
 

 

 تِ ًام خذا

 

 EKTSراهنمایی نرم افزار 

   *PLCمخصوص کارگاههای برق صنعتی ، الکترونیک صنعتی و * 

* جْت استفادُ ٌّشآهَصاى ٍ ٌّشجَیاى   * 

 

 

 

 90-91گشٍُ الکتشًٍیک ٍ کٌتشل کاسداًش سال تحظیلی 



هخظَص طشاحی هذاست فشهاى هی تاشذ ، طشاحی هذاس تا استفادُ اص ایي ًشم  EKATS ًشم افضاس : هعشفی 

ًشم افضاسّای تسیاس قَیتشی ًسثت تِ ایي ًشم افضاس تشای طشاحی هذاس فشهاى  . افضاس تسیاس سادُ هی تاشذ

 .هَجَد هی تاشذ اها دلیل اًتخاب ایي ًشم افضاس سادگی استفادُ ٍ آهَصشی تَدى آى است

 

 سا اجشا کٌیذ Setup.Exe هی تاشذ فایل CDپَشِ فایلْای ًشم افضاس داخل : ًظة ًشم افضاس - الف 

 .تشاحتی ًشم افضاس سٍی سیستن ًظة هی شَد

 

 

دس طفحِ اطلی تجض آیکًَْای اطلی چٌذ آیکَى ٍیژُ ٍجَد داسد کِ دسشکل :  هعشفی طفحِ اطلی -  ب 

 .صیش ششح آى دادُ شذُ است

 

 

 

 



تشای آٍسدى لیست قطعات تش سٍی دکوِ هعشفی شذُ دس قسوت  : (لیست قطعات  ) هعشفی کتاتخاًِ –ج 

 .قثل کلیک کٌیذ تا لیست قطعات سا تِ شوا ًشاى دّذ

 .تشای اضافِ کشدى ّش قطعِ تِ هذاس سٍی قطعِ دتل کلیک کٌیذ : 1ًکتِ 

 .استفادُ کٌیذ Rotateتشای چشخش قطعِ سٍی آى کلیک سوت ساست کشدُ ٍ اص گضیٌِ  : 2تکتِ 

 .تشای ًام گزاسی قطعات تش سٍی قسوتی کِ تا عالهت ًقطِ چیي هشخض شذُ دتل کلیک کٌیذ :  3ًکتِ 

 

 



تشای سسن هذاس اتتذا ّوِ قطعات سا اص کتاتخاًِ اًتخاب کشدُ ٍ سپس تشای سین کشی هذاس : سسن هذاس - د  

تشای اتظال تِ قطعِ دیگش سٍی  (کلیک سا ًگِ داسیذ  ). هَس سا سٍی تشهیٌالْا تشدُ ٍ کلیک چپ کٌیذ

دس صیش هذاس فشهاى ٍ قذست ساُ اًذاصی هَتَس سِ فاص . تشهیٌال هشتَط سفتِ ٍ کلیک سوت چپ سا سّا کٌیذ

 .سسن شذُ است

تشای استفادُ اص کٌتاکتْای تاص ٍ تستِ کٌتاکتَسّا ، تایذ کٌتاکتَسّا سا اتتذا ًام گزاسی کشدُ سپس  : 4ًکتِ 

 . اص آى ًاهْا استفادُ کٌیذ

 

 

 



 

 کِ دس قسوتْای قثلی تَضیح دادُ " اجشای تشًاهِ " تشای اجشای تشًاهِ تش سٍی دکوِ : اجشای تشًاهِ - ُ  

دس ایي حالت قطعاتی هاًٌذ شستی ّا قاتلیت فشاس دادى پیذا کشدُ ٍ تا فشاس دادى آًْا . شذُ کلیک کٌیذ

 (هاًٌذ شکل صیش ). ًتیجِ عولکشد هشاّذُ هی شَد

 

 

 

 



 

 کِ دس " هشاّذُ قطعات " تشای هشاّذُ لیست قطعات تش سٍی دکوِ : هشاّذُ لیست قطعات - ٍ  

 .قسوتْای قثلی تَضیح دادُ شذُ کلیک کٌیذ

 

 

 

هاًٌذ اکثش ًشم افضاسّای دیگش ایي ًشم افضاس دس هٌَی فایل قاتلیت رخیشُ ٍ تاصیاتی فایلْا سا : رخیشُ فایل - ص  

 .داسد




