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 مکاترونیک آموزشی مجموعه

 کاربری که سنسوريک و پنوماتيک تجهيزات همچنين و پيشرفته کنترل های سيستم آموزش منظور به ،مجموعه  اين

 سيلندرهای انواع ، برقی شيرهای انواع جمله از مختلفی قطعات از و ساخته و طراحی دارند صنايع در زيادی

  .است شده تشکيل، ....  DC، موتور  رهای نوری ، القايی و .... سنسو انواع موتور سروو و گريپر پنوماتيک،

 انتقال يا کارتزين ربات - دورانی انتقال ايستگاه -نقاله نوار ايستگاه -توزيع و تغذيه ايستگاه مجموعه اين ايستگاههای

 انواع آموزش امکان آموزشی مجموعه اين های قابليت ترين مهم از . باشد می کنترل سيستم -مونتاژ ايستگاه -دهنده

 امکان مجموعه اين مهم های ويژگی ديگر از .باشد می PLC و سيستم کنترل  ها شيربرقی ، سيلندرها ، سنسورها

 .  باشد می آن در اتوماسيون صنعتی، مکاترونيک حوزه در آموزشی های پروژه انواع سازی پياده

 بخش شده تعريف پروژه مطابق تواند می دانشجو که باشد می ايستگاهها بودن ماژوالر مجموعه اين قابليت مهمترين

 .کند سازی پياده کامل صورت به را براساس نقشه های موجود  مجموعه کنترل و مکانيک

 

 

 محصول های قابلیت

انواع  ، نوماتيکپ جهيزاتت موزشآ نظورم هب کانيکم و کنترل، رقب ایه زمايشگاهآ رد ستفادها قابليت 

 .دارند زيادی کاربری صنعتی فرآيندهای در که DC موتورهای سرو ، استپ و موتور 

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جهت آشنايی کامل با مفاهيم مکاترونيک ،  

 کنترل صنعتی ، پنوماتيک و انواع سنسورها 

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و آماده سازی هنرجويان  

 جهت شرکت در مسابقات ملی و مهارت مطابق با استانداردهای روز دنيا 
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 کي شابهم ايلوتپ ایه راحیط نواعا موزشآ نظورم هب کاترونيکم ایه زمايشگاهآ رد ستفادها قابليت 

 سيستم از استفاده با آسان کنترل PLC مانيتورينگ سيستم در سيگنال وضعيت نمايش و کوچک کارخانه

 کنترل

 استفاده از انواع سرو موتورها جهت کنترل دقيق مجموعه و آشنايی دانشجو با اين نوع موتورها  

و  HMIسيستم مانيتورينگ  ويسین رنامهب موزشآ نظورم هب توماسيونا ایه زمايشگاهآ رد ستفادها قابليت 

 PLC سيستم کنترل 

 استفاده از بال اسکرو در ايستگاه انتقال  

استفاده از کنترل کنسول از جنس پلی کربنات ) مشابه نمونه های شرکتهای اروپايی معتبر و فعال در مسابقات  

ملی و مهارت( جهت سيم بندی کل مجموعه که دانشجو می تواند براساس نقشه ها و پروژه تعريف شده انجام 

 دهد . 

يز اصلی اين دستگاه از پروفيل های آلومينيومی تشکيل ماستفاده از ميز مستحکم از جنس پروفيل آلومينيومی ) 

 شده است که شيارهای استانداردی دارند که از طريق پيچ و مهره بهم وصل شده اند( 

مامی قطعات طراحی شده بخش مکانيک ) تطراحی تمام قطعات مکانيکی با استفاده از تکنولوژی روز دنيا ) 

انواع ساپورتهای سنسورها ، سيلندرها ، ربات کارتزين ، صفحه گردان بخش جداسازی ، درب گذاری و ... (  

در اين دستگاه از آلومينيوم آنادايز شده می باشد و ماشين کاری آنها بصورت يکپارچه می باشد تا کمترين 

باشد. در واقع  تمامی قطعات بعد از ماشين کاری، پرداخت کاری و بعد از  ارتعاش و کمترين تنش را داشته

 پرداخت کاری، آنادايز شده اند تا مقاومت مکانيکی خوبی داشته باشند و از لحاظ ظاهری هم زيبا باشند( 

وعه را که کاربر هم می توان مجم دطراحی مناسب پايه های ميز مجموعه اين پايه ها به گونه ای طراحی شده ان 

 به راحتی جابجا کند و هم می تواند آنرا در محل آزمايشگاه به صورت ثابت نصب کند ..
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  نسورس نواعا -نوماتيکپ طعاتق نواعا -يلندرس نواعا -وتورم نواعاآشنايی  

 باتر نترلک حوهن موزشآ و ارتزينک باتر اب آشنايی 

 براساس نقشه های مکانيکی  ستگاهد مونتاژ  حوهن اب آشنايی 

 نعتیص توماسيونا رد ذکورم طعاتق اربردک حوهن اب آشنايی 

 نعتص رد طعاتق ردنک سمبلا و ارخانهک توماسيونا طخ ازیس شبيه 

 ر صورت درخواست مشتریدبر روی مجموعه فوق  IoTقابليت پياده سازی تکنولوژی  

 جموعهم ودنب اژوالرم قابليت 

ستفاده ا کارشناسی و کارشناسی ارشد ....( و  (ختلف تحصيلی ممختلف در مقاطع  یپروژه ها فيتعر تيقابل 

 از تجهيزات با کيفيت باال

 رخواستد ساسا رب جموعهم رتقاءا ابليتق مچنينه و نوماتيکپ جهيزاتت ختلفم نواعا مودنن ضافها قابليت 

 مشتری

 دستور کار جهت استفاده آسان کاربر با مجموعه فوق تهيه 
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 محصول مشخصات 

 

 تجهیزاتنام 

 PLCسیستم کنترل  1

 انواع سرو موتور به همراه درایور 2

 استپ موتور به همراه درایور 3

 انواع تجهیزات پنوماتیک ) انواع سیلندر دو طرفه ، یکطرفه و ....   ( 4

 24VDC شیربرقی انواع  5

 DC موتور  6

 ، القایی ، .... (  نوری) سنسور انواع  7

 سیموالتور سیگنالهای ورودی و خروجی 8

 محور 3ربات کارتزین  9
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