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شوند طراحی و ساخته شده است. از به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترلی که در فرآيندهای صنعتی استفاده می اين پنل  

اين پنل آموزشی در  حلقه بسته می باشد.لوپ های  انواع تجهيزات ابزاردقيق  مهم ترين قابليت های اين ست آموزشی امکان آموزش

مجزای لوپ های حلقه بسته در اين پنل، امکان آموزش همزمان گروه های مختلف را در زمان  طراحی چهار مدل قابل ارئه می باشد.

با توجه به قيمت بسيار  مجموعه اين در حالت استاندارد اين پنل با لوپ کنترل سطح و دما ارائه می گردد.  واحد ميسر می نمايد.

به منظور ها PLCدر اين پنل از اد می گردد. و اتوماسيون پيشنه ترل، ابزاردقيقمناسب جهت استفاده در کلية آزمايشگاه های کن

  کنترل و ارتباط با سيستم های مانيتورينگ استفاده شده است. 

 توضيحات کد دستگاه 

1 QV-PI-300-01A  قابليت آموزش لوپ حلقه بسته سطح به روشPID  

2 QV-PI-300-01P  قابليت آموزش لوپ حلقه بسته فشار به روشPID  

3 QV-PI-300-01F  قابليت آموزش لوپ حلقه بسته دبی به روشPID  

4 QV-PI-300-01LPF سطح، فشار، دبی و لوپ کنترل دما قابليت آموزش لوپ حلقه بسته 

 

 و همچنين قابليت انتخاب ساير لوپ ها  به صورت استاندارد قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل حلقه بسته دما و سطح

 و مدل انتخابی متناسب با نياز مشتری

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

 یشيرهای کنترل

  قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم هایPLC و اسکادا 

  استفاده از سيستمHMI  صنعتی به منظور نمايش و آناليز متغيرهای فرآيند 

  امکان ارتباطWireless به منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد 

 امکان اتصال به نرم افزار مطلب 

  امکان اتصال به نرم افزارLab View 

  امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباسTCP/IP به صورت استاندارد 

 جهت افزايش عمر سيستمباال بسيار اده از تجهيزات با کيفيت استف 

 قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری 

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

 ها، مراکز تحقيقاتی و  . ها و صنايع تابعه، نيروگاهای، پتروشيمیحرفهها، مراکز فنیطراحی شده به منظور آموزش در دانشگاه
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 مشخصات فنی

 

 سفارشی سازی مشخصات کلی در حالت استاندارد نام 

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

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

 - مخازن استيل ضد زنگ با پلکسی گلس شفاف  مخازن 3

 - پمپ سانتريفوژ تک فاز ضد زنگ استيل نوع بشقابی پمپ 4

 - شير موتوری شير کنترلی 5

 - سطح سنج آلتراسونيک يا ليزری سطح سنج 6

 ويکا گيج فشار گيج فشار 7
 

 گيج دما ويکا گيج دما 8
 

  واحد مراقيت به همراه فيتينگ های و اتصاالت واحد مراقبت 9

11 HMI  اينچ،  7، سايزFull Color  

11 PLC ... ... 
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