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 الکتروپنوماتیکمجموعه آموزشی 

طراحی و ساخته شده اين مجموعه ، به منظور آموزش تجهيزات پنوماتيک و سنسوريک  و کنترل اين تجهيزات  که کاربری زيادی در صنايع دارند 

 است .

 اين مجموعه از دو بخش پنوماتيک و سيستم کنترل تشکيل شده است :

 و .... تشکيل شده است. فرمان ، قدرت، انواع سنسورها ،  انواع شيرهای از انواع سيلندرها  از تجهيزات متداول در صنعت از جمله بخش پنوماتيک

می باشد . تمامی پايه های هر دو بخش ) دستی و سيستم    PLCبخش کنترلی اين مجموعه به دو صورت رله کنتاکتی ) دستی ( و سيستم کنترل 

( به صورت سوکت نری و مادگی بر روی پنل سيموالتور تعبيه شده است و اين مدل طراحی به دانشجو کمک می کند تا بتواند تمامی  PLCکنترل 

مجموعه به صورت ماژوالر طراحی شده است تا دانشجو بتواند نقشه نحوه قرار دی و تست مجموعه را براساس پروژه تعريف شده ، پياده کند . سيم بن

گيری سيلندرها ، سنسورها را نيز تغيير دهد. به گونه ای که کنار هر سيلندر يک سنسور قرار گرفته است که فيدبک حرکت سيلندرها توسط 

 به سيستم کنترل ارسال می شود . سنسورها 
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 محصول  یقابلیت ها

 

  یاتقيانجام کار تحق -کيمکان گاهشيآزما -کيمکاترون گاهشيآزما -کيپنومات گاهشيآزما -کيالکترون گاهشيابل استفاده در آزماق 

 پنوماتيکدر حوزه 

 ...وکارو دانش  ،  یحرفه ا یفن راکز مانشگاههای فنی و حرفه ای ، سراسری ، آزاد  ،د رد  ابليت استفادهق 

 یکيلکتروپنوماتانوماتيکی و پ یانواع برنامه ها یاجرا تيقابل - 

 بطور کامل به عهده کاربر است زين یبند ميس گ،نيعالوه بر پروگرم هکيماژوالر بودن مجموعه بصورت کامل بطور - - 

 انواع عملگرها ، انواع سنسورها و... ها،ريدر صنعت از جمله انواع ش جيرا نوماتيکیپآموزش قطعات  تيقابل - 

 ( یدر صورت درخواست کاربر )حالت دست یکنترل یو حذف تابلو هاريش یکنترل دست تيقابل - 

جهت شرکت در  نايهنرجو یجهت آموزش و آماده ساز یو حرفه ا یمراکز آموزش فن یگاههاشياستفاده در آزما تيابلق 

  ايروز دن یو مهارت مطابق با استانداردها یلمسابقات م

و مهارت(  یمعتبر و فعال در مسابقات مل یياروپا یشرکتها یکربنات ) مشابه نمونه ها یاز کنترل کنسول از جنس پل ستفادها 

 شده انجام دهد .  فيتواند براساس نقشه ها و پروژه تعر یکل مجموعه که دانشجو م یبند ميجهت س

 ليشده تشک زيآنادا یموينيآلوم یها ليدستگاه از پروف نيا یاصل زي)م یموينيآلوم ليمستحکم از جنس پروف زياز م ستفادها 

 اينصب  زيهر قسمت از م یرو یتوان تمام تجهزات را به راحت یم قيطر نيدارند که از ا یاستاندارد یارهايشده است که ش

 جدا کرد( 

  والتورميمرغوب در س یو مادگ ینر یهاشياز ف ستفادها 

 یتوان مجموعه را به راحت یشده اند که کاربر هم م یطراح یها به گونه ا هيپا نيمجموعه ا زيم یها هيمناسب پا یراحط 

 به صورت ثابت نصب کند .. شگاهيتواند آنرا در محل آزما یجابجا کند و هم م

 یبا نحوه کاربرد قطعات مذکور در اتوماسيون صنعت یشنايآ 

 مجموعه فوق  یبر رو IoT یتکنولوژ یساز دهايپ تيابلق 

 درصورت درخواست کاربر اتزيکاهش تجه اياعم از افزودن  رييهرگونه تغ تيقابل - 

 انتقال آسان یچرخ برا یدارا - 

 قطعات یعال رايبس تيفيک - 

  یمختلف در مقاطع کارشناس یپروژه ها فيتعر تيابلق 

 یو همچنين قابليت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتر  نوماتيکپاضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات  ابليتق 
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 :لیست قطعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نام قطعه فیرد

 (غلطکینرمال بسته) 2/3 ريش 1

 (غلطکی يکطرف خالصنرمال بسته) 2/3 ريش 2

 (يک سر بوبيننرمال بسته) 2/3 برقی ريش 3

 (برگشت فنر –سلونوئيد ولو)  2/5 ريش 4

 )دو سر بوبين( 2/5 برقی شير 5

 3/5شير برقی  6

 شير کاهنده فشار) رگالتور( 7

  stop fitting بلوک توزيع فشار همراه  8

 بين راهی يکطرفه شير کنترل جريان 9

 دو طرفه شير کنترل جريان 10

 ) قطع و وصل(شير کشويی 11

 با تحريک دستی  2/3شير   12

 شير تخليه سريع 13

 فشار سنج 14

 واحد مراقبت 15

 دوطرفه  سيلندر قلمی 16

 برگشت فنر يکطرفه سيلندر قلمی 17

 AND شير  18

 OR شير  19

 کيپنومات لنگيش 20

 صفحه کنترلی 21

 کنتاکتور رله 22

 مکانيکیميکروسويچ  23

 سنسور القايی  24

 سنسور خازنی  25

 سنسور نوری  26

27 Mini PLC LOGO 

 24V DC منبع تغذيه 28

 START کليد 29

 STOP ديکل 30
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 میز:

ی شيار دار )استاندارد( آنادايز شده ميباشد در جنس پروفيل آلومينيومازسانتيمتر مربع  70*140*170ميز اين مجموعه در ابعاد 

 پايين ميز محلی برای قرار گرفتن کمپرسور و کشو ها وجود دارد. قسمت

کيلوگرم( را تحمل  800کيلو گرم)در مجموع  200اين ميز بر روی چهار چرخ قرار گرفته که هر کدام از اين چرخ ها وزنی معادل 

 ثابت ميشود. ميکند اين چرخ ها قابليت قفل شدن داشته که بعد از جابجايی در آزمايشگاه در محل مناسب 

 

 
 

 پنل کنترلی:

و کنترل از طريق رله تشکيل شده است، به اين صورت که پايه های رله و ورودی و خروجی  plcاين پنل از دو بخش کنترل از طريق 

plc  از طريق سوکت قابل سيم بندی ميباشند اين باعث ميشود که کاربر عالوه بر برنامه نويسی با نحوه سيم بندی تجهيزات نيز آشنا

 است. V DC 24و يک منبع تغذيه  start & stopشود.اين پنل دارای کليد های ورودی، چراغ های سيگنال خروجی ، کليد 

 

 

 
 

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

