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  Qeshm Voltage                                      

 آموزشیست 

 فرآيند پيشرفتهو کنترل  ابزاردقيق 
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 3از  2صفحة:  

 ست آموزشی ابزاردقيق و کنترل پيشرفته 

 يع دارنديادی در صنازصنعتی که کاربری  تجهيزات ابزاردقيقسيستم های کنترل پيشرفته و همچنين پنل، به منظور آموزش اين   

ز مهم ااست. موده ميسر ن استفاده از اکچوتورهای سرعت باال در اين پنل امکان کنترل لوپ های سريع راطراحی و ساخته شده است. 

ديگر ند می باشد. از که در نوع خود بی مان بوده Cascseو  PIDلوپ های  انواع ترين قابليت های اين ست آموزشی امکان آموزش

ن ذکر است طراحی شاياو اسکادا در آن می باشد.  DCSکنترلی  پيشرفتة ويژگی های مهم اين ست امکان پياده سازی سيستم های

 بوده و بر اساس درخواست مشتری قابل تغيير می باشد.ول وار اين ست ماژ

قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل حلقه بسته دما، فشار، سطح،  

 Cascadeدبی سيال و همچنين قابليت آموزش لوپ های پيشرفته 

و ابزاردقيق به های کنترل، اتوماسيون استفاده در آزمايشگاه قابليت 

تجهيزات  ترلی ساده و پيشرفته،انواع لوپ های کن منظور آموزش

و شيرهای کنترلی، برنامه نويسی پيشرفته سيستم های  ابزاردقيق

PLC و اسکادا 

  PCS7پياده سازی سيستم پيشرفته کنترل فرآيند  

 WINCCپياده سازی سيستم اسکادای زيمنس  

 WINCC FLEXIBLE ،TIAپياده سازی سيستم اسکادای زيمنس  

  TIA ADVANCEDپياده سازی سيستم اسکادای زيمنس  

استفاده از تجهيزات ابزاردقيق صنعتی و اکچوتورهای سرعت باال به  

 منظور کنترل لوپ های سريع

جهت معادل سازی سيستم های  I/Oاستفاده از کارت های ريموت  

DCS در فرآيندهای صنعتی 

صنعتی به منظور نمايش و آناليز  HMIاستفاده از سيستم  

  متغيرهای فرآيند

گوشی به منظور کنترل وضعيت از طريق  Wirelessامکان ارتباط  

 و يا لپ تاپ استاد

 به صورت استانداردباس  پروفيامکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و  

و همچنين استفاده از مخازن و  کيفيت باالاستفاده از تجهيزات با  

نياز به  الوه بر افزايش زيبايي پنل، باعث کاهشپمپ استيل ، ع

 اين پنل شده است. داریتعميرات و نگه

بر  Redundantتم های قابليت ارتقاء سيستم کنترل به سيسو همچنين  ابزاردقيق قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات 

 اساس درخواست مشتری
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 3از  3صفحة:  

 مشخصات فنی

 سفارشی سازی در حالت استاندارد کلی مشخصات نام 

 قابل سفارش سازی  L=1200mm, D=720mm, H=1850mm ابعاد 1

 - يلت استبا صفحات آلومينيومی و اتصاال، متحرک  استراکچر آلومينيومی ضد زنگ استراکچر 2

 - مخازن استيل ضد زنگ با پلکسی گلس شفاف  مخازن 3

 قابل تغيير به سه فاز با اينورتر فاز ضد زنگ استيل نوع بشقابی تکپمپ سانتريفوژ  پمپ 4

 - صنعتی با اکچوتور ديافراگمی و پوزيشنر  Globe Valveشير کنترلی  شير کنترلی 5

 - فلومتر مغناطيسی   دبی سنج 6

 - سطح سنج آلتراسونيک يا ليزری سطح سنج 7

 - ترانسيمتر فشار ويکا  سنسور فشار 8

 - سنسور دمای وستا و ترانسميتر دمای ويکا  سنسور دما 9

 - گيج فشار ويکا گيج فشار 10

 - گيج دما ويکا گيج دما 11

 - واحد مراقيت به همراه فيتينگ های و اتصاالت واحد مراقبت 12

13 HMI HMI  اينچ،  7کينکو، سايزFull Color  امکان استفاده ازHMI  زيمنس 

14 PLC PLC S7-400 SIEMENS  

15 Remote I/O ET 200M, IM153  

16 Module Digital I/O    -    Analog I/O - 

17 Software PCS7 WINCC, TIA Advanced 
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