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

می تواند مجموعه  کاربریکی از مهمترین قابلیتهای مجموعه این است که اتصاالت شیرها و شلنگها به صورت کوپلینگی بوده که  است .

 را به راحتی شلنگ بندی کرده و دیگر نیازی به آچار کشی ندارد. 
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 و سيستم کنترل تشکيل شده است : هيدروليکاين مجموعه از دو بخش 
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جريان و .... تشکيل شده است.  کنترلکنترل فشار ،،، انواع سنسورها ،  انواع شيرهای کنترل جهت  عملگرها ی هيدروليکیاز انواع  هيدروليکبخش 

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

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

بتواند نقشه نحوه قرار  کاربرسيم بندی و تست مجموعه را براساس پروژه تعريف شده ، پياده کند . مجموعه به صورت ماژوالر طراحی شده است تا 

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

 سنسورها به سيستم کنترل ارسال می شود . 

   

و کنترل  هیدرولیککه دانشجو می تواند مطابق پروژه تعریف شده بخش این است مهمترین قابلیت این مجموعه 

 مجموعه به صورت کامل پیاده سازی کند.

 

 محصول  یقابلیت ها

 

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

 هيدروليکدر حوزه 

 لکتروهيدروليکی ا یانواع برنامه ها یاجرا تيقابل - 

 تساربر اکبطور کامل به عهده  زين یبند ميس گ،نيعالوه بر پروگرم هکياژوالر بودن مجموعه بصورت کامل بطورم - 

 انواع سنسورها و... ،ملگرها عانواع  ها،ريدر صنعت از جمله انواع ش جيرا يدروليکیهآموزش قطعات  تيقابل - 

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

ابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و آماده سازی هنرجويان جهت شرکت در ق 

 مسابقات ملی و مهارت مطابق با استانداردهای روز دنيا 

اروپايی معتبر و فعال در مسابقات ملی و مهارت( ستفاده از کنترل کنسول از جنس پلی کربنات ) مشابه نمونه های شرکتهای ا 

 جهت سيم بندی کل مجموعه که دانشجو می تواند براساس نقشه ها و پروژه تعريف شده انجام دهد . 

تشکيل  آنادايز شده يز اصلی اين دستگاه از پروفيل های آلومينيومیمستفاده از ميز مستحکم از جنس پروفيل آلومينيومی )ا 

می توان تمام تجهزات را به راحتی روی هر قسمت از ميز نصب يا طريق اين يارهای استانداردی دارند که از شده است که ش

 ( جدا کرد

ر قسمت پايين ميز شياردار يک سينی به منظور جلوگيری از نشت احتمالی روغن به روی کف آزمايشگاه قرار گرفته است تا د 

 از کثيف شدن آزمايشگاه جلوگيری شود

 ستفاده از فيشهای نری و مادگی مرغوب در سيموالتور ا 

راحی مناسب پايه های ميز مجموعه اين پايه ها به گونه ای طراحی شده اند که کاربر هم می توان مجموعه را به راحتی ط 

 جابجا کند و هم می تواند آنرا در محل آزمايشگاه به صورت ثابت نصب کند ..

 نعتیص توماسيونا رد ذکورم طعاتق اربردک حوهن اب شنايیآ 
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 بر روی مجموعه فوق  IoTابليت پياده سازی تکنولوژی ق 

 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 

 و همچنين قابليت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری  يدروليکهابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ق 

 

 :لیست قطعات

 نام قطعه  ردیف

 سيلندر دوطرفه 1

 ی)ورودی( همراه با گيجچهارراه تقسيم کننده  4

 )خروجی(یکننده چهارراه ميتقس 5

 سه راهی پرتابل 6

8 )Pressure gauge(فشار سنج 

 شير ربع گرد 9

 دوبوبين 4*3 کنترل جهتبرقی  شير  10

 نيبوبتک  4*2 کنترل جهتبرقی  ريش 11

 (Relief Valveفشار) کاهندهريش 14

15 )Check valve( شير يکطرفه 

 Pressure swtich  

 یسنسور خازن 20

 القايیسنسور  21

 ميکروسوييچ 22

 رله کنتاکت 23

 24V DCمنبع تغذيه  24

25 Mini PLC Logo 

 با کوپلينگ دو سر پرس  شيلنگ 26

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


                               

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

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

 سه طبقه کشو 27

 انواع کابل 28

 سينی آلومينيومی 29

30 

 

 

 Power Pack  ، الکتروموتور،  فیلتر،) مخزن ، پمپ

 ( نماشیرکنترل فشار ، گیج ، روغن 

 

 میز:

سانتيمتر مربع ازجنس پروفيل آلومينيومی شيار دار )استاندارد( آنادايز شده ميباشد در  70*140*170ميز اين مجموعه در ابعاد 

 و کشو ها وجود دارد. پاور پکقسمت پايين ميز محلی برای قرار گرفتن 

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

 اين چرخ ها قابليت قفل شدن داشته که بعد از جابجايی در آزمايشگاه در محل مناسب ثابت ميشود. 
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 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  اين باعث ميشود که کاربر عالوه بر برنامه نويسی با نحوه سيم بندی تجهيزات نيز آشنا از طريق سوکت قابل سيم بندی ميباشند

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