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Test programı 

Radonix; kontrolörler, bağlantılar, sensörler, girişler, çıkışlar ve başlatmadan önce sistemi analiz 

etmek için iyi bir araç olan CAM-Pro Test adlı kontrolöre bağlı tüm diğer parçaların test edilmesi ve 

sorunlarının bulunması için bir yazılım hazırlamıştır (Resim 1). 

 

Resim 1 

Bu yazılım, CAM-Pro yazılımıyla birlikte kurulur ve Radonix’re program menüsü içinde yer alır.  

Başlat: Tüm Programlar / Radonix / Cam-Pro Test 

 

Bu program, uzaktan ve elle test sunar. 

CAM-Pro Test yazılımının çalıştırılması Resim 2 
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Resim 2 

1. Kontrolör ve bilgisayar bağlantı tipinin seçilmesi (USB/LAN) 

2. Kontrolör ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı görüntüler (yanıp sönüyorsa) 

3. Aktivasyon Kodunun girilmesine bağlı kontrolör seri numarası 

4. Eksenleri aktive eden Aktivasyon Kodu 

5. Aktivasyon koduyla aktive edilen eksen sayısını gösterir 

6. Dahili hafıza ve aktif opsiyon kodlara erişim imkanını görüntüler 

7. Eksenlerin aktivasyonu (servo motorların çalıştırılması) 

8. Eksen geri bilgisini görüntüler (Servo Hazır). AÇIK ise, eksenlerin durumu normaldir.  

9. Eksen hareketinin yönü bu opsiyonla değiştirilebilir. 

10. Eksen hareket temposuyla doğrudan ilişkisi olan eksen vuruş temposunu görüntüler. 

11. Eksenin negatif yönünde manüel vuruş 

12. Eksenin pozitif yönünde manüel vuruş 

13. Yüzde bazında vuruş temposunda değişiklik 

14. Motor alarmlarının silinmesi için reset talebinin gerçekleştirilmesi 

15. Tüm girişleri görüntüler 

16. Tüm çıkışlar için aktivasyon aracı 

17. Analog 1 ve PWM çıkış test aracı 

18. Analog 2 ve PWM 2 çıkış test aracı 

19. Kontrolör dâhili saat durumunu görüntüler (OK/Hata) 

20. Kontrolörün dâhili saatini görüntüler 

21. Aygıt fonksiyonunu görüntüler 
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22. Kontrolörün dahili tarihini görüntüler 

23. Kontrolörün üretim tarihini görüntüler 

24. Etiket kontrolörü görüntüleme 

25. Kontrolörün dahili saatini güncelleme anahtarı 

26. Uzaktan durum görüntüler (Online/offline) 

27. Uzaktan test için uzaktan gönderici basılı tuşlarını görüntüler 

28. Uzaktan gönderici seri numarası 

29. Gönderici düğmelerinden birine basılı tutarak kanal numarasını bulma imkanı sağlayan 

uzaktan otomatik tarama talebi 

30. Uzaktan gönderici frekansı kanal numarası 

31. Çıkışlarda (GND veya VCC kısa devresi sebebiyle oluşan) hataları görüntüler 

32. Teste olanak sağlayan el sayacı 

33. Programdan çıkma tuşu 


