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با تَاًایی کٌترل فشار ٍ دهای  کوپرسَر کٌترلر

کوپرسَر با دقت باال ٍ اهکاى شبکِ شذى ٍ 

 بلصیک CMCشرکت  ساخت ،کٌترل از راُ دٍر
Y06CM06.00 

 

 

 
 

  

   

Metacentre™ compatible Airbus485™ compatible 
Advanced Control  

Algorithms 

 سازگاری با هحصَالت 

 هذیریت َّای فشردُ
 سازگاری با پرٍتکل 

AirBus485 

ّای کٌترلیالگَریتن  

 پیشرفتِ

 General Features  ٍیصگی ّای عوَهی

اهکاى شرٍع ٍ زیر بار رفتي 

 از راُ دٍر
Remote: start and 

load 

 VSD هتغییرکٌترل دٍر 

 relay output 6 عذد رلِ خرٍجی 6

 digital input 8 عذد ٍرٍدی دیجیتال 8
 analog input 3 عذد ٍرٍدی آًالَگ 3
 analog output 1 عذد خرٍجی آًالَگ 1
 RS485 1 RS485 portعذد پَرت  1

 Emergency Stop ایست ًاگْاًی

 ساعت داخلی ٍ

 زهاى بٌذی 
Real Time Clock with 

Schedule option 

اهکاى پیَست کارت 

 ٍرٍدی خرٍجی بیشتر 
XPM 

Option card  

 Special Features                 تَاًایی ّای یصُ

 Pressure sensor 2 دٍ سٌسَر فشار

 configurable 2 رلِ خرٍجی قابل برًاهِ ریسی 2
relay 

 PI controller on بر رٍی خرٍجی آًالَگ PIکٌترلر 
Analog output 

تَاًایی تٌظین خرٍجی آًالَگ 

برپایِ فشار داخلی ٍ خارجی ٍ یا 

 دهای کوپرسَر

Analog output 
depend on internal 

 or Delivery 
Pressure or 
temperature 

صفحِ رٍیی فَالد زًگ ًسى با الیِ 

 پلی اتیلي ٍ 

Stainless steel 
front, polyethylene 

overlay,  

ًوایش تفاٍت فشار  حفاظت ٍ

 درًٍی ٍ بیرًٍی

Monitoring 
Differential 
Pressure 
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 .Technical Desc   ّای فٌی ٍیصگی

Temp. Monitoring and maintenance 1 

 11 ّای هَتَر در ساعت اهکاى هحذٍد کردى تعذاد استارت

 ًوایش دها ٍ ّشذار آغاز در دهای باال ٍ پاییي

 

4 

Motor star-delta time setting 

 

 

 Variation in motor speed to reduce (VSD)\برای کاّش هصرف  ایٌَرتر راُ اًذازی با اهکاى 
power 

 

 

 

3 
بارداری ٍ بی باری ٍ ًوایش فشارّای داخلی ٍ خارجی ٍ دها ٍ ساعات 

 سرٍیس سیستن

Pressure, temperature, speed, load, 
unload and service hours monitoring 

 

 

  RS485 Standard RS485پَرت سریال  10
 

Control via Enersoft software 13  اهکاى کٌترل از راُ ًرم افسارEnersoft  هحصَلCMC 

 

8 
 

 KTY temp. sensor and 4-20 mA هیلی آهپر در رًج ّای هختلف  20-4ٍ سٌسَر فشار    KTYسٌسَر دهای 
pressure sensor + different ranges 
 

 

2 

بِ درایَ ٍ هَتَر  کویٌِ ٍ بْیٌِ تَاًایی شٌاساًذى سرعت ّای بیشیٌِ،

 در حالت کٌترل دٍر هتغییر

Defining Max Min and optimum 
speed for motor in VSD mode, speed 
monitoring in VSD mode 

 

 

 

12 

 

 ّای آًالَگ ٍ دیجیتالدر خرٍجی ّاًوایش آالرمتَاًایی 

 

Definable alarms and errors on 
digital/analog outputs 

 

 

 اهکاى اشکال یابی ٍرٍدی ٍ خرٍجی ّا

 

 باری ٍ بارداریکاری پیَستِ بیي بی رفتاردارای  7

 

Continuous run control between 
load and off load 

 

 

 

 

 

6 

تَاًایی آغاز ٍ ایست ٍ بارداری ٍ بی باری از راُ دٍر بِ کوک فرآٍردُ 

. ایي سیستن  DCOX,P4,SX,XCّای هذیریت َّای فشردُ هاًٌذ 

را داشتِ ٍ  Airbus485با ًام  S1تَاًایی پیَست از راُ پَرت سریال 

بِ هذیریت  i-PCB, mi-PCBّوچٌیي هی تَاًذ از راُ بَرد ّای 

 َّای فشردُ پیَست دادُ شَد.

 

Remote start/stop and load/unload 

enable via Airbus485 protocol and 

from Metacentre production as 

DCOX/P4/SX/XC. Even can be 

connected to Metacentre via i-PCB 

and mi-PCB. 

 

 
 

 

5 Diagnostic function of I/O 

 

 

 

11 
بِ کوک هاشٍل   Modbusاهکاى پیَست پَرت سریال با پرٍتکَل 

 Modbusتبذیل بِ پرٍتکَل 

Modbus connection compatible with 

optional Modbus Gateway should be 

installed  

 
9 

 باری ٍ بارداری برحسب هیساى فشارخرٍجیاهکاى تعییي حالت بی

 

 

Load / off load pressure control 
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