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 مقدمه

تبدیل آ ن به هجت هبره مندی بیشرت از انرژی  در واقع ،ماشنی سازی و صنعتیکی از الزامات در خبش 

در  ابید فرایندی گسرتده تر است،در واقع ماشنی آ الت و حمصوالت تولیدی از اکرخاجنات و صنایع

 در حال توسعه ی حمصوالت  وقطعایترشکت ایتون در این راس تا .مدت زمان مکرتی ساخته شوند 

 .می ابشد Smart Wire/DTاست که این خصوصیات را دارا ابشد .یکی از این حمصوالت

اتصال  هجت،یک سیس مت ارتباطی می ابشد که در کنرتل پنل ها Smart Wire/DTسیس مت 

اس تفاده می شود وعالوه  actuatorسنسور و 

های سیس مت می تواند به انواع ماژول  بر این ،این

رتر ها و درایو ااس تور وروردی و خرویج ،موت

اس تارترها،پوش ابتون متغیری،سافتهای فراکنس 

سنسورهای پنوماتیک و چراغ س یگنال ها ،ها 

بس یار مناسب  اتصال پیداکند .این سیس مت رویش

و مقرون به رصفه است که جایگزین س می کشی 

بس یار  در معل  معمویل و نقطه به نقطه که

 شده است.پیچیده و پرهزینه هستند 

:مزاای  

/اکهش سطح ورودی و خرویج 1  

/مفصل تشخیص و دسرتیس به پارامرتهای خواندن و نوشنت2  

/تشخیص وضعیت پیام 3  

 ها )حیت در حنی اجنام معلیات( plc/دسرتیس به پارامرتها اب رااینه و ارائه خدمات به 4
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 /حفاظت از دس تگاه در برابر اضافه ابر5

 /رصفه جویی در زمان و قابلیت تنظمی معلکرد 6

 آ سان در طول راه اندازی ونگهداری/عیب اییب 7

 رشح مزاای و خصوصیات:

مزاایی اس تفاده از این سیس مت از مراحل برانمه ریزی 

رشوع می شود. اب اس تفاده از این سیس مت می 

این سیس مت  .درا کنرتل کردر درایو 252توان 

شده اند حذف  PLCورودی و خرویج  های 

شده PLCدجییتال وآ انلوگ در  I/Oجایگزین ماژولبر روی اتبلو اس تاندارد ه و ماژول های رابط نصب شد

و عالوه بر آ ن ساخت پانل ها اب ابعاد کوچکرت را اماکن پذیرمی کند  گرددکه موجب اشغال فضای مکرتمی،است 

د نیاز ما به یک هش مت از آ چنه که معمول است و س می کشی مورهزینه های اضایف حذف شده انددر نتیجه  .

 1درصد اکهش ایفته ومیانگنی س می کشی از  42اکهش می ایبد و اکبل کشی برای کنرتل دس تگاه های مدار ات 

. دراین سیس مت خطاهایی مهچون شل شدن اتصاالت ای اشتباه س می کشی به رسعت می رسدمرت  52کیلومرت به 

دازی پروژه ها تنها هفته برای راه ان2پس در نتیجه به جای آ سان تر می گردد.پیدا شده  وسیس مت عیب اییب 

تورها اس تفاده می ک از اکبل سزبرنگ  واکن زمورد نیاز است . در این سیس مت برای اتصال دس تگاه ها رو 5/1

تعبیه های تشخییص  LEDشود،حمل اتصال اکبل سزب رنگ به دس تگاه را گره می انمند.در هر گره ی ارتباطی 

گره  55گره را اتصال داد .) 99در این سیس مت می توان  .دهد شده است که اتصال ای عدم اتصال را نشان می

( که آ درس گره ها به طور خوداکر اختصاص می گرید. مهچننی PROFILDBUSهنگام اس تفاده از تکنولوژی 

ین سیس مت ایگر از مزاایی  اس تفاده از رحمافظت کرد. یکی دان از موتوردر مقابل اضافه ابدر این سیس مت می تو 

می توان به راحیت ماژول های جدیدی را به آ ن اضافه کرد.حداکرث طول جماز آ ن  زیرااست  سهولت درتوسعه 

ابیت است مهچننی این اکبل  1.222که حداکرث جحم داده ها برای فرایند چرخه ای داده  درحایل استمرت 622
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می سیس مت های نقاهل سزب رنگ شامل منبع تغذیه می ابشد که برای اس تفاده در فضاهای خییل بزرگ مانند 

 .اس تفاده کردتوان 

SWD ASIST

 

SWD ASIST سیس مت  ش بکه کردن و طرایح ،برانمه ای است هجت پیکربندیSmart Wire/DT  این نرم افزار .

می توان هر راه اندازی و درس یت اتصاالت را فرامه می کند .اب اس تفاده از این نرم افزار  ،اماکن تشخیص 

در طو ل اجنام  ،پارامرت های اتبلو را تنظمی کرد  ،دادس یگنال فیدبک سنسور را منایش خرویج را تنظمی کرد و 

نرم این ، .عالوه برکردو اب پیام های تشخییص به جتزیه و حتلیل رشایط مکک د ادپارامرت ها را منایش معلیات 

دارد این نرم افزار اکمال سازگار اب ویندوز است وبه اکربران  ذخریه سازی پیام های گذش ته را  اماکنافزار 

ابتون ها را کش یده و برق مورد نیاز  اجازه می دهد ات قطعات سیس مت مانند موتور اس تارتر ها درایوها،پوش

 برای کنرتل متام اجزا را حماس به کند .
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 پیکربندی 

بس یار راحت  وآ سان می ابشد و می توان به راحیت ماژول ها را اب  Smart Wire/DTی پیکربندی ش بکه ها 

اس تفاده از شاخه ها اتصال داد که این اتصال به دو 

 روش اماکن پذیر می ابشد :

به طور مس تقمی )اب اس تفاده از سیس مت های اتوماس یون اب -1

 یکپارچه شده ( Smart Wire/DTیک رابط 

متصل به فیدل ابس مشرتک  مشرتک  از طریق دروازه های-2

-Ethernet/CANopen/PROfILDBUونمهچ

DP 

در روش دوم اتصال از طریق فیدل ابس ها اماکن پذیر است 

اما در روش اول  برندی را از طریق فیدل ابس متصل کرد.ای دس تگاه های از هر  PLCکه می توان هرگونه 

 ابشد . EATON ایتونرشکت  توسطلید شده ابید تو  ،متامی دس تگاه های متصل به اکبل سزب رنگ
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 اجزای سیس مت :

 :تشکیل شده است  جز از سه Smart Wire/DTهرش بکه 

 .ای هامهنگ کننده که فرآ یند ارتباطات ش بکه را کنرتل می کند coordinatorیک -1

 .هستند Smart Wire/DTکه متشلک از ماژولها ی متصل شده به Smart Wire/DTخط -2
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 انربدست و .....جانیب مانند اکبل و لوازم -3

Coordinator 1)  

هامهنگ کننده اب یک هامهنگ کننده کنرتل می شود این Smart Wire/DTارتباط در ش بکه های 

 در طول فرایند وبرای خطاها و خطاها مس ئول پیکربندی ش بکه است و برای تبادل اطالعات

 اس تفاده می شود.

راه اندازی ختصیص آ درس در ش بکه ،Smart Wire/DTرریس تنظامیت ش بکه ،تشخیص ماژول بوظایف:

ضعیت ،ارائه اطالعات تشخییص مربوط به ماژول  و و پیکربندی پارامرتهای کنرتل به متامی ماژول وش بکه 

 .Smart Wire/DTش بکه 

HMI-PLC 

 .این ماژول به عنوان کنرتل کننده ی منطقی برانمه پذیر می ابشد

 Smart Wire/DTماژول های رابط برای (2

 GATEWAYماژول 2.1

اب اس تفاده از وصل می گردند و رشکت تولیدی  عاز هر نو ها PLCبه انواع  ، GATEWAYهای  ماژول

آ هنا به عنوان گره دراین سیس مت  شوندمتصل می Smart Wire/DTبه سیس مت فیدل ابس سیس مت 
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در  و.....Ethernet/CANopen/PROfIBUS-DPهای خمتلف  IPاب  وهستندفیدل ابس 

 دسرتس هستند

 اکبل سزب رنگ 2.2

ولت برق جماز است دو ویژگی 622وبرای عبور حداکرث   .هادی است 5ک اکبل اب ی ،سزب رنگ  flatاکبل

ل به دروازه را نشان می اتصاهجت اکبل که فلش روی تصویر  برجس ته ی آ ن عبارتند از :الف(

 15قطب اکبل را نشان می دهد .وس می  کهدهد.ب(لبه ی س یاه و سفید 

 .امی ابشدذیه دس تگاه ها رامه دار غهجت تdcولت

 

 

 

 موتورماژول های کنرتل 2.3

 ماژولXT CONTACTOR  

 مناسب است و در ابالی کنتاکتور Smart Wire/DTبرای XTماژول کنتاکتور

XTبه طور مس تقمی به پااینه های س می پیچ  آ ندو شاخک  وصل می شودو , اس تاندارد

 میشود. متصل
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الکرتونیکی برای ها MMPاتصال به شامل -32PKE-SWDماژول کنتاکتور

 است . Smart Wire/DTنظارت داده های فعیل موتور در ش بکه 

 اژول های مPOWER FEED 

 24ماژول تغذیه  .اکبل سزب رنگ ختت هستند ولت 15وولت 24تغذیه مککی منابع power feedماژول های

ولت برای اتمنی  15برای اتمنی برق کنتاکتور و  dcولت 

برق گره های اضایف اس تفاده می شود و 

رای اجیاد حمیط کنرتل ها بمهچننی از این ماژول 

از دس تگاه STOP توسط یک دمکه امرجنیس 

 .های کنرتل شده اس تفاده می شود

 و خرویج : ماژول های ورودی 

 Smart Wire/DTبه عنوان گره بر روی ش بکه  ماژول های وردی و خرویج آ انلوگ و دجییتال

 Smart Wire/DTبه سیس مترا ای معومی  دس تگاه های اس تاندارد منصل هستند و اجازه ی اتصال 

 رنگ ختت متصل کرد و در نتیجه در می دهد وآ ن ها را می توان در هر نقطه از امتداد ش بکه اکبل سزب 

 قرار  داده شود .I/Oبه اکهش س می کشی  برای مککها کنرتل پنل 
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 ماژولPILOT DEVICE 

و در هستندM22اس تاندارد  اب جتهزیات کنرتلمناسب  pilot deviceماژول های 

 جلوی آ ن ها نصب شده  و بر پایه ،نصب و پیکربندی می شود 

 

 :اکبینه ی مناسب سوکت اکبل 

اکبل های نر و برای ترسیع اتصال به کنرتل اس تیشن های خاریج از مبدل ابکس های اکبل هجت اتصال  

.می شوداس تفاده  IP67نر و ماده  اکنکتورهایماده ختت به 
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  اکبل گرد 

ولتاژجماز اب هادی  هرش ت 5 دارای اکبل گرد

ولت می ابشد و از اس تاندارد 322

DCM12 هجت اتصاالت لوهل ای

اس تفاده می کنند و خارج از کنرتل 

پنل ها هجت اتصال به سیس مت   

Smart Wire/DT  ونصب ماژول

بر روی دس تگاه های I/O های 

در سیس مت دجییتال به اکرمی رود .

Smart Wire/DT  برای اس تفاده لوازم جانیب مهچون سنسورها ،پوش ابتون ها و موتورهای

 اکربرد دارد. تیک و چراغ های راهامن و سایر دس تگاه ها ی کنرتلهیدرولیک و پنوما

  لکید امرجنیسSTOP 
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 : دس تگاه پالگنی 

 اس تفاده می شود. FLATاز این دس تگاه برای اتصال به اکبل سزب رنگ

 الگنی ختت پ 

دروازه ای مقاومت های پاایین به  تاکبل های خت هجت اتصالاز این نوع پالگنی 

.ابس تفاده از این پالگنی و جتهزیات کوپلینگ می توان اکبل می شوداس تفاده 

 .ختت را بنی پنل و جتهزیات اتبلویی متصل و ای جدا کرد

  مقاومت پاایین 

 

  ماژول هایSTACK LIGHT  

به صورت یک پایه ای بر روی جعبه کنرتل ایتون متصل می شوند و  SL4,SL7این نوع ماژول هابه رسی 

قدرت ابال و ماژول های س یگنال  LEDبرای اتصال انواع المپ های رش ته ایو  نصب می شوند

 صویت مناسب و در دسرتس هستند .

 

 

 



 
 

14 
 

 

  ماژولREMOT STACKLIGHT 

اس تاندارد عرضه شده و مونتاژشده  جتهزیاتاز این مازول برای کنرتل موقعیت دس تگاه ها اب اس تفاده از 

برای CORDEST واس تفاده ازاس تاندارداب کنتاکت س میی  و اس تفاده می شود توسط رشکت ایتون

 اس تفاده می شود. Smart Wire/DTبه دس تگاه های دجییتال  I/Oاتصال مس تقمی ماژول 

  اس تارتر های معکوس کننده در رسارس خط 

(در 20hpاتصال اس تاتر های غری معکوس کننده و معکوس کننده ات )اب 

(س می پیچ کنتاکتور ها به طور 25hpولت در 622ولت )452

بل سزب رنگ است تغذیه که روی اک dcولت  24مس تقمی از روی 

 می کنند .

 ها و رهل ها:کنتاکتور 

به   XTREمی توانند اب رهل های کنرتلSmart Wire/DTکنتاکتورها ماژول های  XTعالوه بر قاب در

ولت مه اس تفاده  462در  hp1222برای موتورهایی اب ابرهای زاید ات  interposingعنوان رهل

 بشوند.
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 :ایس تگاه کنرتل پوش ابتون 

کنرتل  هجت در دسرتس هستند و 1,2,3,4,6در عنارص M22ایس تگاه های کنرتل 

اب اس تفاده از اکبل های  گرد  برای اتصال به کنرتل پنل و ساخته شده انداز راه دور

 مورد اس تفاده قرار میگرید. IP67اکنکتورهای و قطع رسیع 

 

 CONTROL OF AC VOLTAGE  LOADS 

ابشد آ ن را  داش تهنیاز  ACولت122س می پیچ کنتاکتور  اگر 

سیس مت  I/Oماژول های  اس تفاده ازمی توان اب 

Smart Wire/DT  یکپارچه کردو اب اس تفاده از

ورودی دجییتال موتورها و موقعیت سوئیچ 

می توان MPCBکنتاکتور و ای موقعیت سوئیچ از 

 برریس کرد.

 

کنتاکورها ،جامپرها ،بوشینگ ها ،سوکت و شاخه و مقاومت پاایین  :از دیگر جتهزیات جانیب این سیس مت (3

 و انربدست می ابشد.
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