دپارتمان سیستمهای رباتیک هوشمند
با تکنولوژی industry 4.0
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 QV-PAL-4DEG-C
 QV-PAL-4DEG-B
 QV-DR-01
 QV-DX51
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 QV-IPUCK
 QV-SR
 QV-ROT-ST

 QV-QUAD-A
2

 QV-FMS-I4.0
 QV-MEC-10
 QV-MEC-04A
 QV-MEC-08B
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 QV-MEC-06B
 QV-MEC-06A
 QV-MEC-03

 QV-MEC-02

 QV-HYD-01
 QV-PNTA-01
 QV-PNA

 QV-CNC-STAND-B
 QV-SERVO KINCO-01
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ربات صنعتی با وزن قابل حمل تا  35کیلوگرم

QV-PAL-4DEG-C
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مشخصات فنی
فضای دسترسی
دقت تکرارپذیری
بار قابل حمل
سیستم کنترل
قابلیت نقطه دهی

استوانه ای180*150cm
0.08 mm
35 KG
PLC
 HMIو نرم افزار کامپیوتر

قابلیت های محصول

•
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

دارای کدنویسی ساده و قابلیت کنترل بوسیله TPو کامپیوتر
استفاده از سروو موتورها و گیربکس های صنعتی هارمونیک و بدون لقی
تحلیل دینامیکی و استاتیکی تمامی قطعات ربات با استفاده از نرم افزار cosmos
قابلیت شبکه شدن با پروتکل Modebusو CANOPENو PROFINET
ابعاد مناسب جهت قابلیت حمل آسان
استفاده از آلومینیوم  7000جهت بهبود استحکام و وزن ربات
امکان تحلیل پروفایل های چرخشی موتور و نحوه تعقیب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم
افزار نوشته شده برای آن
دارای کنترلر صنعتی استاندارد KINCO-F1ویا SIEMENS-S7-1200و یا SIEMENS-S7-1500
قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،رباتیک ،پنوماتیک هیدرولیک ،دینامیک و
ارتعاشات ،کنترل و مکانیک به منظور آموزش تجهیزات پنوماتیک  ،انواع موتورهای سرو HMI ،PLC ،
و ...که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.
قابلیت پیاده سازی تکنولوژی IoTبر روی مجموعه
قابلیت افزایش بار قابل حمل
قابلیت ارتقا مجموعه بر اساس درخواست مشتری
دارای گیربکس هامورنیک

ربات صنعتی با وزن قابل حمل تا 20کیلوگرم
QVR-PAL-4DEG-B
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این ربات ،به منظور آموزش سیستم های کنترلی پیشرفته و همچنین کاربری صنعتی طراحی و ساخته
شده است .کنترل این ربات به کمک  PLCصنعتی برند کینکو صورت گرفته است .قابلیت استفاده در
آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی PLCو سیستم های مانیتورینگ ،HMI
پژوهشگاه ها و صنایع از مزایای این ربات است.
بدنه ربات  CNCشده و به کمک  HMIمی توان پارامترهایی نظیر سرعت موتورها ،حرکت موتورها ،تعداد
تکرار حرکت و  ...را کنترل کرد .همچنین در این ربات قابلیت تغییر  payloadنیز وجود دارد.

www.qeshmvoltage.com

7

www.qeshmvoltage.com

 فرز سه محورCNC ست آموزشی پژوهشی
QV-CNC-STAND-B
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 فرز سه محورCNC ست آموزشی پژوهشی
QV-CNC-STAND-B
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یکی از پرکاربردترین ماشین آالت صنعتی در صنایع مختلف ،انواع ماشین ابزارهای CNCفرز می
باشند.
لزوم آموزش مهارت های گوناگون کار با این ماشین ابزارها  ،اعم از اپراتوری  ،برنامه نویسی ،عیب
یابی و نصب و راه اندازی ،به دانشجویان رشته های مکانیک  ،ساخت تولید و حتی در برخی موارد
دانشجویان برق  ،بر کسی پوشیده نیست .استفاده از ماشین آالت CNCدر ابعاد بزرگ در مراکز
آموزشی به دالیل مختلف از جمله هزینه باال  ،ایمنی و خطرات احتمالی برای سالمت دانشجویان،
امکان پذیر نیست .به همین دلیل ما بر آن شدیم تا  CNCفرز کوچک با قابلیت آموزشی ولی با
تمام مشخصات  CNCهای بزرگ صنعتی و قطعات کامال صنعتی و استاندارد تولید نماییم تا نیاز
مراکز آموزشی اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای را پوشش دهیم .تمامی قطعات
مکانیکی و برقی استفاده شده در ساخت این دستگاه صنعتی بوده و سعی شده تا امکان آموزش
تمامی مهارت های فوق الذکر به دانشجویان فراهم گردد.
جنس بدنه :فوالد گالوالیزه شده

سیستم انتقال نیرو :برای هر  3محور سیستم بال اسکرو
:(X,Y,Z)300*150*150ابعاد کاری میز
محرک محور ها :سرو موتور بدون ترمز و با ترمز
اسپیندل موتور4KW 6000RPM 380V :
اسپیندل درایو5HP 3PHASE 380 VAC :
10

قابلیت ماشین کاری انواع پلیمرها ،چوب و فلزات رنگین ( برنج  ،آلومینیوم  ،مس)
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دقت حرکت 0.05 :میلی متر

قابلیت های محصول :

•
•
•
•
•
•
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قابلیت استفاده در آزمایشگاههای مکاترونیک ،الکترونیک،کنترل ،اتوماسیون ،مکانیک و ...به منظور
آموزش برنامه نویسی انواع دستگاه های CNC
قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
آشنایی با محورهای کنترلر  CNCو آموزش نحوه کنترل آن
آشنایی با نحوه کاربرد قطعات مذکور در اتوماسیون صنعتی
آشنایی با انواع موتور صنعتی ،برنامه نویسی و کنترل  CNCزیمنس
آشنایی با سیستم های کارتزین

FMS مجموعه پژوهشی
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QV-FMS-I4.0
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مجموعه آموزشی سیستم های تولید انعطاف پذیر با کد  QV-FMS-I4.0به منظور آموزش تکنولوژی ،FMS
تجهیزات پنوماتیکی ،کنترلی ،رباتهای صنعتی (پالتایزر و کارتزین) ،انواع  ،CNCتکنولوژی Industry 4.0
که در انواع فرایندهای صنعتی نظیر صنایع خودرو سازی  ،صنایع غذایی  ،سیمان و  ...کاربرد زیادی دارند
طراحی و ساخته شده است .
این مجموعه از  8ایستگاه کاری به شرح ذیل تشکیل شده است :
• ایستگاه تغذیه مواد خام
• ایستگاه ربات صنعتی بازو
• ایستگاه تراش CNC
• ایستگاه تغذیه و پرکن مواد
• ایستگاه درپوش گذاری
• ایستگاه مونتاژ پیچ گذاری
• ایستگاه انبار داری (انباره)
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قابلیت های محصول :
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک ،اتوماسیون،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش تجهیزات
پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه یک
کارخانه کوچک

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای رشته صنایع در مقاطع ارشد و دکترا

•

کنترل بدون سیم با استفاده از سیستم کنترل  PLCو نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ

•

قابلیت مانیتورینگ از طریق  PCو  HMIبدون دخالت نیروی انسانی بصورت Wirless

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی  PLCو سیستم های

•

آشنایی با  -PLCانواع موتور -انواع سیلندر -انواع قطعات پنوماتیک -انواع سنسور و..

•

آشنایی با ربات کارتزین و ربات صنعتی پالتایزر و آموزش نحوه کنترل ربات

•

آشنایی با آشنایی با انواع  CNCو نحوه  Gcodeنویسی

•

آشنایی با تکنولوژی  CAD/CAMدر بخش ماشین کاری CNC

•

شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

مدیریت یک کارخانه واقعی ار ابتدا تا انتها جهت تولید محصوالت مختلف

•14

قابلیت ماژوالر بودن مجموعه
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مانیتورینگ HMI

ربات سه درجه آزادی پژوهشی دلتا
QV-DR-01
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یک دلتا ربات ،ربات اتصال موازی ای است که بازوهای مکانیکی عظیم آن روی چرخ لنگر (صفحه متصل به
چرخ تراش) آن تقریباً بصورت موازی عمل می کنند .این موضوع سبب ایجاد حرکات سریع ودقیق می شود.
مکانیزم موازی عالوه بر توان حمل بار بیشتر و اعمال بار خمشی کمتر به مفاصل ،دقت باالتری نسبت به
مکانیزم سری دارد و دسترسی به سرعت ها و شتاب های بیشتری را میسر می کند.
به طور کلی این ربات که عمده کاربردش در بسته بندی و مونتاژ در صنایع مواد غذایی و دارویی و ...است ،با
حذف تماس مستقیم دست انسان با مواد غذایی و دارویی ،احتمال آلودگی و انتقال بیماری را از بین می برد.

همچنین با توجه به اتصال از باال نیز همچون ربات پالتایزر ،آلودگی ها و درگیری های ربات های ground
 installationرا ندارد.
همچنین به دلیل سرعت باال ،ایمنی عالی و  payloadهای مناسب ،به عنوان یک ربات صنعتی قابل اتکا
برای صنعت اتوماسیون سازی ایران که صنعت نوپایی است که بسیار جای کار دارد ،پیشنهاد می شود.

فضای کاری
PAYLOAD
ابعاد ربات
سرعت
لقی
درجات آزادی
16

برخی ویژگی ها
 40*40*40سانتی متر
 2کیلوگرم
 100*100*100سانتی متر
 2متر بر ثانیه
 1میلی متر
3
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این ربات قابلیت افزایش پردازش تصویر و تکنولوژی اینترنت اشیا را نیز دارد.

قابلیت های محصول

•

آشنایی با نحوه کاربرد قطعات
مذکور در اتوماسیون صنعتی

•

آشنایی باربات موازی و آموزش
نحوه کنترل وبرنامه نویسی ربات

•

قابلیت تعریف پروژه های
مختلف در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد

•

استفاده ازتجهیزات با کیفیت باال

•

قابلیت اضافه نمودن انواع
مختلف تجهیزات نظیر HMI
برای اموزش مانیتورینگ و...

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس
درخواست مشتری

•

17
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•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک ،اتوماسیون ،دینامیک و ارتعاشات ،کنترل ،رباتیک و
مکانیک به منظور آموزش تجهیزات الکترونیکی ،مکانیکی و اتوماسیونی که در فرآیندهای صنعتی
کاربری زیادی دارند.
آشنایی با  ،PLCموتور ،متلب و...

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-08B

www.qeshmvoltage.com
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ایستگاه ها
• بخش کنترل ((PLC-HMI
• ایستگاه مونتاژ و پیچ گذاری
• ایستگاه پردازش تصویر
• ایستگاه درپوش گذاری
• ایستگاه ربات کارتزین
• ایستگاه پالت بندی
• ایستگاه ربات دلتا
• ایستگاه تغذیه
• ایستگاه انباره
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قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،دینامیک ،مکانیک و ..به منظور آموزش
تجهیزات پنوماتیک و رباتیک صنعتی

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه یک

کارخانه کوچک
•

قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم کنترل  HMIو PC

•

قابلیت کنترل و مانیتور به کمک تکنولوژی IoT

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی

•

قابلیت آشنایی با انواع موتور ،انواع سیلندر ،انواع قطعات پنوماتیک وسنسور و..

•

قابلیت آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی آن

•

قابلیت آشنایی با ربات های موازی و ربات دلتا و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی

•

قابلیت شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

قابلیت ماژوالر بودن مجموعه

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال

•

قابلیت ارتقاء و تغییر مجموعه بر اساس درخواست مشتری

20
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•

قابلیت نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ PLC

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک  10ایستگاه
QV-MEC-10
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از مهم ترین قابلیت های این مجموعه آموزشی امکان آموزش انواع سنسورها  ،سیلندرها  ،شیربرقی ها و
سیستم کنترل  PLCمی باشد .از دیگر ویژگی های مهم این مجموعه امکان پیاده سازی انواع پروژه های
آموزشی در حوزه مکاترونیک ،اتوماسیون صنعتی در آن می باشد .
مهمترین قابلیت این مجموعه ماژوالر بودن ایستگاهها می باشد که دانشجو می تواند مطابق پروژه تعریف
شده بخش مکانیک و کنترل مجموعه را براساس نقشه های موجود به صورت کامل پیاده سازی کند.
این مجموعه از  10ایستگاه کاری به شرح ذیل تشکیل شده است :
ایستگاه تغذیه -ایستگاه تست --ایستگاه جابجایی--ایستگاه ربات کارتزین  3محور -ایستگاه مونتاژ -ایستگاه
پر کن -ایستگاه درب گذاری -ایستگاه پیچ گذاری-ایستگاه بستن پیچ -ایستگاه لیبل زن

مشخصات محصول

www.qeshmvoltage.com
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام تجهیزات
سیستم کنترل PLC
انواع سرو موتور به همراه درایور
استپ موتور به همراه درایور
انواع تجهیزات پنوماتیک ( انواع سیلندر دو طرفه  ،یکطرفه و ) ....
انواع شیربرقی 24VDC
موتور DC
انواع سنسور ( نوری  ،القایی ) .... ،
سیموالتور سیگنالهای ورودی و خروجی
ربات کارتزین  3محور

قابلیت های محصول
• قابلیت استفاده در آزمایشگاه های برق ،کنترل و مکانیک به منظور آموزش تجهیزات پنوماتیک  ،انواع
موتورهای سرو  ،استپ و موتور  DCکه در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جهت آشنایی کامل با مفاهیم مکاترونیک
 ،کنترل صنعتی  ،پنوماتیک و انواع سنسورها

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه یک
کارخانه کوچک و نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ PLCکنترل آسان با استفاده از سیستم
کنترل

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی سیستم مانیتورینگ  HMIو
سیستم کنترل PLC

•

قابلیت پیاده سازی تکنولوژی  IoTبر روی مجموعه فوق در صورت درخواست مشتری

•

قابلیت اضافه نمودن انواع مختلف تجهیزات پنوماتیک و همچنین قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس
درخواست مشتری
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مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-06B
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قابلیت های محصول

•

قابلیت نمایش وضعیت سیگنال در سیستم
مانیتورینگ PLC
قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم
کنترل  HMIو PC
قابلیت مانیتورینگ به صورت Wireless
قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون
به منظور آموزش برنامه نویسی
آشنایی با انواع موتور -انواع سیلندر -انواع
قطعات پنوماتیک -انواع سنسور  –PLC-و..
آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه
کنترل و برنامه نویسی آن
شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل
کردن قطعات در صنعت
قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد
قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست
مشتری

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش
تجهیزات پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.
قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه یک
کارخانه کوچک

مشخصات محصول

26

PLC
HMI
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1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

نام تجهیزات
ایستگاه تغذیه
ایستگاه ربات پالتایزر
ایستگاه اسمبلینگ
سیلندر یک طرفه
سیلندر دو طرفه
شیربرقی 24VDC
موتور DC
سنسور نوری
سنسور خازنی
سنسور القایی
سرو موتور

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-04
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این پنل ،به منظور آموزش سیستم های کنترل پیشرفته و همچنین تجهیزات پنوماتیک و سنسوریک که
کاربری زیادی در همه صنایع دارند طراحی و ساخته و از قطعات مختلفی از جمله انواع شیرهای برقی
پنوماتیک ،انواع سیلندرهای پنوماتیک ،گریپر و سروو موتور انواع سنسور تشکیل شده است.
از مهم ترین قابلیت های این ست آموزشی امکان آموزش انواع سنسورهاHMI ،سیستم مانیتورینگ -
PLCسیلندرها  ،شیربرقی ها و ...می باشد.
از دیگر ویژگی های مهم این ست امکان پیاده سازی انواع پروژه های آموزشی و پژوهشی در حوزه
مکاترونیک ،کنترل و رباتیک می باشد.

www.qeshmvoltage.com
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قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش
تجهیزات پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه یک
کارخانه کوچک

•

قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم کنترل  HMIو PC

•

قابلیت مانیتورینگ به صورت Wireless

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی

•

آشنایی با انواع موتور -انواع سیلندر -انواع قطعات پنوماتیک -انواع سنسور  –PLC-و..

•

آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی آن

•

شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

قابلیت ماژوالر بودن مجموعه

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری

29
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•

قابلیت نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ PLC

مشخصات محصول
نام تجهیزات

30

PLC
HMI
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1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

ایستگاه تغذیه
ایستگاه ربات کارتزین
ایستگاه اسمبلینگ
ایستگاه پر کن
سیلندر یک طرفه
سیلندر دو طرفه
شیربرقی 24VDC
موتور DC
سنسور نوری
سنسور خازنی
سنسور القایی
سرو موتور

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-06
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قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش تجهیزات
پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک و اتوماسیون به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت
مشابه یک کارخانه کوچک

•

آشنایی با انواع موتور -انواع سیلندر -انواع قطعات پنوماتیک -انواع سنسور  –PLC-و..

•

آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی آن

•

شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری
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•

قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم کنترل  HMIو PC

مشخصات محصول
نام تجهیزات
2

ایستگاه ربات کارتزین

3

ایستگاه انتقال

4

ایستگاه دریل و پیچ گذاری

5

سیلندر یک طرفه

6

سیلندر دو طرفه

7

شیربرقی 24VDC

8

موتور DC

9

سرو موتور

10

سنسور نوری

11

سنسور خازنی

12

سنسور القایی

13

PLC

14

HMI
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1

ایستگاه تغذیه

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-03
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قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش
تجهیزات پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه
یک کارخانه کوچک

•

قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم کنترل  HMIو PC

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی

•

آشنایی با انواع موتور -انواع سیلندر -انواع قطعات پنوماتیک -انواع سنسور  –PLC-و..

•

آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی آن

•

شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

قابلیت ماژوالر بودن مجموعه

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری

www.qeshmvoltage.com
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•

قابلیت نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ PLC

مشخصات محصول
نام تجهیزات

2

ایستگاه انباره

4

ایستگاه سورتینگ

5

سیلندر یک طرفه

6

سیلندر دو طرفه

7

شیربرقی 24VDC

8

موتور DC

10

سنسور نوری

11

سنسور خازنی

12

سنسور القایی

13

PLC

14

HMI

www.qeshmvoltage.com
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1

ایستگاه تغذیه

مجموعه آموزشی پژوهشی مکاترونیک
QV-MEC-02
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قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،اتوماسیون ،کنترل ،مکانیک و ..به منظور آموزش
تجهیزات پنوماتیک که در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های مکاترونیک به منظور آموزش انواع طراحی های پایلوت مشابه
یک کارخانه کوچک

•

قابلیت کنترل آسان با استفاده از سیستم کنترل  HMIو PC

•

قابلیت مانیتورینگ به صورت Wireless

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های اتوماسیون به منظور آموزش برنامه نویسی

•

آشنایی با انواع موتور -انواع سیلندر -انواع قطعات پنوماتیک -انواع سنسور  –PLC-و..

•

آشنایی با ربات کارتزین و آموزش نحوه کنترل و برنامه نویسی آن

•

شبیه سازی خط اتوماسیون کارخانه و اسمبل کردن قطعات در صنعت

•

قابلیت ماژوالر بودن مجموعه

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری
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•

قابلیت نمایش وضعیت سیگنال در سیستم مانیتورینگ PLC

مشخصات محصول
نام تجهیزات
2

ایستگاه انباره

3

ایستگاه دریل کاری شماتیک

4

ایستگاه سورتینگ

5

سیلندر یک طرفه

6

سیلندر دو طرفه

7

شیربرقی 24VDC

8

موتور DC

10

سنسور نوری

11

سنسور خازنی

12

سنسور القایی

13

PLC

14

HMI

www.qeshmvoltage.com
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1

ایستگاه تغذیه

مجموعه آموزشی پژوهشی الکتروهیدرولیک
QV-HYD-01
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قابلیت های محصول
•

قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک ،هیدرولیک پنوماتیک ،اتوماسیون ،مکاترونیک ،آزمایشگاه
مکانیک ،انجام کار تحقیقاتی در حوزه هیدرولیک ،دوره های آموزشی الکتروهیدرولیک و

هیدرولیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
•

قابلیت اجرای انواع برنامه های هیدرولیکی

•

ماژوالر بودن مجموعه بطور کامل

•

قابلیت آموزش انواع قطعات هیدرولیک رایج در صنعت از جمله شیرها ،سیلندرها و...

•

قابلیت کنترل دستی قطعات و حذف تابلوی کنترلی در صورت درخواست کاربر (حالت دستی
کنترل هیدرولیک)

•

قابلیت آموزش کار با  PLCو کنترل قطعات با استفاده از سیستم کنترل

41

•

دارای میز کار حاوی سینی روغن جهت جلوگیری از ریزش روغن بر سطح کارگاه

•

دارای استند فلزی مقاوم و کشو برای قطعات غیرقابل استفاده در هر آزمایش

•

دارای الکتروموتور صنعتی

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی

•

قابلیت اضافه و کم نمودن انواع مختلف تجهیزات هیدرولیک

•

قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری

www.qeshmvoltage.com

الکتروهیدرولیک)

(plcحالت
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مشخصات محصول
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مجموعه آموزشی پژوهشی الکتروپنوماتیک
QV-PNT-01
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قابلیت های محصول
•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک ،هیدرولیک پنوماتیک ،اتوماسیون ،مکاترونیک ،آزمایشگاه
مکانیک ،انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک ،دوره های آموزشی الکتروپنوماتیک و
پنوماتیک در مجتمع های فنی حرفه ای و...
قابلیت اجرای انواع برنامه های الکتروپنوماتیکی
ماژوالر بودن مجموعه بصورت کامل بطوریکه عالوه بر پروگرمینگ ،سیم بندی نیز بطور کامل به
عهده دانشجوست
قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رایج در صنعت از جمله انواع شیرها ،انواع سیلندرها ،انواع
سنسورها و...
قابلیت کنترل دستی شیرها و حذف تابلوی کنترلی در صورت درخواست کاربر (حالت پنوماتیک
دستی )
قابلیت هرگونه تغییر اعم از افزودن یا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
دارای چرخ برای انتقال آسان
کیفیت بسیار عالی قطعات
قابلیت ماژوالر بودن مجموعه
قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی
قابلیت اضافه نمودن انواع مختلف تجهیزات پنوماتیک
قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری

www.qeshmvoltage.com

مشخصات محصول
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مجموعه آموزشی پژوهشی پنوماتیک کیفی
QV-PNA
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قابلیت های محصول
•

•
•
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•
•
•
•
•
•
•

قابل استفاده در آزمایشگاه الکترونیک ،هیدرولیک پنوماتیک ،مکاترونیک ،آزمایشگاه مکانیک،
انجام کار تحقیقاتی در حوزه پنوماتیک ،دوره های آموزشی پنوماتیک در مجتمع های فنی
حرفه ای و...
قابلیت اجرای انواع برنامه های پنوماتیکی
قابلیت آموزش قطعات پنوماتیکی رایج در صنعت از جمله انواع شیرها ،انواع سیلندرها ،انواع
سنسورها و...
قابلیت کنترل دستی شیرها
قابلیت هرگونه تغییر اعم از افزودن یا کاهش تجهیزات درصورت درخواست کاربر
دارای چرخ برای انتقال آسان
کیفیت بسیار عالی قطعات
قابلیت ماژوالر بودن مجموعه
قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کاردانی
قابلیت ارتقاء مجموعه بر اساس درخواست مشتری

مجموعه آموزشی پژوهشی بازوی رباتیک
QV-DX51
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48

این ربات ،به منظور آموزش سیستم های کنترل پیشرفته و همچنین رباتیک و الکترونیک که کاربری زیادی
در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک نرم افزار MATLABو پروسسور ARMصورت گرفته است .تمامی قطعات ربات
مورد تحلیل دینامیکی و استاتیکی قرار گرفته اند .ابعاد کوچک باعث می شود که ربات را بتوان در کارگاه

های آموزشی و پژوهشگاه ها نیز مورد استفاده قرار داد .استفاده از آلومینیوم برای جنس بدنه ،استحکام و
وزن ربات را بهبود می بخشد .امکان تحلیل گشتاور های وارد به موتور و نحوه تعقیب موتور از دستورهای
ورودی با استفاده از نرم افزار نوشته شده برای آن نیز در این ربات وجود دارد.
این ربات را می توان در آزمایشگاه های دینامیک ،مکاترونیک ،رباتیک ،الکترونیک ،اتوماسیون و یا کنترل
جهت آموزش نحوه برنامه نویسی ربات پالتایزر ،آشنایی با کار با ربات در محیط سیمولینک ،دریافت فیدبک
هایی نظیر دما ،سرعت ،پوزیشن و ..مورد استفاده قرار داد.
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1
2
3
4
5
6
7

ویژگی ها
دارای پنج درجه آزادی
دارای ارتباط بی سیم با کامپیوتر
دارای ارتباط بی سیم با سایر ربات (های) همکار
دارای بدنه سبک و قوی
دارای کاربری بسیار آسان
دارای برد دست ساز چندکاره ساخت قشم ولتاژ
دارای دانگل بیسیم جهت ارتباط با کامپیوتر

قابلیت های محصول
•

دارای کدنویسی ساده و قابل دسترس

•

قابلیت همکار شدن به صورتی که یک ربات ،ربات دیگر را بطور اتوماتیک و  REALTIMEفالو کند.

•

قابلیت همکار شدن به صورتی که هردوربات همزمان با هم و محیط شبیه سازی ،حرکات از پیش تعیین

شده ای را اجرا کنند.
•

قابلیت وایرلس شدن رابطه ربات با ربات دیگر و با سیستم کنترل

•

آشنایی باVIRTUAL REALITY

•

دارای  5درجه آزادی

•

دارای پروسسورARM

•

قابلیت افزودن فیدبک گشتاور ،پوزیشن ،سرعت و دما در موتورها

•

زاویه ی حرکتی  360 - 0درجه در همه موتورها (بجز در شرایط محدودیت مکانیکی ربات)

•

قابلیت مشاهده کار همزمان ربات شبیه سازی شده در کامپیوتر و ربات (های) واقعی

•

قابلیت تغییر حرکت point to pointربات به صورت آسان در نرم افزار شبیه سازی

•

قابلیت کار به صورت انفرادی یا همکاری (تا بیش از  5ربات) به هردو شیوه فوق الذکر به انتخاب

مشتری
50
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•

قابلیت آشنایی با نرم افزارهای MATLAB ،LAB VIEW ، ARM
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مجموعه آموزشی موبایل ربات
QV-IPUCK
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این ربات ،به منظور آموزش سیستم های موبایلی کنترل پیشرفته و همچنین رباتیک و الکترونیک که
کاربری زیادی در صنایع بخصوص صنایع هوافضا و حمل ونقل دارند طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک نرم افزار  WEBOTو پروسسور  PICصورت گرفته است .ابعاد کوچک باعث می
شود که ربات را بتوان در کارگاه های آموزشی و پژوهشگاه ها نیز مورد استفاده قرار داد.

استفاده از پرینتر سه بعدی برای ساخت بدنه ،استحکام و وزن ربات را بهبود بخشیده است .این ربات را
می توان در آزمایشگاه های مکاترونیک ،اتوماسیون ،رباتیک ،الکترونیک و یا کنترل مورد استفاده قرار داد.
این موبایل ربات پیشرفته به همراه سیالبس درسی کامل برای مقاطع دانشگاهی ارشد و باالتر و
پژوهشگران رباتیک توصیه می شود.

52

دارای کاربردهای گوناگون نظیر مکان یابی ،نقشه برداری ،مسیریابی پیشرفته و...
دارای سیالبس درسی
دارای ارتباط بی سیم با سایر رباتها (درصورت افزودن قابلیت حرکت گروهی)
دارای بدنه سبک و قوی
دارای کاربری آسان
دارای برد دست ساز ساخت قشم ولتاژ
دارای منوآل کاربری مفصل
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برخی ویژگی ها

قابلیت های محصول

•

دارای محیط گرافیکی شبیه سازی شده درکامپیوتر در نرم افزارwebot

•

دارای ماژول  Wi-Fiجهت ارتباط با کامپیوتر برای دانلود برنامه

•

نرم افزار  open sourceجهت راه اندازی ربات ()WEBOT

•

قابلیت افزودن سنسور سونار ،دوربین ،میکروفن ،اسپیکر و...

•

دارای سنسور  LED ،IRو میکروکنترلر مخصوص ایپاک

•

قابلیت افزایش حرکت گروهی با سایر ربات های ایپاک

•

دارای دوموتور انکودر دار برای کنترل حرکت °360

•

آموزش کامل برنامه نویسی پیشرفته ربات

•

قابلیت شارژ آسان با شارژر اندروید

•

سخت افزار open hardware

53
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•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های کنترل و رباتیک و مکانیک ،پژوهشکده های رباتیک و ...
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موبایل ربات سوالر هوشمند
QV-SR-01
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این ربات  ،به منظور آموزش سیستم های کنترولی مقدماتی و همچنین رباتیک و الکترونیک  ،که کاربری

زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.
سوالر ربات  ،رباتی است برنامه پذیر که انرژی خود را کامال از نور خورشید تامین کرده و در عین حال در
صورت نبود انرژی خورشیدی  ،برای شارژ باطری ها می توان از شارژر استفاده نمود .
تمامی قسمت های این ربات قابلیت کنترل با رایانه های شخصی و موبایل ها را داشته و به صورت انالین می

توان دستورات را به آن ارسال و دریافت نمود ،این موضوع به این معناست که این ربات قابلیت کنترل با نرم
افزار های کاربردی پردازشی مانند LABVIEW ،MATLABودیگر نرم افزارهای متعارف را نیز دارا می باشد.
کاربر با استفاده از یک نرم افزار کاربردی مانند متلب می تواند با برنامه ای که خود نوشته تصاویر ارسالی از
ربات را پردازش کرده و با توجه به اطالعات آن ،دستورات حرکتی را به ربات بدهد .از این طریق کاربر ،علم
پردازش را به صورت عملی با هوشمند سازی ربات فرا خواهد گرفت .همچنین کاربر می تواند توابع پردازشی
برد کنترلی می تواند به  Raspberry piارتقاء پیدا کند).
نرم افزار طراحی شده اولیه برای این ربات به زبان C#و javaدر محیط ویندوز و اندروید می باشد .کلیه
قسمت های ربات در این نرم افزار به صورت دستی و اتوماتیک قابل کنترل است .از خصوصیات این ربات
ارتباط بی سیم از طریق بلوتوث است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید نرم افزار های خود را در
محیط لینوکس ،کیوت ،متلب ،پایتون ،اندروید و ...طراحی کنید
55
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خود را به صورت مستقیم بر روی چیپ ARMداخلی ربات پروگرم کند( .الزم به ذکر است که در صورت نیاز

قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های کنترل ،انرژی خورشیدی ،رباتیک و مکانیک ،پژوهشکده های
رباتیک ،و ...

•

دارای دوربین برای ارسال آنالین تصاویر گرفته شده ،سنسور مجاورتی برای عدم برخورد به موانع،

ماژول فرستنده و گیرنده اطالعات بی سیم ،تعدادی پنل خورشیدی برای دریافت انرژی الزم و کافی
برای حرکت در مسیر ،سیالبس درسی و منوآل کامل و...
•

قابلیت استفاده از باتری برای زمانی که خورشید در دسترس نیست

•

قابلیت ارتقا و CUSTOMIZE

•

قابلیت تغییر نوع برد اصلی به سایر بردهای رایج

•

قابلیت افزودن برد نوع دوم برای آموزش گسترده تر دانشجویان

www.qeshmvoltage.com
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ربات خودآموز مسیریاب
QVR-ROT-ST

57

این ربات ،به منظور آموزش سیستم های کنترلی مقدماتی و همچنین رباتیک و الکترونیک که کاربری
زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک پروسسور  PICصورت گرفته است .ابعاد کوچک باعث می شود که ربات را بتوان
در مدارس پیشرفته و دانشگاه ها نیز مورد استفاده قرار داد .این ربات را می توان در آزمایشگاه های
مکاترونیک ،رباتیک ،الکترونیک و یا کنترل در سطح دانشگاهی و در مدارس دارای سطح آموزشی رباتیک
پیشرفته تر استفاده کرد.
این ربات برای آموزش بیسیک رباتیک به همه سنین توصیه می شود.

5
6
7
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1
2
4

نام تجهیزات
دارای فیلم آموزشی گام به گام
دارای  PDFهای آموزشی برای تک تک قطعات
دارای بدنه سبک و قوی
قابلیت تغییر بدنه به دلخواه کاربر
دارای کاربری آسان
قابلیت آموزش پروسسور حرفه ای PIC
دارای منوآل کاربری

قابلیت های محصول

•
•
•
•
•
•

•
•
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•
•
•
•
•

دارای برد نیمه آماده SMDبرای آموزش لحیم کاری
دارای فیلم آموزشی گام به گام به همراه PDFاز همه اطالعات موردنیاز از الف تا ی و همچنین فیلم
ها و اطالعات ربات های روز دنیا
قابلیت مونتاژ به اشکال مختلف
قابلیت دمونتاژ کردن و اسمبل کردن مجدد
دارای نرم افزار آموزشی و راه اندازی ربات
آموزش مونتاژ ،توضیح قطعات الکترونیکی ،سنسورهای IRو  ،LDRکار با ،BUZZER ،SEG-7
 ،PWMموتور  ،DCلحیم کاری و...
آموزش کار با میکروکنترلر PIC
قابلیت کمک به استادان مدارس پیشرفته و دانشگاه ها برای آموزش مباحث مقدماتی رباتیک،
الکترونیک ،برنامه نویسی ،مکانیک و سیستم های مکاترونیک
قیمت مناسب
تخفیف ویژه در صورت خرید تعداد برای مدارس ،دانشگاه ها ،موسسات آموزشی ،و....
دارای راهنمای کاربری و آموزش دستگاه درقالب فیلم و  pdfبصورت کامل
راهنمای آموزشی کار با مکانیزمها و کاربردهای ربات
جزوه دستور کار براساس سیالبس درسی
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ربات آموزشی پرنده
QVR-QUAD-A
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این ربات ،به منظور آموزش سیستم های کنترلی پرنده و همچنین رباتیک و الکترونیک که کاربری
زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته شده است.
کنترل این ربات به کمک پروسسور  ARDUINOصورت گرفته است .ابعاد کوچک باعث می شود که
ربات را بتوان در کارگاه های آموزشی و دانشگاه ها نیز مورد استفاده قرار داد .استفاده از فیبرکربن
برای ساخت بدنه ،استحکام و وزن ربات را بهبود بخشیده است .این ربات را می توان در آزمایشگاه های
مکاترونیک ،رباتیک ،الکترونیک و یا کنترل مورد استفاده قرار داد.

5
6
7
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ویژگی ها
دارای کاربردهای گوناگون فیلمبرداری ،حمل بار و...
دارای سیالبس درسی
دارای ارتباط آنالین برای ارسال فیلمهای گرفته شده
دارای بدنه سبک و قوی
دارای سیستم پردازش تصویر
دارای کاربری آسان
دارای بهترین کنترلر موجود
دارای منوآل کاربری

قابلیت های محصول
• قابلیت پردازش تصویر
• بدنه با جنس فایبر گالس و یا فیبر کربن) قابل تغییر به درخواست مشتری(
• نرم افزار کنترلی تحت ویندوز
• قابلیت نصب GPS
• قابلیت نصب ماژول کنترل ارتفاع)سنسور ( Ultrasonicجهت کنترل دقیق ارتفاع
• قابلیت نصب ماژول های ارتباطی جهت ارسال دیتا
• قابلیت انجام پردازش تصویر)تشخیص چهره ،لبخند و ) ..بر روی تصاویر ارسال شده به وسیله ی نرم افزار
اختصاصی
• مدت زمان پرواز بین  7الی  10دقیقه براساس باتری فعلی
• قابلیت تغییر کاربری و ابعاد ربات)حمل بار ،حمل دوربینهای با وزن باال و  )..به کمک تغییر موتورها ،ملخ
ها و باتری
• دارای راهنمای کاربری و آموزش دستگاه
• جزوه دستور کار
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مجموعه آموزشی پژوهشی سروو کینکو
QV-SERVO KINCO-01
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این پنل ،به منظور آموزش سیستم های کنترل پیشرفته و همچنین تجهیزات مانیتورینگ و موتورها
که کاربری زیادی در صنایع دارند طراحی و ساخته و از قطعات مختلفی از جمله انواع موتور،HMI ،
 PLCو ...تشکیل شده است .از مهم ترین قابلیت های این ست آموزشی امکان آموزش کار با  PLCو
 HMIو CNCمی باشد .از دیگر ویژگی های مهم این ست امکان پیاده سازی برخی پروژه های
آموزشی در حوزه مکاترونیک  ،کنترل و  CNCمی باشد.

قابلیت های محصول
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک،کنترل و مکانیک به منظور آموزش تجهیزات
مانیتورینگ ،موتورها و  CNCکه در فرآیندهای صنعتی کاربری زیادی دارند.

•

آشنایی با  -PLCموتورHMI -

•

آشنایی با نحوه کارکرد دستکاه های CNC

•

آشنایی با نحوه کاربرد قطعات مذکور در اتوماسیون صنعتی

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد استفاده از تجهیزات
با کیفیت باال
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•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای مکاترونیک

Automation & Robotics Technology

AS1.Support@qeshmvoltage.com
Tel:02166733040
Fax:02166760281
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