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از خـانواده موفـق    M200هاي کنترونيـک سـري    MiniPLCسري جديد 

M300 .منشعب شده است  

حفظ و قابليت هاي جديدي  M300تمام امتيازات سري  M200در سري 

  نيز به آن اضافه شده است.

ــود کــه  M300مشــکل خــانواده  ــراي بســياري از   I/Oدر آن ب هــاي آن ب

نياز بود بايد از  HMIکاربردها زياد بودند. از طرف ديگر در مواردي که به 

استفاده ميشـد کـه    Ethernetمدلهاي گرانقيمت گرافيک رنگي با پورت 

  قيمت مجموعه را باال مي برد.

اسـت   Nسـري   MiniPLCکوچک ترين عضو از خـانواده   M200سري 

  است.  هاي کمتري نياز دارند ساخته شده I/Oبه که براي کاربردهايي که 

يـک   Ethernetپـورت اسـتاندارد    دارا بـودن  عالوه بـر  M200در سري 

نيز به آن اضافه شده است. از اين پـس بکمـک ايـن     RS232پورت سريال 

نيـز اسـتفاده    (Text)هاي سريالي ارزان قيمت متنـي   HMIپورت ميتوان از 

% کـاهش يافتـه و   ۵۰موعـه اي بـيش از   کرد. بدين ترتيـب قيمـت چنـين مج   

  کاربردهاي جديدي نيز براي آن پيش بيني ميشود.

با قابليت هايي ساخته مي شوند که در گذشته  Nميني پي ال سي هاي سري 

تنها در انحصار برخي از سيستم هاي بزرگ و گرانقيمت بود. سـرعت بـاال،   

قــدرت محاســباتي زيــاد ( جمــع، تفريــق، ضــرب، تقســيم اعــداد صــحيح و  

اعشاري)، توابع مثلثاتي (سينوس، کسينوس، تانژانت، جذر، ريشه دوم و ...) 

  آنها با ساير سيستمهاي رقيب است.تنها بخشي از وجه تمايز 

 

  

  است. M220و  M210داراي دو عضو به اسامي  M200خانواده 

  هر يک از اين دو محصول داراي:

 ايزوله  DC ولت ٢٤ ورودي ديجيتال ١٦ •

آمپـر ايزولـه بـا فيـوز      ٠,٥  DC ولـت  ٢٤ خروجي ديجيتـال  ١٦ •

 الکترونيکي مستقل براي هر خروجي

، در انواع مختلف ولتـاژي و جريـاني  ايزوله ورودي آنالوگ  ٦ •

PT100  ترموکوپــل و ... کــه نــوع هرکانــال هنگــام ســفارش ،

 تعيين ميشود

 ولتاژي و جريانيايزوله خروجي آنالوگ  ٤ •

سنسـور   ۱۶کـه بکمـک    دارد DK1پـورتي بنـام    M220مدل  •

  نقطه را اندازه مي گيرد. ۱۶حرارتي ارزان قيمت دماي 

توابعي چـون کنتـرل کننـده هـاي حلقـه        M200سري  MiniPLCدر

، تــابع توليــد رمــپ (DIGITAL_FILTER)، فيلتــر ديجيتــالي PIDبســته 

(RAMP) ،   تابع توليد آالرم هـاي اسـتاندارد(ALARM_WORD) ،۸ 

نــوع تــايمر، توابــع ارتبــاطي بــراي پيــاده ســازي سيســتم کنتــرل گســترده 

MiniPLC NSERIES 

Models M210 & M220 

  

16 Digital Inputs – 24Vdc 
16 Digital Outputs – 24Vdc 
6 Analog Inputs: 

– 0..10 V / 0 ..20 mA 

– Thermo-Couple J, K, S 

– RTD – PT100 (3-wire) 

– Other types on request 

4 Analog Outputs: 
– -20..+20 mA / -10..+10V 

Model M220 with DK1 Port: 
_Up to 16 Temperature  

 Sensors ( -50 .. 125 °C) on a  single 3-Wire 

Cable (up to 150 m) 
  

RS232 PORT 

 ترهاي ارزان HMIبراي 

ETHERNET PORT 

 �رای ار	��ط�ت �وی

IEC 61131-3 
 �ر���� �و��� �� ز��ن ھ�ی
  LD, FBD, SFC, ST, IL    

DK1 PORT 
 ١٦ ��ری د��ی�رای ا�دازه 

 �ط��

Flash Memory 

��	
 ��	ظ� دا��� از ��
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(DCS)    خورشـيدي و مــيالدي و ... در  ، تـابع تقـويم زمــان سـال شمســي

  قرار دارند. اناختيار کاربر

ــان      ــتم بزب ــل سيس ــاي کام ــي و راهنم ــدارک فن ــن   م ــراي اي ــي ب فارس

  .ميشوندو مرتباً بروز  محصوالت وجود داشته

محدوديتي در تعـداد تايمرهـا و شـمارنده هـا وجـود       M200سري در 

ندارد. تمام متغيرها در برنامه با اسامي سـمبوليک نـام گـذاري شـده و حتـي      

  مديريت آدرس دهي آنها را نيزمي توان به سيستم واگذار کرد.

کاربر براحتي مي تواند توابعي را براي خود ايجاد نموده و به هر تعـداد  

  استفاده کند.   پروژه خوداز آنها را در طول 

و انطباق کامـل   Multi-Taskبا دارا بودن سيستم عامل  M200سري 

بـراي   (KB 256)و با داشتن حافظه اي بزرگ  IEC61131-3با استاندارد 

هـاي مينـي    plcبرنامه هاي کاربر، عمال سيسـتمي بـدون رقيـب در کـالس     

  است.

  

 (MULTIPROG)برنامه نويسي آن با استفاده از پکيج مـولتي پـروگ   

ارد آلمان، در مطابقت کامـل بـا اسـتاند    KW-Softwareمحصول شرکت 

IEC61131-3.به پنج زبان مختلف انجام مي شود ،  

شرکت کنترونيک ليسانس جامع ايـن نـرم افـزار را از شـرکت آلمـاني      

KW-Software     خريداري کـرده و بـه عنـوانProgramming Tool 

بر روي محصوالت خود بکار ميبرد. گفتني اسـت کـه صـدها شـرکت بـين      

 .مي کنندهمين هدف استفاده ي ديگر نيز از همين نرم افزار و با الملل

 

ــل  ــرکتهايي مثــ ،  ABB ،Mitsubishi ،HITACHI،omronشــ

ADVANTECH ،KUKA  وکـار بـا   و ... از آن جمله اند. بنابراين يادگيري

  اين نرم افزار دريچه ايست به روي تمامي سيستم هاي مدرن ديگر

  برنامه نويسي

  زبانها عبارتند از:برنامه نويسي با پنج زبان مختلف انجام ميشود. اين 

• LD )Ladder Diagram( 

• FBD (Function Block Diagram) 

• SFC (Sequential Function Chart) 

• ST (Structured Text) 

• IL (Instruction List)  

که از ميان آنها سه زبان اول گرافيکي و دو زبان ديگر متني هستند. متناسب 

ز آنهـا و يـا ترکيبـي از آنهـا     با سليقه و تجربه، کاربر مي تواند از هـر يـک ا  

ــد. ــي از زبانهــاي   اســتفاده کن ــه  FBDو  LDبکــارگيري ترکيب ــر برنام در ه

 همواره امکانپذير است.

 

براي برنامه نويسي فرايندهاي پيچيده اي که بصورت زنجيـره   SFCزبان 

تشکيل شده بسيار مناسـب اسـت ولـي تجربـه      (STEP)اي از مراحل کاري 

  برنامه نويسي کاملي ميخواهد.

براي گسترش بازار و کـاهش هزينـه هـاي کـاربران، نـرم      

براي توليـدات شـرکت    MULTIPROGافزار برنامه نويسي 

کنترونيک رايگان بوده و با مدارک کامـل فنـي بـه زبـان     

  فارسي عرضه مي شود.
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را  FBDو  LDنيـز ميتـوان ترکيـب هـايي از      SFCدر برنامه هاي به زبان 

مخفــف   STيکــي ديگــر از زبانهــاي بســيار کــارا، زبــان       بکــار بــرد. 

(Structured Text)    است. اين زبان سطح باال بسيار شبيه زبـان پاسـکال

براي کساني که زبانهاي سطح بـاال را تجربـه کـرده انـد بسـيار مفيـد       بوده و 

است. از اين زبان بهتر است براي ساخت توابع پيچيده محاسـباتي کـه توابـع    

  عادي جوابگوي خواسته هاي ما نيستند استفاده کرد.

و اسـتفاده از   STبه زبـان   XSELشکل بعدي چگونگي ايجاد تابعي بنام 

که با رنـگ سـبز ديـده ميشـود را      FBDآن در بخش ديگري از برنامه بزبان 

 نشان ميدهد.

 

در ايـن اسـت کـه محـيط کـار بصـورت        مولتي پروگيکي از مزاياي 

MDI (Multi Document Interface)      يعنـي چنـد مـدرکي اسـت و

و  همواره مـي تـوان در آن واحـد، بلـوک هـاي مختلـف برنامـه را مشـاهده        

زنـده تمـام    Statusبرنامه نيـز ميتـوان    Debuggingويرايش کرد. هنگام 

  آنها را بصورت همزمان مشاهده کرد.

انجـام شـده و فقـط     on-lineبصـورت   plcويرايش و انتقال برنامه به 

ارسـال شـود کـه دسـتخوش تغييراتـي       plcبخشهايي از برنامه الزم است بـه  

کرده و بـه   zip، کل پروژه را مي توان شده اند. پس از نهايي شدن برنامه ها

plc   ارسال نمود. در انتها با زدن کليـدFix      در پنجـره مخصـوص ارتبـاط بـا

plc  کل داده هاي ارسالي درحافظه يFlash     کپـي شـده و در دراز مـدت

  باقي مي ماند.

از اين پس تمام پروژه بصورت کامل، شامل بلوکهـاي برنامـه، توابـع و    

ها و اسامي متغيرهـا در   I/Oو حتي نامگذاري  (Comment)متون راهنما 

  براي آينده در دسترس خواهند بود. plcحافظه 

  سخت افزار

و کـارت   cpuسخت افزار اصلي ميني پي ال سي شـامل منبـع تغذيـه،    

I/O  285دريک بسته بندي به ابعادx110x80  .ميلي متر قرار دارد  

بـراي نمـايش    ledو داراي تمام وروديهـا و خروجـي هـا ايزولـه بـوده      

هـاي خروجـي    ledهاي ورودي برنـگ سـبز و    ledميباشند. ا وضعيت آنه

دو  ledدســتگاه نيــز توســط  Stopو  Runبرنــگ قرمــز هســتند. وضــعيت 

  رنگ سبز و قرمز مشخص شده است.

کـار مـي کننـد. هـر      24Vdcهاي ديجيتـالي بـا منبـع تغذيـه      I/Oتمام 

ميلي آمپر جريان مي کشد. هـر خروجـي مـي     ۱۰ورودي ديجيتالي کمتر از 

جريان را تامين نمايـد. تـک تـک خروجـي      500mAتواند بطور پيوسته تا 

داراي فيوز الکترونيکي بوده و در مقابل اضافه بار و اتصال کوتـاه   plcهاي 

وي ريلهـاي اسـتاندارد   در تابلو بسادگي و بر ر plc. نصب ندمحافظت شده ا

DIN  انجام ميشود. سيم کشيI/O     ها نيز توسط کانکتورهـاي گروهـي کـه

  از قبل سيم کشي و سربندي شده اند انجام ميگيرد.

ورودي) را مي توان در هنگام  ۶تعداد و نوع ورودي هاي آنالوگ ( تا 

-خريد سفارش داد. تک تک ورودي هاي آنالوگ ميتوانند از نوع ولتـاژي 

  / لودسل/ و يا سفارشي انتخاب شوند.PT100ني/ ترموکوپل/جريا

خروجـي) را مـي تـوان     ۴يـا   ۲ تعداد و نوع خروجي هاي آنالوگ (. يا

 (Bipolar)در هنگام خريد سفارش داد. خروجي هاي آنـالوگ دو قطبـي   

  هستند و سربندي خروجي ها بصورت جرياني يا ولتاژي امکانپذير است.

 M220در مدل  DK1پورت 

وجــود دارد.  DK1گــذرگاهي بنـام پــورت   M220در سـمت راســت  

گذرگاهي ديجيتالي است که با يک رشته کابـل ترجيحـاً زره    DK1پورت 

 ۳را پشتيباني کند. هر سنسور  DS18B20سنسور دماي  ۱۶دار مي تواند تا 

ــه داده       ــراي مبادل ــيم از آن ب ــک س ــه و ي ــاي آن تغذي ــه دو ت ــيم دارد ک س

(DATA)  است.با پي ال سي 
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  ديده ميشود. DK1سنسور دما روي پورت  ۷روش نصب  باالدر شکل 

را بـا دقـت    C°125+تـا   C°55-دمـايي بـين    DS18B20سنسورهاي 

±0.5°C   اندازه گيري مي کنند. اين سنسورها بسيار ارزان قيمت بـوده و از

  پايداري و عمر طوالني برخوردارند.  

ــزار    ــخت اف ــاماندهي س ــام س ــراي   M220هنگ ــات الزم ب ــه امکان هم

سنسورهاي نصب شـده روي کابـل و سـاماندهي آنهـا      (Id)تشخيص شناسه 

بـراي آشـنايي بيشـتر بـا پـورت       . پيش بينـي شـده اسـت.    DK1روي پورت 

DK1  لطفا به کاتالوگ "کابلDK1.مراجعه نماييد "  

  درگاه يا پورت اترنت

 Ethernetيکي از مزاياي قابل تاکيد اين محصول دارا بـودن پـورت   

ــال   ــراي اتصــ ــابراين بــ ــت. بنــ ــامپيوترِ plcاســ ــي،  و کــ ــه نويســ  برنامــ

 نيازي به آداپتور مخصـوص  (HMI)کامپيوترِمونيتورينگ يا  پانل اپراتوري 

هر کابل استاندارد اترنتـي بـراي اينکـار کـافي      نيست. مخصوصيو يا کابل 

  است.

نيـد.  وصـل ک  plcرا مسـتقيما بـه    کامپيوترفقط  plcبرنامه نويسي براي 

(مـثال  راه دور  ا کامپيوترهايب ، برقراري ارتباط plcاترنتي در  درگاهوجود 

در اتاق مديريت توليد يا تعميرات فنـي و...) را بصـورت همزمـان در شـبکه     

LAN .امکانپذير مي کند  

سـتم توليـد قابـل انعطـاف و     از اين ويژگي مي توان براي پياده سـازي سي 

  سفارشي نيز بهره برد.

-Multiبـوده و بصـورت    (Mbps 100)ارتباط اترنتـي بسـيار سـريع    

Master  کار مي کند. يعني همزمان چند وسيله مي توانند باplc   به مبادلـه

و  (HMI)اطالعات بپردازند. کامپيوترهاي برنامه نويسي، پانلهاي اپراتـوري  

مونيتورينگ همگي مي تواننـد در آن واحـد و بـا     يا SCADAي کامپيوترها

بـــدليل برخـــورداري از  ارتبـــاط داشـــته باشـــند. plcاســـتقالل کامـــل بـــا 

مـي توانـد در آن واحـد پاسـخگوي      cpuپردازشگرهاي سريع و امـروزي،  

تمام تجهيزات پيراموني باشد و در عـين حـال اجـراي برنامـه کنترلـي را در      

  اولويت اول خود قرار دهد.

  

 HMIپانل هاي اپراتوري 

براي ارتباط اپراتور با ماشين، از تمام پانل هـاي اپراتـوري کـه پروتکـل     

Modbus-TCP  با پورتEthernet  و يا پروتکلModbus RTU   بـا

  را داشته باشند، مي توان استفاده کرد. RS232پورت سريال 

ســاخت شـــرکت   EasyViewدر حــال حاضــر پانلهـــاي اپراتــوري    

Weintek  که داراي صفحه رنگيLCD   لمسي هستند در ابعاد مختلـف از

 محصـوالت به باال توسط اين شرکت عرضـه مـي شـوند. بـديهي اسـت       ”5

 ها سازگارند. plcساير سازندگان ديگر نيز با اين 

  
 RS232تک رنگ که پورت سـريال   LCDيکي ديگر از پانلهاي متني 

نيز براي کاربردهاي کوچکتر و اقتصادي تر توسط ايـن   TD220دارند بنام 

  شرکت عرضه ميشود.

  
ــد در   plcهنگــام برنامــه نويســي  کــافي اســت متغييرهــايي را کــه مايلي

قـرار   M1به آنها دسترسـي داشـته باشـيد در فضـاي ناحيـه       HMI اتصفح
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نيـز همـين نکتـه را رعايـت کنيـد.       HMIهنگام برنامه نويسي سيستم دهيد.  

طي خودکـار بـين دو دسـتگاه برقـرار شـده و اطالعـات بـين دو وسـيله         ارتبا

  مبادله مي شوند.

 

 SCADAارتباط با پکيج هاي مونيتورينگ و 

هـا و   plcدر برخي از سيستمهاي کنترلي گاهي الزم است ارتباطي بين 

کامپيوترها برقـرار شـده و داده هـايي بـين آنهـا  مبادلـه شـود. برنامـه هـايي          

ــا فراينــد تحــت کنتــرل در    ــا ماشــين ي مونيتورينــگ بعنــوان رابــط اپراتــور ب

اجرا شده و امکانات زير را براي بهره برداران ومـديريت   PCکامپيوترهاي 

 سطح باالتر فراهم مي آورد:

يرهاي فراينـد مثـل زمـان، دمـا، فشـار،      ايجاد محيطي براي نمايش متغ •

سطح، جابجايي و ... بصورت اعـداد، نمادهـاي گرافيکـي يـا منحنـي      

 (trends)هاي مناسب 

فراهم آوردن امکاناتي براي وارد کـردن تنظيمـات ماشـين يـا فراينـد       •

(settings) 

ثبت و نگهداري وقايع، داده ها و عملکرد سيستم در بازه هاي زمـاني   •

 (آرشيو)

سازي سيستم هـاي گرافيکـي هشـدار دهنـده بـا متـون راهنمـاي         پياده •

 (annunciator)مناسب 

 انتخاب برنامه کاري ماشين يا فرايند •

 کمک به تحليل وقايع، عيب يابي سريع ماشين يا فرايند •

بصـورت  نرم افزارهـاي مونيتورينـگ را   شرکت هاي مختلفي در جهان 

. طراحـان ايـن سيسـتمها الزامـا سـازنده      عرضه مي کنندتخصصي طراحي و 

تجهيزات کنترلي نيسـتند لـيکن برنامـه هـاي آنـان بايـد بتواننـد بـا توليـدات          

  ارتباط برقرار نمايند. plcسازندگان ساير

نرم افزارهاي مونيتورينگ غالبا چند پروتکـل ارتبـاطي پرکـاربرد نظيـر     

Modbus-TCP   م افزارهـاي  را پشتيباني مي کنند. در اينصورت از ايـن نـر

هـاي کنترونيـک مـرتبط     plcمونيتورينگ مستقيما و بدون واسطه ميتوان بـا  

شد. در غير اينصورت و يا به هر دليـل ديگـري چنانچـه مايـل باشـيد از نـرم       

  کنترونيک نيز ميتوانيد استفاده کنيد. OPC-Serverافزار 

و پکـيج هـاي    plcارتبـاط بـين    کنترونيـک  OPC-Serverبه کمـک  

  و ... بسادگي فراهم مي شود. WinCC ،Citectمثل  ينگمونيتوري

  

Open System  

، سيسـتم هـايي   Nهمانطور که مالحظه شد ميني پي ال سي هاي سـري  

بوده و بخوبي با تجهيـزات سـاير توليـد کننـدگان بـين المللـي        (Open)باز 

  مرتبط مي شوند.

 

 

 

 

  فيلم هاي آموزشي

فيلم هاي آموزشي بصورت  فراگيري کار با محصوالت کنترونيک بکمک

   خودآموزي درآمده است. لطفاً به سايت کنترونيک مراجعه فرماييد.

  مشخصات فني:

  توضيح  مشخصات  آيتم

  ايزوله Vdc – 10mA 24  ورودي ديجيتالي ١٦

  Vdc – 500 mA 24  خروجي ديجيتالي ١٦
داراي ايزوله و 

  فيوز الکترونيکي

  ورودي آنالوگ ٦تا 
0.. 10V  

  خريداربا سفارش 
  (براي هر کانال)

0.. 20 mA 

Thermo Couple J, K  
PT100 3-wire 

  خروجي آنالوگ ٤تا 
-10 .. +10 V  با سربندي

  ترمينالها
-20 .. +20 mA 

  DK1پورت 
 M220مدل در 

 نقطه ١٦ي اندازه گيري دما
 C°125+تا  55-از 

 DK1با کابل

 Vdc 24  تغذيه مورد نياز
مشترک با تغذيه 

I/O ها  

Communication 

Ports 

Ethernet  100 Mbps  

RS232  HMI  هاي متني  

  شرکت کنترونيک

  ۱۲تهران، ولنجک، بلوار دانشجو ساختمان کنترونيک  پالک 

  ۲۲۴۳۱۴۱۴   تلفن:

  ۲۲۴۳۱۳۱۳  فاکس:

  www.contronic.net  وبسايت:

 info@contronic.net  ايميل:


