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  ولت 42و 5 کش و انکودر افزایشیتست انواع خط  

 تست انواع اینورتر و سرو درایو 

  دارای خروجی آنالوگ وPulse -Direction 

  دارایLCD TOUCH 3.4”  جهت کاربری آسان 

  نمایشposition  و سرعت حرکت و پالس انکودر 
  محاسبهPPR  انکودر به صورت اتومات 

  نمایش زاویه انکودر 

 جهت آنالیز سیگنال های ورودی  دو کاناله  دارای مد اسیلوسکوپ 

  پرتابل و سبک–تغذیه با باتری 
 

 

 با دستگاه : راهنمای کار

 1ولت  5با خروجی   power bankیک  جهت راحتی کاربر ،تغذیه دستگاه 

آمپر است پس از شارژ پاور بانک و اتصال کابل تغذیه به دستگاه ، وارد صفحه 

 زیر خواهید شد.انتخاب مد کاری مطابق تصویر 

 :کاری میباشد  MODE 3دستگاه دارای 

 Encoder Tester MODE:مد تستر انکودر -1

 Oscope MODE :مد کارکرد اسیلوسکوپ-4

 STEP & Analoge MODEمد تست اینورتر و سرو درایو: -3



 
 

 

 مد تستر انکودر:
)سییگنال هیای    ولت بدون تغذیه بیرونی5های در این مد با اتصال انکودر

A,B,Z, VCC,GND)  ، با که  ام است .تست انکودر قابل انجبه دستگاه

 :چرخش انکودر

  سرعتRPM 

 ی ازتعداد پالس دریافت (4انکودر با دقتX ) 

  تعداد پالسINDEX(Z) ، 

 ( سظح ولتاژ کانالA و B با دقت میلی ولت ) 

  محاسبهPPR(PULSE PER REVOULATION)   

  زاویه انکودرAngle 

 نمایش داده میشود.  LCDبر روی 

 



 

 

 

 
 

کافی است چند ثانیه تاچ   PAUSEدستگاه یا   RESETجهت بازگشت و 

عمل ،  LCDدستگاه را لمس کرده و نگه دارید. تاچ کردن سمت چپ 
PAUSE   و تاچ سمت راستLCD   عمل ،RESET  .را انجام خواهد داد 

 

 

 مد اسیلوسکوپ: 
انکودر مورد پردازش قرار میگیرد جهت تنظیم  (B) و (Aدر این مد کانال )

SCALE   محور زمان در ابتدای ورود به این مد مطابق عکس زیر ضریب



بزرگنمایی انتخاب میگردد.هر چه این عدد بزرگتر انتخاب گردد در فرکانس های 

 قرار دارد. 1پایین تر وضوح بهتری خواهیم داشت.که پیش فرض آن بر روی 

 
 

 
 

 
به محیط اسیلوسکوپ ، قابلیت ها و تنظیمات زیادی مطابق عکس  پس از ورود

 زیر در نظر گرفته است که میتوان با تاچ هر یک نتیجه کار را مشاهده نمود.

 



 

 مد تست اینورتر و سرو درایو:

 

در این مد این امکان فراهم آمده است که بدون نیاز به سخت افزار جانبی به  

مورد نیاز جهت حرکت و تست درایورهای مختلف را ایجاد   commandراحتی 

 نمود . این مد شامل:

 ولت   3.3-0خروجی آنالوگ بین  -1

به درایو با تعریف فرکانس و جهت    Pulse –Directionاعمال  -4

 میباشد. 1KHZحداکثر فرکانس خروجی   چرخش
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 :مهمترین محصوالت ما

 CNC جهت ارتباط با کلیه کنترل های WIFI DNC ماژول های

 USB ماژول های تست انکودر پرتابل و

 محور با قابلیت های متمایز 7تا  8کنترلرهای رباتیک 

 کنترلر اختصاصی جوش و برش لوله و اتصاالت نیروگاهی 

 نرم افزارهای سه بعدی رباتیک مسیر ابزار جهت کاربردهای خاص

 (کنترلر ارتفاع برش پالسما  برد مبدل فرکانس به ولتاژ ) کارت مبدل انکودر به خروجی تاکو
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