دپارتمان ابزاردقیق
با تکنولوژیIndustry 4.0
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مجموعه آموزشی ابزاردقیق و کنترل پیشرفته فرایند
QV-PI-300&400-01A
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اين پنل ،به منظور آموزش سيستم های کنترل پيشرفته و همچنين تجهيزات ابزاردقيق صنعتی که کاربری
زيادی در صنايع دارند طراحی و ساخته شده است .استفاده از اکچوتورهای سرعت باال در اين پنل امکان
کنترل لوپ های سريع را ميسر نموده است .از مهم ترين قابليت های اين ست آموزشی امکان آموزش انواع
لوپ های  PIDو  Cascadeبوده که در نوع خود بی مانند می باشد .از ديگر ويژگی های مهم اين ست
امکان پياده سازی سيستم های پيشرفتة کنترلی DCSو اسکادا در آن می باشد .شايان ذکر است طراحی
اين ست ماژول وار بوده و بر اساس درخواست مشتری قابل تغيير می باشد.
شايان ذکر است که جديدترين تکنولوژی روز (مانيتور به کمک  ،)IoTبه اين دستگاه افزوده شده است.
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قابلیت ها:
• قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل حلقه بسته دما ،فشار ،سطح و دبی سيال
• قابليت آموزش لوپ های پيشرفته Cascade
• قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش انواع لوپ های کنترلی
ساده و پيشرفته ،تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای کنترلی ،برنامه نويسی پيشرفته سيستم های  PLCو
اسکادا
• پياده سازی سيستم پيشرفته کنترل فرآيند  ،PCS7اسکادای زيمنس  ،WINCCاسکادای زيمنس
 ،TIA ،WINCC FLEXIBLEاسکادای زيمنس TIA ADVANCED
• استفاده از تجهيزات ابزاردقيق صنعتی و اکچوتورهای سرعت باال به منظور کنترل لوپ های سريع
• استفاده از کارت های ريموت  I/Oجهت معادل سازی سيستم های  DCSدر فرآيندهای صنعتی
• امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و پروفی باس به صورت استاندارد
• قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق و همچنين قابليت ارتقاء سيستم کنترل به سيستم
های  Redundantبر اساس درخواست مشتری

مجموعه آموزشی ابزاردقیق و کنترل پایه
QV-PI-300-01A
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اين پنل به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترلی که در فرآيندهای صنعتی استفاده میشوند
طراحی و ساخته شده است .از مهم ترين قابليت های اين ست آموزشی امکان آموزش انواع تجهيزات
ابزاردقيق لوپ های حلقه بسته می باشد .اين پنل آموزشی در چهار مدل قابل ارئه می باشد .طراحی
مجزای لوپ های حلقه بسته در اين پنل ،امکان آموزش همزمان گروه های مختلف را در زمان واحد
ميسر می نمايد .در حالت استاندارد اين پنل با لوپ کنترل سطح و دما ارائه می گردد .اين ست با توجه
به قيمت بسيار مناسب جهت استفاده در کلية آزمايشگاه های کنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون پيشنهاد می
گردد .در اين پنل از PLCهای شرکت زيمنس به منظور کنترل و ارتباط با سيستم های مانيتورينگ
استفاده شده است.

قابلیت های محصول
•

قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل حلقه بسته دما و سطح به صورت استاندارد و همچنين قابليت
انتخاب ساير لوپ ها متناسب با نياز مشتری و مدل انتخابی

•

تجهيز کامل جهت تدريس در آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ

•

قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های  PLCو اسکادا

•

امکان اتصال به نرم افزار متلب وLab View

•

امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد

•

قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری

•

طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای ،پتروشيمیها و صنايع تابعه،
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نيروگاهها ،مراکز تحقيقاتی و . . .
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های کنترلی ،تجهيزات ابزار دقيق و شيرهای کنترلی

مجموعه آموزشی پایلوت پیشرفته ابزاردقیق فرایند
QV-ADV-01
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پنل  ،QV-ADV-01يک شبيه ساز کامل فرآيند صنعتی که شامل مجموعه ای کاملی از تجهيزات
ابزاردقيق و کنترل صنعتی می باشد است .در اين ست امکان آموزش مجموعة جامعی از تجهيزات
ابزاردقيق ميسر می باشد .همچنين پياده ساز انواع لوپ های کنترلی در اين پايلوت آن را در نوع خود
بی مانند ساخته است .استفاده از کنترلرهای پيشرفتة سری  S7-400زيمنس امکان پياده سازی
سيستم های  DCSرا در آن فراهم نموده است .سيستم مانيتورينگ طراحی شده در اين پنل ،سيستم
اسکادای  WINCCشرکت زيمنس می باشد .از ويژگی های قابل تمايز اين ست پياده سازی سيستم
مانيتورينگ  Server/Clientدر سطوح مختلف مانيتورينگ می باشد .در نمونة پايه اين ست بدون
قابليت Redundancyدر نظر گرفته شده است ولی در نمونه پيشرفته قابليت Redundancyبه آن
افزوده شده است.
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قابلیت ها

•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل به منظور آموزش لوپ های کنترلی پيشرفته

•

کنترل آسان با استفاده از PLCو نمايش وضعيت سيگنال در سيستم مانيتورينگ

•

قابليت مانيتورينگ از طريق HMI

•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای اتوماسيون به منظور آموزش برنامه نويسی PLCو سيستم های
مانيتورينگ HMI

•

قابليت پياده سازی سطوح مختلف اتوماسيون

•

قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات بر اساس درخواست مشتری

•

قابليت آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها

•

قابليت آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکردشان

•

طراحی بسيار زيبا ،کيفيت باال و کمترين نياز به تعميرات و نگهداری

•

استفاد از مخازن مدرن ضد زنگ با تيوپ پلکسی گالس

•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون

•

انعطافپذيری باالدرسطوح مختلف مانيتورينگ وايجاد دامنة قيمتی باتوجه به وضعيت اقتصادی مشتری

•

طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای ،پتروشيمیها و صنايع تابعه ،نيروگاهها،
مراکز تحقيقاتی و . . .

9

www.qeshmvoltage.com

•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل و ابزاردقيق به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق که در
فرآيندهای صنعتی کاربری زيادی دارند.

www.qeshmvoltage.com

PID مجموعه آموزشی لوپ کنترل دور با روش
QV-PID-REV-01A
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هدف از طراحی ست پيشرفتة کنترل PIDدور ،آموزش لوپهای کنترل با روش  PIDمیباشد .اين ست
از دو بخش مکانيکی و نرم افزاری تشکيل شدهاست .در بخش نرم افزاری کاربر میتواند پارامترهای

کنترلی را به دلخواه تنظيم نموده و
سپس با استارت فرآيند اثر اين
تغييرات رابه صورت نمودار مشاهده
نمايد .اين ست با توجه به قابليت
های بااليی که دارد میتواند به
راحتی بمنظور آموزش لوپ کنترل
 PIDو اثر تغييرات پارامترهای
کنترلی مورد استفاده قرار گيرد .از
ديگر کاربری های اين ست می توان
به آموزش درايورهای صنعتی اشاره
نمود.

1

ابعاد

2

استراکچر

3
4

موتور
انکودر

L=630mm, D=340mm, H=530mm
استراکچر آلومینیومی ضد زنگ ،با تزئینات
Plexi Glass
الکترو موتورسه فاز
انکودر  1024پالس

قابل سفارش سازی
-
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نام

مشخصات در حالت استاندارد

سفارشی سازی

قابلیت ها

•

امکان مانيتورينگ و آناليز دادههای کنترلی با استفاده از نمودارها و پردازشهای رياضی

•

طراحی و پيادهسازی بالکدياگرامهای کنترلی

•

قابليتهای بسيار باال در عين سادگی و ساختار و کاربری User friendly

•

طراحی بسيار زيبا ،ايمنی و کيفيت باال ،کمترين نياز به تعميرات و نگهداری

•

آموزش لوپهای کنترلی در زمان کوتاه با توجه به ساختار نرمافزاری

•

قابليت اتصال و مانيتورينگ از طريق کامپيوتر و HMI

•

طراحی ماژولوار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای استقرار و بهرهبرداری

•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق ،اتوماسيون و برق

•

امکان استفاده از اين ستها به منظور آموزش کنترلکنندههای منطقی  PLCو سيستم مانيتورينگ به
وسيلة HMI

•

انعطافپذيری باالدرسطوح مختلف مانيتورينگ وايجاد دامنة قيمتی باتوجه به وضعيت اقتصادی
مشتری

•

طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای ،پتروشيمیها وصنايع تابعه ،نيروگاهها،
مراکز تحقيقاتی و . . .
•
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•

پيادهسازی و آموزش لوپ  PIDو تغيير تمام پارامترهای مربوطه

مجموعه آموزشی شیرهای کنترلی و اکچوترهای صنعتی
QV-VLV-01A
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هدف از طراحی اين ست ،آموزش تخصصی شيرهای کنترلی می باشد که در فرآيندهای صنعتی
کاربری فراوانی دارند .مکانيسم  Plug and Playطراحی شده در اين ست ،استفاده از آن را برای
آموزش شيرهای کنترلی بسيار آسان و کاربردی نموده است به طوريکه استاد در کوتاه ترين زمان
ممکن قادر به تعويض شير و اتصال آن به سيستم کنترل می باشد .در اين ست از سيستم کنترل
 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.

قابلیت ها

•

آموزش انواع مختلف شيرهای کنترلی و مکانيسم عملکرد آنها

•

آموزش انواع مختلف اکچوتورها و مکانيسم عملکرديشان

•

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 ماژولوار در فضای بهينه و نياز به فضای بسيار کم برای استقرار و بهرهبرداری
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•

قابليت استفاده در آزمايشگاههای کنترل ،ابزاردقيق و اتوماسيون

مجموعه آموزشی ابزاردقیق به همراه سیموالتور
QV-PRC-IN-01A
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اين پنل به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترلی که در فرآيندهای صنعتی استفاده
میشوند طراحی و ساخته شده است .در اين پنل امکان سيم بندی تجهيزات ابزاردقيق به صورت
Free Plugميسر بوده و دانشجويان به سادگی می توانند مدارت مورد نظر خود طراحی و پياده
سازی نمايند .از ديگر مزايای اين پنل امکان پياده سازی لوپ های صنعتی به صورت عملی می
باشد .برای مثال دانشجويان می توانند لوپ حلقه بسته فشار را طراحی ،مدارت ابزاردقيق و کنترل
آن را بسته و در نهايت تست نمايند.اين ست با توجه به قيمت بسيار مناسب جهت استفاده در
کلية آزمايشگاه های ابزاردقيق ،کنترل و اتوماسيون پيشنهاد می گردد.
قابلیت ها

•

قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل حلقه بسته دما  ،فشار  ،سطح به صورت استاندارد

•

امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد
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•

طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنیحرفهای ،پتروشيمیها و صنايع تابعه ،نيروگاهها،
مراکز تحقيقاتی و  . . .در آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های
کنترلی ،تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای کنترلی

مجموعه آموزشی کنترل پیشرفته فشار
QV-PID-PC-01A

www.qeshmvoltage.com

17

هدف از طراحی اين ست ،آموزش لوپ کنترل حلقه بسته پيشرفته فشار می باشد .اين ست در گروه ست های
کنترل صنعتی پيشرفته قرار گرفته و دانشجويان می توانند با مکانيسم کنترل حلقه بسته فشار در فرايندهای
صنعتی آشنا گردند .به منظور تطبيق موارد علمی با مکانيسم های صنعتی ،در اين ست فرآيند کنترل فشار
پمپ های سانتريفوژ در بوستر ها در نظر گرفته شده است.
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در اين پنل از دو دستگاه پمپ سانتريفوژ
تمام استيل استفاده شده است که می
بايست فشار خروجی کلکتور اين پمپ ها
عليرغم تغير ميزان ديماند مصرف ،در
نقطه مشخصی ثابت نگه داشته شود .به
منظور کنترل دقيق فشار خروجی از
اينورتور استفاده شده است.
در بخش نرم افزاری کاربر میتواند
پارامترهای کنترلی را به دلخواه تنظيم
نموده و سپس با استارت فرآيند اثر اين
تغييرات را به صورت نمودار مشاهده
نمايد .اين ست با توجه به قابليت های
بااليی که دارد میتواند به راحتی به
منظور آموزش لوپ حلقه بسته فشار و اثر
تغييرات پارامترهای کنترلی مورد استفاده
قرار گيرد.
اين ست با توجه به قيمت بسيار مناسب
جهت استفاده در کلية آزمايشگاه های
ابزاردقيق ،کنترل و اتوماسيون پيشنهاد
می گردد.

قابلیت ها
•

قابليت آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترل جهت کنترل فشار

•

قابليت آموزش انواع لوپ های کنترل نظير لوپ کنترل حلقه بسته پيشرفته فشار

•

آموزش نحوة کنترل فشار خروجی پمپ های سانتريفوژ

•

آموزش مکانيسم بوستر پمپ ها

•

آموزش نحوة ارتباط سرعت با هد خروجی پمپ

•

تجهيز کامل آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی،
تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای کنترلی

•

استفاده از سيستم  HMIصنعتی به منظور نمايش و آناليز متغيرهای فرآيند

•

امکان ارتباط  Wirelessبه منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد

•

امکان اتصال به نرم افزار متلب

•

امکان اتصال به نرم افزار Lab View

•

امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد

•

استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم

www.qeshmvoltage.com

19

•

قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های  PLCو اسکادا

مجموعه آموزشی کنترل فرایندهای شیمیایی
QV-BAT-IN-01A
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در صنعت فرآيندهای صنعتی را می توان به دو گروه پيوسته و Batchتقسيم نمود .در فرآيندهای
 ،Batchمواد در نسبت های مشخصی می بايست با يک ديگر تقسيم شده و در نهايت محصول نهايی
حاصل گردد .برای مثال در فرآيند رنگ سازی ،مواد مختلف در نسبت های مختلف با يک ديگر ترکيب
شده و محصول نهايی حاصل می گردد.
در فرآيندهای  Batchکنترل ميزان ترکيب مواد و همچنين اختالط مناسب مواد اهميت می يابد.
به منظور آموزش فرآيندهای بچينگ و ميکسينگ پنل پيشرفته  QV-BAT-IN-01Aطراحی و
ساخته شده است .در اين پنل با استفاده از سيستم های دقيق توزين ،مواد در نسبت های مشخصی با
يک ديگر ترکيب شده و در نهايت با استفاده از همزن های مکانيزه با يک ديگر ترکيب خواهند شد .در
نهايت محصول نهايی با استفاده از کنترل دقيق وزن از راکتور اصلی خارج می گردد.

قابلیت ها

2

استراکچر

3

مخازن

L=1000mm, D=700mm, H=1500mm
استراکچر آلومینیومی ضد زنگ متحرک  ،با صفحات آلومینیومی
و اتصاالت استیل
مخازن استیل ضد زنگ با پلکسی گلس شفاف

4

پمپ

پمپ سانتریفوژ تک فاز ضد زنگ

5

شیر کنترلی

شیر کنترلی

6

سیستم توزین

سیستم توزین لودسل کششی در راکتور اصلی

7

شیرهای توزین

شیرهای سلونوئیدی

8
9

سیستم میکسینگ

سیستم همزن اتوماتیک
 ،HMIسایز  7اینچFull Color ،

www.qeshmvoltage.com
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1

نام
ابعاد

HMI

مشخصات کلی در حالت استاندارد

•

قابليت آموزش سيستم های توزين پيشرفته

•

تجهيز کامل آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی و
تجهيزات ابزاردقيق

•

قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های  PLCو اسکادا

•

استفاده از سيستم  HMIصنعتی به منظور نمايش و آناليز متغيرهای فرآيند

•

امکان ارتباط  Wirelessبه منظور کنترل وضعيت از طريق گوشی و يا لپ تاپ استاد

•

امکان اتصال به نرم افزار متلب

•

امکان اتصال به نرم افزار Lab View

•

امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس  TCP/IPبه صورت استاندارد

•

استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم

•

قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری

•

انعطافپذيری باالی اين ستها 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 . . .

22
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•

قابليت آموزش نحوه کنترل فرآيندهای پيشرفته  Batchو Mixing

مجموعه آموزشی ابزاردقیق کارخانه ای
QV-FAC-IN-01A
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اين پنل به منظور آموزش تجهيزات ابزاردقيق و کنترلی که در فرآيندهای صنعتی استفاده ميشوند
طراحی و ساخته شده است .در اين پنل امکان سيم بندی تجهيزات ابزاردقيق به صورت کامل ميسر
بوده و دانشجويان به سادگی می توانند مدارت مورد نظر خود طراحی و پياده سازی نمايند .از ديگر
مزايای اين پنل امکان پياده سازی لوپ های صنعتی به صورت عملی می باشد .برای مثال
دانشجويان می توانند لوپ حلقه بسته دما را طراحی ،مدارت ابزاردقيق و کنترل آن را بسته و در
نهايت تست نمايند .اين ست با توجه به قيمت بسيار مناسب جهت استفاده در کلية آزمايشگاه های
ابزاردقيق ،کنترل و اتوماسيون پيشنهاد می گردد.
الزم به ذکر است که اين دستگاه به کمک قطعات طراحی شده توسط زيمنس برای تکنولوژی
اينترنت اشيا ،به اين تکنولوژی مجهز شده است .اين قطعات IoT2000و  IoT2040نام دارند.
1

ابعاد

L=1000mm, D=700mm, H=1400mm

2

استراکچر

استراکچر آلومینیومی ضد زنگ متحرک  ،با صفحات آلومینیومی و
اتصاالت استیل

3

سیستم کنترل دما

4

سیستم کنترل سرعت

5

سیستم های توزین

شامل لود سل ،کنترلر و نمایشگر پیشرفته وزن

6

سنسورهای صنعتی

شامل انواع سنسورهای نوری ،القایی ،خازنی ،مجاورتی

7

سنسورهای حفاظتی
صنعتی

شامل پرده نوری حفاظتی

سیستم کنترل دما شامل انواع سنسورهای دمای صنعتی،
ترانسمیترهای دما ،رله های سرعت باال الکترنیکی،کنترلرهای
پیشرفته صنعتی ،ماژول هیتر الکتریکی
سیستم کنترل سرعت شامل :موتور سه فاز ،اینورتور صنعتی ،انکودر
صنعتی
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نام

مشخصات کلی در حالت استاندارد

قابلیت ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25
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•
•
•
•
•
•

قابليت آموزش انواع تجهيزات ابزاردقيق صنعتی
سنسورهای دمای ترموکوپل،RTD ،ترانسميتر دما
کنترلر دمای  PIDو کنترلر دمای OFF-ON
ماژول هيتر الکتريکی برای شبيه سازی دما به صورت واقعی
رله های سرعت باال الکترونيکی SSR
نمايگشر مولتی فانکشن صنعتی
دارای سيستم اندازه گيری وزن صنعتی و سيستم نمايش و کنترل وزن صنعتی
دارای سنسورهای القايی صنعتی ،خازنی صنعتی ،نوری صنعتی وسنسور محافظ پرده نوری صنعتی
دارای سيستم کنترل دور با اينورتور
دارای موتور سه فاز و انکودر صنعتی  4121پالس
سيستم کنترل PLCو مانيتورينگ HMI
تجهيز کامل آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی،
تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای کنترلی
قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های PLCو اسکادا
امکان اتصال به نرم افزار متلب و نرم افزارLab View
امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس IP/TCPبه صورت استاندارد
استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم
قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری
طراحی شده به منظور آموزش دردانشگاهها ،مراکزفنی حرفه ای ،پتروشيمی ها و صنايع تابعه،
نيروگاهها ،مراکز تحقيقاتی و . . .

مجموعه آموزشی ابزاردقیق لوپ کنترل دما
QV-PID-TEM-01A
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اين پنل به منظور آموزش انواع تجهيزات اندازه گيری و کنترل پيشرفته دما طراحی و ساخته شده
است .در اين پنل دانشجويان با مکانيسم های اندازه گيری و کنترل حلقه بسته دما آشنا شده و در
نهايت به نحوه طراحی و پياده سازی سيستم کنترل دما در مبدل های صنعتی خواهند پرداخت.
يکی از مهم ترين ويژگی های اين پنل امکان آموزش انواع لوپ های پيشرفته حلقه بسته دما به
روش های PID ،OFF-ONو Cascadeمی باشد.

1

ابعاد

L=1000mm, D=700mm, H=1200mm

2

استراکچر

استراکچر آلومینیومی ضد زنگ متحرک  ،با صفحات آلومینیومی و
اتصاالت استیل

3

مخازن

مخازن استیل ضد زنگ با پلکسی گلس شفاف

4

پمپ

پمپ سانتریفوژ تک فاز ضد زنگ استیل نوع بشقابی

5

شیر کنترلی

شیر موتوری

6

سیستم کنترل دما

انواع سنسورهای دما ،مبدل حرارتی ،شیر کنترل دما

7

HMI

 ،HMIسایز  7اینچ( FULL COLOR ،قابل جایگزینی با زیمنس)

PLC

(S7-1200قابل جایگزینی با )300
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نام

مشخصات کلی در حالت استاندارد

قابلیت ها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

قابليت آموزش انواع سنسورهای اندازه گيری دما
قابليت آموزش انواع لوپ پيشرفته کنترل دما در مبدل های صنعتی
آموزش لوپ  OFF-ONدر کنترل دما
آموزش لوپ پيشرفته  PIDدر کنترل دما
آموزش لوپ پيشرفته  Cascadeدر کنترل دما
تجهيز کامل آزمايشگاههای کنترل ،اتوماسيون و ابزاردقيق به منظور آموزش لوپ های کنترلی،
تجهيزات ابزاردقيق و شيرهای کنترلی
قابليت آموزش برنامه نويسی سيستم های PLCو اسکادا
امکان اتصال به نرم افزار مطلب وLab View
امکان برقرای شبکه اترنت صنعتی و مدباس IP/TCPبه صورت استاندارد
استفاده از تجهيزات با کيفيت بسيار باال جهت افزايش عمر سيستم
قابليت اضافه نمودن انواع مختلف تجهيزات ابزاردقيق بر اساس درخواست مشتری
انعطافپذيری باال اين ستها در سطوح مختلف مانيتورينگ و ايجاد يک دامنة قيمت با توجه به
وضعيت اقتصادی مشتری
طراحی شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنی حرفه ای ،پتروشيمی ها و صنايع تابعه،
نيروگاه ها ،مراکز تحقيقاتی و .. . .

Industry 4.0

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