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میباشد ، که به دلیل بهرره ییرری از   CNCاین ماژول جدیدترین ماژول ارتباطی کنترلرهای  

LCD سبک و قابل حمل بودن ، تنظیمات بسیار ساده راحتی کار را در انتقال  اینچ و   3.2تاچ

از مزایای     LCDو اطالعات ارسالی بر روی    G CODEنمایش آنالین   اطالعات فراهم می آورد. 



داخلی امکان انتقال فایرل از راه  WIFIبه دلیل بهره ییری از ماژول  .  دیگر این محصول است

 وجود خواهد داشت.  CNCدور و ایجاد شبکه محلی در داخل خطوط تولید بین ماشین آالت 

 
 

 DNCویژگی های ماژول 

 ”LCD TOUCH 3.2دارای - flash USBارتباط آسان با  ❖

 LCDدلخواه  با تاچ  BAUDRATE  –  stop bit-parityتنظیم  ❖

 LCDبر روی     G CODEنمایش برنامه   ❖

 نمایش آالرم ارتباط به کاربر  ❖

 LCD انتخاب فایل داخل فلش به طور دلخواه با تاچ  ❖

 جیغذیه با پاور بانک خارو امکان تولت  5آداپتور  تغذیه با  ❖

 CNCارتباط با کلیه کنترلرهای   ❖

 حتی در زمان قطع برق دستگاهنمایش شماره خط برنامه   ❖

 قابلیت ارسال و دریافت فایل دلخواه  ❖

 software and hardware handshakingکارکرد در مد  ❖

 حفاظت کامل پورت سریال کنترلر و جلوگیری از آسیب به دستگاه ❖

 Memory  FLASH عدم تاثیر پذیری از ویروس و انواع فایل های مخرب  ❖

 تحت ویندوز و اندروید   WIFI  دارای نرم افزار مخصوص ارتباط  ❖

 امکان شبکه نمودن تمامی دستگاه ها و کنترل از طریق سرور   ❖

 از ماژول جهت ذخیره فایل جدید   FLASH MEMORYعدم نیاز به جدا نمودن  ❖

 و پسورد مجزا جهت هر دستگاه   IPافزایش امنیت اطالعات ،  امکان تخصیص  ❖

و  منطبق بر نرم افزار  (HEIDENAIN) هایدنهاین و تکل ارتباطی کنترل های قابلیت  پر ❖
TNC SERVER   

از روی کنترلر در کنترلرهای هایدنهاین به صورت   دلخواه  انتخاب نام برنامهامکان  ❖

 TNC SERVERمشابه  تیکاتوما

  ZDNC( و منطبق بر نرم افزار HUSTهاست ) قابلیت پروتکل ارتباطی کنترل های  ❖

 چ ماژول  تا بدون نیاز به قابلیت استارت ماژول از کنترلر به صورت اتوماتیک  ❖



 
 

 اهنمای کاربری :ر

 
 تغذیه ماژول : 

  پکیج ارایه میگردد.ولت جهت تغذیه و استفاده با برق شهر همراه این  5یک عدد آداپتور  

 موبایل بدون نیاز به برق شهر است.  POWER BANKاز قابلیت های دیگر این ماژول کار با  

 
 
 
 

 نحوه کارکرد : 

 میشویم:  تنطیماتوارد صفحه )  FAT32 اتصال فلش )فرمت  و   پس از روشن کردن ماژول

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : . از سمت چپ  گزینه های مختلفی است این صفحه شامل 

 وجود دارد .  فایل دلخواهامکان انتخاب : 1ستون   

مختلف  2ستون   های  حالت   :data bit ,stop bit ,parity    قابل کنترلر  تنظیمات  با  متناسب 

 انتخاب میباشد. 

 کاربر میدهد . های مختلف را به   BAUDRATE:امکان انتخاب 3ستون 

انتخاب  4ستون   ):امکان  نمایش  حالت  کردن  در  VIEW ONفعال  برنامه  نمایش  عدم  و   )

 میدهد. حال ارسال را به کاربر 

افزاری  5ستون   سخت  صورت  به  ماژول  ارتباط  مد  تنظیم  نرم    ( RTS/CTS):امکان  و 

 . cncبرای استفاده با تمامی کنترل های  ( XON/XOFF)افزاری
 
 

 انتخاب فایل  

   یا سرعت ارتباط   baudrateنتخاب  ا

 انتخاب نمایش یا عدم نمایش  برنامه در حین ارسال 

 انتخاب حالت های ارسال و دریافت و پاک کردن فایل و 

   wifiمد  

 RTS/CTSیا  XON/XOFFپروتکل ارتباطی انتخاب 

 از خط مورد نظر  DNCخط برنامه جهت شروع انتخاب 

RESET    توقف ارسال   شروع ارسال  ماژول 

کوچک کردن صفحه نمایش در حین ارسال و  

 کلیدهای کنترلی استفاده از 

 بازگشت به صفحه اصلی در حین ارسال 



 
 

 مد کاری است :  4این ماژول دارای :6ستون 

 به کنترلر  (SEND)ارسال فایل  -1

 (RECEIVE)دریافت فایل از کنترلر-2

 (REC WIFI)دریافت فایل از طریق شبکه وای فای -3

 (DELETE FIL)امکان حذف فایل های موجود داخل فلش  -4

  
 

 کلیدهای ماژول : 

1-START )جهت ورود به مد کاری ماژول )ارسال،دریافت،پاک کردن فایل : 

2-PAUSEجهت برنامه    :  خط  شماره  مشاهده  و  کنترلر  به  فایل  ارسال  فرایند  داشتن  نگه 

 رد استفاده قرار میگیرد.مو

3-RESET  جهت:RESEET  .ماژول در حین کار مورد استفاده قرار میگیرد 

  

 نکات استفاده از ماژول:

 مموری   و در صورت عدم اتصال فلش   فلش  مموری همواره باید به دستگاه متصل باشد *

   باقی خواهد ماند. اولیه   STARTUPماژول در صفحه  

 باشد .    FAT32فرمت فلش مموری *

 ،  BAUDRATE   ،PARITYبرای اولین بار به دستگاه تنظیمات *پس از اتصال فلش مموری 

STOP BITS    ارتباطی  و کنترلر  پروتکل  با  با     CNCمتناسب  و  میگردد  گزینه  انتخاب  تاچ 

SAVE     ماژولRESTART       شد در  خواهد  نیاز  مورد  تنظیمات  نام  و  به  فایلی 

SETTING.TXT     رامترها  جدد پانیازی به تاچ و انتخاب مو  در فلش مموری ذخیره میگردد

انتخابی    نمیباشد. فایل  و  دارد  نیز وجود  فایل دلخواه  نام  انتخاب  قابلیت در خصوص  این 

 به عنوان پیش فرض ارسال انتخاب خواهد شد.   SAVEپس از تاچ گزینه 

 *چنانچه فایل انتخابی در فلش موجود نباشد پیغام خطای زیر نمایش داده میشود: 
Could not open file Check your flash list 

 



 DNC*در صورتی که فلش مموری به ماژول متصل نباشد یا ایراد داشته باشد، پس از تاچ  

START   .دستگاه منتظر برقراری ارتباط میماند و اطالعاتی ارسال نمیشود 

 STARTو یا  DNC START*در نهایت پس از انجام تنظیمات ارتباطی ، با  تاچ کردن کلید 

ک ، میتسوبیشی و  وآنها فعال میباشند ) مانند فان   XONماشین در کنترلرهایی که سیگنال  

 عملیات انتقال اطالعات آغاز میگردد.  هایدنهاین (

قابل    LCDبر روی    VIEW ONدر مد  *در حین ارسال اطالعات به صورت صفحه به صفحه  

 مشاهده است. 

   عالمت فلش باالی صفحه را تاچ نمایید  *در حین ارسال چنانچه

 
 

 
 را تاچ نمایید وارد صفحه زیر خواهید شد:   PAUSEو سپس گزینه  

 
 
 

 



(  ،همچنین خطی که برنامه از آنجا آغاز LINEدر این صفحه میتوانید شماره خط برنامه ) 

 ( را انتخاب نمایید. JUMPشده است )

را تاچ نمایید به ارسال اطالعات ادامه خواهد داد .و چنانچه     STARTحال چنانچه گزینه  

 تاچ شود ماژول ریست شده و به صفحه نخست باز میگردد.  resetگزینه 

نمایش داده میشود که نشان دهنده     COMPLETE 100%درپایان ارسال اطالعات پیغام  *

 پایان ارسال اطالعات فایل انتخابی است. 

کاربر  عات ماژول به طور اتومات به صفحه تنظیمات باز میگردد و  *پس از پایان ارسال اطال

 میتواند مجددا فایل دیگری را جهت ارسال انتخاب نمایید. 

 
 
 
 

 : BACKUPدریافت اطالعت  

 
در هنگام دریافت اطالعات صفحه باال دیده میشود .ابتدا باید ماژول در این حالت استارت  

 انتقال داده شود .  شود و سپس از کنترلر اطالعات 

 
 
 
 



 
 
 
 

 :  سوبیشی و میت  راهنمای ارتباط با کنترل های فانوک

  
CNC FANUC-MALE DNC-MALE 

2 3 

3 2 

7 5 

4,5 JUMPER  

6,8,20 JUMPER  
 

 راهنمای ارتباط با کنترل های زیمنس :

 

CNC SIEMENS-FEMALE DNC-MALE 

2 2 

3 3 

5 5 

7 8 

8 7 

1,4,6 JUMPER  

 

 



 

 

 

 

 : HUSTراهنمای ارتباط با کنترل 

 

CNC HUST-MALE DNC-MALE 

2 3 

3 2 

5 5 

7 7 

8 8 

1,4,6 JUMPER  

 

 

 : HEIDENAINراهنمای ارتباط با کنترل 

CNC FANUC-MALE DNC-MALE 

2 3 

3 2 

7 5 

4 8 

5 7 

6,8,20 JUMPER  

 

 



 

 WIFI DNC  یارتباطمد 

 

با کنترل های متفاوت در    CNCقابلیت ارتباط دستگاه های    DNCاین ورژن از ماژول های   

  . مینماید  فراهم  را  شبکه  از  یک  فایل  انتقال  ارتباطی    PCبرای  افزارها  نرم  موبایل  یا 

    مخصوص این کار که در هنگام خرید همراه محصول ارایه خواهد شد استفاده میگردد.

ماژول   و    IPهر  مخصوص خود  از    PASSWORDآدرس  بدین صورت  دارد  مجزا  ارتباط 

 رتباط و دسترسی افراد غیرمرتبط جلوگیری خواهد شد. تداخل ا

دریافت فایل به    ماژول فعال میگردد . WIFIپس از روشن کردن ماژول به صورت اتومات  

با   ارسالی  فایل  و  میشود  انجام  دستگاه  کنار  در  کاربر  حضور  نیاز  بدون  اتوماتیک  صورت 

 ذخیره خواهد شد .   DNCهمان نام در ماژول 

 کاراکتر میباشد.  16حداکثر طول نام فایل و پسوند    •

فایل قبلی  در صورت وجود فایل با نام مشابه در ماژول ارسال انجام نخواهد شد تا    •

 پاک نشود.



در حین دریافت از طریق وای فای چنانچه اپراتور گزینه استارت را تاچ نماید حجم   •

اطالعات  دریافت  صحت  از  تا  میشود  داده  نمایش  ارسال  وضعیت  و  شده  دریافت 

 اطمینان حاصل گردد . 

 

 

 نرم افزار تحت ویندوز راهنمای ارتباط

میبایست    یا    WIFIابتدا  تاپ  به     PCلب  زیر  تصویر  مطابق  و  باشد  روشن    WIFIمربوطه 

   NETWORKرا از قسمت     WIFI DNC HBMبرای اینکار میبایست  ماژول وصل شوید.  

پایین   در  ماژول   TASKBARکه  به  پسورد  وارد کردن  از  و پس  کنید  انتخاب  دارد  وجود 

ماژول کامپیوتر و شبکه   IPن  بود   STATICنکته مهم این است که با توجه به    متصل شوید. 

 مورد نظر باشد .  IPمتناسب با   SUBNETمربوطه در یک 

تعریف     SUBNET MASK :255.255.255.0و      192.168.43.100ماژول     IPبه عنوان مثال  

 میگردد . 

 



 

 

 

 

 

 

 

ی هر ماژول  صاختصا    IPتنها میبایست    ایش داده میشود و  با اجرای نرم افزار محیط زیر نم

فایل مورد نظر از مسیر     SELECT FILEکلید    از طریق  وارد شود.   CLIENT IPدر قسمت  

انتخاب است و  د مطابق تصاویر زیر پس از انتخاب فایل اسم فایل در لخواه کامیپوتر قابل 

 نمایش داده میشود.   FILE PATHمسیر 



 

 



 

روشن باشد و شبکه وای فای  پس از انجام مراحل فوق و انتخاب فایل در صورتی که ماژول  

کلیک مینماییم. در       DNC   CONNECT TO HBM WIFI گزینه  ، بر روی   برقرار باشد  

عبارت   باشد  درست  تنظیمات  که  صورتی  در  حالت  در     CONNECT TO SERVERاین 

 نمایش داده میشود .   MESSAGE BOXبخش 

بر روی   کلیک  عبارت     SEND FILEبا  ارسال  پایان  در  و  میشود  آغاز  فایل   FILEارسال 

SENT .نمایش داده میشود 

به ذکر است برای ارسال چند فایل پشت سرهم  پس از انتخاب فایل جدید از طریق   الزم 

 DNC   CONNECT TO گزینه  حتما میبایست پس از اتمام هر فایل     SELECT FILEگزینه  

HBM WIFI       گزینه  کلیک نموده و سپسSEND FILE     زده شود . در غیر این صورت با

 مواجه میشویم.    SEND FAILEDخطای 



. یش داده میشودادر هنگام ارسال کلیه اطالعات و درصد و حجم ارسال نم

 

  

 

 

 

 

 

 



 اندروید: نرم افزار تحت محیط 

 

که همان فایل برنامه مورد نظر    TXT.1حتما فایل با نام  اندروید  پس از نصب نرم افزار 

 است باید در مسیر زیر وجود داشته باشد: 

 



 

 دسترسی داده شود.  STORAGEنرم افزار به  PREMISSIONSحتما باید در قسمت  

 

پس از روشن کردن وای فای گوشی و وارد کردن پسورد مربوطه در صورت نیاز میبایست  

از حالت   تنظیمات   STATICبه     DHCPگوشی  اعمال     IPو  تغییرات الزم  زیر  به صورت 

 گردد.

IP:192.168.43.100 

SUBNET MASK:255.255.255.0 

GATE:192.168.43.1 
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