
Document No.: QV-BAT-IN-01A 

Document Title: Catalog 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Qeshm Voltage                                      

 آموزشی مجموعه

    ينگميکسينگ و بچ فرآيندهایکنترل  
QV-BAT-IN-01A 



  QESHM                                                              قشم ولتاژ

VOLTAGE 

 

 
 10، واحد  14تهران، خيابان انقالب، الله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 13145-1438( صندوق پستی تهران: 021) 66760281( فکس:  021) 66733040 -66730954  -66760558تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

از   2صفحة:  
3 

 بچ و ميکسينگ  یفرآيندها  پيشرفته  کنترلست آموزشی 

،  Batchتقسيم نمود. در فرآيندهای  Batchدر صنعت فرآيندهای صنعتی را می توان به دو گروه پيوسته و  

ی می بايست با يک ديگر تقسيم شده و در نهايت محصول نهايي حاصل گردد.  صنسبت های مشخ  درمواد 

، مواد مختلف در نسبت های مختلف با يک ديگر ترکيب شده و محصول  برای مثال در فرآيند رنگ سازی

 نهايي حاصل می گردد.  

 اهميت می يابد.  کنترل ميزان ترکيب مواد و همچنين اختالط مناسب مواد  Batchدر فرآيندهای  

طراحی و ساخته شده   QV-BAT-IN-01Aبچينگ و ميکسينگ پنل پيشرفته فرآيندهای  به منظور آموزش  

ی با يک ديگر ترکيب  صدر اين پنل با استفاده از سيستم های دقيق توزين، مواد در نسبت های مشخ  است.

در نهايت با استفاده از همزن های مکانيزه با يک ديگر ترکيب خواهند شد. در نهايت محصول نهايي  شده و 

 می گردد.  با استفاده از کنترل دقيق وزن از راکتور اصلی خارج 

 

  Mixingو  Batchنحوه کنترل فرآيندهای پيشرفته قابليت آموزش  

 قابليت آموزش سيستم های توزين پيشرفته 

  تجهيزات ابزاردقيق لوپ های کنترلی و و ابزاردقيق به منظور آموزشهای کنترل، اتوماسيون آزمايشگاه تجهيز کامل 

 و اسکادا  PLCقابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های  

 صنعتی به منظور نمايش و آناليز متغيرهای فرآيند   HMIاستفاده از سيستم  

 به منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد Wirelessامکان ارتباط  

 امکان اتصال به نرم افزار مطلب 

 Lab Viewامکان اتصال به نرم افزار  

 به صورت استاندارد TCP/IPمکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس ا 

 جهت افزايش عمر سيستمباال بسيار استفاده از تجهيزات با کيفيت  

 بر اساس درخواست مشتری ابزاردقيق قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات 

ايجاد يک دامنة قيمت، با توجه به وضعيت اقتصادی  ها در سطوح مختلف مانيتورينگ و پذيری باالی اين ستانعطاف 

 مشتری

ها، مراکز ها و صنايع تابعه، نيروگاهای، پتروشيمیحرفه ها، مراکز فنیطراحی شده به منظور آموزش در دانشگاه 

 تحقيقاتی و  . . . 
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 مشخصات فنی 

 سفارشی سازی  مشخصات کلی در حالت استاندارد  نام 
 قابل سفارش سازی   L=1000mm, D=700mm, H=1500mm ابعاد 1

 استراکچر  2
استراکچر آلومينيومی ضد زنگ متحرک ، با صفحات آلومينيومی و اتصاالت  

 استيل
- 

 - مخازن استيل ضد زنگ با پلکسی گلس شفاف   مخازن 3
 - پمپ سانتريفوژ تک فاز ضد زنگ   پمپ 4
 - کنترلیشير  شير کنترلی 5
 - سيستم توزين لودسل کششی در راکتور اصلی  سيستم توزين 6
  شيرهای سلونوئيدی شيرهای توزين 7

  سيستم همزن اتوماتيک سيستم ميکسينگ 8
9 HMI HMI   اينچ،  7کينکو، سايزFull Color  امکان استفاده ازHMI   زيمنس 
10 PLC S7-1200 S7-300 

 

 در صورت درخواست مشتری  لوازم جانبی 

 توضيحات  مشخصات   کد 

1 SCK-WINCC-1PC 

 ميز اسکادا: 
 120، طول MDFميز تمام 

 WINCCکامپيوتر به همراه نرم افزار 
 اينچ 22مانيتور 

 قابل سفارش سازی  

2 SCK-TIA-1PC 

 ميز اسکادا: 
 120، طولی  MDFميز تمام 

 TIA Advanced PC Monitoringکامپيوتر به همراه نرم افزار 
 اينچ 22مانيتور 

 قابل سفارش سازی  

3 SCK-DEK 
 ميز اسکادا: 

 قابل سفارش سازی   120، طول MDFميز تمام 
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