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مجموعه آموزشی ابزاردقيق صنعتی

اين پنل به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترلی که در فرآيندهای صنعتی استفاده میشوند طراحی و ساخته شده است .در
اين پنل امکان سيم بندی تجهيزات ابزاردقيق به صورت کامل ميسر بوده و دانشجويان به سادگی می توانند مدارت مورد نظر خود
طراحی و پياده سازی نمايند .از ديگر مزايای اين پنل امکان پياده سازی لوپ های صنعتی به صورت عملی می باشد .برای مثال
دانشجويان می توانند لوپ حلقه بسته دما را طراحی ،مدارت ابزاردقيق و کنترل آن را بسته و در نهايت تست نمايند.
اين ست با توجه به قيمت بسيار مناسب جهت استفاده در کلية آزمايشگاه های ابزاردقيق ،کنترل و اتوماسيون پيشنهاد می گردد.

قابليت های محصول
سنسورهای دمای ترموکوپل ،RTD ،ترانسميتر دما
کنترلر دمای PID
کنترلر دمای ON-OFF
ماجول هيتر الکتريکی برای شبيه سازی دما به صورت واقعی
رله های سرعت باالی الکترونيکی SSR
نمايگشر مولتی فانکشن صنعتی
سيستم اندازه گيری وزن صنعتی
سيستم نمايش و کنترل وزن صنعتی
سنسورهای القايی صنعتی
سنسورهای خازنی صنعتی
سنسورهای نوری صنعتی
سنسور محافظ پرده نوری صنعتی
سيستم کنترل دور با اينورتور
موتور سه فاز
انکودر صنعتی  1024پالس
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سيستم کنترل PLC
سيستم مانيتورينگ HMI
تجهيز کامل آزمايشگاه های کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی ،تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای
کنترلی
قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های  PLCو اسکادا
استفاده از سيستم  HMIصنعتی به منظور نمايش و آناليز متغيرهای فرآيند
امکان ارتباط  Wirelessبه منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد
امکان اتصال به نرم افزار مطلب
امکان اتصال به نرم افزار Lab View
امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد
استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم
قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری
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 . . .
دارای راهنمای آموزشی کامل به همراه مثال های کاربردی
آموزش کامل بهره برداری در هنگام تحويل دهی محصول
برگزرای دوره آموزشی  PLCدر محل شرکت قشم ولتاژ
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