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ست آموزشی پايلوت پيشرفتة ابزاردقيق فرآيند QV-ADV-01

پنل  ،QV-ADV-01يک شبيه ساز کامل فرآيند صنعتی که شامل مجموعه ای کاملی از تجهيزات ابزاردقيق و
کنترل صنعتی می باشد است .در اين ست امکان آموزش مجموعة جامعی از تجهيزات ابزاردقيق ميسر می باشد.
همچنين پياده ساز انواع لوپ های کنترلی در اين پايلوت آن را در نوع خود بی مانند ساخته است .استفاده از
کنترلرهای پيشرفتة سری  S7-400زيمنس امکان پياده سازی سيستم های  DCSرا در آن فراهم نموده است.
سيستم مانيتورينگ طراحی شده در اين پنل ،سيستم اسکادای  WINCCشرکت زيمنس می باشد .از ويژگی
های قابل تمايز اين ست پياده سازی سيستم مانيتورينگ  Server/Clientدر سطوح مختلف مانيتورينگ می
باشد .در نمونة پايه اين ست بدون قابليت  Redundancyدر نظر گرفته شده است ولی در نمونه پيشرفته قابليت
 Redundancyبه آن افزوده شده است.
ويژگیها
قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل و ابزاردقيق به منظور آموزش
تجهيزات ابزاردقيق که در فرآيندهای صنعتی کاربری زيادی دارند.
قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل به منظور آموزش لوپ های
کنترلی پيشرفته
کنترل آسان با استفاده از  PLCو نمايش وضعيت سيگنال در سيستم
مانيتورينگ
قابليت مانيتورينگ از طريق HMI
قابليت استفاده در آزمايشگاههای اتوماسيون به منظور آموزش برنامه
نويسی  PLCو سيستم های مانيتورينگ HMI
قابليت پياده سازی سطوح مختلف اتوماسيون
قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات بر اساس درخواست مشتری
آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها
آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکردشان
طراحی بسيار زيبا ،کيفيت باال و کمترين نياز به تعميرات و نگهداری
استفاد از مخازن مدرن ضد زنگ با تيوپ پالکسی گالس
قابليت استفاده از اين ست در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون
انعطافپذيری باالی اين ستها در سطوح مختلف مانيتورينگ و ايجاد يک
دامنة قيمت ،با توجه به وضعيت اقتصادی مشتری
طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای،
پتروشيمیها و صنايع تابعه ،نيروگاهها ،مراکز تحقيقاتی و . . .
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