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  شرکت صنایع جوش پارس پایا
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

 P320معرفی کنترلر  -1

 

 کاتالوگ این در .فرمایید مطالعه را کاتالوگ دقت به دستگاه از استفاده از قبل لطفا، شما انتخاب حسن از تشکر با     

 مطالعه .شود داده آموزش شما به براحتی تنظیمات و ها قسمت تمام گویا تصاویر و توضیحات از استفاده با شده سعی

 بسیار لیاحتما اشکاالت رفع و دستگاه از  دقیقتر و بهتر استفاده در ولی گیرد نمی شما از چندانی زمان کاتالوگ کامل

 مقدار و  جوش زمان میکروپروسسوري پیشرفته کنترل از استفاده با  P-320VN مدل کنترل یونیت .بود خواهد مؤثر

 جوشکاري مورد قطعه به باال دقت با سپس و دریافت شما از راحت و آسان روشی با را تنظیمات وسایر جوش حرارت

 USER. (دهد می شما به را آسان و سریع تنظیم و استفاده امکان که است بصورتی دستگاه این طراحی. کند می اعمال

FRIENDLY( توسط افراد غیر مسئول این دستگاه مجهز جلوگیري از تغییر و دستکاري پارامترهاي جوش جهت . به

  داشته باشند می توانند نتظیمات جوش را تغییر دهند.به سیستم رمز عبور می باشد و فقط افرادي که رمز را 

  

  راه اندازي -2

  

و چک نهایی  مربوطه مطابق نقشه به ترمینال هاي هااطمینان از اتصال صحیح سیمپس از نصب دستگاه و      

 اتصال دستگاه حرارت یا و هوا اخطار سنسورهاي ورودي صورتیکه در  اتصاالت آن برق دستگاه را وصل می نمایید.

 پدال فشار با و گیرد می قرار برنامه اجراي حالت در دستگاه باشند شده متصل مناسب هاي سنسور به یا شده کوتاه

بر روي صفحه نمایشگر دستگاه عبارت زیر ظاهر خواهد شد .و  کرد خواهد کار به شروع دستگاه
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

صورت فعال بودن سیستم رمز در کنار عدد درصد ر د در اینصورت دستگاه در حالت اجراي برنامه جوش می باشد.

  حرارت جوش عالمت قفل مشاهده می گردد.

جهت اطالع اپراتور در نمایشگر  (HEAT)و درصد حرارت جوش  )WELD( توجه : پارامتر تعداد سیکلهاي جوش

  شده و قابل تنظیم در این قسمت نمی باشد . نشان داده

اتوماتیک عمل جوشکاري را انجام داد می توان با فشار دائم پدال بصورت   با فشار دکمه :  AUTOحالت

  ظاهر خواهد شد.  AUTO . در ضمن بر روي نمایشگر کلمه

  

و قرار گرفتن دستگاه در این حالت با فشار هر بار پدال عمل جوش   با فشار دکمه  :  SINGLEحالت

 ظاهر خواهد شد . AUTO بجاي کلمه  SINGLEفقط یکبار انجام خواهد گرفت و بر روي نمایشگر کلمه 

ها از هم باز شده و  توجه شود  پدال دستگاه حداقل تا زمان جوش باید فشرده نگه داشته شود در غیر اینصورت فک

  عمل جوش انجام نمی گیرد .
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

  

دستگاه در حالت بدون جوش قرار می گیرد و کل پروسه جوش بدون حرارت دهی به  با فشردن دکمه 

  ظاهر خواهد شد. NO WELD در این حالت بجاي نمایش درصد حرارت جوش عبارت قطعه کار انجام می پذیرد 

  

  

 روش تنظیم پارامترهاي پروسه جوش -3

در صورت فعال بودن سیستم رمز، را فشار دهید  جهت تنظیم پارامترهاي جوش ابتدا دکمه

) در 4تا  0باید رمز عبور صحیح را وارد نماید (اعداد دستگاه رمز ورود چهار رقمی را درخواست خواهد کرد. کاربر 

  غیر این صورت دستگاه به حالت اجراي برنامه جوش باز خواهد گشت.
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

را  (HEAT)ر درصد حرارت جوش صورت وارد کردم رمز صحیح یا فعال نبودن سیستم رمز، دستگاه ابتدا پارامتدر 

  نمایش خواهد داد.

 )HEAT(درصد حرارت جوش در همین حالت می توان مقدار حرارت جوش را تنظیم نمود و توسط دکمه

  افزایش داد.  %99تا حداکثر 

  کاهش داد.  %1درصد حرارت جوش را تا حداقل   همچنین توسط دکمه

   پارامترهاي جوش ظاهر و مطابق تصویر مشاهده می شود.دیگر با فشار دوباره دکمهسپس 

  

 

مکان نما روي پارامتر سمت چپ بصورت چشمک زن دیده میشود که می توان توسط دکمه هاي         

جهت تنظیم  )SQUEEZE( سیکل تغییر داد که زمان 99تا  1مقدار آن را بین یا 

  زمان  پایین آمدن فک استفاده می شود.
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

را فشار دهید مکان نما روي پارامتر بعدي تعداد سیکلهاي زمان جوش  سپس دکمه

)WELD(  تا     1  بینیا بصورت چشمک زن قرار می گیرد  که با استفاده از دکمه هاي

  سیکل قابل تنظیم است . 99

 )HOLD(مکان نما روي پارامتر بعدي تعداد سیکلهاي زمان خنک شدن نقطه جوش  با فشار مجدد دکمه

سیکل قابل  99تا     1بین یا بصورت چشمک زن قرار می گیرد  که با استفاده از دکمه هاي

  تنظیم است .

  

 )OFF(مکان نما روي پارامتر بعدي تعداد سیکلهاي زمان باز شدن فک جوش  با فشار دوباره دکمه 

سیکل  99تا     1 بینیا می گیرد  که با استفاده از دکمه هاي  بصورت چشمک زن قرار

  قابل تنظیم است .

  تنظیمات را نشان می دهد.  سومنمایشگر قسمت با فشار دوباره دکمه
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

  

  

جهت جلوگیري از ایجاد حرارت ناگهانی در قطعه تحت جوشکاري و اجتناب از شوك حرارتی  الزم است حرارت جوش 

 DOWN)و یا به جاي قطع ناگهانی به مرور قطع شود  (UP SLOPE)به مرور افزایش یافته و به حد نهایی رسیده 

SLOPE) .این دو پارامتر در این قسمت تنظیم می شوند  

یا که با استفاده از دکمه هاي قرار دارد UP SLOPEمکان نما روي پارامتر   در این حالت

  سیکل قابل تنظیم است . 9تا     0 زمان شیب افزایشی جریان جوش بین

که با استفاده از  قرار می گیرد دارد DOWN SLOPE مکان نما روي پارامتر با فشار مجدد دکمه 

  سیکل قابل تنظیم است . 9تا     0 جوش بینزمان شیب کاهشی جریان یا دکمه هاي

  تنظیمات را نشان می دهد.  چهارمنمایشگر قسمت با فشار دوباره دکمه
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

تغییر می یابد و شمارنده  YESبه کلمه قرار گرفته است که با فشار دکمه   NO مکان نما روي کلمه 

  NOبه YES کلمه می شود. در صورت انصراف با فشار دکمه  نقطه جوش ها ریست شده و صفر

مکان نما روي حداکثر شمارش نقطه جوش با فشار دوباره دکمه تغییر یافته و شمارنده صفر نمی شود. 

نقطه جوش قابل  65000تا 1000مقدار آن بینیا قرار می گیرد با استفاده از دکمه هاي

  تنظیم است.

  را نمایش می دهد. سیستم زمزیعنی تنظیمات  پنجمنمایشگر دوباره به قسمت  با فشار دوباره دکمه

  این مرحله دو قسمت براي تنظیم وجود دارد.در 

PASSWORD ON = YES 
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

سیستم رمز یا دکمه هاي چشمک می زند با فشار  NOیا  YESنما بر روي دکمه مکان 

سیستم رمز فعال شده و رمز موجود در حافظه صورت فشار کلید فعال یا غیر فعال خواهد شد. در 

مکان نما روي کلید فشار دوباره دکمه . با نیه روي نمایشگر قابل مشاهده استدستگاه به مدت در ثا

NO :عبارت 

NEW PASSWORD = NO 

فشار کلید این قسمت می توان رمز عبور جدید براي دستگاه تعریف نمود. با می زند. در چشمک 

  د را وارد نماید. دستگاه رمز جدید درخواست می نماید و کاربر می بایست رمز چهار رقمی مورد نظر خو

 صورت صحیح واردست می کند. در از اجراي این مرحله دستگاه جهت تائید صحیح بودن رمز دوباره آنرا درخواس پ

   کردن رمز در هر دو مرحله دستگاه به مدت در ثانیه رمز عبور جدید را به کاربر نمایش می دهد.

و آنها را  گردد نمایشگر دوباره به قسمت اول یعنی نتظیمات اصلی جوش باز میفشار دوباره دکمه با 

به پس از تغییر در هر یک از تنظیمات دستگاه در هر لحظه می توان با فشار دکمه نمایش می دهد.

   قسمت اجراي برنامه جوش بازگشت.

  

ثانیه فشرده   4جهت خاموش کردن دستگاه در حالتیکه دستگاه در حال کار نیست این دکمه را به مدت  همچنین

ظاهر خواهد شد و با فشار دادن دوباره این دکمه دستگاه ”SYSTEM IS OFF“ : نگه دارید ، بر روي نمایشگر عبارت

  مجدد بحالت کار و اجراي پروسه جوش باز خواهد گشت . 
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

  

  

  

  

پدال دستگاه کار خود را آغاز و جوشکاري را بر طبق برنامه داده شده شروع خواهد کرد و عالمت فک هاي  با فشار

   جوش روي نمایشگر به حالت بسته تغییر می یابد.

  

  

  

پس از اجراي کامل نقطه جوش فک ها باز شده و عالمت مربوطه به صورت اولیه بر می گردد و شمارنده جوش یک 

یغام برسد دستگاه پ تنظیم حداکثر شمارشدر صورتیکه این عدد به عدد مشخص شده در قسمت   شود. رقم اضافه می

در این حالت همانطور که قبال در قسمت زیر را پشت سر هم  همراه با آالرم صوتی روي نمایشگر نشان می دهد. 

  توان شمارنده جوش را صفر کرد. تنظیمات ذکرشد می
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

  

  

  

   

ولت ورودي  380توجه :در صورت عدم اجراي جوشکاري و اطمینان از صحیح بودن اتصاالت تریستورها جاي دو سیم   

  به خود دستگاه کنترل جوش را با یکدیگر عوض نمایید. 

  پیام هاي اخطار -4

  

راکه سبب نوع اشکال در کار یونیت نقطه جوش  2این دستگاه با نصب و استفاده از سنسور هاي مناسب می تواند 

اختالل و خرابی نقطه جوش می شوند راتشخیص و از ادامه کار جلوگیري نماید.قابل توجه است که سنسور هاي مزبور 

  حتما باید از نوع قطع  و وصل(کلیدي) بوده ودر حالت عادي با کنتاکت هاي بسته باشند.
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

یص دهنددستگاه با پخش آالرم صوتی و در صورتیکه هر یک از سنسور هاي مربوطه اشکالهاي زیر را در سیستم تشخ

  نمایش پیغام مربوطه به اپراتور اخطار خواهد داد.

دماي تریستورها و یا ترانس جوش به علت خرابی یا فشار کاري بیش از حد یا اشکال در سیستم خنک کننده از  -1

 شود. بر روي نمایشگر دیده می   OVER HEATاین صورت پیغام حد مجاز بیشتر شده باشد که در 

بر روي   AIRفشار باد الزم جهت سیستم پنوماتیک جک ها از میزان مجاز کمتر شده است در اینصورت پیغام  -2

  نمایشگر دیده می شود.

 

تا زمانیکه اشکال بوجود آمده رفع نشده باشد پیام مربوط به عیب روي نمایشگر نشان داده شده و آالرم صوتی پخش 

  ایراد دستگاه به حالت عادي برگشته و کار خود را از سر می گیرد.خواهد شد و به محض رفع شدن 

  دستگاه را خاموش و از پخش آالرم جلوگیري کرد.در هنگام آالرم دادن می توان با زدن دکمه 

توجه: در صورت عدم استفاده از ترمینالهاي مربوط به هر یک از سنسورها (در پشت دستگاه)هر یک توسط یک سیم 

  .کنید تا باعث آالرم و اختالل در کار دستگاه نگردد اتصال کوتاه

  

 شبکه جوش -5

  

بطور معمول در کارخانجاتی که چندین  دستگاه جوش دارند احتمال اینکه همه یا تعدادي از آنها همزمان      

تیجه خواهد شد.در نجوشکاري نمایند بسیار زیاد بوده و باعث  فشار زیاد به شبکه برق منطقه و کاهش ناگهانی ولتاژ  

  نقطه جوش ها نیز ضعیف شده و کیفت کار کاهش می یابد.

  براح حل این مشکل سیستم شبکه جوش براي این مدل طراحی شده و بساده ترین  شکل قابل پیاده سازي است.     

 4را به حداکثر (COMMON) کافی است توسط یک رشته سیم یکی از ترمینال هاي مشترك پشت هر دستگاه 

ا به هر دستگاه ر (WELD NETWORK)دستگاه دیگر وصل نموده و بوسیله رشته سیم دیگري ترمینال شبکه 
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  شرکت صنایع جوش پارس پایا

  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

 5دستگاه داراي شبکه جوش خواهند شد.اگر تعداد دستگاه ها  از  5به این ترتیب  .دستگاه ذکر شده وصل کنید 4

  تایی شبکه کرد.5عدد بیشتر باشد می توان آنها را در گروه هاي حداکثر 

دستگاه  شروع به کار نمود و فک بسته شد در صورتیکه دستگاه  5بعد از نصب شبکه جوش وقتی هر کدام از      

دیگري در مرحله جوش قرار داشت دستگاه دیگر منتظر می ماند(در این مدت پدال باید توسط اپراتور فشرده نگاه 

ا نقطه جوش را انجام می دهد. به این ترتیب هر داشته شود ) و به محض پایان مرحله جوش دستگاه دیگر دستگاه م

 .دستگاه فقط در  سیکلهاي زمان جوش دستگاه دیگر منتظر می ماند و زمان انتظار بسیار کم حس خواهد شد

  در هنگام انتظار عالمت مخصوص شبکه در نمایشگر ظاهر شده و آالرم صوتی مخصوص  آن شنیده می شود.     

 

ثانیه بیشتر شود دستگاه جوشکاري را لغو و فک ها   باز می شوند. با فشار  3زمان انتظار از در صورتیکه به هر علت 

  مجدد پدال دوباره فک ها بسته شده و پروسه جوشکاري آغاز می شود. 

 شرایط محل نصب -6

 

  تا حد امکان عاري از دود گرد و غبار و رطوبت و جرقه هاي حاصل از جوشکاري. -١

 الکتریکی یا مغناطیسی.دور از میدان هاي قوي  -٢

 دور از تابش مستقیم نور خورشید یا نور خیلی شدید. -٣

 .در محل ثابت و عاري از تکان هاي شدید -۴

  درجه سانتیگراد .       50الی   -10دماي مجاز  -۵
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  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

محل دستگاه را طوري انتخاب کنید که امکان جابجایی هوا در اطراف دستگاه جهت خنک شدن  -٦

 آن موجود باشد.

 کردن با دستهاي کثیف چرب و خیس روي دستگاه خودداري شود.از کار  -٧

زیرا به تدریج باعث پاره شدن  از فشار دادن دکمه ها توسط اشیاء تیز یا  ناخن خودداري نمایید. -٨

 پوسته پالستیکی روي دکمه ها می گردد.

 

 

 

 راه اندازي -7

  

  شویدکه:کلیه اتصاالت ترمینال دستگاه را مطابق نقشه فنی انجام دهید و مطمئن 

  سیم هاي برق ورودي بطور صحیح با ولتاژ مناسب به دستگاه وصل شده اند. -١

سنسور حرارتی و فشار هوا به ترمینال مربوطه وصل شده است اگر سنسور ها وجود ندارند ورودي  -٢

 آنها اتصال کوتاه شوند.

گیت کاتد به خصوص مطمئن شوید که:  اتصاالت گیت و کاتد تریستورها درست انجام شده است. -٣

توجه: معکوس شدن یا جابجا شدن گیت و کاتد ها می تواند آسیب جدي . ها معکوس نشده باشند

  به دستگاه وارد کند

  ارت حتما به دستگاه وصل شود. -۴
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  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

 نقشھ سیم کشی نصب -٨
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  جاده مخصوص کرج ١٣کیلومتر 
 ٠٢١٤٤٩٠٤٤٩٣تلفن: 

 

  نقشھ سیم کشی شبکھ -٩
 

  


