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Bộ điều khiển động cơ servo bƣớc chân hiển thị tinh thể lỏng DKC-Y110 thay thế điều khiển chuyển động PLC.

DKC-Y110 là bộ điều khiển trục đơn lập trình mới nhất của Trung Quốc đƣợc phát triển độc lập bởi Shoubiao Technology;

Chip CPU hiệu suất cao cấp công nghiệp nhập khẩu làm cho bộ điều khiển có độ tin cậy cao và độ chính xác điều khiển cao;

Động cơ chạy trơn tru và tiếng ồn nhỏ. Bộ điều khiển thực hiện các chức năng thực tế bằng cách sử dụng các lệnh

 đơn giản và rõ ràng, nó có thể nhận ra các chức năng định vị phức tạp khác nhau và chức năng không định vị, đồng thời, 

, giao diện của bộ điều khiển là giao diện ngƣời dùng, đơn giản, chuyên nghiệp và thuận tiện để vận hành.

I. Thông số sản phẩm

Đầu vào điện áp rộng 1: DC6-32V

2 Nhiều chức năng bảo vệ: bảo vệ kết nối ngƣợc, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ quá dòng

3 Tính năng chỉ huy: 10 hƣớng dẫn đƣợc tối ƣu hóa (tốt để học cách đạt đƣợc nhiều hành động phức tạp)

4 Tăng tốc và giảm tốc: Cài đặt tăng tốc và giảm tốc 1-100 giai đoạn làm cho động cơ khởi động trơn tru và nhanh hơn, và dừng chính xác hơn.

5 Tần số đầu ra: 1HZ-50000Hz có thể phù hợp cho các ứng dụng tần số thấp, tần số cao khác nhau.

6 đầu ra: 4 đầu ra có khả năng tải 1A và có thể đƣợc kết nối trực tiếp với rơle, v.v.

7 Đầu vào: 4 đầu vào có thể định nghĩa  là bắt đầu, dừng, đặt lại hoặc nhập chƣơng trình ngắt tùy ý

8 Bảo vệ mật khẩu: chức năng bảo vệ mật khẩu (chƣơng trình bảo vệ sẽ không đƣợc thay đổi theo ý muốn và tài sản trí tuệ của chƣơng trình)

9 Khác: Có đầu ra xung đơn và kép, tự động bật nguồn để bật nguồn, vận hành tự động sau khi bật nguồn, v.v.

10 Đơn vị: Có ba chế độ đơn vị là milimét, vòng tròn và xung để lựa chọn.

11 Kích thƣớc: 72 * 72 * 105MM
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加 CỘNG 1

结束 KẾT THÚC
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TỐC ĐỘ KHỞI ĐỘNG
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BẬT NGUỒN VÀ TRỞ VỀ 0  ( 是- CÓ.    否- KHÔNG)
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HIỂN THỊ LOGO ( 是- CÓ.    否- KHÔNG)

4 

4-1 

4-2 

4-3 4-3 

4-2

4-2 

4-1 

4-1 



CÀI ĐƠN VỊ

TÊN ĐƠN VỊ ( 圈 - VÒNG TRÒN. 毫米- MM. 脉冲- XUNG)

SỐ XUNG MỖI VÒNG QUAY

KHOẢNG CÁCH TRÊN MỘT VÒNG QUAY MM
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