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 درباره هایپر صنــعت فـامـــکو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا 

نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی ب

ــت . ــف اس ــای مختل ــه ه ــدد در زمین ــای متع ــی از موفقیته ــمار آن، حاک ــتریان بیش ــالها و مش ــن س ــوابق ای ــه س ــد ک می باش
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.

اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجــات صنعتی در 
داخل و خارج از کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از کارگــروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تالش برای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 
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درباره ال اس

مقدمه

ارائه دهنده ی  شرکت LS در سال 1974 در کشور کره تأسیس شد و در حال حاضر 3500 کارمند دارد. این شرکت 
سیستم ها و اتوماسیون در حوزه ی برق، شبکه های هوشمند و سیستم های فتوولتائیک است. همچنین به مشتریان 

خود در سراسر جهان محصوالتی با باالترین کیفیت و نوآوری سبز سازگار با محیط زیست را ارائه می دهد.
LG فعالیت می کرد، در سال 2005 این  در 30 سال گذشته، شرکت LSIS تحت گروهی با نام سیستم های صنعتی 
گروه از گروه LG جدا شد و تحت گروهی با نام گروه LS به کار خود ادامه داد. خدمات این شرکت شامل سیستم های 
جریان مستقیم ولتاژ باال و شبکه های هوشمند مانند AMI و EMS است. همچنین به عنوان اولین شرکت فتوولتائیک 
در کره، اولین ماژول PV یا فتوولتائیکی که بر روی سطح آب نصب می شود را تولید کرده است، که این محصول با ارائه 

ی مؤلفه های سبز نوآورانه، به شدت به کاهش اثر کربن در جهان کمک می کند.
 این شرکت در شهرهای شانگهای، پکن، گوانگژو، چینگدائو، چنگو، سنگ یانگ، جینان، توکیو، مسکو و اندونزی شعبه 
انواع پی ال سی ها )PLC(، ریموت  اتوماسیون صنعتی می توان به  دارد.از عمده محصوالت شرکت LS در حوزه ی 
کنترل های ورودی/ خروجی، رابط انسان و ماشین )HMI(، موتور و درایو سرو )سیستم سرو XGT(، درایوهای فرکانس 

متغیر )VFD( ولتاژ پایین و متوسط و سافت استارترها اشاره کرد.

شرکت هایپر صنعت فامکو، افتخار دارد در تامین تجهیزات تولیدی این شرکت در خدمت مشتریان عزیز باشد.

PLC، یک کامپیوتر دیجیتال صنعتی است که برای کنترل فرآیندهای صنعتی، نظیر خطوط مونتاژ، تجهیزات روباتیک و هر 
فعالیتی که نیازمند کنترل با قابلیت اطمینان باال باشد طراحی و ساخته شده است. تسهیل در برنامه نویسی و خطایابی 

آسان فرآیند، از ویژگی های PLC می باشد.
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پی ال سی سری XGR ال اس

توضیحات: 
پی ال سی سری XGR ال اس برای کنترل فرآیندهای سرعت باال مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی:
42ns/step :cpu سرعت پردازش
تعداد ورودی- خروجی: 131,072

)16MB 2، فلشMB 7، اطالعاتMB 25 )برنامهMB :ظرفیت حافظه
22ms 4.3، حداکثرms زمان مجاز تعویض: حداقل

دارای 256 حلقه کنترلی PID می باشد.

تعمیر و نگهداری پیشرفته از طریق تاریخ سیستم و پیکره بندی حلقه شبکه:
آنالیز مناسب سیستم با استفاده از تاریخ عملیات، خطا و سیستم

پیکره بندی رینگ برای جلوگیری از خطای قطع اتصال خط
مانیتور شبکه و پروتکل

مانیتور کانال خطا از طریق فلگ
صفحه نمایش گرافیکی برای پیکره بندی سیستم

تعویض ماژول ایمن با استفاده از ویزارد

IEC 61131- 3: زبان برنامه نویسی بر اساس استاندارد
LD, ST, SFC, IL )فقط خواندنی(

IEC پیکره بندی برنامه و نوع داده بر اساس

نصب:
حداکثر 31 کارت توسعه

فاصله: 2 کیلومتر فیبر نوری )حداکثر تا 60 کیلومتر(، 100 متر جفت )حداکثر تا 3 کیلومتر(
دانلود و آپلود برنامه از طریق پایگاه توسعه

بدون محدودیت نصب ارتباطی
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انواع توابع ارتباطی:
رابط کاربری آسان با استفاده از شبکه باز

Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet, RS-232C, RS-422/485
)High speed link 12, P2P 8( نصب حداکثر 24 ماژول ارتباطی

عیب یابی شبکه از طریق مانیتورینگ چهارچوب و شبکه
)RAPIEnet( Ethernet از طریق پایگاه داده اختصاصی در PLC ارتباط

انواع ماژول های ورودی و خروجی:
points 64 /32 /16 /8 )8/16 رله خروجی(

توابع آنالوگ پیشرفته:
برای حداکثر 250 کارت آنالوگ ورودی 139 

ماژول های حرارتی و عایق دار
تنظیم آسان پارامتر از طریق پارامتر ورودی- خروجی و فلگ 

تابع عیب یابی از طریق مانیتورینگ ماژول های مخصوص

برنامه نویسی یکپارچه و محیط مهندسی:
XG5000: برنامه ی ساده، توابع مانیتورینگ مختلف و توابع ویرایش پیشرفته

XG-PD: تنظیمات راحت برای پارامترهای شبکه و ارتباطات
بسته نرم افزاری XG-PM: بسته نرم افزاری برای ماژول های موقعیت
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لیست محصوالت:
XGR لیست محصوالت سری

CPU
تعداد ورودی/ خروجیمدل

XGR-CPUH/T131,072 )جفت(
XGR-CPUH/F )فیبر نوری(

ورودی/ خروجیمدل
USB-301AUSB کابل دانلود
K1C-050ARS232C کابل دانلود
XGC-F2012m :CPU کابل همزمان
XGC-F5015m :CPU کابل همزمان

منبع تغذیه
XGR-AC12)5.5 )اصلیA،110V
XGR-AC13)8.5 )توسعهA،110V
XGR-AC22)5.5 )اصلیA ،220V
XGR-AC23)8.5  )توسعهA ،220V

CPU
تعداد ورودی/ خروجیمدل

XGI-CPUU/XGI-CPUH6,144 )IEC type(
XGK-CPUU/CPUH6,144

XGK-CPUA3,072
XGK-CPUS3,072
XGK-CPUE1,536

توضیحاتمدلتجهیز
USB کابلUSB-301AUSB کابل دانلود

RS-232C کابلKIC-050ARS-232C کابل دانلود

منبع تغذیه

ACFree ولتاژ
XGP-ACF15VDC 3A

24VDC 0.6A
XGP-ACF25VDC 6A

220VXGP-AC235VDC 8.5A
DCXGP-DC425VDC 6A

 

ماژول ورودیتعداد 
110VAC220VAC24VDC

8-XGI-A21AXGI-D21A
16XGI-A12A-XGI-D22A

--XGI-D22B
32--XGI-D24A

--XGI-D24B
64--XGI-D28A

--XGI-D28B
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تعداد 
ماژول خروجی

ترانزیستورTriacرله
8XGQ-RY1A--

16XGQ-RY2AXGQ-SS2AXGQ-TR2A
XGQ-RY2B-XGQ-TR2B

32--XGQ-TR4A
--XGQ-TR4B

64--XGQ-TR8A
--XGQ-TR8B

نوع
ماژول ورودی/ خروجی

DC 16 خروجی ترانزیستوری16 ورودی

ماژول های خاص

ورودی آنالوگ

XGF-AV8Aورودی ولتاژی 8 کاناله
XGF-AC8Aورودی جریانی 8 کاناله
XGF-AD8Aورودی ولتاژی/ جریانی 8 کاناله
XGF-AD4Sورودی ولتاژی/ جریانی 4 کاناله

XGF-AD16Aورودی ولتاژی/ جریانی 16 کاناله
XGF-AW4Sورودی ولتاژی/ جریانی دو سیمه، 4 کاناله

خروجی آنالوگ

XGF-DV4Aخروجی ولتاژی 4 کاناله
XGF-DC4Aخروجی جریانی 4 کاناله
XGF-DV8Aخروجی ولتاژی 8 کاناله
XGF-DC8Aخروجی جریانی 8 کاناله
XGF-DV4S)خروجی ولتاژی 4 کاناله )ایزوله شده
XGF-DC4S)خروجی جریانی 4 کاناله )ایزوله شده

ورودی: 4 کانال، ولتاژی/ جریانیXGF-AH6Aورودی/خروجی آنالوگ
خروجی: 2 کانال، ولتاژی/ جریانی

سرعت شمارشگر
XGF-HO2A2 کانال :)OD( ورودی پالس
XGF-HD2A2 کانال :)LD( ورودی پالس

کنترل موقعیت

XGF-PO1A~PO3Aکلکتور باز، 1~3 محوره
XGF-PD1A~PD3Aدرایو خطی، 1~3 محوره
XGF-PO1H~PO4Hکلکتور باز، 1~4 محوره
XGF-PD1H~PD4Hدرایو خطی، 1~4 محوره

کنترل موقعیت )براساس 
شبکه(

XGF-PN8A8 محوره ،LS استاندارد EtherCAT

XGF-PN8Bاستاندارد، 8 محوره EtherCAT

کنترل دما

XGF-TC4Sورودی ترموکوپل، 4 کاناله
XGF-RD4A4 کاناله ،RTD ورودی
XGF-RD4S)4 کاناله )ایزوله شده ،RTD ورودی

کنترلر دما، 4 حلقهXGF-TC4UDکنترل کننده دما
Universal ورودی

Event ورودیXGF-SOEA24VDC × 32



www.famcocorp.com

www.famcocorp.com www.famcocorp.com

8

ماژول های ارتباطی

RAPIEnet

XGL-EIMT2 کاناله RAPIEnet جفت
XGL-EIMHجفت 1 کاناله /RAPIEnet فیبر نوری
XGL-EIMF2 کاناله RAPIEnet فیبر نوری
XOL-EIMTPC 2 کاناله برای RAPIEnet جفت
XOL-EIMFPC 2 کاناله برای RAPIEnet فیبر نوری

Cnet
XGL-CH2ARS-232C/RS-422
XGL-C22ARS-232C, 2Ch
XGL-C42ARS-422, 2Ch

Ethernet )باز(

XGL-EFMFSC ،فیبر نوری، مستر
XGL-EFMTRJ-45 ،جفت، مستر
XGL-ESHFماژول رینگ صنعتی ،Fast Ethernet
XGL-EHSTSC ،فیبر نوری، مستر

Ethernet )اختصاصی(
XGL-EDMFRJ-45 ،جفت، مستر
XGL-EDMTاترنت صنعتی، 2 پورت

EtherNet/IPXGL-EIPTTP ،مستر ،Rnet
RnetXGL-RMEA مستر ،DeviceNet

DeviceNetXGL-DMEASC ،فیبر نوری، مستر

Profibus-DP

XGL-PMECمستر ،Profibus-DP
XGL-PSRAرابط ریموت ،Slave ،Profibus-DP

XGL-PSEA اسالت( I/F Slave سیستم ،Profibus-DP
ورودی/ خروجی(

FnetXGL-FMEAشبکه اختصاصی
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پی ال سی مدل XGK/XGI ال اس

مشخصات فنی سری XGK ال اس:
28ns/step :cpu سرعت پردازش

تعداد ورودی- خروجی: 6,144 )32768 نقطه کنترل پذیر با ورودی/ خروجی ریموت کنترل(
  CPU- E/ S/ A/ H/ U )16K, 32K, 64K, 128 Ksteps( انواع مختلف

XG5000, XG-PD, XG-PM :بسته نرم افزاری هوشمند یکپارچه
Ethernet, Profibus-DP, DeviceNet :حل مسئله سیستم مبتنی بر شبکه باز

حافظه زیاد دستگاه
USB I/F برای دانلود، آپلود و مانیتورینگ برنامه

PID دارای کنترل

مشخصات فنی سری XGI ال اس:
28ns/step :cpu سرعت پردازش

تعداد ورودی- خروجی: 6,144 )137107 نقطه کنترل پذیر با ورودی/ خروجی ریموت کنترل(
IEC 161131-3 استاندارد برنامه نویسی

LD )Ladder Diagram(, SFC )Sequential Function Chart(, ST )Structured Text(  زبان برنامه نویسی
دارای تابع کاربر FB )بلوک تابعی(

دارای تابع کنترل PID )حداکثر 256 حلقه(
USB I/F برای دانلود، آپلود و مانیتورینگ برنامه
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لیست محصوالت:
 XGI/XGK لیست محصوالت سری

توضیحاتمدلنوع

کابل توسعه

XGC-E0410.4m کابل توسعه
XGC-E0610.6m کابل توسعه
XGC-E1211.2m کابل توسعه
XGC-E3013.0m کابل توسعه
XGC-E5015m کابل توسعه
XGC-E10210m کابل توسعه
XGC-E15215m کابل توسعه

Terminator توسعهTerminatorXGT-TERA توسعه

رکنوع

4XGB-M04AXGB-E04A اسالت

6XGB-M06AXGB-E06A اسالت

8XGB-M08AXGB-E08A اسالت

12XGB-M12AXGB-E12A اسالت

CPU تعداد ورودی/ خروجی هاماژول

XGK
XGK-CPUU, CPUH6,144
CPUS ,XGK-CPUA3,072

XGK-CPUE1,536

XGI
XGI-CPUU/D, CPUU, CPU6,144

HXGI-CPUS3,072
XGI-CPUE1,536

CPU کابل ارتباطی
USB 301AUSB کابل دانلود
K1C-050ARS-232C کابل دانلود

توضیحاتمدلنوع تجهیز

USB کابلUSB-301AUSB کابل دانلود

RS-232C کابلKIC-050ARS-232C کابل دانلود
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ماژول ورودینوع
110VAC220VAC24VDC

8 points-XGI-A21AXGI-D21A
16 pointsXGI-A12A-XGI-D22A

--XGI-D22B
32 points--XGI-D24A

--XGI-D24B
64 points--XGI-D28A

--XGI-D28B

منبع تغذیه

ACFree ولتاژ
XGP-ACF1

DC5V 3A

24VDC 0.6A
XGP-ACF25VDC 6A

220VXGP-AC235VDC 8.5A
DCXGP-DC425VDC 6A

نوع
ماژول خروجی

ترانزیستورTriacرله
8 pointsXGQ-RY1A--

16 pointsXGQ-RY2AXGQ-SS2AXGQ-TR2A
XGQ-RY2B-XGQ-TR2B

32 points--XGQ-TR4A
--XGQ-TR4B

64 points--XGQ-TR8A
--XGQ-TR8B

نوع تجهیز
ماژول خروجی   

DC 16 خروجی ترانزیستوری16 ورودی
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ماژول های خاص

ورودی آنالوگ

XGF-AV8Aورودی ولتاژی، 4 کاناله
XGF-AC8Aورودی جریانی، 8 کاناله
XGF-AD8Aورودی ولتاژی/ جریانی، 8 کاناله
XGF-AD4S)ورودی ولتاژی/ جریانی، 4 کاناله )ایزوله شده

XGF-AD16Aورودی ولتاژی/ جریانی، 16 کاناله
XGF-AW4S)ورودی ولتاژی/ جریانی )2 سیمه(، 4 کاناله )ایزوله شده

خروجی آنالوگ

XGF-DV4Aخروجی ولتاژی، 4 کاناله
XGF-DC4Aخروجی جریانی، 4 کاناله
XGF-DV8Aخروجی ولتاژی، 8 کاناله
XGF-DC8Aخروجی جریانی، 8 کاناله
XGF-DV4S)خروجی ولتاژی، 4 کاناله )ایزوله شده
XGF-DC4S)خروجی جریانی، 4 کاناله )ایزوله شده

XGF-AH6Aورودی/ خروجی آنالوگ
ورودی: 4 کاناله، ولتاژی/ جریانی

خروجی: 2 کاناله، ولتاژی/ جریانی

شمارشگر سرعت باال
XGF-HO2A2 کاناله ،)OC( ورودی پالس
XGF-HD2A2 کاناله ،)LD( ورودی پالس

کنترل موقعیت

XGF-PO1A~PO3Aکلکتور باز، 1~3 محوره
XGF-PD1A~PD3Aدرایو خطی، 1~3 محوره
XGF-PO1H~PO4Hکلکتور باز، 1~4 محوره
XGF-PD1H~PD4Hدرایو خطی، 1~4 محوره

کنترل موقعیت 
)براساس شبکه(

XGF-PN8A8 محوره ،LS استاندارد EtherCAT
XGF-PN8Bاستاندارد، 8 محوره EtherCAT

کنترل دما

XGF-TC4Sورودی ترموکوپل، 4 کاناله
XGF-RD4A4 کاناله ،RTD ورودی
XGF-RD4S)4 کاناله )ایزوله شده ،RTD ورودی

کنترل کننده دما

XGF-TC4UD

)RTD/TC ،ورودی: 4 کاناله )ولتاژی/ جریانی

)TR/ جریانی( خروجی: 4 کاناله

کنترلر: 4 حلقه

XGF-TC4RT

)RTD( ورودی: 4 کاناله

)TR( خروجی: 4 کاناله

کنترلر: 4 حلقه

Event ورودیXGF-SOEA24VDC × 32
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ماژول ارتباطی

RAPIEnet

XGL-EIMT2 کاناله RAPIEnet جفت
XGL-EIMHجفت 1 کاناله /RAPIEnet فیبر نوری
XGL-EIMF2 کاناله RAPIEnet فیبر نوری
XOL-EIMTPC 2 کاناله برای RAPIEnet جفت
XOL-EIMFPC 2 کاناله برای RAPIEnet فیبر نوری

Cnet
XGL-CH2ARS-232C/RS-422
XGL-C22ARS-232C, 2Ch
XGL-C42ARS-422, 2Ch

Ethernet )باز(

XGL-EFMFSC ،فیبر نوری، مستر
XGL-EFMTRJ-45 ،جفت، مستر
XGL-ESHFماژول رینگ صنعتی ،Fast Ethernet
XGL-EHSTFast Ethernet, Switching hub

Ethernet )اختصاصی(
XGL-EDMFSC ،فیبر نوری، مستر
XGL-EDMTRJ-45 ،جفت، مستر

RnetXGL-EIPTاترنت صنعتی، 2 پورت
EtherNet/IPXGL-RMEATP ،مستر ،Rnet
DeviceNetXGL-DMEA مستر ،DeviceNet

Profibus-DP

XGL-PMEA
XGL-PMECمستر ،Profibus-DP
XGL-PSRAرابط ریموت ،Slave ،Profibus-DP
XGL-PSEAProfibus-DP, Slave

FnetXGL-FMEAشبکه اختصاصی
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پی ال سی سری XGB ال اس

میکرو پی ال سی XGB، اتوماسیونی با حداقل هزینه ارائه می دهد. با استفاده از این پی ال سی می توان سیستم های ساده تا پیشرفته را با عملکردی 
باال کنترل کرد. این PLC ها برای سیستم های مقیاس- کوچک و بزرگ کاربرد دارد. پی ال سی مدل XBC/XEC ال اس، پی ال سی جدیدی می باشد که 

راهکارهای کنترلی بهینه را با عالی  ترین کارایی برای سیستم های کوچک و متوسط ارائه می دهد.

مشخصات فنی:
Floating- Point Arithmetic پشتیبانی

Cnet, HSC, PID, Positioning, Pulse catch، فیلتر ورودی، وقفه خارجی
Ethernet و Cnet کارت توسعه

Serial, USB :پورت دانلود
دارای حداکثر 5 کانال ارتباطی با توابع و ماژول های توسعه

مشخصات فنی پی ال سی مدل XBM ال اس:
Ladder :زبان برنامه نویسی

160ns/step :CPU سرعت پردازش
دارای حداکثر 256 ورودی/خروجی کنترلی

10KSteps :ظرفیت برنامه نویسی
Floating- Point Arithmetic پشتیبانی

Cnet, HSC, PID, Positioning, Pulse catch، فیلتر ورودی، وقفه خارجی
Ethernet و Cnet کارت توسعه

دارای حداکثر 5 کانال ارتباطی با توابع و ماژول های توسعه
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مشخصات فنی پی ال سی اقتصادی XBC/XEC ال اس
240ns/step :CPU سرعت پردازش

تعداد ورودی- خروجی: حداکثر 38
4KSteps :ظرفیت برنامه

مشخصات فنی پی ال سی استاندارد XBC/XEC ال اس
94ns/step :CPU سرعت پردازش
تعداد ورودی- خروجی: حداکثر 284

15KSteps/ 200KB )XBC/XEC( :ظرفیت برنامه

مشخصات فنی پی ال سی با عملکرد باال XBC/XEC ال اس
83ns/step :CPU سرعت پردازش
تعداد ورودی- خروجی: حداکثر 384

15KSteps/ 200KB )XBC/XEC( :ظرفیت برنامه
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لیست محصوالت:
لیست محصوالت سری  XGB ال اس

 XGB پی ال سی سری
اقتصادی بلوکی 

XBC/XEC-DR10E4 خروجی رله ،DC 240~100، 6 ورودیVAC
XBC/XEC-DR14E4 خروجی رله ،DC 240~100، 6 ورودیVAC
XBC/XEC-DR20E8 خروجی رله ،DC 240~100، 12 ورودیVAC
XBC/XEC-DR30E12 خروجی رله ،DC 240~100، 18 ورودیVAC
XBC/XEC-DN10E)Sink( 4 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 6 ورودیVAC
XBC/XEC-DN14E)Sink( 6 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 8 ورودیVAC
XBC/XEC-DN20E)Sink( 8 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 12 ورودیVAC
XBC/XEC-DN30E)Sink( 12 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 18 ورودیVAC
XBC/XEC-DP10E)Source( 4 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 6 ورودیVAC
XBC/XEC-DP14E)Source( 6 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 8 ورودیVAC
XBC/XEC-DP20E)Source( 8 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 12 ورودیVAC
XBC/XEC-DP30E)Source( 12 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 18 ورودیVAC

 XGB پی ال سی سری
استاندارد بلوکی 

XBC/XEC-DR20SU8 خروجی رله ،DC 240~100، 12 ورودیVAC
XBC/XEC-DN20S)U(8 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 12 ورودیVAC
XBC/XEC-DR30SU12 خروجی رله ،DC 240~100، 18 ورودیVAC

XBC/XEC-DN30S)U(12 خروجی  ترانزیستور ،DC 240~100، 18 ورودیVAC
XBC/XEC-DR40SU16 خروجی رله ،DC 240~100، 24 ورودیVAC
XBC/XEC-DN40SU16 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 24 ورودیVAC
XBC/XEC-DR60SU24 خروجی رله ،DC 240~100، 36 ورودیVAC
XBC/XEC-DN60SU24 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 36 ورودیVAC

پی ال سی سری XGB با 
عملکرد باال بلوکی

XBC-DR32H16 خروجی رله ،DC 240~100، 16 ورودیVAC
XBC-DN32H16 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 16 ورودیVAC
XBC-DR64H32 خروجی رله ،DC 240~100، 32 ورودیVAC
XBC-DN64H32 خروجی ترانزیستور ،DC 240~100، 32 ورودیVAC

XBC-DR32H/DC16 خروجی ترانزیستور ،DC 24، 16 ورودیVDC
XBC-DN32H/DC16 خروجی ترانزیستور ،DC 24، 16 ورودیVDC
XBC DR64H/DC32 ورودی، 32 خروجی رله ،XBC 32-24VDC ،DC 24، 32 ورودیVDC
XBC-DN64H/DC32 خروجی ترانزیستور ،DC 24، 32 ورودیVDC
XEC-DR32H/D124-12، 16 خروجی رلهVDC 240~100، 16 ورودیVAC

XEC-DN32H16 خروجی ترانزیستور ،VDC 240~100، 16 ورودیVAC
XEC-DR64H/D124-12، 32 خروجی رلهVDC 240~100، 32 ورودیVAC

XEC-DN64H32 خروجی ترانزیستور ،VDC 220~110، 32 ورودیVAC

پی ال سی سری XGB ماژوالر
XBM-DR16S8 خروجی ترانزیستور ،DC 24، 24 ورودیVDC
XBM-DN16S24، 8 خروجی ترانزیستورVDC 24، 8 ورودیVDC
XBM-DN32S24، 16 خروجی ترانزیستورVDC 24، 16 ورودیVDC

I/O ماژول توسعه

XBE-DC08A24VDC 8 ورودی
XBE-DC16A24VDC 16 ورودی
XBE-DC32A24VDC 32 ورودی
XBE-RY08A8 خروجی رله
XBE-RY16A16 خروجی رله
XBE-TN08A)Sink( 8 خروجی ترانزیستور
XBE-TN16A)Sink( 16 خروجی ترانزیستور
XBE-TN32A)Sink( 32 خروجی ترانزیستور
XBE-TP08A)Source( 8 خروجی ترانزیستور
XBE-TP16A)Source( 16 خروجی ترانزیستور
XBE-TP32A)Source( 32 خروجی ترانزیستور
XBE-DR16A24، 8 خروجی رلهVDC 8 ورودی
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ماژول های خاص

XBF-AD04A/AD08A)ورودی آنالوگ 8/4 کاناله )ولتاژی/ جریانی

XBF-AD04C ،ورودی آنالوگ 4 کاناله )ولتاژی/ جریانی(، خروجی آنالوگ 2 کاناله )ولتاژی/ جریانی
رزولوشن: 1/16000(

XBF-AH04A)ورودی آنالوگ 2 کاناله )ولتاژی/ جریانی(، خروجی آنالوگ 2 کاناله )ولتاژی/ جریانی
XBF-DV04A)خروجی آنالوگ 4 کاناله )ولتاژی
XBF-DV04C)1/16000 :ورودی آنالوگ 4 کاناله )ولتاژی، رزولوشن
XBF-DC04A)خروجی آنالوگ 4 کاناله )جریانی
XBF-DC04C)1/16000 :ورودی آنالوگ 4 کاناله )جریانی، رزولوشن
XBF-RD04A4 کاناله RTD ورودی
XBF-TC04Sورودی ترموکوپل 4 کاناله
XBF-PD2Aدرایو خطی 2 محوره

XBF-HO02A/HD02A)ورودی کانتر سرعت باال 2 کاناله )کلکتور باز، درایو خطی

ماژول های ارتباطی

XBL-C41A1 کاناله ،Cnet )RS-422/485(
XBL-C21A1 کاناله ،Cnet )RS-232C(
XBL-EMTA1 کاناله ،Fast Ethernet )100Mbps(
XBL-EIMT2 کاناله ،RAPIEnet

XBL-EIMF/EIMH 2 100 )فیبر 2 کاناله/ کابل جفت 1 کاناله، فیبرMbps ،2Km حداکثر ،RAPIEnet I/F
کاناله(

XBL-EIPT2 کاناله ،Ethernet/IP
XBL-CMEA/CSEACANopen Master/Slave )1000Kbps, Numb of PDO: 32/64(

کابل بارگذاری
PMC-310S)PLC( 6 پین -)PC( 9 پین ،)PLC به PC( کابل ارتباطی
USB-301AUSB ،)PLC به PC( کابل ارتباطی

حافظه خارجی برای برنامه ی XBO-M1024A)1024Kbytes( Back-upماژول حافظه

ماژول های اختیاری

XBO-AD02Aولتاژی/ جریانی، ورودی 2 کاناله
XBO-DA02Aولتاژی/ جریانی، خروجی 2 کاناله
XBO-AH02Aولتاژی/ جریانی، ورودی 1 کاناله
XBO-TC02Aترموکوپل(، ورودی 2 کاناله( TC
XBO-M2MBحافظه
XBO-RTCAساعت زمان واقعی(، باتری( RTC

XBO-DC04A24، 4 ورودیVDC
XBO-TN04A4 خروجی ،)Sink( ترانزیستور
XBO-RD01Aآشکارساز دمای مقاومت(، ورودی 1 کاناله( RTD
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کابل ارتباطیبرد ترمینال
XBM-DN16S

XBM-DN32S

XBE-
DC32A

XBE-
TN32AXBE-TP32Aطول کابل

TG7-1H40S

)برد ترمینال(

TG7-1H40CA

)برد ترمینال، رایج(

R40H/20HH-05S-XBM3●---0.5m

R40H/20HH-10S-XBM3●---1.0m

C40HH-05SB-XBI-●●●0.5m

C40HH-10SB-XBI-●●●1.0m

C40HH-15SB-XBI-●●●1.5m

C40HH-20SB-XBI-●●●2.0m

C40HH-30SB-XBI-●●●3.0m

R32C-NS5A-40P )برد 
)Sink :رله

C40HH-05SB-XBI--●-0.5m

C40HH-10SB-XBI--●-1.0m

C40HH-15SB-XBI--●-1.5m

C40HH-20SB-XBI--●-2.0m

C40HH-30SB-XBI--●-3.0m

R32C-PS5A-40P

)Source :برد رله(

C40HH-05PH-XBP---●0.5m

C40HH-15PH-XBP---●1.5m

C40HH-20PH-XBP---●2.0m
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)3-IEC 161131 با استاندارد برنامه نویسی( GLOFA-GM پی ال سی سری
پی ال سی مدل GM7U ال اس

مشخصات فنی مدل GM7U ال اس:
عملکرد باال با استفاده از تراشه ی MPU اختصاصی

)IEC 161131-3( زبان برنامه نویسی با استاندارد جهانی
GLOFA-GM شبکه

ماژول های Fnet و Rnet به عنوان ماژول اصلی
slave به عنوان ماژول Profibus-DP و DeviceNet ماژول های

)Build-in( انواع توابع ساخته شده
)1-phase 16kHz, 2-phase 8kHz( کانتر با سرعت باال در یک نقطه

خروجی پالس در یک نقطه )تنها در ماژول خروجی ترانزیستوری، 2kHz در دسترس است(.
دارای کنترلر PLC با تنظیم خودکار

گرفتن پالس در 8 نقطه )pulse catch: حداقل 0.2 میلی ثانیه(
فیلتر ورودی )کاهش نویز(

تعداد نقاط قطع: 8 نقطه )اجرای برنامه کاری با ورودی وقفه خارجی(
رابط RS-232C یک کاناله )ساخته شده در شبکه Cnet(: اختصاصی، تعریف شده توسط کاربر، پروتکل Modbus مشخص

32 نوع ماژول های اصلی:
points 60 /40 /30 /20

 AC/DC :منبع تغذیه
DC :ورودی

خروجی: رله/ ترانزیستور

24 نوع ماژول توسعه مختلف:
7 ورودی- خروجی دیجیتال

9 ورودی- خروجی آنالوگ
I/F 6 رابط

2 نوع ماژول اختیاری
تعداد ماژول های ورودی- خروجی کل: 120

ظرفیت حافظه برنامه: 132Kbyte )شامل پارامترها(
µs 0.9~0.1 :سرعت پردازشگر

پشتیبان باتری:
EEPROM :پشتیبان برنامه

Supercapacitor :پشتیبان اطالعات
تعداد کانال ارتباطی: 3 کانال

1CH :Loader
1CH :Build-in RS-485

/Dedicated/ User-defined :مدهای مختلف
MODBUS/ No protocol/ LS Inverter mode 
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توابع:
)bits 32( توابع کانتر با سرعت باال

فاز 1: 2 کانال 100KHz، 2 کانال 20KHz )کاًل 4 کانال(
فاز 2: 1 کانال 50KHz، 1 کانال 10KHz )کاًل 2 کانال(

DRT توابع مانیتورینگ: فقط نوع
)100KHz( تعداد محور کنترل: 2 محور

synchronous /عملکرد موقعیت/ سرعت
توابع کنترلی PID بهبود یافته

رله و PRC خود تنظیم
مستقیم/ معکوس

delta MV ،)مدوالسیون عرض پالس( PWM خروجی
الگوریتم موقعیت/ سرعت

10µs 2 points, 50µs 6 points  :وقفه خارجی ،Pulse catch
1000ms~0فیلتر ورودی:  

ویژگی  مدل GM6 ال اس:
ویژگی های عملکرد باال با سایز کامپکت

پردازش با سرعت باال با استفاده از CPU اختصاصی
IEC 61131-3 تحت استاندارد IL, LD, SFC طراحی شده توسط زبان برنامه نویسی

تعداد ورودی- خروجی: حداکثر 384

ویژگی مدل GM4 ال اس: 
GM4A/B )2,048(, GM4C )3,584( تعداد ورودی- خروجی: حداکثر

)0.2µs/step( زمان پردازش سریع با آرایه گیت سرعت باال
برای شبکه های با خط تولید کوچک و متوسط مناسب است.

در تنظیمات سیستم های کنترل از راه دور و کنترل در مقیاس بزرگ در دسترس است.
Downsizing and high performance/function - 35W × 135H × 122D

Cnet, DeviceNet, Fast Ethernet, Fnet, Profibus-DP, Rnet پشتیبانی از
ماژول های تابعی خاص

ورودی- خروجی آنالوگ، PID، شمارنده سرعت باال، کنترل موقعیت )RTD ،TC ،AT ،)ARM و غیره



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

21

 GLOFA-GM مشخصات فنی پی ال سی سری
GM4-CPUA/BGM4-CPUCGM6GM7Uمدل

اجرای سیکلی برنامه ذخیره شده، اجرای وظیفه وقفهروش کنترلی

بروزرسانی برنامه در هر 1 اسکنI/Oروش بروزرسانی 

)IL )Instruction list( / LD )Ladder diagram( / SFC )Sequential function chartزبان برنامه نویسی

تعداد دستورالعمل ها

IL: 20, LD: 13اپراتور

real number F’194‘+ 194194تابع استاندارد

بلوک های تابعی خاص برای ماژول های خاصبلوک تابعی خاص

سرعت پیکره بندی
/㎲/step0.12 ㎲/step0.5 ㎲ 0.2اپراتور

step0.1 ㎲/step

㎲/step0.12 ㎲/step0.5 ㎲/step 0.2تابع استاندارد/ بلوک تابعی خاص

K1 M68 K132 K 128ظرفیت برنامه

تعداد ورودی/ خروجی

120~1,0241,79238420برای 32 ماژول

--2,0483,584برای 64 ماژول

--4,096/8,19232,768شبکه

لیست محصوالت:
لیست محصوالت پی ال سی مدل GM7U ال اس

منبع تغذیهمشخصاتشماره فنیمدل

GM7U main

G7M-DR30U )/DC(24، 18 ورودی، 12 خروجی رله ایVDC

100~240V AC )24V DC(

G7M-DR40U )/DC(24، 24 ورودی، 16 خروجی رله ایVDC 

G7M-DR60U )/DC(24، 36 ورودی، 24 خروجی رله ایVDC 

G7M-DRT20U )/DC(24، 12 ورودی، 4 خروجی ترانزیستوری، 4 خروجی رله ایVDC 

G7M-DRT30U )/DC(24، 18 ورودی، 4 خروجی ترانزیستوری، 12 خروجی رله ایVDC 

G7M-DRT40U )/DC(24، 24 ورودی، 4 خروجی ترانزیستوری، 12 خروجی رله ایVDC 

G7M-DRT60U )/DC(24، 36 ورودی، 4 خروجی ترانزیستوری، 20 خروجی رله ایVDC 

G7M-DT20U )N( )/DC(NPN 24، 12 ورودی، 8 خروجی ترانزیستوریVDC

G7M-DT30U )N( )/DC(NPN 24، 18 ورودی، 12 خروجی ترانزیستوریVDC 

G7M-DT40U )N( )/DC(NPN 24، 24 ورودی، 16 خروجی ترانزیستوریVDC 

G7M-DT60U )N( )/DC(NPN 24 ، 36 ورودی، 24 خروجی ترانزیستوریVDC

G7M-DT20U )P( )/DC(PNP 24، 12 ورودی، 8 خروجی ترانزیستوریVDC 

G7M-DT30U )P( )/DC(PNP 24، 18 ورودی، 12 خروجی ترانزیستوریVDC

G7M-DT40U )P( )/DC(PNP 24، 24 ورودی، 16 خروجی ترانزیستوریVDC

G7M-DT60U )P( )/DC(PNP 24، 36 ورودی، 24 خروجی ترانزیستوریVDC
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ماژول های توسعه پی ال سی مدل GM7U ال اس
توضیحاتمنبع تغذیهمشخصاتشماره فنینوع تجهیز

ماژول های 
توسعه

 ورودی/ خروجی
دیجیتال

G7E-DR08A24، 4 ورودی، 4 خروجی رله ایVDC 

ماژول اصلی

G7E-DR10A24، 6 ورودی، 4 خروجی رله ایVDC GM7

G7E-DR20A24، 12 ورودی، 8 خروجی رله ایVDC

24VDC، 8 ورودی G7E-DC08Aورودی

خروجی

G7E-RY08A8 خروجی رله ای

G7E-RY16A16 خروجی رله ای

G7E-TR10A10 خروجی ترانزیستوری

ماژول های 
خاص

ورودی/ خروجی 
آنالوگ

G7F-ADHAورودی آنالوگ 2 کاناله،خروجی آنالوگ 1 کاناله

منبع تغذیه خارجی 
24VDC

GM7

G7F-ADHBورودی آنالوگ 2 کاناله،خروجی آنالوگ 2 کاناله

G7F-ADHCورودی آنالوگ 2 کاناله،خروجی آنالوگ 1 کاناله

ورودی آنالوگ
G7F-AD2Aورودی آنالوگ 4 کاناله

GM7
G7F-AD2Bورودی آنالوگ 4 کاناله

خروجی آنالوگ
G7F-DA2Iخروجی جریان آنالوگ  4کانله

G7F-DA2Vخروجی ولتاژ آنالوگ 4 کاناله

RTD ورودیG7F-RD2A4 کاناله RTD ورودی

تایمر آنالوگ 4 کانالهG7F-AT2Aتایمر آنالوگ

ماژول های 
ارتباطی

Cnet I/F
G7L-CUEB1 کاناله -RS-232C

ماژول اصلی

GM7

G7L-CUEC1 کاناله -RS-422

Fnet I/FG7L-FUEAمستر I/F )پروتکل اختصاصی( Fnet

Rnet I/FG7L-RUEA پروتکل اختصاصی برای ورودی/ خروجی های( Fnet
هوشمند( I/F مستر

Pnet I/FG7L-PBEAProfibus-DP slave unit

Dnet I/FG7L-DBEADeviceNet slave unit

Option

RTC packG7E-RTCARTC unit

Memory 
pack

G7M-M256Memory pack for GM7GM7 only

G7M-M256BMemory pack for GM7UGM7U 
only
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توضیحاتمشخصاتشماره فنیمدل

CPU

GM6-CPUARS-232 :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 386، حافظه برنامه
GM6-CPUBRS-422, PID, RTC :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه
GM6-CPUCRS-232C, PID, RTC, HSC )50kpps( :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

K3P-07ASRS-232 :7، تابعK :حافظه برنامه:حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه
7k steps

K3P-07BSRS-422, PID, RTC :7، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه
K3P-07CSRS-232C, PID, RTC, HSC )50kpps( :7، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

ماژول تغذیه

GM6-PAFA24VDC, 0.3A 5 وVDC, 2A :خروجی ،AC)Free( :ورودی
GM6-PAFB)زمانی که ماژول آنالوگ استفاده می شود( 15VDC, 0.2A- 15 وVDC, 0.5A ،5VDC, 2A :خروجی ،AC)Free( :ورودی
GM6-PAFC12-slot base board 5 برایVDC, 3.5A :خروجی ،AC)Free( :ورودی
GM6-PA2A

5VDC, 6A :220، خروجیVAC :ورودی

GM6-PDFA5VDC, 2A :24-12، خروجیVDC :ورودی
GM6-PDFB)15 -  )زمانی که ماژول آنالوگ استفاده می شودVDC, 0.2A 15 وVDC, 0.5A ،5VDC, 3A :24-12، خروجیVDC :آنالوگورودی

Base

GM6-B04M4-slot base board

انعطاف ناپذیر
GM6-B06M6-slot base board
GM6-B08M8-slot base board
GM6-B12M12-slot base board, Comm I/F module installation: slot 0~7

DC ماژول ورودی

G6I-D21ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 8 ورودی
G6I-D22ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 16 ورودی
G6I-D22BSource 24، نوع جریانیVDC 16 ورودی
G6I-D24ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 32 ورودی
G6I-D24BSource 24، نوع جریانیVDC 32 ورودی

AC ماژول ورودی
G6I-A11A 110VAC 8 ورودی 

 G6I-A21A220VAC 8 ورودی 

ماژول خروجی رله

G6Q-RY1A12-24VDC, 220VAC, 2A ،8 خروجی رله ایAC, DC

G6Q-RY2A12-24VDC, 220VAC, 2A ،16 خروجی رله ای
G6Q-RY2B12-24VDC, 220VAC, 2A, Surge absorber ،16 خروجی رله ای

ماژول خروجی ترانزیستور

G6Q-TR2A12-24VDC, 0.5A ،NPN 16 خروجی ترانزیستوریDC

G6Q-TR2B12-24VDC, 0.5A ،PNP 16 خروجی ترانزیستوری
G6Q-TR4A12-24VDC, 0.1A ،NPN 32 خروجی ترانزیستوری
G6Q-TR4B12-24VDC, 0.1A ،PNP 32 خروجی ترانزیستوری

Triac ماژول خروجیG6Q-SS1A12-24VDC, 100~240VAC, 0.6A 8 ورودیAC

8 ورودی VDC 24-12، 8 خروجی رله ایG6H-DR2Aماژول I/O هیبرید

ص
خا

ی 
ها

ل 
ژو

ما

GM6-PAFB/PDFB                                                               ولتاژ/ جریان ورودی: 4 کاناله، G6F-AD2Aماژول آنالوگ/ دیجیتال

ماژول دیجیتال/ آنالوگ
G6F-DA2V-10~10DC،ولتاژ خروجی: 4 کاناله

G6F-DA2I4~20mA ،جریان خروجی: 4 کاناله

HSC ماژول

G6F-HSCA0~16,777,215mA :1 کاناله، محدوده شمارش
G6F-HD1C500، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647-، درایو خطیkpps ،2 کاناله
G6F-HO1C200، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647-، نوع کلکتور بازkpps ،2 کاناله

ماژول موقعیت
G6F-PPxO200، نوع کلکتور بازkpps :1,2,3 محوره، خروجی پالسGLOFA CPU V2.0

G6F-PPxD200، درایو خطیkpps :1,2,3 محوره، خروجی پالسMASTER-K CPU V2.3

GM6-PAFB/PDFBورودی: 4 کاناله، ترموکوپل: G6F-TC2AK, J, E, T, B, R, Sماژول ورودی ترموکوپل

طی
تبا

 ار
ای

 ه
ول

ماژ

Fast Enet I/F module 
)Open type(

G6L-EUTB10/100BASE-TX, UTP
GLOFA CPU V2.1

MASTER-K CPU V2.4
G6L-EUFB100، فیبر نوریBASE-FX

Fnet I/F ماژولG6L-FUEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnet ماژول مستر

Fnet remote I/FماژولG6L-RBEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnetماژول ریموت

 Dnet I/FماژولG6L-DUEA).500kbs MAX( ،DeviceNet master ماژول

 Pnet I/Fماژول
G6L-PUEAProfibus-DP )1K( ماژول مستر
G6L-PUEBProfibus-DP )7K( ماژول مستر

 Rnet I/FماژولG6L-RUEARnet ماژول مستر

 Cnet I/Fماژول
G6L-CUEBRS-232C
G6L-CUECRS-422/485

Dummy ماژولGM6-DMMAبرای اسالت خالی ورودی/ خروجی Dummy ماژولGLOFA CPU V2.0

لیست محصوالت پی ال سی مدل GM6 ال اس

1~5VDC, 0~10V, -10~10V, 4~20mA
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لیست محصوالت پی ال سی مدل GM4 ال اس
توضیحاتمشخصاتشماره فنینوع تجهیز

CPU

GM4-CPUA52K :128، حافظه اطالعاتK :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
GM4-CPUB50K :128، حافظه اطالعاتK :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
GM4-CPUC428K :1، حافظه اطالعاتM :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
K4P-15AS15K steps :حداکثر ورودی/ خروجی: 1024، حافظه برنامه

رک

GM4-B04Mرک 4- اسالت
GM4-B06Mرک 6- اسالت
GM4-B08Mرک 8- اسالت
GM4-B12Mغیر قابل توسعهرک 12- اسالت

رک سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B4EH)رک 4- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B6EH)رک 6- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B8EH)رک 8- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال

رک توسعه
GM4-B04Eرک توسعه 4- اسالت
GM4-B06Eرک توسعه 6- اسالت
GM4-B08Eرک توسعه 8- اسالت

رک توسعه برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B4EH)رک توسعه 4- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B6EH)رک توسعه 6- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B8EH)رک توسعه 8- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال

کابل توسعه
G4C-E0410.4m :طول
G4C-E1211.2m :طول
G4C-E3013m :طول

کابل توسعه )با عملکرد باال(

G4C-E0510.6m :طول
G4C-E6016m :طول
G4C-E10210m :طول
G4C-E15215m :طول

منبع تغذیه

GM4-PA1A24VDC: 0.7A ،5VDC: 4A ،110VAC ورودی
GM4-PA2A24VDC: 0.7A ،5VDC: 4A ،220VAC ورودی
GM4-PA1B24VDC: 0.5A ،5VDC: 3A ،110VAC ورودی
GM4-PA2B24VDC: 0.5A ،5VDC: 3A ،220VAC ورودی
GM4-PA2C5VDC: 8A ،220VAC ورودی
GM4-PD3A5VDC: 4A ،24VDC ورودی

DC ماژول ورودی

G4I-D22A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D22B)24-12 )از نوع منبع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D22C)Sink/Source 24 )از نوع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D24A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D24B)24-12 )از نوع منبع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D24C)Sink/Source 24 )از نوع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D28A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 64×ورودی

AC ماژول ورودی
G4I-A12A110VAC 16×ورودی
G4I-A22A220VAC 16×ورودی

16AC, DC×خروجی رله ای )G4Q-RY2A)2Aماژول خروجی رله

ماژول خروجی ترانزیستور

G4Q-TR2A)Sink نوع( 0.5A ،)NPN( 16×خروجی ترانزیستوریDC
G4Q-TR2B)Source نوع( 0.5A ،)PNP( 16×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR4A)Sink نوع( 0.1A ،)NPN( 32×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR4B)Source نوع( 0.1A ،)PNP( 32×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR8A)Sink نوع( 0.1A ،)NPN( 64×خروجی ترانزیستوری

Triac ماژول خروجی
G4Q-SS2A)1A( Triac 16×خروجیAC
G4Q-SS2B)0.6A( Triac 16×خروجی

ماژول I/O هیبرید
G4H-DR2A24-12، 8×خروجی رله ایVDC 8×ورودی
G4H-DT2A24-12، 8×خروجی ترانزیستوریVDC 8×ورودی

ص
خا

ل 
ژو

ما

A/D ماژول
G4F-AD2A)-5~5VDC , -10~10VDC , -20~20mA( ورودی ولتاژی/ جریانی: 4 کاناله
G4F-DA1A)1~5VDC , 0~10VDC , 4~20mA( ورودی ولتاژی/ جریانی: 8 کاناله

D/A ماژول

G4F-AD3A)-10~10VDC , 4~20mA( ورودی ولتاژی/ جریانی: 2 کاناله
G4F-DA3V خروجی ولتاژی: 8 کاناله
G4F-DA3I)4~20mA( خروجی جریانی: 8 کاناله
G4F-DA2V)-10~10VDC( خروجی ولتاژی: 4 کاناله
G4F-DA2I)4~20mA(خروجی جریانی: 4 کاناله

HSC ماژول

G4F-HSCA0~16,777, 215:50، محدود شمارشkHz ،1کاناله
G4F-HD1C)500، محدوده شمارش: 2,147,483,648+~2,147,483,647- )نوع درایو خطیkpps ،2 کاناله
G4F-HO1C)200، محدوده شمارش: 2,147,483,648+~2,147,483,647- )نوع کلکتور بازkpps ،2 کاناله

ماژول موقعیت
G4F-PPxO200 نوع درایو خطیkpps ،خروجی پالس 1, 2, 3 محوره↑CPU V3.2
G4F-PPxD1 نوع درایو خطیMpps ،خروجی پالس 1, 2, 3 محوره

ورودی: 4 کاناله )ترموکوپل: G4F-TC2A)K, J, E, T, B, R, Sماژول ورودی ترموکوپل
 RTDماژولG4F-RD2Aورودی: 4 کاناله

PID ماژول کنترلG4F-PIDBحداکثر 16- حلقه کنترلی )خود تنظیم(، 16×خروجی دیجیتال

طی
تبا

ل ار
ژو

ما

 Fast Enet I/F ماژول
)نوع باز(

G4L-EUTB10/100BASE-TX, UTP
GLOFA CPU V2.7↑ MAS-

TER-K CPU V2.4↑ G4L-EUFB100، فیبر نوریBASE-FX
G4L-EU5B10BASE-5, AUI

Fnet I/F ماژول
G4L-FUEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnet ماژول مستر
G4L-FUOA)کابل نوری( Fnet ماژول مستر

I/F ریموت Fnet ماژولG4L-RBEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnetماژول ریموت
Dnet I/F ماژولG4L-DUEA)500kps حداکثر( ، DeviceNetماژول مستر

Pnet I/F ماژول
G4L-PUEAProfibus-DP )1K( ماژول مستر
G4L-PUEBProfibus-DP )7K( ماژول مستر

Rnet I/F ماژولG4L-RUEARnet ماژول مستر
Cnet I/F ماژولG4L-CUEAهر کدام 1 کاناله، مد مستقل/ قفل داخلی :RS-232C/RS-422
Dummy ماژولGM4-DMMAبرای اسالت خالی ورودی/ خروجی Dummy ماژول

ظرفیت: )G4M-M032128K )32k stepsماژول حافظه
USB کابلUSB-301AGM4-CPUC سی پی یو USB کابل دانلود برای پورتGM4-CPUC
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ماژول های اختیاری مختلف
)RS-232C, RS-422( Fnet/Rnet ، Cnet )ماژول مستر(

)slave module( ،Profibus-DP/DeviceNet
Build-in توابع قدرتمند

32-bit signed operation :شمارنده سرعت باال
محدوده شمارش: -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647

ring counter, latch counter, comparison )equal/zone/task(, RPM :تابع

پی ال سی سری Master-K ال اس
پی ال سی مدل K120S ال اس

انواع پی ال سی مدل K120S با عملکرد باال و بلوکی مختلف:
نوع اقتصادی: points 10/14(points 10/14/20/30: 2 تایمر آنالوگ(

points 20/30/40/60 :نوع استاندارد
ماژول های مختلف توسعه: ورودی، خروجی، ورودی-خروجی

)P000~P63F( برای کاربردهای ورودی- خروجی هوشمند P ناحیه قابل تعمیم
سرعت پردازش: 0.1㎲/step )نوع استاندارد(

پشتیبان باتری:

تابع موقعیت:
)100KHz( تعداد محور کنترل: 2 محور

single, repeat :روش عملکرد
end, keep, continuous :مد عملکرد

PWM خروجی ،JOG اجرای ،return to origin :توابع دیگر

پشتیبان برنامه: EEPROM، هنگام ویرایش آنالین
Supercapacitor :پشتیبان اطالعات

pulse catch ،مختلف: فیلتر ورودی handing ورودی

توابع ارتباطی پیشرفته
 Built-in RS-232C )Ch0( and RS-485 )Ch1(

KGLWIN :مانیتورینگ اطالعات انتقالی

:PID تابع
رله/ خود تنظیم PRC، رمپ delta MW ،SV، خروجی PWM، الگوریتم موقعیت/ سرعت

ماژول های توسعه مختلف:
G7E-DR )08/10/20( A, G7E-TR10A, G7E-DC08A, G7E-RY )08/16( A :7 ماژول ورودی- خروجی دیجیتال

G7F-ADHA)B/C(, G7F-AD2A)B(, G7F-DA2I)V(, G7F-AT2A, G7F-RD2A :9 ماژول ورودی- خروجی آنالوگ
G7L-CUEB)C(, G7L-DBEA, G7L-PBEA, G7L-FUEA, G7L-RUEA :6 ماژول متداول

G7E-RTCA, G7M-M256B :2 ماژول اختیاری
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ویژگی پی ال سی مدل K200S ال اس:
points 384 مناسب برای سیستم های کنترل با مقیاس کوچک و متوسط و با

0.5µs/step :سرعت پردازش
ویرایش آنالین

تغییر مقادیر ورودی- خروجی توسط نیرو

کنترل خط تولید کوچک و متوسط توسط شبکه
انواع ماژول های خاص: آنالوگ، HSC، موقعیت و غیره

Build-in حافظه فلش
CPU 3 نوع

توابع مانیتورینگ سیستم
trigger توابع

Cnet, Fast Ethernet, Fnet, Rnet, DeviceNet, profibus-DP :پشتیبانی شبکه

ویژگی پی ال سی مدل K300S ال اس:
points 1024 مناسب برای سیستم های کنترل با مقیاس کوچک و متوسط و با

0.2µs/step :سرعت پردازش
ویرایش آنالین

تغییر مقادیر ورودی- خروجی توسط نیرو

انواع ماژول های خاص: آنالوگ، HSC، موقعیت و غیره
پشتیبانی شبکه: Cnet, Fast Ethernet, Fnet, Rnet, DeviceNet, profibus-DP )حداکثر 4 ماژول(

نوع
K120S

K200SK300S
استاندارداقتصادی

اجرای سیکلی برنامه ذخیره شدهروش عملکرد

I/O روش پردازش دسته ای اسکن همزمان )روش بازخوانی(روش کنترل

Mnemonic, Ladderزبان برنامه نویسی
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تعداد دستورالعمل ها
30پایه

269277218218کاربردی

1,024)512( 70120384حداکثر I/O کنترلی

K10 K7 K15 K 2ظرفیت حافظه برنامه

)㎲/Step( 0.40.10.50.2سرعت پردازش

مشخصاتمدلنوع تجهیز

I/O ورودی/ خروجی
G7E-DR)08/10/20(A ،24، 4 خروجی رلهVDC 6 ورودی :G7E-DR10A ،24، 4 خروجی رله ایVDC 4 ورودی اسلیم :G7E-DR08A

G7E-DR20A: 12 ورودی، 8 خروجی رله ای
G7E-TR10A10 خروجی ترانزیستوری

آنالوگ

G7E-DC08)RY08(A)8 خروجی رله ای( نوع اسلیم :G7E-RY08A ،)24VDC نوع اسلیم )8 ورودی :G7E-DC08A
G7F-ADHA)B()2 کاناله :DA /2 کاناله :AD(  نوع اسلیم :G7F-ADHB ،)1 کاناله :DA /4 کاناله :AD( :G7F-ADHA
G7F-AD2A)B()4 کاناله :AD( نوع اسلیم :G7F-AD2B ،)2 کاناله :AD( :G7F-AD2A

G7F-DA2I))خروجی ولتاژی( 4 کاناله :DA( اسلیم :G7F-DA2V ،))4 کاناله )خروجی جریانی :DA( :G7F-DA2I
G7F-AT2Aتایمر آنالوگ ،points 4 )0~200( 
G7F-RD2ARTD 4 کاناله، نوع اسلیم، ماژول

Cnet رابطG7L-CUEB)C( )Modebus کاناله )شامل پروتکل RS422 1 :G7L-CUEC ،1 کاناله RS232C :G7L-CUBE
DeviceNet رابطG7L-DBEA DeviceNet slave ماژول رابط

 Profibus-DPرابطG7L-PBEA Profibus-DP slave ماژول رابط

 Fieldbus رابط
G7L-FUEALSIS پروتکل اختصاصی :Fieldbus ماژول رابط
G7L-RUEALSIS پروتکل اختصاصی ورودی/ خروجی هوشمند :Fieldbus ماژول رابط

RTC ماژولG7E-RTCARTC ماژول
ماژول حافظه )G7M-M256B)K 256ماژول حافظه

لیست محصوالت:
لیست محصوالت پی ال سی مدل K120S ال اس

منبع تغذیهمشخصاتشماره فنیمدل

K120S  اقتصادی

K7M-DR10UE )/DC(24، 4 × خروجی رلهVDC 6 × ورودی

100~240VAC )24VDC(

K7M-DR14UE )/DC(24، 6 × خروجی رلهVDC 8 × ورودی
K7M-DR20UE )/DC(24، 8 × خروجی رلهVDC 12 × ورودی
K7M-DR30UE )/DC(24، 12 × خروجی رلهVDC 18 × ورودی

K120S استاندارد

K7M-DR20U )/DC(24، 8 × خروجی رلهVDC 12 × ورودی
K7M-DR30U )/DC(24، 12 × خروجی رلهVDC 18 × ورودی
K7M-DR40U )/DC(24، 16 × خروجی رلهVDC 24 × ورودی
K7M-DR60U )/DC(24، 24 × خروجی رلهVDC 36 × ورودی

K7M-DRT20U )/DC(24، 4 × خروجی ترانزیستور/ 4 × خروجی رلهVDC 12 × ورودی
K7M-DRT30U )/DC(24، 4 × خروجی ترانزیستور/ 8 × خروجی رلهVDC 18 × ورودی
K7M-DRT40U )/DC(24، 4 × خروجی ترانزیستور/ 12 × خروجی رلهVDC 24 × ورودی
K7M-DRT60U )/DC(24، 4 × خروجی ترانزیستور/ 20 × خروجی رلهVDC 36 × ورودی
K7M-DT20U )/DC(24، 8 × خروجی ترانزیستورVDC 12 × ورودی
K7M-DT30U )/DC(24، 12 × خروجی ترانزیستورVDC 18 × ورودی
K7M-DT40U )/DC(24، 16 × خروجی ترانزیستورVDC 24 × ورودی
K7M-DT60U )/DC(24، 24 × خروجی ترانزیستورVDC 36 × ورودی
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 لیست ماژول های توسعه پی ال سی مدل k120S ال اس
توضیحاتمنابع تغذیهمشخصاتشماره فنینوع  تجهیز

ماژول توسعه

ورودی/ خروجی دیجیتال

G7E-DR08A24، 4 × خروجی رلهVDC 4 × ورودی

از ماژول اصلی

K120S فقط
G7E-DR10A24، 4 × خروجی رلهVDC 6 × ورودی
G7E-DR20A24، 8 × خروجی رلهVDC 12× ورودی↑K80S CPU V1.7

8 × ورودی G7E-DC08A24VDCورودی

K120S فقط

خروجی

G7E-RY08A8 × خروجی رله
G7E-RY16A16× خروجی رله
G7E-TR10A10 × خروجی ترانزیستور↑K80S CPU V1.7

ماژول های خاص

ورودی/ خروجی آنالوگ

G7F-ADHAورودی آنالوگ 2 کاناله، خروجی آنالوگ 1 کاناله

منبع تغذیه خارجی 
24VDC

G7F-ADHBورودی آنالوگ 2 کاناله، خروجی آنالوگ 2 کاناله
K120S فقط

G7F-ADHCورودی آنالوگ 2 کاناله، خروجی آنالوگ 1 کاناله

ورودی آنالوگ
G7F-AD2Aورودی آنالوگ 4 کاناله
G7F-AD2Bورودی آنالوگ 4 کاناله

خروجی آنالوگ
G7F-DA2Iخروجی آنالوگ جریانی 4 کاناله
G7F-DA2Vخروجی آنالوگ جریانی 4 کاناله

K120S فقط
RTD ورودیG7F-RD2A4 کاناله RTD ورودی

تایمر آنالوگ 4 کانالهG7F-AT2Aتایمر آنالوگ

ماژول ارتباطی

Cnet I/F
G7L-CUEB1 کاناله RS-232C

از ماژول اصلی

G7L-CUECکاناله RS-422 1
Fnet I/FG7L-FUEAمستر I/F ،)پروتکل اختصاصی( Fnet
Rnet I/FG7L-RUEAمستر I/F ،)پروتکل اختصاصی برای ورودی/ خروجی هوشمند( Rnet
Pnet I/FG7L-PBEAProfibus-DP slave unit

Option

Dnet I/FG7L-DBEADeviceNet slave unit
RTC packG7E-RTCARTC unit

Memory pack
G7M-M256K80S برای Memory packK80S فقط

G7M-M256BK120S  برای Memory packK120S فقط

لیست محصوالت پی ال سی مدل K200S ال اس
توضیحاتمشخصاتشماره فنیمدل

CPU

GM6-CPUARS-232 :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 386، حافظه برنامه

GM6-CPUBRS-422, PID, RTC :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

GM6-CPUCRS-232C, PID, RTC, HSC )50kpps( :68، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

K3P-07ASRS-232 :7، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه
حافظه برنامه:

7k steps
K3P-07BSRS-422, PID, RTC :7، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

K3P-07CSRS-232C, PID, RTC, HSC )50kpps( :7، تابعK :حداکثر ورودی/ خروجی: 384، حافظه برنامه

ماژول تغذیه

GM6-PAFA24VDC, 0.3A 5 وVDC, 2A :خروجی ،AC)Free( :ورودی

GM6-PAFB)زمانی که ماژول آنالوگ استفاده می شود( - 15VDC, 0.2A 15 وVDC, 0.5A ،5VDC, 2A :خروجی ،AC)Free( :ورودی

GM6-PAFC12-slot base board 5 برایVDC, 3.5A :خروجی ،AC)Free( :ورودی

GM6-PA2A5VDC, 6A :220، خروجیVAC :ورودی

GM6-PDFA5VDC, 2A :24-12، خروجیVDC :ورودی

GM6-PDFB)15- )زمانی که ماژول آنالوگ استفاده می شودVDC, 0.2A 15 وVDC, 0.5A ،5VDC, 3A :24-12، خروجیVDC :آنالوگورودی

Base

GM6-B04Mرک 4- اسالت

انعطاف ناپذیر GM6-B06Mرک 6- اسالت

GM6-B08Mرک 8- اسالت
GM6-B12M12-slot base board, Comm I/F module installation: slot 0~7

DC ماژول ورودی

G6I-D21ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 8 ورودی

G6I-D22ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 16 ورودی

G6I-D22BSource 24، نوع جریانیVDC 16 ورودی

G6I-D24ASink/ Source 24-12، نوع جریانیVDC 32 ورودی

G6I-D24BSource 24، نوع جریانیVDC 32 ورودی

AC ماژول ورودی
G6I-A11A 110VAC 8 ورودی 

 G6I-A21A220VAC 8 ورودی 
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ماژول خروجی رله

G6Q-RY1A12-24VDC, 220VAC, 2A ،8 خروجی رله ای

AC, DC G6Q-RY2A12-24VDC, 220VAC, 2A ،16 خروجی رله ای

G6Q-RY2B12-24VDC, 220VAC, 2A, Surge absorber ،16 خروجی رله ای

ماژول خروجی ترانزیستور

G6Q-TR2A12-24VDC, 0.5A ،NPN 16 خروجی ترانزیستوری

DC
G6Q-TR2B12-24VDC, 0.5A ،PNP 16 خروجی ترانزیستوری

G6Q-TR4A12-24VDC, 0.1A ،NPN 32 خروجی ترانزیستوری

G6Q-TR4B12-24VDC, 0.1A ،PNP 32 خروجی ترانزیستوری

Triac ماژول خروجیG6Q-SS1A12-24VDC, 100~240VAC, 0.6A 8 ورودیAC

8 ورودی VDC 24-12، 8 خروجی رله ایG6H-DR2Aماژول I/O هیبرید

ص
خا

ی 
ها

ل 
ژو

ما

ولتاژ/ جریان ورودی: 4 کاناله، G6F-AD2A1~5VDC , 0~10VDC , -10~10VDC , 4~20mAماژول آنالوگ/ دیجیتال

GM6-PAFB/PDFB
ماژول دیجیتال/ آنالوگ

G6F-DA2V-10~10VDC ،ولتاژ خروجی: 4 کاناله

G6F-DA2I4~20mA ،جریان خروجی: 4 کاناله

HSC ماژول

G6F-HSCA0~16,777,215 :1 کاناله، محدوده شمارش

G6F-HD1C500، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647-، درایو خطیkpps ،2 کاناله

G6F-HO1C200، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647-، نوع کلکتور بازkpps ،2 کاناله

ماژول موقعیت
G6F-PPxO200، نوع کلکتور بازkpps :1,2,3 محوره، خروجی پالسGLOFA CPU V2.0

G6F-PPxD200، درایو خطیkpps :1,2,3 محوره، خروجی پالسMASTER-K CPU V2.3

GM6-PAFB/PDFBورودی: 4 کاناله، ترموکوپل: G6F-TC2AK, J, E, T, B, R, Sماژول ورودی ترموکوپل

طی
تبا

 ار
ای

 ه
ول

ماژ

ماژول Fast Enet I/F )نوع باز(
G6L-EUTB10/100BASE-TX, UTPGLOFA CPU V2.1

MASTER-K CPU V2.4 G6L-EUFB100، فیبر نوریBASE-FX

Fnet I/F ماژولG6L-FUEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnet ماژول مستر

I/Fریموت  FnetماژولG6L-RBEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnet ماژول ریموت

 Dnet I/FماژولG6L-DUEA)500kbs( ، DeviceNet ماژول مستر

 Pnet I/Fماژول
G6L-PUEAProfibus-DP )1K( ماژول مستر

G6L-PUEBProfibus-DP )7K( ماژول مستر

 Rnet I/FماژولG6L-RUEARnet ماژول مستر

 Cnet I/Fماژول
G6L-CUEBRS-232C
G6L-CUECRS-422/485

Dummy ماژولGM6-DMMAبرای اسالت خالی ورودی/ خروجی Dummy ماژول

لیست محصوالت پی ال سی مدل K300S ال اس
توضیحاتمشخصاتشماره فنینوع تجهیز

CPU

GM4-CPUA52K :128، حافظه اطالعاتK :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
GM4-CPUB50K :128، حافظه اطالعاتK :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
GM4-CPUC428K :1، حافظه اطالعاتM :حداکثر ورودی/ خروجی: 2048، حافظه برنامه
K4P-15AS15K steps :حداکثر ورودی/ خروجی: 1024، حافظه برنامه

رک

GM4-B04Mرک 4- اسالت
GM4-B06Mرک 6- اسالت
GM4-B08Mرک 8- اسالت
GM4-B12Mغیر قابل توسعهرک 12- اسالت

رک سی پی یو با عملکرد باال

GM4-B4EH)رک 4- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B6EH)رک 6- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال

GM4-B8EH)رک 8- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال

رک توسعه

GM4-B04Eرک توسعه 4- اسالت
GM4-B06Eرک توسعه 6- اسالت
GM4-B08Eرک توسعه 8- اسالت

 رک توسعه برای سی پی یو با
عملکرد باال

GM4-B4EH)رک توسعه 4- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
GM4-B6EH)رک توسعه 6- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال

GM4-B8EH)رک توسعه 8- اسالت )برای سی پی یو با عملکرد باال
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طول: G4C-E0410.4mکابل توسعه
G4C-E1211.2m :طول
G4C-E3013m :طول

کابل توسعه )با عملکرد باال(

G4C-E0510.6m :طول
G4C-E6016m :طول
G4C-E10210m :طول
G4C-E15215m :طول

منبع تغذیه

GM4-PA1A24VDC: 0.7A ،5VDC: 4A 110، ورودیVAC
GM4-PA2A24VDC: 0.7A ،5VDC: 4A 220، ورودیVAC
GM4-PA1B24VDC: 0.5A ،5VDC: 3A 110، ورودیVAC
GM4-PA2B24VDC: 0.5A ،5VDC: 3A 220، ورودیVAC
GM4-PA2C5VDC: 8A 220، ورودیVAC

GM4-PD3A5VDC: 4A 24 ورودیVDC

DC ماژول ورودی

G4I-D22A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D22B)24-12 )از نوع منبع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D22C)Sink/Source 24 )از نوع جریانیVDC 16×ورودی
G4I-D24A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D24B)24-12 )از نوع منبع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D24C)Sink/Source 24 )از نوع جریانیVDC 32×ورودی
G4I-D28A)Sink/Source 24-12 )از نوع جریانیVDC 64×ورودی

AC ماژول ورودی
G4I-A12A110VAC 16×ورودی
G4I-A22A220VAC 16×ورودی

16AC, DC×خروجی رله ای )G4Q-RY2A)2Aماژول خروجی رله

ماژول خروجی ترانزیستور

G4Q-TR2A)Sink نوع( 0.5A ،)NPN( 16×خروجی ترانزیستوریDC

G4Q-TR2B)Source نوع( 0.5A ،)PNP( 16×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR4A)Sink نوع( 0.1A ،)NPN( 32×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR4B)Source نوع( 0.1A ،)PNP( 32×خروجی ترانزیستوری
G4Q-TR8A)Sink نوع( 0.1A ،)NPN( 64×خروجی ترانزیستوری

Triac ماژول خروجی
G4Q-SS2A)1A( Triac 16×خروجیAC

G4Q-SS2B)0.6A( Triac 16×خروجی

ماژول I/O هیبرید
G4H-DR2A24-12، 8×خروجی رله ایVDC 8×ورودی
G4H-DT2A24-12، 8×خروجی ترانزیستوریVDC 8×ورودی

ص
خا

ل 
ژو

ما
A/D ماژول

G4F-AD2A-5~5VDC , -10~10VDC , -20~20mA ورودی ولتاژی/ جریانی: 4 کاناله
G4F-DA1A1~5VDC , 0~10VDC , 4~20mA ورودی ولتاژی/ جریانی: 8 کاناله

D/A ماژول

G4F-AD3A-10~10VDC , 4 ~20mA ورودی ولتاژی/ جریانی: 2 کاناله
G4F-DA3V-10~10VDC خروجی ولتاژی: 8 کاناله
G4F-DA3I4~20mA خروجی جریانی: 8 کاناله
G4F-DA2V-10~10VDC خروجی ولتاژی: 4 کاناله
G4F-DA2I4~20mA خروجی جریانی: 4 کاناله

HSC ماژول

G4F-HSCA0~16,777,215 :50، محدود شمارشkHz ،1کاناله
G4F-HD1C)500، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647- )نوع درایو خطیkpps ،2 کاناله
G4F-HO1C)200، محدوده شمارش: 2,147,483,648~2,147,483,647- )نوع کلکتور بازkpps ،2 کاناله

ماژول موقعیت
G4F-PPxO200 نوع درایو خطیkpps ،خروجی پالس 1, 2, 3 محوره↑CPU V3.2

G4F-PPxD1 نوع درایو خطیMpps ،خروجی پالس 1, 2, 3 محوره

ماژول ورودی 
ترموکوپل

G4F-TC2A)K, J, E, T, B, R, S :ورودی: 4 کاناله )ترموکوپل

 RTDماژولG4F-RD2Aورودی: 4 کاناله

PID ماژول کنترلG4F-PIDBحداکثر 16- حلقه کنترلی )خود تنظیم(، 16×خروجی دیجیتال
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طی
تبا

 ار
ول

ماژ

 Fast Enet I/F ماژول
)نوع باز(

G4L-EUTB10/100BASE-TX, UTPGLOFA CPU V2.7↑ 
MASTER-K CPU V2.4↑

G4L-EUFB100، فیبر نوریBASE-FX

G4L-EU5B10BASE-5, AUI

Fnet I/F ماژول
G4L-FUEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnet ماژول مستر
G4L-FUOA)کابل نوری( Fnet ماژول مستر

ماژول Fnet ریموت 
I/F

G4L-RBEA)1Mbps ،کابل زوج شیلد دار( Fnetماژول ریموت

Dnet I/F ماژولG4L-DUEA)500kps حداکثر( ، DeviceNetماژول مستر

Pnet I/F ماژول
G4L-PUEAProfibus-DP )1K( ماژول مستر
G4L-PUEBProfibus-DP )7K( ماژول مستر

Rnet I/F ماژولG4L-RUEARnet ماژول مستر

Cnet I/F ماژولG4L-CUEAهر کدام 1 کاناله، مد مستقل/ قفل داخلی :RS-232C/RS-422

Dummy ماژولGM4-DMMAبرای اسالت خالی ورودی/ خروجی Dummy ماژول

ظرفیت: )G4M-M032128K )32k stepsماژول حافظه

USB کابلUSB-301AGM4-CPUC سی پی یو USB کابل دانلود برای پورتGM4-CPUC

لیست محصوالت پی ال سی مدل K300S ال اس
توضیحاتمشخصاتشماره فنینوع تجهیز
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جدول مقایسه میکرو  PLC ال اس
K120SXGB

XBMXBCنوع استانداردنوع اقتصادی

حافظه

2k steps10k steps10k steps15k stepsبرنامه کاربر

EEPROM✔✔--

✔✔--حافظه فلش

Back up ماژول حافظه✔✔✔✔

ورودی/ خروجی

20603264حداکثر ورودی/ خروجی جاسازی شده

4060224320توسعه محلی )حداکثر(

عملکرد اضافه شده

ورودی آنالوگ )توسعه(

خروجی آنالوگ )توسعه(

4 ورودی ولتاژی یا جریانی4 ورودی ولتاژی یا جریانی4 ورودی ولتاژی یا جریانی4 ورودی ولتاژی یا جریانی

4 خروجی جریانی4 خروجی جریانی4 خروجی جریانی4 خروجی جریانی

4 خروجی ولتاژی4 خروجی ولتاژی4 خروجی ولتاژی4 خروجی ولتاژی

ورودی/ خروجی آنالوگ )توسعه(

2 ورودی ولتاژی یا جریانی

2 خروجی ولتاژی یا جریانی

2 ورودی ولتاژی یا جریانی

2 خروجی ولتاژی یا جریانی
--

2 ورودی ولتاژی یا جریانی

1 خروجی ولتاژی یا جریانی

2 ورودی ولتاژی یا جریانی

1 خروجی ولتاژی یا جریانی
--

✔✔✔-PID )جاسازی شده(

کانتر با سرعت باال )جاسازی شده( 

2phase 10kHz )1phase(

یا

1phase 5kHz )2phase(

2phase 100kHz )1phase(

2phase 20kHz )1phase(

یا

1phase 50kHz )2phase(

1phase 10kHz )2phase(

4phase 20kHz )1phase(

یا

2phase 10kHz )2phase(

4phase 100kHz )1phase(

4phase 20kHz )1phase(

یا

2phase 50kHz )2phase(

2phase 10kHz )2phase(

✔✔✔✔RTD )توسعه(

✔✔--ترموکوپل )توسعه(

Built-in-اختیاریاختیاریساعت زمان واقعی

Floating Point Math--✔✔

2 محوره، 100kHz، )نوع DN(2 محوره، 100kHz، )نوع DN(2 محوره، 100kHz، )نوع DRT/DT(-موقعیت، طول پالس، مدوالسیون

برنامه نویسی

KGLWINKGLWINXG5000XG5000نرم افزار ویندوز

ارتباطات

سریال + USB سریالسریالسریالپورت دانلود

✔✔✔RS-232C یک کاناله یا RS-232 PortsRS-485 )پورت ارتباطی(

)Slave( Profibus ماژول✔✔--

)Slave( DeviceNet ماژول✔✔--

RS-485 یک کانالهRS-485 یک کانالهRS-485 یک کانالهRS-485 یک کانالهRS-422/485 )جاسازی شده(

✔✔--اترنت )توسعه(

24VDC/ 100~240VAC12-24VDC/ 100~240VAC24VDC24VDC/ 100~240VAC-12منبع تغذیه
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LS  ماژول های توسعه
ماژول های ورودی- خروجی مستقل

ویژگی ها:
کاهش سیم کشی و کنترل زمان واقعی ورودی/ خروجی های توزیع شده

 Rnet, DeviceNet, profibus-DP, MODBUS )RS-422/48( پشتیبانی
points 16/32 ترانزیستور/ رله( با /DC( ماژول های ورودی/ خروجی مختلف
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ماژول های ورودی- خروجی توسعه پذیر

ویژگی ها:
XGB پیکره بندی ساده سیستم کنترل از راه دور با استفاده از کارت توسعه ورودی/ خروجی

حداکثر 8 ماژول توسعه با آداپتور شبکه
حداکثر 256 نقطه ورودی/ خروجی دیجیتال

حداکثر 16 کانال ورودی/ خروجی آنالوگ
Profibus-DP, DeviceNet, Rnet :آداپتور شبکه
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مشخصات ورودی/ خروجی دیجیتال ال اس
ماژول های ورودی/ خروجی خروجی ورودی

نوع
)Sink(   ترانزیستور DC )Sink/Source( رله )Sink(  ترانزیستور DC )Sink/Source(

16 16 16 32 16 32 16 تعداد

24VDC 24VDC 24VDC, 110VAC, 
220VAC 24VDC 24 VDC ورودی مجاز )ولتاژ بار(

7mA, 0.1A, 2A, 0.5A, 3A 2A, 5A 0.1 A, 2 A, 0.5A, 3 A 7 mA ورودی جریان )جریان بار(

3ms یا کمتر 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر Off →On
 زمان
3ms یا کمترپاسخ 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر 3ms یا کمتر On →Off

16 points/COM 16 points/COM 16 points/COM 16 points/COM 16 points/COM Common

350mA 550mA 380mA 280mA 300mA 200mA مصرف رایج

GRL-DT4A GRL-RY2A GRL-TR4A GRL-TR2A GRL-D24A GRL-D22A Rnet

شبکه
GPL-DT4A GPL-RY2A GPL-TR4A GPL-TR2A GPL-D24A GPL-D22A Profibus-DP

GDL-DT4A GDL-RY2A GDL-TR4A GDL-TR2A GDL-D24A GDL-D22A DeviceNet

GSL-DT4A GSL-RY2A GSL-TR4A GSL-TR2A GSL-D24A GSL-D22A MODBUS

مشخصات ورودی/ خروجی آنالوگ ال اس
GPL-DV4CGPL-DC4CنوعGPL-AV8CGPL-AC8Cنوع

کانال های 
کانال های 8 کانالورودی

4 کانالخروجی

ورودی آنالوگ
1~5 VDC, 0~5 V, 0~10 V0~20 mA, 4~20 mA ورودی

دیجیتال
0~4000, 0~8000, -8000~80000~8000

-10~+10 V- 20~20 mA

خروجی آنالوگ8000~8000- ,4000~80000~8000- ,8000~0 ,4000~0خروجی دیجیتال
1~5 VDC, 0~5 V, 0~10 V0~20 mA, 4~20 mA

-10~+10 V

امپدانس 
ورودی

1 MΩ250 Ω

امپدانس بار

 )1~5V 5~0 یاV ( 1 یا بیشترKΩ

حداکثر 
رزولوشن

±15 V±30 mA)-10~10V 10~0 یاV ( 2 یا بیشترKΩ500 یا کمترΩ

1.25 mV2.5 ㎂1.25رزولوشن mV2.5 ㎂

دقت

%±0.3

)Ta=0~55 ℃ ،مقیاس کامل(  

%±0.3 

)Ta=23℃ ±5℃ ،مقیاس کامل(

دقت

%±0.3

)Ta=0~55 ℃ ،مقیاس کامل(  

 %±0.3

)Ta=23℃ ±5℃ ،مقیاس کامل(

  %±0.4

)Ta=0~55 ℃ ،مقیاس کامل(

 %±0.4

)Ta=0~55 ℃ ،مقیاس کامل(

ms 10 یا کمتر/ 8 کانالهسرعت تبدیلms 10 یا کمتر/ 8 کانالهسرعت تبدیل

دوره پاسخ

)ms( یا کمتر/ 8 کاناله + دوره انتقال ms 10
دوره پاسخ

)ms( یا کمتر/ 8 کاناله + دوره انتقال ms 10

FG→M ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایقFG→M ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایق 

روش جداسازی
روش ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایق M → ترمینال ارتباطی 

جداسازی
ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایق M → ترمینال ارتباطی 

ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایق MNo → هر کانال ترمینال ورودی/ خروجی آنالوگ با عایق MNo → هر کانال 

منبع تغذیه 
خارجی

24VDC )21.6 ~ 26.4(  منبع تغذیه
خارجی

24VDC )20.4 ~ 28.8(

مصرف جریان 
خارجی

24VDC: 220 mA مصرف جریان
خارجی

210 mA240 mA

)Kg( 0.3130.313وزن)Kg( 0.3140.322وزن
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مشخصات ارتباطات ال اس
RnetProfibus-DPDeviceNetMODBUS )شبکه اختصاصی LS(نوع

پروتکل اختصاصی Fnet( LSIS برای ریموت(پروتکل
Profibus-DP

)RS-485/EN50170(
DeviceNet )CAN(MODBUS )RS-422/485(

Mbps 19.6 Kbps ~ 12 Mbps125/250/500 Kbps2.4 Kbps ~ 38.4 Kbpsسرعت انتقال

m/segment100 m ~ 1.2 km 750فاصله انتقال
500/250/125 m

)100m :کابل نازک(
500 m

Bus TokenBusTrunk & DropBusتوپولوژی

 Pass & BroadcastToken Pass & Master/Slaveانتقال
)Poll(

CSMA/NBA

)Poll, Cyclic, COS, Bit Strobe(
Master/Slave )Poll(

 stations 326432 سگمنت، 99 شبکه32 سگمنت )ورودی: 32، خروجی: 32(تعداد

Link ظرفیت
2,048 points/master

)64 stations × 32 points(
7 Kbyte/master2,048 points/master64 points/station

لوازم جانبی ال اس
XBO-M1KBحافظهXBO-AD02Aولتاژی/ جریانی، ورودی 2 کاناله

XBO-RTCAساعت زمان واقعی(، باتری( RTCXBO-DA02Aولتاژی/ جریانی، خروجی 2 کاناله

XBO-DC04A24، 4 ورودیVDC
XBO-AH02A

ولتاژی/ جریانی، ورودی 1 کاناله

XBO-TN04A4 خروجی ،)Sink( ولتاژی/ جریانی، خروجی 1 کانالهترانزیستور

XBO-RD02Aآشکارساز دمای مقاومت(، ورودی 2 کاناله( RTDXBO-TC02Aورودی 2 کاناله ،)ترموکوپل( TC
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HMI ال اس )LS(

HMI دستگاه و نرم افزاری برای مانیتور و اجرای امکانات اتوماسیون با استفاده از گرافیک طراحی شده توسط کاربر می باشد. سیستم های صنعتی 
LS به عنوان یک رابط کاربری آسان، تکنولوژی گرافیکی cutting-edge و سایر تکلنولوژی های نوآورانه شامل عملکرد سریع و پایدار شبکه 

XGT InfoU بکار برده می شود. کارکرد این پنل ها مبتنی بر نرم افزار می باشند.

مشخصات فنی HMI سری XP ال اس:
وضوح باال با 65536 رنگ

نمادهای برداری و شطرنجی با کیفیت باال
BMP, JPG, GIF, WMF پشتیبانی فایل های گرافیکی مختلف

GIF :Simple animation effects متحرک
رابط اترنت- پایه 10/100

ویرایش آسان و ساده صفحه نمایش
الرم( بهبود مدیریت داده )ورود به سیستم، دستورالعمل و آ

تابعی خواندنی اطالعات حالت کنترل کننده: نظارت و نگهداری
نمایشگر چند زبانه: حداکثر تا 8 زبان

XG5000 شبیه سازی همزمان و آفالین با
XP-Builder با Tag تغییر ساده آدرس عنصرهای گرافیکی: تابع

USB میزبان برای دستگاه های جانبی: درایو USB، موس، کیبورد، پرینتر و غیره
10MB :حافظه ی کافی برای داده های صفحه نمایش
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مشخصات HMI سری XP ال اس

 XP30-BTE/DCXP30-BTA/DCXP30-TTE/DCXP30-TTA/DCXP50-TTE/DCXP50-TTA/DCXP70-TTA/ACمدل
XP70-TTA/DC

XP80-TTA/AC 
XP80-TTA/DCXP90-TTA/AC

رنگیمونو

TFT رنگی LCD مونو آبیLCDمشخصات صفحه نمایش

)”5.7”(                     21cm )8.4”(21cm )8.4”(26cm  )10.4” (31cm )12.1”(38cm )15( 14cmاندازه صفحه نمایش )اینچ(

768×4801024×480640×240640×320رزولوشن

65,536 رنگ256 رنگ65,536 رنگ256 رنگbit-8  با مقیاس خاکستریرنگ

نور پس زمینه
LED ،)LCDتمام( CCFL

LCD( CCFL جایگزین( ، on/off اتوماتیکOn/Off اتوماتیک

50,000 ساعت60,000 ساعت50,000 ساعت

ثابتقابل تنظیمکنتراست
230cd/m2210cd/m2400cd/m2200cd/m2480cd/m2430cd/m2400cd/m2450cd/m2روشنایی

زاویه دید
20/4080/8070/5020/2050/6045/6545/7550/60باال/پایین )درجه(

45/4580/8070/7045/4565/6565/6565/6575/75راست/ چپ )درجه(

سیستم 8- سیمه آنالوگسیستم 4- سیمه آنالوگصفحه نمایش لمسی
LED تغییرات)drawing (، قرمز: خطا )خطای ارتباطی، خطای اطالعاتdrawimg سبز: اجرا )نظارت، دانلود اطالعات

حافظه

4MB10MB4MB10MB4MB10MB20MBاطالعات نمایش

128kB512kB128kbاطالعات پشتیبان
 512KB

)logging، ذخیره 
الرم( اطالعات آ

128kB)الرم logging(  512KB، ذخیره اطالعات آ

---اترنت

1 کانال، 
,IEEE802.3

10/100Base-T
---

1 کانال، 
,IEEE802.3

10/100Base-T
---

IEEE802.3, 10/100Base-T  ،1 کانال

USB1 × میزبان USB2 × میزبان USB1 × میزبان USB2 × میزبان USB1 × میزبان USB2 × میزبان USB

سریال
RS-232C)PC 2 کانال  )1 پورت برای ارتباطات

RS-422/4851 کانال، 422/485 مد اختیاری

CF رابط کارت حافظه---F card )TYPE-I( 
×1---CF card )TYPE-I( 

×1---CF card )TYPE-I( ×1

AUX اختیاری---اختیاری---اختیاری---رابط
CE, UL, KCCگواهینامه

IP65F  )ساختار ضد آب(میزان نفوذ پذیری

W×H×D)mm( 73×249×73395×243×73317×174×63240×174×66.5240×140×56.5181×140×66.5181×140×56.5181×140×181سایز
Panel Cut )W×H(mm155.5×123228×158294×227383×282

)Kg( 0.620.750.620.751.21.42.22.43.9وزن

قدرت

24VDC100~220VAC, 24VDC100 ~ 220VAC ولتاژ

ولتاژ مجاز
AC---264VAC 85 حداکثرVAC  حداقل
DC28.8VDC 19.2 حداکثرVDC  حداقل---

توان
AC374046
DC58.558.513202730---
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مشخصات فنی HMI سری XP10 ال اس:

STN LCD صفحه نمایش: 192×64 با گرافیک
RAM سیستم: 1000 کلمه

فلش مموری: پشتیبانی برنامه/ پارامتر
ارتباطات: دوطرفه

 1200~115200  bps: Baud rate
Slave /در دسترس بودن تنظیمات مستر

RS-232C/RS-485 2 کانال جداگانه
LS PLC 5 توسطV 24 یا ورودی مستقیمV برق مورد نیاز: ورودی

F1~F4 کلیدهای فلشی ،ENT ،SET ،ALM ،ESC :کلیدهای تابعی مختلف
H/W پنل ویرایش: برنامه نویسی ساده و تنظیمات
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مشخصات HMI سری XP10 ال اس

XP10BKA/DCXP10BKB/DCمدل

ولتاژ ورودی

5VDC)RS-232C port 5.1 ~ 4.9 )پورتDC 

24VDC)DC 26.4 ~ 21.6 )کانکتور ورودیDC

کمتر از 200mAجریان مصرفی

LED  نور پس زمینه )x 64 Dots 192(صفحه نمایش

RS-232C, RS-422/485رابط ارتباطی

256K bytesحافظه فلش

پیش فرض: انگلیسی، می تواند به زبان های کره ای، چینی و روسی تغییر کند.زبان
RTC---√

bps 115,200ویژگی دانلود

)12Keys )F1~F4, ESC, ALM, ▲, ▼, ◀, ▶,  SET, ENTکلیدها
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