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هدف از طراحی اين مجموعه  ،آموزش تخصصی شيرهای کنترلی می باشد که در فرآيندهای صنعتی کاربری فراوانی دارند .مکانيسم
 Plug and Playطراحی شده در اين مجموعه  ،استفاده از آن را برای آموزش شيرهای کنترلی بسيار آسان و کاربردی نموده است به
طوريکه استاد در کوتاه ترين ز مان ممکن قادر به تعويض شير و اتصال آن به سيستم کنترل می باشد .در اين ست از سيستم  PLCو
سيستم مانيتورينگ  HMIاستفاده شده است تا دانشجويان با سيستم های نوين کنترلی در فرآيندهای صنعتی آشنا گردند .نوع
طراحی اين ست ،قابليت اتصال انوع مختلف شيرهای کنترلی را به آن داده است.

قابليت استفاده از اين مجموعه در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون
آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها
آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکردشان
آموزش پوزيشنرهای شيرهای کنترلی
آموزش نحوة کنترل و مانيتورينگ شيرهای کنترلی
قابليت تعويض سريع و آسان شير با توجه به مکانيسم Plug and Play
طراحی بسيار زيبا ،کيفيت باال و کمترين نياز به تعميرات و نگهداری
طراحی ماجولوار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای استقرار و بهرهبرداری

نام

مشخصات در حالت استاندارد

سفارشی سازی

1

ابعاد

2

استراکچر

L=750mm, D=420mm, H=510mm
استراکچر آلومينيومی ضد زنگ ،با تزئينات Plexi Glass

قابل سفارش سازی
-

3

ريل

ريل استيل Plug and Play

-

4

شير کنترلی

شير کنترلی  Glob Valveصنعتی با اکچوتور ديافراگمی و پوزيشنر

-

5

شير برش خورده

شير کنترلی  Glob Valveصنعتی به صورت برش خورده

امکان استفاده از اينورتور
زيمنس

6

شير توپی پيستونی

شير کنترلی  Ball Valveصنعتی با اکچوتور پيستونی ،شير نامور و سوئيچ
باکس

7

شير پروانه ای موتوری

شير کنترلی  Butterfly Valveصنعتی با اکچوتور موتوری

8

شير سلونوئيد

شير بالک ولو با اکچوتور سلونوئيدی

9

HMI

 HMIکينکو ،سايز  7اينچFull Color ،

10

PLC

...

...
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لوازم جانبی در صورت درخواست مشتری
ميز قراگيری و نگه داری شيرهای کنترلی ،به صورت تمام  MIFو چرخ دار QV-CV-DEK
ويژگیها
آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها
آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکردشان
آموزش پوزيشنرهای شيرهای کنترلی
آموزش نحوة کنترل و مانيتورينگ شيرهای کنترلی

آموزش آشنايي با مشکالت شيرهای کنترلی
آموزش تعمير و نگه داری شيرهای کنترلی
قابليتهای بسيار باال در عين سادگی و ساختار User friendly
قابليت تعويض سريع و آسان شير با توجه به مکانيسم Plug and Play

طراحی بسيار زيبا ،کيفيت باال و کمترين نياز به تعميرات و نگهداری
سيستم ايمنی باال
طراحی ماجولوار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای
استقرار و بهرهبرداری

قابليت استفاده از اين مجموعه در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق و
اتوماسيون
امکان استفاده از اين مجموعه ها به منظور آموزش کنترلکنندههای
منطقی  PLCو سيستم مانيتورينگ به وسيلة HMI
انعطافپذيری باالی اين مجموعه ها در سطوح مختلف مانيتورينگ و
ايجاد يک دامنة قيمت ،با توجه به وضعيت اقتصادی مشتری
طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای،
پتروشيمیها و صنايع تابعه ،نيروگاهها ،مراکز تحقيقاتی و . . .

تهران ،خيابان انقالب ،الله زار نو ،بين کوشک و منوچهری ،کوی مصباح کريمی ،ساختمان شماره  ،14واحد 10
تلفن )021( 66733040 -66730954 -66760558 :فکس )021( 66760281 :صندوق پستی تهران13145-1438 :
E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com

WWW.Qeshmvoltage.com

