نوع محصول و مدل PLC :های مدل DVP12SE
و DVP20SX2

ناشر  :شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

عنوان  :پروگرام  PLCاز طریق کابل Mini USB

مقدمه :
در این فایل نحوه نصب درایور کابل Mini USBو تنظیمات در برنامه  ، WPLsoftبرای پروگرام پی ال
سی های مدل  DVP-12SEو  DVP-20SX2شرح داده شده است .
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فهرست:
پروگرام کردن از طریق کابل  Mini USBدر پی ال سی های مدل  DVP-12SEو 3 ................................... : DVP-20SX2
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پروگرام کردن از طریق کابل  Mini USBدر پی ال سی های مدل  DVP-12SEو DVP-
: 20SX2
با نصب درایور کابل  Mini USBو انتخاب  RS 232به عنوان  ، Typeمی توانید  PLCخود را
پروگرام کنید .می توانید درایور کابل را از بخش دانلود در سایت دلتاکاران دانلود و نصب کنید  .نصب یک
درایور برای برقراری ارتباط با  PLCهای هر دو مدل کافی می باشد .
 .1شناسایی کابل توسط : PC
وارد  Device Managerشده و ارتباط کابل با کامپیوتر را بررسی کنید .
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اگر کابل توسط کامپیوتر به درستی شناسایی نشده باشد  ،به این معنی است که باید درایور آن را نصب
نمایید  .فایل درایور را دانلود کرده و نصب کنید و یا اینکه از طریق  Device Managerاقدام به
نصب درایور نمایید .
 نصب فایل درایور :
از طریق لینک زیر درایور را دانلود و سپس نصب کنید :
http://www.deltaww.com/filecenter/Products/download/06/
060301/Software/DELTA_IA-PLC_DVP-SX2driver_SW_20120619.zip
از این درایور برای هر دو مدل  PLCمی توانید استفاده کنید .
 آپدیت درایور :
وارد  Device Managerشده و بر روی پورت کابل دو مرتبه کلیک کنید تا پنجره
 Propertiesآن با ز شود  ،سپس در قسمت  Driverبر روی گزینه  Update Driverکلیک
کرده و گزینه  Search Automaticaliy For Updated Driver Softwareرا انتخاب
کنید.
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 .2تنظیمات در برنامه : WPLsoft
وارد منو  Option>>Configurationشده و مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید :

شماره پورت کابل را باید به درستی وارد کنید  ،شماره پورت می توانید در  Device Managerمشاهده
کنید .
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شرکت فنی و مهندسی کامیاب مرام

تماس با ما :
تلفن :
021 : 66703344 , 66711526-7
آدرس سایت :
http://deltakaran.com
کانال تلگرام :
@delta_karan
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