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 شرح مجموعه

هاي خورشيدي با قابليت جستجوي خورشيد است كه قابليت  يك نوع شبيه ساز براي نيروگاه "جستجو گر خورشيد"ست آموزشي 

در طرح قبلي مجموعه آموزشي تنها روي يك  گذارد واقعي را در اختيار كاربر مي Sun Trackingآموزش و كار با يك سيستم 

جديد به صورت دو محوره و فصلي و روزانه انرژي  ا جست و جو مي كرد كه در طرحژي خورشيد ر محور و تنها به صورت فصلي انر

كند، از طريق سنسور  اي كه بيشترين نور را دريافت مي به جهت قابل حمل بودن ست، تشخيص نقطه خورشيد را جست و جو مي كند،

تواند با  اين ست قرار داده شده است، كاربر ميكه جهت مانيتورينگ در  HMIگيرد. ولي با استفاده از سيستم كنترل و  صورت مي

 هاي مختلف مانند برنامه ريزي جهت حركت خودكار را نيز در اين ست پياده سازي نمايد. استفاده از روش
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  هاي اين ست: ويژگي

 قابل حمل -

 جستجوي نور با استفاده از سنسور -

 PLC KINCOسيستم كنترل بر مبناي  -

 داخل دستگاه HMI KINCOمانيتورينگ با استفاده از  -

 ي خورشيد جستجوي دو محوره -

 ي انرژي در داخل باتري ذخيره -

 داراي شارژكنترلر -

 DCي  كننده همراه با مصرف -

:لیست قطعات  

 قطعاتنام  رديف

 11Wپنل سوالر  1

 قرمز و آبي TB4 ترمینال تغذيه 2

 عايق فیش موزي 3

 فیش موزي 4

 سیم پروپ 5

 SUN TRACKING كیف سوالر 6

 DCموتور  7

 DC به DC ماژول 8
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 كاناله 2خريد برد رله  9

 كوبلینگ 11

 ورق آلومینیوم و اجرت برش 11

 مشكي 11و  6حكاكي و برش پلكسي  12

13 HMI KINCO 

14 PLC KINCO 

15 Expansion Module KINCO 
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