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مجموعه آموزشی کنترل دمای پيشرفته
اين پنل به منظور آموزش انواع تجهيزات اندازه گيری و کنترل پيشرفته دما طراحی و ساخته شده است .در اين پنل دانشجويان با
مکانيسم های اندازه گيری و کنترل حلقه بسته دما آشنا شده و در نهايت با نحوه طراحی و پياده سازی سيستم کنترل دما در مبدل
های صنعتی خواهند پرداخت .يکی از مهم ترين ويژگی های اين پنل امکان آموزش انواع لوپ های پيشرفته حلقه بسته دما به روش
های  ON-OFFو  PIDمی باشد.
قابليت آموزش انواع سنسورهای اندازه گيری دما
قابليت آموزش انواع لوپ پيشرفته کنترل دما در مبدل های صنعتی
آموزش لوپ  ON-OFFدر کنترل دما
آموزش لوپ پيشرفته  PIDدر کنترل دما
تجهيز کامل آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی ،تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای
کنترلی
استفاده از سنسورهای دمای صنعتی
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
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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