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يسم ارند. مکاندتخصصی شيرهای کنترلی می باشد که در فرآيندهای صنعتی کاربری فراوانی  آموزش، مجموعه اين هدف از طراحی 

Plug and Play  ه است به بردی نمود، استفاده از آن را برای آموزش شيرهای کنترلی بسيار آسان و کارمجموعه طراحی شده در اين

 و PLCيستم ت از سسمان ممکن قادر به تعويض شير و اتصال آن به سيستم کنترل می باشد. در اين طوريکه استاد در کوتاه ترين ز

وع ا گردند. ناستفاده شده است تا دانشجويان با سيستم های نوين کنترلی در فرآيندهای صنعتی آشن HMIسيستم مانيتورينگ 

 ن داده است. طراحی اين ست، قابليت اتصال انوع مختلف شيرهای کنترلی را به آ

 های کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون در آزمايشگاه مجموعه قابليت استفاده از اين  

 آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها 

 آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکردشان 

 آموزش پوزيشنرهای شيرهای کنترلی 

 شيرهای کنترلیآموزش نحوة کنترل و مانيتورينگ  

   Plug and Playقابليت تعويض سريع و آسان شير با توجه به مکانيسم  

 دارینگه ترين نياز به تعميرات وطراحی بسيار زيبا، کيفيت باال و کم 

 برداری وار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای استقرار و بهرهطراحی ماجول 

 سفارشی سازی مشخصات در حالت استاندارد نام 

 قابل سفارش سازی  L=750mm, D=420mm, H=510mm ابعاد 1

 - Plexi Glassاستراکچر آلومينيومی ضد زنگ، با تزئينات  استراکچر 2

 -  Plug and Playريل استيل  ريل 3

 - صنعتی با اکچوتور ديافراگمی و پوزيشنر  Glob Valveشير کنترلی  شير کنترلی 4

 صنعتی به صورت برش خورده Glob Valveشير کنترلی  برش خوردهشير  5
اينورتور امکان استفاده از 

 زيمنس 

 پيستونیشير توپی  6
ئيچ و سو صنعتی با اکچوتور پيستونی، شير نامور Ball Valveشير کنترلی 

 باکس
 

  صنعتی با اکچوتور موتوری Butterfly Valveشير کنترلی  موتوریشير پروانه ای  7

  یسلونوئيدشير بالک ولو با اکچوتور  سلونوئيدشير  8

9 HMI HMI  اينچ،  7کينکو، سايزFull Color 
 

10 PLC ... ... 
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 لوازم جانبی در صورت درخواست مشتری

 هاويژگی QV-CV-DEKو چرخ دار  MIFميز قراگيری و نگه داری شيرهای کنترلی، به صورت تمام 

 کنترلی و مکانيسم عملکرد آنهاآموزش انواع مختلف شيرهای 

 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

  User friendlyادگی و  ساختار های بسيار باال در عين سقابليت

   Plug and Playقابليت تعويض سريع و آسان شير با توجه به مکانيسم 

 داریترين نياز به تعميرات و نگهطراحی بسيار زيبا، کيفيت باال و کم

 سيستم ايمنی باال

وار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای طراحی ماجول

 ی برداراستقرار و بهره

و  های کنترل، ابزاردقيقدر آزمايشگاه قابليت استفاده از اين مجموعه

  اتوماسيون

های کنندهامکان استفاده از اين مجموعه ها به منظور آموزش کنترل

 HMIو سيستم مانيتورينگ به وسيلة  PLCمنطقی 

ها در سطوح مختلف مانيتورينگ و مجموعه پذيری باالی اين انعطاف

 دامنة قيمت، با توجه به وضعيت اقتصادی مشتریايجاد يک 

ای، حرفهها، مراکز فنیطراحی شده به منظور آموزش در دانشگاه

 ها، مراکز تحقيقاتی و  . . .ها و صنايع تابعه، نيروگاهپتروشيمی
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