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 آموزشی مجموعه

  کنترل دمای پيشرفته 
QV-PID-TEM-01A 

 

  Qeshm Voltage                                      



                                                              

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

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

 دمای پيشرفتهآموزشی کنترل  مجموعه

ا انشجويان بين پنل دااين پنل به منظور آموزش انواع تجهيزات اندازه گيری و کنترل پيشرفته دما طراحی و ساخته شده است. در   

بدل ل دما در مم کنترنحوه طراحی و پياده سازی سيست بسته دما آشنا شده و در نهايت با مکانيسم های اندازه گيری و کنترل حلقه

ما به روش دبسته  يکی از مهم ترين ويژگی های اين پنل امکان آموزش انواع لوپ های پيشرفته حلقه های صنعتی خواهند پرداخت.

 می باشد.  PID و ON-OFFهای 

 

 اندازه گيری دماقابليت آموزش انواع سنسورهای  

 قابليت آموزش انواع لوپ پيشرفته کنترل دما در مبدل های صنعتی 

 در کنترل دما ON-OFFآموزش لوپ  

 در کنترل دما PIDآموزش لوپ پيشرفته  

و شيرهای  قتجهيزات ابزاردقي ای کنترلی،لوپ ه و ابزاردقيق به منظور آموزشهای کنترل، اتوماسيون تجهيز کامل آزمايشگاه 

 کنترلی

 استفاده از سنسورهای دمای صنعتی 

 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  

 م افزار مطلبامکان اتصال به نر 

 Lab Viewامکان اتصال به نرم افزار  

 به صورت استاندارد TCP/IPامکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  

 استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم 

 اساس درخواست مشتریبر  ابزاردقيق قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات 

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

 اهنمای آموزشی کامل به همراه مثال های کاربردیدارای ر 

 آموزش کامل بهره برداری در هنگام تحويل دهی محصول 

 در محل شرکت قشم ولتاژ PLCبرگزرای دوره آموزشی  

http://www.qeshmvoltage.com/
http://www.qeshmvoltage.com/

