حالتJOG ( قالب بندي ) یا دستی  

  استفاده نمایید.              براي تغییر حالت ماشین از کلید قبل از هر بار استفاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MODE

 توصیه : � 

 لطفا قبل از تغییر حالت کاري دستگاه موتور را خاموش نمایید .    

سیستم از  MODEدرصورت فعال سازي رمز مربوط به تغییر حالت کاري, پس از فشردن کلید     

 صوص تغییر حالت کاري را درخواست مینماید.کاربر رمز مخ

دقت بفرمایید حالت کاري جدید درصورتی فعال میشود که سیکل آخرین حالت کاري فعال به     

رس پایین آورده شده باشد و حالت رام پ  JOGپایان رسیده باشد . به عنوان مثال اگر در حالت 

به نقطه صفر   JOGکاري را تغییر دهید , حالت کاري دستگاه پس از این که رام را توسط کلید 

 برگردانید فعال خواهد شد .
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 3حالت کاري ماشین عبارت است از نوع رفتار ماشین در عملکرد . در نگاهی کلی تر یک ماشین پرس در     

و حالت قالب بندي  Auto حالت کاري خودکار یا  , Singleحالت کاري تکی یا  :  حالت کاري میتواند قرار گیرد

  که در زیر به اختصار توضیح داده شده اند.  JOGیا 

  

:  عملکرد ماشین در حالت تکی بدین صورت میباشد که اپراتور در هر نوبت  یا تکی Singleاي کاري حالته. 1

حالت تکی در  3در مجموع   یک ضرب انجام میدهد و براي ضربه بعدي باید مجددا فرمان ضربه ایجاد نماید.

HTI-1000A   زمان )/ حالت پدال . در هر موجود میباشد . حالت دو شستی / حالت چهار شستی ( دو اپراتور هم

سه حالت مذکور اپراتور ملزم میباشد تا زمان عبور پرس از نقطه مرگ پایین دستان خود را روي شستی ها بفشارد 

شستی ) پیش از  4در حالت  2( و یا اپراتور  1( و یا پدال را بفشارد ). در صورتی که هر یک از انگشتان اوپراتور 

از روي شستی برداشته شود ماشین از حرکت باز می ایستد. همچنین پس از اتمام عبور از نقطه مرگ پایین 

سیکل هر ضرب اپراتور ( یا اپراتور ها ) ملزم میباشد هردو انگشت خود را از روي شستی ها برداشته و مجددا 

و در غیر این . همچنین اپراتور ملزم میباشد هر دو شستی را به صورت هم زمان بفشارد  شستی ها را بفشارد )

صورت ضربه اي انجام نمیشود. شرایط فوق جهت هرچه باالتر بردن امنیت جانی اپراتور و پیشگیري از خسارات 

  جانی ناشی معمول از خطاي اپراتور طراحی شده است.

  

و قالب هاي  Feeder:  حالت اتوماتیک معموال در پرس هاي مجهز به  ) Auto Mode(   اتوماتیک حالت. 2

Progressive   1تی اپراتور شس 2کاربرد دارد. در این حالت کاري ماشین پس از یک بار ضربه زدن توسط  ,

  ضربه هاي منظم مینماید و با فشردن هر یک از کلید هاي اوپراتور یک یا دو از حرکت باز میایستد. تولید شروع به

  

استفاده  JOGست از شستی مخصوص :  در این حالت کاري میبای یا قالب بندي ) JOG(   دستی حالت . 3

ماشین به اندازه تعریف شده ( که عموما یک جابجایی کوچک میباشد )  JOGنمود. پس از هر بار فشردن کلید 

  براي مدت کوتاه تر , مقدار جاججایی کمتري ایجاد نمود. JOGحرکت مینماید . همچنین میتوان با فشردن کلید 
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  راه اندازی موتور ٢-٤-٣

)  MOTOR ONد از انتخاب حالت کاري مناسب از شستی مخصوص راه انداز موتور ( متصل به ورودي بع    

جهت راه اندازي موتور استفاده نمایید. موتور بالفاصله در حالت ستاره شروع به حرکت کرده و پس از سپري 

اپراتور میتواند شروع به ثانیه  5نمودن زمان استارت به حالت مثلث تغییر وضعیت میدهد و پس از سپري شدن 

  استفاده از ماشین نماید.

, سیستم وارد حالت خطا خواهد شد  MOTOR ONاگر هریک از شرایط زیر برقرار نباشد بعد از ارسال فرمان    

  و موتور روشن نمیشود.

  

  قطع باشد ) Emergency offخاموش باشد. ( یعنی مسیر  EMERGENCYاگر ورودي  -1

  خاموش باشد .( یعنی فرمان تایید از واحد کنترل فاز صادر نشده باشد) V Faultاگر ورودي  -2

  ولت باشد ) 15) کمتر از  Vin +24اگر ولتاژ تغذیه خروجی ها (  -3

  آمپر باشد. 6اگر بعد از وصل هریک از خروجی ها جریان مصرفی مجموع خروجی ها بیش از -4

  

 Over Currentیا همان  O_CURRجاز تجاور کند خطاي همچنین درصورتی که جریان مصرفی موتور از حد م

  رخ داده و موتور خاموش میگردد.

  

  

  

  

از صفحه اصلی میتوانید از وضعیت موتور و شکل نمودار  CT-GRAPHو  MOTORهمچنین با مراجعه به بخش 

  جریان مصرفی اگاه شوید.

تم به صورت اتوماتیک بعد از کامل شدن میتوانید موتور را خاموش نمایید. سیس MOTOR_OFFبا فشردن کلید 

    یک سیکل کامل اقدام به خاموش کردن موتور مینماید.
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  مدیریت خطا ھا     ٣-٤-٣

  خطا در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل میباشد : 8در مجموع  HTI-1000Aدر دستگاه         

1 .E_OFF  یا خطايEmergency Off این :

د و زمان رخ میدهد که خطا منشا خارجی دار

. بسته به هر دلیلی قطع شود Emergencyورودي 

را  Emergencyبه طراحی هاي مختلف مسیر 

کال یابی مختلف و کلید هاي شمیتوان به منابع ا

  قارچی وصل نمود.

2 .O_CURR  یا خطايOver Current :  این خطا زمانی رخ میدهد که جریان مصرفی موتور از حد بیشین

بور نماید و روشن ماندن موتور به منزله آسیب خطرناك به تابلو / موتور و شبکه انتقال باشد. در صورت مجاز ع

 به مربوط تنظیمات انجام 2-3-3( توضیح بیشتر در  وقوع این خطا موتور به صورت بالدرنگ خاموش میشود.

  ) توان انتقال خط جریان و موتور

3 .O_LOAD  یا خطايOver Load :  این خطا زمانی رخ میدهد که جریان مصرفی به اندازه اي باال رود که

(  .بعد از پایان آخرین سیکل ضربی خاموش میشودبراي سالمتی موتور خطرناك باشد. در صورت وقوع این خطا 

  ) Over Load Protection زيسا فعال 4- 3-3توضیح بیشتر در 

4 .SEN  یا خطايSensor :  خطاي سنسور تنها زمانی رخ میدهد که سنسور ها خارج از پیشبینی سیستم

  خروجی تولید کنند که معموال به معناي خرابی سنسور میباشد.

5 .TIM  یا خطايTIMING CHECK : پایین  این خطا زمانی رخ میدهد که ماشین پس از عبور از نقطه مرگ

  ) بندي زمان مبناي بر محافظت سازي فعال 5-3-3در زمان مقرر به نقطه مرگ باال باز نگردد( توضیح بیشتر در 

6  .LC / SAFETY :  خطايLight Curtain  یاSafety  زمانی رخ میدهد که هنگام انجام سیکل ضربه زنی

همچون پرده نوري مانعی را تشخیص دهند که به منزله ورود دست اپراتور یا شئ  Safetyیکی از سیستم هاي 

  خارجی به محدوده قالب میباشد . این خطا به سرعت موتور را خاموش و کالچ را قطع و ترمز را درگیر مینماید.
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7  .V24 :  خروجی هايHTI-1000A برقی ها / رله توسط تغذیه خارجی انرژي مورد نیاز جهت راه اندازي شیر

ها و کنتاکتور ها را تامین مینماید . درصورتی که ولتاژ این تغذیه از حد معمول کاسته شود امکان ایجاد خطا در 

به صورت اتوماتیک ولتاژ و جریان  HTI-1000Aعملکرد و همچنین آسیب دیدن دستگاه بسیار باال میباشد . لذا 

کاهش ولتاژ و یا افزایش جریان مصرفی اقدام به قطع پروسه و خطوط خروجی را مانیتور مینماید و در صورت 

  مینماید. V24ایجاد خطاي 

8  .VF  یاVoltage Fault:  یک ورودي اختصاصی با نامV Fault  در دستگاه وجود دارد که از تجهیزات کنترل

. دریافت میگردد . کیفیت برق ورودي همچون المان هاي اندازه گیري ولتاژ خط / هارمونیک / توالی فاز و..

درصورتی که به هر دلیل کیفیت برق ورودي موتور توسط المان هاي مذکور تایید نگردد دستگاه اقدام به ایجاد 

  خطا و قطع برق موتور مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

.  

   

پس از هربار ایجاد خطا پروسه کاري متوقف خواهد شد و موتور از حرکت باز می ایستد . براي استارت     

خطا ها را پاك نمایید . در غیر این صورت موتور مجدداً روشن نخواهد                لید مجدد ابتدا توسط ک

 شد. توجه بفرمایید براي پاك شدن خطا ها میبایست تمام خطا ها برطرف شده باشند .

RESET
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  استفاده از پرده نوری و سایر سیستم ھای محافظتی ٤-٤-٣

ي در صورتی که تمایل به استفاده از سنسور ها   

 LC_SAFETYمحافظتی دارید , یک ورودي با عنوان 

 LC_SAFETYبدین منظور در نظر گرفته شده . ورودي 

) میتواند به Normally Closed با منطق معکوس (

یک یا چند سنسور امنیتی متصل شده و از خسارات 

ناشی از خطاي انسانی جلوگیري نماید. عملکرد ورودي 

LC_SAFETY ه مادامی که سنسور ها حضور یک جسم خارجی همچون دست اپراتور را بدین صورت میباشد ک

نمیشود. همچنین درصورتی که هنگام انجام  هدرون قالب محدوده خطرناك تشخیص دهند اجازه انجام ضربه داد

ایجاد شده و عملیات متوقف  LC_SAFETYسایی شود خطاي مربوط به احضور جسم خارجی شن , عملیات

 میگردد.

  LOGه تاریخچھ رخداد ھا و خطا ھا در مشاھد ٥-٤-٣

مورد درون حافظه  200قابلیت ثبت کردن تمام رویداد ها تا  HTI-1000Aیکی از برجسته ترین قابلیت هاي     

دستگاه میباشد. این رویداد ها شامل تمام خطا ها / روشن یا خاموش شدن دستگاه / صفر شدن شمارنده ها و ... 

               همچنین از کلید هاي       مراجعه کنید .  LOGریخچه رویداد ها از صفحه اصلی به قسمت میباشد. جهت مشاهده تا

  جهت تعویض صفحه استفاده نمایید.               و .             

  

ستون اول تاریخ رویداد / ستون دوم ساعت روي  

داد / ستون سوم اطالعات رویداد و ستون آخر 

  را نمایش میدهد.عنوان رویداد 
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  رفع اشکال / تعمیرات / نگه داري:  چهارمفصل 

  

 

 

 

 رفع اشکال / تعمیرات / نگاه داري 

  HTI-1000Aدستگاه 
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  سواالت متداول 1- 4

    

  میتوان براي ماشین هاي هیدرولیک هم استفاده نمود ؟ HTI-1000Aآیا از    :1سوال 

  ماشین ها پرس ضربه اي بهینه شده است .  براي HTI-1000Aخیر . دستگاه    پاسخ :

  چقدر میباشد؟ HTI-1000Aعمر مفید دستگاه    :2سوال 

درصورتی که شرایط روطوبت , دما و گرد وخاك در حد تایین شده باشد و همچنین اصول مراقبت و    پاسخ :

ح خود ادامه خواهد داد . تنها  نگهداري از دستگاه رعایت شود معموال دستگاه تا پایان عمر ماشین به عملکرد صحی

مورد مصرفی برچسب پلی کربنات روي پنل میباشد که همچون دیگر محصوالت الکترونیکی بعد از استفاده مکرر 

  ممکن است آسیب ببیند که قابل تعویض میباشد. 

  ؟ ه نمود ولت هم استفاد 220آیا میتوان از خروجی هاي دستگاه براي راه اندازي رله یا بوبین    :3سوال 

  ولت مستقیم میباشند .  24به هیچ وجه / تمام خروجی ها از نوع فرمان و    پاسخ :

  ؟خروجی ها تا چه جریانی را میتوانند هدایت کنند   :4سوال 

هریک از خروجی ها براي تحمل جریان باال در حد راه اندازي مستقیم شیر  برقی و .. طراحی شده ولی    پاسخ :

  آمپر تجاوز نکند .  6جریان مصرفی به باالتر از حد سعی شود مجموع 

خروجی هاي دستگاه و سوختن شیربرقی و ایجاد اتصال آیا در صورت اتصال مستقیم شیر برقی به    :5سوال 

  کوتاه , دستگاه آسیب می بیند  ؟

ت شده اند و در ثر جریان قابل تحمل محافظدر حالت معمول خیر . خروجی هاي دستگاه از نظر حد اک   پاسخ :

و  Clutchصورت تجاوز جریان مصرفی خطا ایجاد نموده و خروجی ها را قطع مینماید. همچنین خروجی هاي 

Brake  از ماسفتIRF4905 .استفاده شده که توان تحمل جریان هاي بسیار باالتر را دارد  

ولت برسد دستگاه  275االتر از اگر تغذیه ورودي دستگاه براي چند لحظه افزایش پیدا کند و به ب   :6سوال 

  ؟ آسیب میبیند

درصورتی که مدت زمان افزایش ولتاژ بسیار کم و در حد چند صدم ثانیه باشد هیچ اتفاقی نمی افتد و در  پاسخ :

   در هردوحالت دستگاه آسیب نمیبیند. .غیر اینصورت فیوز داخل دستگاه میسوزد 
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  ؟ تعویض شود آیا باتري ساعت دستگاه باید   :7سوال 

باتري دستگاه از نوع شارژي میباشد و  نیازي به تعویض ندارد . البته درصورت گذشت سال ها از خیر .    پاسخ :

 10در حالت معمول باتري ساعت میبایست تا  .سال ) کارایی باتري کاهش پیدا میکند  6خرید دستگاه ( بیش از 

  ایست تعویض شود.سال میب 10بعد  سال عملکرد صحیح داشته باشد.

  ؟تاریخ و ساعت دستگاه بنا به تاریخ شمسی طراحی شده آیا    :8سوال 

عت و تاریخ رسمی ایران با محاسبه سال کبیسه منطبق بر سا HTI-1000Aبله . سیستم ساعت و تاریخ    پاسخ :

  .  و ماه هاي ایرانی میباشد

  ؟د رویداد را ثبت مینماید حداکثر چه تعدا LOGسیستم ثبت رویداد ها  یا    :9سوال 

  . رویداد  200در حالت پایه    پاسخ :
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  رفع اشکال : 2- 4
 

  دستگاه روشن نمیشود / صفحھ نمایش تاریک میباشد و کلید ھا کار نمیکنند . ١-٢-۴

در این حالت یا برق ورودي دستگاه قطع میباشد و یا فیوز داخلی دستگاه سوخته است .پس از  رفع اشکال :

در صورت برطرف نشدن اشکال با شرکت  VAC 220ولت در ورودي هاي  220حصول اطمینان از حظور برق 

  هادرون توان تماس بگیرید.

  .در روشن شدن صحیح موتور مشکلی وجود دارد  ٢-٢-۴

قطع میباشد  یا اینکه زمین مشترك کل ورودي ها  دستگاهموتور به ورودي  یا استاپ : فرمان استارت 1حالت 

  قطع شده .

ابتدا از صحت اتصاالت داخل تابلو اطمینان حصول فرمایید و در صورت عدم برطرف شدن اشکال  رفع اشکال :

  کلید هاي فرمان را تعویض نمایید.

ممکن است خروجی هاي دستگاه به کنتاکتور ها دچار قطعی باشد. درصورتی که هریک از کنتاکتور   : 2حالت 

  موتور با مشکل مواجه میشود . ها قطع شود عملیات استارت

حصول فرمایید و در صورت عدم برطرف شدن اشکال ابتدا از صحت اتصاالت داخل تابلو اطمینان  رفع اشکال :

   رله هاي فرمان و نهایتا کنتاکتور ها را بررسی و تعویض نمایید

  خصی  موتور را روشن نمیکنند.: اگر ماشین را در جهت معکوس راه اندازي مینمایید دستگاه تا زمان مش 3حالت 

موتور به صورت اتوماتیک استارت  Flywheelپس از سپري شدن زمان تعریف شده براي تخلیه  رفع اشکال :

  میشود.

  

  .خطا ایجاد میشود , بھ محض صدور فرمان استارت موتور  ٣-٢-۴

  وشن میشود ).در نمایشگر ر V24: تغذیه خروجی ها قطع میباشد ( در این حالت خطاي  1حالت 

ابتدا از صحت اتصاالت مربوط به تغذیه حصول اطمینان نمایید در صورت رفع نشدن مشکل منبع  رفع اشکال :

  تغذیه را بررسی نمایید.
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  ).در نمایشگر روشن میشود  E_OFFفعال میباشد ( در این حالت خطاي  EMERGENCY : ورودي  2حالت 

  ارچی را بررسی نمایید . سپس  اتصاالت را بررسی نمایید.ابتدا وضعیت کلید ق رفع اشکال :

  

  

  

  در نمایشگر روشن میشود ). V24: یکی از خروجی ها اتصال کوتاه میباشد ( در این حالت خطاي  3حالت 

ابتدا اتصاالت مربوط به تمام خروجی ها را بررسی نمایید در صورت برطرف نشدن ایراد سالمت رله  رفع اشکال :

  ر برقی ها را بررسی نمایید .ها و شی

  در نمایشگر روشن میشود ). O_CURR: خطاي جریان ایجاد میشود ( در این حالت خطاي  4حالت 

ایجاد این خطا خود میتواند متاثر از چند دلیل باشد . عموما علت ایجاد این خطا درست تنظیم  رفع اشکال :

 اه ابتدا مدار موتور و فرمان را به دقت بررسی نمایید سپسد. اما قبل از استارت مجدد دستگنشدن دستگاه میباش

  )توان انتقال خط جریان و موتور به مربوط تنظیمات انجام 2-3-3( اطالعات بیشتر در موارد ذیل را بررسی نمایید.

  جریان استارت به اندازه درست تنظیم شده باشد . حداکثر 

 ثر جریان موتور به اندازه درست تنظیم شده باشد.حداک 

 .زمان تعویض کنتاکتور ستاره به مثلت با نوع و اندازه کنتاکتور مطابقت داشته باشد 

 ) نسبت تبدیل ترانس جریان CT  .به درستی تنظیم شده باشد ( 

 

  

  

   

گاهی اوقات خط تغذیه به درستی وصل شده است و منبع تغذیه هم سالم میباشد اما مشکل قدرت منبع 

یباشد . برخی ازمنبع تغذیه هاي بی کیفیت و یا ضعیف تر از حد نیاز هنگام جریان کشی افت ولتاژ تغذیه م

 ولت برسد سیستم ایجاد خطا مینماید. 15دارند . درصورتی که ولتاژ تغذیه به کمتر از 

منطق معکوس دارد بدین معنا که زمانی که ورودي قطع شود خطاي  EMERGENCYدقت بفرمایید ورودي 

E_OFF  ایجاد میگردد. به عبارت دیگر حالت عادي وروديEMERGENCY حالتی میباشد که ورودي برق

 داشته باشد.

یکی از کنتاکتور ها یا موتور از سالمت الزم  است اگر بعد از بررسی موارد فوق مشکل برطرف نشد ممکن

 برخوردار نباشند.
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  . موتور روشن میشود اما ضربھ زده نمیشود ۴-٢-۴

  .ن درست تنظیم نشده استحالت کاري ماشی:  1حالت 

همان طور که میدانید براي هر حالت کاري ورودي فرمان مجزایی وجود دارد . به عنوان مثال  رفع اشکال :

و پدال بی تاثیر میباشد . حالت کاري ماشین را منطبق با  JOGورودي مربوط به حالت دو شستی در حالت هاي 

  ). ماشین کاري حالت انتخاب 1-4-3نیاز خود تنظیم نمایید ( اطالعات بیشتر در 

  : ورودي هاي مربوط به فرمان ضربه زنی قطع میباشد یا شستی ها خراب هستند. 2حالت 

تی ها شسابتدا مسیر اتصاالت و مداربندي صحیح را بررسی نمایید. سپس از عملکرد صحیح  رفع اشکال :

  ید .اطمینان به عمل آور

  .مل نمیکندعشیر برقی فعال سازي کالچ :  3حالت 

ابتدا اتصاالت را بررسی نمایید . درصورتی که مشکل از مدار نباشد به احتمال زیاد شیربرقی یا  رفع اشکال :

  بوبین شیربرقی آسیب دیده اند.

  

  . پس از یک بار ضربھ زدن و رسیدن بھ نقطھ مرگ باال ماشین نمی ایستد ۵-٢-۴

  : سنسور مرگ باال درست عمل نمیکند. 1 حالت

ابتدا اتصاالت سنسور را بررسی نمایید و از وجود تغذیه مناسب اطمینان حاصل فرمایید. سپس  رفع اشکال :

  فاصله درست سنسور از محل نصب را بررسی نمایید. 

  : نوع سنسور درست انتخاب نشده است . 2حالت 

بودن سنسور ها  N.Oیا  N.Cباشند . همچنین  PNPوع ترانزیستوري و سنسور ها حتما باید از ن رفع اشکال :

 بندي زمان هاي سنسور تنظیمات منوي 6-2- 3باید از منوي تنظیمات سنسور انتخاب شود . اطالعات تکمیلی در 

  .القایی هاي سورسن اولیه تنظیم و نصب 4-1-2و 
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  . ماشین پس از ھر ضربھ قبل از رسیدن بھ نقطھ مرگ باال خطا تولید میکند ۶-٢-۴

اگر تنظیمات سیستم محافظت بر مبناي زمانبندي به درستی انجام نشده باشد این مشکل بوجود  رفع اشکال :

الح کنید. ( اطالعات بیشتر در رفته و تنظیمات را اص TIMING SENSORSخواهد آمد. لذا به منوي تنظیمات 

 ) بندي زمان مبناي بر محافظت سازي فعال 5- 3-3

  

  . عمل روانکاری انجام نمیشود ٧-٢-۴

  : خروجی پمپ روانکاري درست عمل نمیکند. 1حالت 

وانکاري اطمینان حاصل فرمایید. ابتدا اتصاالت را بررسی نمایید . سپس از صحت موتور پمپ ر رفع اشکال :

  همچنین ممکن است مشکلی از خط انتقال روغن بوجود آمده باشد.

  : تنظیمات روانکاري اتوماتیک به درستی انجام نشده است. 1حالت 

درصورت غیرفعال بودن تنظیمات روانکاري اتوماتیک , روانکاري اتوماتیک را فعال نموده و تنظیمات  رفع اشکال :

 روانکاري به مربوط تنظمیات انجام 7-3-3سته به نیاز ماشین تغییر دهید . ( اطالعات تکمیلی در آن را ب

  ). اتوماتیک کاري روغن تنظیم منوي 2- 2-3و  اتوماتیک

  

را بارگذاری  backupفظھ میدھد و اطالعات دستگاه در ھربار روشن شدن خطای حا ٨-٢-۴

  .میکند

اگر باتري ساعت دستگاه خراب شود پس از قطع شدن برق دستگاه ساعت بهم میریزد و حافظه  رفع اشکال :

دستگاه پاك میشود . به همین دلیل خطاي حافظه گرفته شده و اطالعات نسخه پشتیبان روي دستگاه بازیابی 

کال باید باتري قابل شارژ داخل دستگاه تعویص شود . براي اطالعات بیشتر با شرکت میشود . براي رفع این اش

 هادرون توان تماس بگیرید.
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  شرایط نگهداري از دستگاه  : 3- 4

 

 

  درجه سانتی گراد میباشد. 0و باالي  40بهترین طول عمر دستگاه در دماي کاري زیر 
  

  درصد میباشد. 10دستگاه رطوبت زیر بهترین رطوبت محیطی براي افزایش طول عمر 
  

  ولت افزایش پیدا نکند. 275هرگز ولتاژ تغذیه دستگاه از 
  

 Line Filterدر مواردي که برق ورودي داراي هارمونیک و ریپل باال میباشد توصیه میشود از  

  استفاده شود.
  

  ولت و ولتاژ متناوب به ورودي ها وصل نکنید . 30هرگز ولتاژ بیش از 
  

هرگز پنل دستگاه را با مواد حالل همچون گازوئیل و الکل تمیز نکنید . این مواد باعث از بین رفتن 

شفافیت پنل و درمواردي شکستن پنل  و نفوذ مواد حالل به داخل دستگاه و آسیب دیدن صفحه 

  نمایشگر خواهد شد.
  

  به دستگاه ضربه وارد نکنید.
  

ایید که کمترین میزان حرارت و نویز هاي حاصل از ادوات قدرت دستگاه را به شکلی در تابلو نصب نم

  را تحمل نماید.
  

لرزش موجب آسیب دیدن دستگاه به مرور زمان خواهد شد. نصب دستگاه در تابلو هایی که لرزش 

  هاي دائمی و شدید دارند موجب آسیب دیدن در طوالنی مدت خواهد شد.
  

موجب ازبین رفتن شفافیت پنل میشود . ترجیحا از دستمال نرم تمیز نمودن پنل دستگاه با اشیاء زبر 

  و نم دار براي تمیز نمودن پنل استفاده نمایید.
  

  برخورد اشیائ نوك تیز با پنل باعث پارگی پنل خواهد شد.
  

و با بخش  درصورت بروز اشکال هرگز از تعمیرکاران متفرقه براي تعمیر دستگاه استفاده نفرمایید

روز با تکنولوژي  HTI-1000A. دستگاه ز فروش شرکت هادرون توان تماس بگیریدخدمات پس ا

طراحی شده و در صورت ناآگاهی تعمیرکاران متفرقه عواقب هرگونه آسیب به دستگاه و ماشین خارج 

  از مسئولیت شرکت هادرون توان خواهد بود.
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