دپارتمان اتوماسیون ،الکترونیک و قدرت
با تکنولوژی Industry 4.0
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اتوماسیون
 QV-PLS-LGZ
 QV-PLS-300Z
 QV-SENSE-A
 QV-PLHS-1200A
 QV-PLS-1500A
 QV-PLS-300A
 QV-PLS-400A
 QV-KIN-FV.B
 QV-PLK-B
 QV-FS-A
 QV-PLS-LGA
 QV-PLTDS-LGA
 QV-PLS-200A
 QV- PLS-300T
 QV-PLH-SM-K

قدرت
 QV-MMD-01
 QV-MDC-01
 QV-ELV-KIN
 QV-IND.ELC-01
الکترونیک









QV-ARM-01
QV-ELC-P.A
QV-FPGA-01
QV-IP-02
QV-PIC-AVR-01
QV-S.IMU-01
QV-IIoT-STAND-A
QV-MIC-KIT
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صادراتیLOGO مجموعه آموزشی
QV-PLS-LGZ
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مجموعه آموزشي ! MINI PLC LOGOبه صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت
شرکت معتبر  Siemensطراحي و ساخته شده است  .بر روی این کیف ،یک عدد  MINI PLC LOGOبه
همراه ماژول های افزایشي ورودی -خروجي PLCو ماژول تغذیه  PLCو البته  LOGO TDقرار داده شده
است .ورودی و خروجي های  PLCبه نحوی طراحي شده اند که سیم کشي و راه اندازی مجموعه در

حداقل زمان امکان پذیر باشد .این ست ورژن نهایي ست های آموزشي لوگو زیمنس محسوب شده و با
داشتن سیمولیشن حرفه ای ترین مجموعه اموزشي کیفي جهت آموزش لوگو زیمنس در ایران مي باشد.
لیست تجهیزات

1

LOGO 12/24

2

کارت های افزاینده دیجیتال

3

کارت های افزاینده آنالوگ

4

منبع تغذیه

5

کابل ارتباطی

6

TDیا HMI

7

Function module

8

Electronic Accessory
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ردیف

نام تجهیرات
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 صادراتیS7-300 مجموعه آموزشی
QV-PLS-300Z
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قابلیت های محصول:
مجموعه آموزشي سیمولیشن  PLC-S7-300به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از
محصوالت شرکت معتبر Siemensطراحي و ساخته شده است و کلیه مهارت های الزم جهت کنترل
فرآیند های صنعتي کوچک متفاوت را توسط شبیه ساز های قرار داده شده ارائه مي دهد .بر روی این
کیف ،یک عدد سیمولیشن PLC-S7-300به همراه ماژول های افزایشي ورودی -خروجي PLCو ماژول
تغذیه

PLC

و

تعدادی

شبیه

سازه

قرار

داده

شده

است.

ورودی و خروجي های  PLCبه نحوی طراحي شده اند که سیم کشي و راه اندازی مجموعه در حداقل

زمان امکان پذیر باشد .شبیه سازهای این مجموعه به گونه ای طراحي شده است که کلیه مفاهیم  PLCاز
مفاهیم مقدماتي (ورودی -خروجي) تا مفاهیم پیشرفته (تایمر ،شمارنده ،ورودی_خروجي آنالوگ  )...را در
بر مي گیرد.

آموزشي بسیار کاربردی و صنعتي مي باشد.
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این مجموعه دارای کنترلر کامپکت  300زیمنس به همراه ادوات الزم جهت راه اندازی یک مجموعه

مجموعه آموزشی سنسوریک
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QV-SENSE-A
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این پنل به منظور آموزش انواع تجهیزات آشکارساز متداول در صنعت طراحي و ساخته شده است.
در این پنل دانشجویان با مکانیزم انواع سنسورهای دیجیتال،کنترلر PIDدما و نیز پرکاربرد ترین
سنسور دمایي در صنعت(  ) PT100آشنا مي شوند .یکي از مهم ترین ویژگي های این پنل امکان
آموزش سیم بندی انواع سنسورها به صورت NPNو PNPو نیز طراحي و اجرای انواع لوپ های
کنترلي دما به صورت حلقه باز و حلقه بسته مي باشد.
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قابلیت های مجموعه
• قابلیت آموزش انواع سنسورهای دیجیتال
• قابلیت آموزش انواع لوپ کنترل دما
• آموزش لوپ  ON-OFFدر کنترل دما
• آموزش لوپ  PIDدر کنترل دما
• تجهیز کامل آزمایشگاههای کنترل ،اتوماسیون و ابزاردقیق به منظور آموزش انواع سنسورهای
دیجیتال که در سرفصل های آموزش دانشگاهي با انواع آزمایشگاه اتوماسیون ارائه مي شوند
• قابلیت آموزش تنظیمات و سیم یندی کنترلر PIDدما
• استفاده از تجهیزات با کیفیت بسیار باال جهت افزایش عمر سیستم
• قابلیت اضافه نمودن انواع مختلف تجهیزات ابزاردقیق بر اساس درخواست مشتری
• طراحي شده به منظور آموزش در دانشگاهها ،مراکز فنيحرفهای ،هنرستان ها و . . .
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S7-1200 مجموعه آموزشی
QV-PLHS-1200A
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معرفی مجموعه:
مجموعه آموزشي S7-1200به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت
شرکت معتبر  Siemensطراحي و ساخته شده است.

مشخصات مجموعه آموزشي اتوماسیون صنعتی
•

 HMIجهت مانیتورینگ

•

کابل ارتباطي جهت اتصال به کامپیوتر و انتقال برنامه

•

منبع تغذیه ی داخلي V DC24

•

شبیه ساز به صورت ماژوالر

•

نرم افزارSimatic Manager

•

 LEDجهت نمایش وضعیتRUN/STOP

•

پتانسیومتر و  LCDجهت اعمال ورودی های آنالوگ به صورت همزمان

•

پتانسیومتر برای تست ورودی های آنالوگ  20-4میلي آمپر و ولتاژ  10-0ولت

•

کلیدهای سه حالته (روشن/خاموش/لحظه ای) جهت تحریک ورودی ها

•

سوکت ورودی و خروجي برای سیم بندی کامال عملي توسط کاربر

•

فیوز در مسیر خروجي های رله ای
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•

 CPU S71200جهت کنترل
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S7-1500 مجموعه آموزشی
QV-PLS-1500A
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مجموعه آموزشي S7-1500به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت
شرکت معتبر Siemensطراحي و ساخته شده است.

مشخصات مجموعه آموزشی اتوماسیون صنعتی
•

کابلارتباطيجهتاتصالبهکامپیوتروانتقالبرنامه

•

منبعتغذیهیداخليV DC24

•

شبیهسازبهصورتماژوالر

•

نرمافزار  CPUمربوطه

•

LEDجهتنمایشوضعیتRUN/STOP

•

دوعددپتانسیومترو  LCDجهتاعمالورودیهایآنالوگبهصورتهمزمان

•

دوعددپتانسیومتربرایتستورودیهایآنالوگVoltage : 0-10v , Current : 4-20MA

•

کلیدهایسهحالته(روشن/خاموش/لحظهای)جهتتحریکورودیها

•

سوکتورودیوخروجيبرایسیمبندیکامالعمليتوسطهنرآموز

•

فیوزدرمسیرخروجيهایرلهای
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•

 CPU S71500جهتکنترل
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 و شبکه های صنعتیS7-300 مجموعه آموزشی
QV-PLS-300A

13

مجموعه آموزشي S7-300به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت شرکت

معتبر  Siemensطراحي و ساخته شده است .

مشخصات مجموعه آموزشی اتوماسیون صنعتی
•

 CPU S7300جهت کنترل

•

HMIجهت مانیتورینگ

•

کابل  PC Adaptor USBجهت اتصال به کامپیوتر و انتقال برنامه

•

منبع تغذیه ی داخلي V DC24

•

شبیه ساز  Chemical Proccessواقعي یک پلنت پتروشیمي

•

نرم افزارSimatic Manager

•

شامل  24ورودی و  16خروجي دیجیتال و  5ورودی و  2خروجي آنالوگ  LED 24V DCدرمسیر
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•

LEDجهت نمایش وضعیتRUN/STOP

•

دو عدد پتانسیومتر و  LCDجهت اعمال ورودی های آنالوگ به صورت همزمان

•

دو عدد پتانسیومتر برای تست ورودی های

•

کلیدهای سه حالته(روشن/خاموش/لحظه ای) جهت تحریک ورودی ها

•

سوکت ورودی و خروجي برای سیم بندی کامال عملي توسط هنرآموز

•

فیوز در مسیر خروجي های رله ای

آنالوگVoltage : 0-10v , Current : 4-20MA
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ورودی های دیجیتال و برای نمایش وضعیت خروجي های دیجیتال

مجموعه آموزشی S7-400
QV-PLS-400A
اینستشاملکنترلرسری 400زیمنسبههمراهکارتهایافزایندهدیجیتالو
آنالوگوکابلهاومبدلهایالزمجهتبرنامهنویسيوآپلوددانلود
برنامهو...ميباشد.همچنینقابلیتافزایشماژولوسفارشيسازی
نیزدارد.
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مجموعه آموزشی اتوماسیون صنعتی پورتابل
QV-KIN-FV.B
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معرفی مجموعه
مجموعه کامل آموزشي  KINCOبه صورت دو مجموعه کیفی و با استفاده از محصوالت شرکت معتبر
 KINCOطراحي و ساخته شده است و کلیه مهارت های الزم جهت کنترل فرآیند های صنعتي کوچک
متفاوت را توسط شبیه ساز های قرار داده شده ارائه مي دهد .بر روی ست ،یک عدد  CPUسری ، 500

ماژول ارتباطي  ،KINCOموتور  2فاز ،موتوژن سه فاز  0.37کیلو واتPLC- RP2A ،PLC- F122 ،
 ،Driver- FM860قرار دارد.
این مجموعه قابلیت استفاده توام یا جداگانه را دارد .همچنین انواع کابل و مبدل جهت استفاده از
مجموعه ،به همراه آن ارائه مي گردد.
این مجموعه دارای منوال آموزشي بسیار کامل جهت نصب و راه اندازی ،تعمیر و نگهداری و برنامه

به کمک این مجموعه مي توان با موتورها ،کنترلرها ،سیستم مانیتورینگ ،و مبحث اتوماسیون صنعتي به
طور کامل آشنا شد.
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نویسي مي باشد.

مجموعه آموزشی اتوماسیون صنعتی ایستاده
QV-PLK-B
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معرفی مجموعه
مجموعه کامل آموزشي  KINCOبه صورت یک ست ایستاده و با استفاده از محصوالت شرکت معتبر
 KINCOطراحي و ساخته شده است و کلیه مهارت های الزم جهت کنترل فرآیند های صنعتي کوچک
متفاوت را توسط شبیه ساز های قرار داده شده ارائه مي دهد .بر روی ست ،یک عدد CPUسری ،500
ماژول ارتباطي  ،KINCOموتور  2فاز ،موتوژن سه فاز  0.37کیلو واتPLC- RP2A ،PLC- F122 ،

 ،Driver- FM860قرار دارد.
انواع کابل و مبدل جهت استفاده از مجموعه ،به همراه آن ارائه مي گردد.
این مجموعه دارای منوال آموزشي بسیار کامل جهت نصب و راه اندازی ،تعمیر و نگهداری و برنامه

نویسي مي باشد.

طور کامل آشنا شد.
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به کمک این مجموعه مي توان با موتورها ،کنترلرها ،سیستم مانیتورینگ ،و مبحث اتوماسیون صنعتي به
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Fail Safe مجموعه آموزشی اتوماسیون صنعتی
QV-FS-A
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معرفی مجموعه:
مجموعه آموزشي _ Failsafe PLC S7-400به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از
محصوالت شرکت معتبر Siemensطراحي و ساخته شده است و کلیه مهارت های الزم جهت کنترل فرآیند
های صنعتي کوچک متفاوت را توسط شبیه ساز های قرار داده شده ارائه مي دهد.
بر روی این کیف ،یک عدد  PLC S7-400_Failsafeبه همراه ماژول های افزایشي ورودی-خروجي PLCو
ماژول

تغذیه

PLC

و

تعدادی

شبیه

سازه

قرار

داده

شده

است.

ورودی و خروجي های  PLCبه نحوی طراحي شده اند که سیم کشي و راه اندازی مجموعه در حداقل زمان
امکان پذیر باشد .شبیه سازهای این مجموعه به گونه ای طراحي شده است که کلیه مفاهیم  PLCاز مفاهیم
مقدماتي (ورودی -خروجي) تا مفاهیم پیشرفته را در بر مي گیرد.
این سیستم ها برای کنترل فرایندهای بکارمیروند که در آنها ایمني از اهمیت بسیارباالیي برخوردار است در
تعریف شده ببردتا خسارتي متوجه افراد محیط زیست دستگاهها و فرایند نگردد.

با توجه به اهمیت و حساسیت سیستم های  failsafeو نیز نیاز روز افزون استفاده از این سیستم ها در
صنعت بخصوص صنعتهایي نظیر پاالیشگاه ،پتروشمي و ،....شرکت قشم ولتاژ را بر آن داشته است که ست
آموزشي مرتبط با سیالبس های کاربردی این سیستم ها را برگزار نماید تا متخصیصین و مهندسان عرصه
اتوماسیون صنعتي آموزش های الزم و کاربردی را در این زمینه بدست آورند و بتوانند از این ست آموزشي در
جهت ارتقا سیستم های واقعي  Failsafeدر صنعت استفاده نمایند.
21
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چنین فرایندهای به هنگام وقوع خطا یا توقف عملکرد سیستم کنترل باید فرایند را به یک حالت ایمن از پیش
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LOGO! مجموعه آموزشی
QV-PLS-LGA
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LOGO!+TD مجموعه آموزشی
QV-PLTDS-LGA
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S7-200 مجموعه آموزشی
QV-PLS-200A
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S7-300 مجموعه آموزشی
QV- PLS-300T
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مجموعه آموزشی کنترل دور سرو موتور
QV-PLH-SM-K
مجموعه آموزشي سروو به صورت یک کیف قابل حمل (پرتابل) و با استفاده از محصوالت شرکت معتبر
 Kincoطراحي و ساخته شده است  .بر روی این کیف ،یک عدد  PLC KINCOبه همراه یک  HMIو
یک سرو موتور و یک درایو  Servoقرار گرفته است  .که مي توان هم به صورت دستي و هم از طریق
سیستم کنترل PLCمجموعه سرو را کنترل کرد.
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مجموعه آموزشی کنترل دور موتور
QV-MMD-01

www.qeshmvoltage.com

27

مشخصات مجموعه آموزشي اتوماسیون صنعتی

•

میکرو مستر MM440

•

كابل جهت اتصال به كامپیوتر و انتقال برنامه

•

منبع تغذیه ي داخلي V DC24

•

شامل BOP , AOP

•

LEDجهت نمایش وضعیتRUN/STOP

•

دو عدد پتانسیومتر و  LCDجهت اعمال ورودي هاي آنالوگ به صورت همزمان

•

دو عدد پتانسیومتر براي تست ورودي هاي آنالوگ Voltage : 0-10v ,

Current : 4-20MA
•

سوكت ورودي و خروجي براي سیم بندي كامال عملي توسط هنرآموز

•

فیوز در مسیر خروجي هاي رله اي

•

انکودر در صورت درخواست مشتری

www.qeshmvoltage.com
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•

كلیدهاي سه حالته(روشن/خاموش/لحظه اي) جهت تحریك ورودي ها
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DC مجموعه آموزشی ماشینهای
QV-MDC-01
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معرفی مجموعه
پنل آموزشي ماشین های الکتریکي  ACشامل بخش های مختلفي اعم از ترانس ها ،ماشین های سنکرون،
ماشین های آسنکرون رتور قفسه سنجابي ،ماشین آسنکرون رتور سیم پیچي شده و  ...مي باشد.

پنل آموزشي ماشین های الکتریکي  DCشامل بخش های مختلفي اعم از ماشینهای تحریک مستقل ،شنت،

سرس ،کمپوند و  ...توسط شرکت فني مهندسي برق و الکترونیک قشم ولتاژ طراحي و ساخته شده است.
دانشجویان با انجام آزمایشات فراوان از قبیل آزمایش بي باری ،بارداری ،اتصال کوتاه ،موازی کردن مولدها و...
به طور کلي با مفاهیم الکتریسیته و مغناطیس ،میدان دوار ،القای متقابل ،حالت موتوری و مولدی ،مکانیزم

عملکرد ،کنترل سرعت و گشتاور وسایر مفاهیم مربوط به ماشین ها آشنا شده و به درک درستي از این

عالوه بر موارد فوق کارکردن با ادوات صنعتي چون اندازه گیر های صنعتي (ولت متر ،آمپرمتر ،فرکانس متر،
پاور آناالیزر) ،یکسوساز(رکتیفایر) به عنوان منبع تغذیه  DCمتغیر SERVO ،موتور ،کنترل فاز/بار ،فیوز محافظ
جان ،سیستم راه اندازی رله کنتاکتوری ،شستي استپ و استارت ،شستي قطع اضطراری()Emergencyو...
دانشجویان و دانش پژوهان را در یک محیط کامال صنعتي و اما کوچک قرار خواهد داد که این امر سبب

افزایش توانمندی آنان در حضور موثر در هر واحد صنعتي خواهد شد.
30
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مفاهیم مي رسند.

سیموالتور آموزشی پژوهشی آسانسور
QV-ELV-KIN
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این پنل ،به منظور آموزش سیستم های آسانسورهای مدرن با تکنولوژی های پیچیده به نیروهای متخصص و
دارای تجربه کافي ساخته شده و باعث مي شود نیاز به داشتن نیروهای مسلط به عملیات نصب  ،سرویس
ونگهداری و تعمیرات آسانسور به درستي رفع شود.
درکنار این ست به این افراد آموزش داده میشود تا روند و سیر تکاملي آسانسور همراه و هماهنگ گردند و
آموزش سرویس و نگهداری ،نصب آسانسور ،تعمیرات و ...را در رابطه با آن آموزش ببینند و به نصاب حرفه ای
آسانسور ،تعمیرکار آسانسور ،تکنسین آسانسور و همچنین سرویس کار آسانسور تبدیل شوند.
هدف از ساخت این سیموالتور آموزش کامل آسانسور و نصب و راه اندازی آسانسور مي باشد .همچنین باتوجه
به اینکه تعمیرات آسانسور نسبت به نصب اولیه آسانسور پیچیده تر است چرا که به دلیل ازدیاد قطعات موجود
در آسانسور یافتن قطعه معیوب و علت خرابي قطعه معیوب و تعمیر یا تعویض آن در کل سخت تر خواهد بود،
آموزش به همراه این ست ،برای تعمیرکاران و نصابان آسانسور بیشتر مهم مي شود.

قابلیت های محصول

•

قابلیت کارکرد سیموالتور آسانسور با هرتابلوی واقعي آسانسور

•

تنظیم سرعت حرکت کابین آسانسور

•

قابلیت حمل آسان به دلیل وزن کم آن و چرخهای تعبیه شده در زیر سیموالتور

•

تنظیم تمامي پارامتر های مربوط به اینورتر و مشاهده کامل آن روی سیموالتور

•

آموزش کامل خطاهای احتمالي سیستم آسانسور

•

قابلیت راه اندازی آسانسور با انواع فرمان درب کابین

•

دارای سیستم Direct Approachبرای کاهش زمان دور اندازی در سیستم های درایو کنترل سرعت

•
32

قابلیت نصب سیستم سخنگو و موزیکال
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•

سیموالتور آسانسور برای آموزش کارکرد واقعي آسانسور

مجموعه آموزشی سیستم های برق صنعتی
QV-IND.ELC-01
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مجموعه آموزشي برق صنعتي به منظور آموزش سیستم های برق صنعتي بر اساس سر فصل های آموزشي
طراحي و ساخته شده است.
از این مجموعه مي توان جهت تجهیز آزمایشگاه های مدار فرمان ،برق صنعتي  ،راه اندازی و حفاظت ماشین
های الکتریکي و  ...استفاده نمود.
برخي از تجهیزات به کار رفته در این مجموعه آموزشي به شرح ذیل مي باشد:
• انواع کلید کامپکت
• انواع کلید حرارتي
• انواع کلید های مغناطیسي(کنتاکتور ها)
• بي متال
• راه های کنترل سطح و فشار
• انواع تایمر (انالوگ و دیجیتال)
• انواع کانتر
• انواع سنسور های کاربردی در صنعت
• و ...

34

www.qeshmvoltage.com

ضمناً قطعات مجموعه با توجه به نیاز متقاضي قابل تغیر مي باشد.
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مجموعه آموزشی الکترونیک
QV-ARM-01

35

مجموعه آموزشي QV-ARM-01جهت آموزش مباحث آزمایشگاهي ،الکترونیک دیجیتال ،پردازش با
سرعت باال و مدار منطقي طراحي شده است.
از جمله مزایا و نوآوری ها در این ست مي توان به استفاده از امکانات اصلي این میکروکنترلر نظیر
اترنت و ... CANbusاشاره نمود .همچنین در این برد از انواع پروتکل های ارتباطي ،سنسور هاو...

استفاده شده است .طراحي این مجموعه با توجه به نیاز های آموزشي موجود صورت گرفته و تالش
شده است تا کلیه ی مشکالت یادگیری این نوع میکروکنترلر برطرف گردد.
این ست حاوی یک برد که درون کیس شفاف قرار دارد  ،پروگرمر و کابل های مربوطه ،یک  DVDو
همچنین اداپتور مي باشد و هر قسمت از این مجموعه داخل جایگاه مخصوص خود درکیف فلزی جا
سازی شده اند
در این مجموعه ی آموزشي راه اندازی سخت افزاری کلیه ی بلوک ها و ماژول ها صورت گرفته و تنها

ورودی و خروجي های مربوط یه هر بخش به صورت سوکت در همان قسمت قرار داده شده است.
کلیه ی نقشه های مدارات موجود در این ست  ،نحوه ی راه اندازی و ارتباط با میکرو کنترلر و برنامه
های نوشته شده جهت راه اندازی هر بخش در دستور کار توضیح داده شده که به هنگام تحویل
محصول به همراه سیالبس درسي پیشنهادی به مشتری ارائه مي شود.

36
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این سیستم دارای میکروپروسسور پرکاربرد خانواده  ARMمي باشد.

قابلیت های محصول

•

راه اندازی بخش RTC

•

دارای سنسور ( IMUتراشه  ،)MPU9250سنسور دما ،کانکتور شبکه با ای سي DP83848C

•

دارای ماژول بلوتوث ، HC-05پروگرامر ،ST-LINKپورت  USBجهت اتصال به رایانه

•

واسط  USB 2.0به ( UARTتراشهی)FT232RL

•

دارای خروجي (CANbusای سي  ،)TJA1051خروجي  ،RS232خروجي  ،RS485خروجي
UART

•

دارای چهار عدد  ،LEDچهارعدد کلید فشاری و ورودی بخش آنالوگ محافظت شده

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک دیجیتال ،پردازش سیگنال دیجیتال ،اتوماسیون و
کنترل به منظور آموزش انواع طراحي ها و آزمایش ورودی ها و خروجي های مختلف

•

قابلیت آشنایي و آموزش با میکروکنترلرهای  32بیتي

•

قابلیت آشنایي با نحوه کار میکروکنترلر های STM32با انجام پروژه های و کار در آزمایشگاه های
مقدماتي وپیشرفته

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسي ارشد ،کارشناسي و کارداني
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•

دارای میکروکنترلر ،STM32F407VGT6سوکت میکرو  ،SDدارای حافظه ی EEPROM
( ،)AT24C256Cیک عدد BUZZER
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کیف آموزشی الکترونیک
QV-ELC-P.A
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مجموعه آموزشي  QV-ELC-P.Aجهت آموزش مباحث آزمایشگاهي بحث الکترونیک عمومي ،مدار
منطقي و مباني برق طراحي شده است.
از جمله مزایای این ست نیز میتوان به ماژوالر بودن آن اشاره کرد و همچنین این ست به گونه ای

طراحي شده است که بخشي از آن بسته به نیاز مشتری قابل تغییر باشد.این ویژگي این امکان را به
مشتری میدهد تا در صورت ارایه ی ماژول های جدید توسط شرکت ،آن را تهیه ،نصب و به راحتي راه
اندازی نماید.

این ست حاوی دو مدل پروسسور  AVRو  ARMمي باشد.

قابلیت های محصول
•

دارای  16عدد  LEDو  4عدد سون سگمنت

•

دارای LCDکارکتری  2*16و  LCDگرافیکي 64*128

•

دارای استپر موتور و  DCموتور به همراه شفت انکدر

•

دارای سنسور نور و دما و رطوبت و گاز شهری

•

دارای فرستنده و گیرنده بي سیمnrf24l01

•

دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

•

دارای پتانسومتر لگاریتمي
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•

مجهز به پردازنده های  STM32f10XوATMEGA2560

قابلیت های محصول
•

دارای مبدل سریال به USBو RS232و RS485

•

دارای پروگرامر ARMو AVR

•

دارای کلید فشاری و KEYPAD

•

دارای دو عدد برد بورد

•

دارای منبع تغذیه

•

دارای انواع کابل ارتباطي برای اتصال بخش ها به یکدیگر

•

دارای کیفیت عالي قطعات و بردها

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک ،اتوماسیون و کنترل به منظور آموزش انواع
طراحي ها و آزمایش ورودی ها و خروجي های مختلف

•

آشنایي با دونوع میکروپروسسور بسیار پرکاربرد

•

آشنایي با نحوه کاربرد پروسسورها در طرحهای دانشجویي مقدماتي وپیشرفته

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسي و کارداني

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال
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•

آشنایي با انواع ورودی و خروجي رایج قابل ارتباط با میکروپروسسور
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FPGA مجموعه آموزشی
QV-FPGA-01
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مجموعه آموزشي  FPGAجهت آموزش مباحث آزمایشگاهي  ،الکترونیک دیجیتال  ،پردازش سیگنال و
تصویر و مدار منطقي طراحي شده است .از جمله مزایا و نوآوری ها در این ست مي توان به استفاده از یک
ماژول دوربین و سنسور  IMUاشاره کرد که در آزمایشگاه های پردازش سیگنال و تصویر استفاده مي شوند

این ست حاوی یک برد که درون کیس شفاف قرار دارد  ،پروگرمر و کابل های مربوطه ،یک  DVDو
همچنین اداپتور مي باشد و هر قسمت از این مجموعه داخل جایگاه مخصوص خود درکیف فلزی جا سازی
شده اند .

قابلیت های محصول
•

 4مگابیت حافظهی ( SRAMتراشهی )IS61WV5128BLL

•

واسط  USB 2.0به ( UARTتراشهی )PL2303HA Updated version chip

•

حافظهی  Flashبا ظرفیت Mbit64جهت ذخیره برنامهی FPGA

•

مبدل آنالوگ به دیجیتال سریال (تراشه )TLC549

•

سنسور ( IMUتراشه )MPU9250

•

دارای ماژول دوربین (سری )OV

•

پورت  PS2جهت اتصال کیبورد یا موس
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•

تراشهی Xilinx Spartan6-LX9

قابلیت های محصول
•

پورت  USBجهت اتصال به رایانه

•

پورت  VGAجهت نمایش تصویر بر روی مانیتور ()16-bit true color of RGB565 mode

•

چهار عدد 7SEGMENT

•

چهار عدد LED

•

چهارعدد کلید فشاری

•

اسیالتور 50MHZ

•

یک عدد BUZZER

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک دیجیتال ،پردازش سیگنال دیجیتال ،پردازش تصویر ،

•

آشنایي و آموزش با FPGA

•

آشنایي با نحوه کار FPGAبا انجام پروژه های و کار در آزمایشگاه های مقدماتي وپیشرفته

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسي ارشد ،کارشناسي و کارداني)
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اتوماسیون و کنترل به منظور آموزش انواع طراحي ها و آزمایش ورودی ها و خروجي های مختلف

مجموعه آموزشی پردازش تصویر
QV-IP-02
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قابلیت های مجموعه

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های بینایي ماشین و یادگیری ماشین

•

قابلیت استفاده از الگوریتم های موجود برای استفاده در پروژه های صنعتي و تجاری

•

آشنایي با محیط لینوکس

•

مجهز به پردازنده  4( Quad-core ARM Cortex-A53هسته ای با فرکانس  1.2گیگاهرتز)

•

 1گیگابایت رم

•

نمایشگر LED

•

کیبرد و موس بي سیم

•

2عدد پورت USB

•

پورت  LANجهت اتصال به شبکه

•

دارای خروجي RS232

•

دارای  wifiجهت ارتباط بي سیم

•

دارای ورودی و خروجي بافر شده
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•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه پردازش تصویر به منظور یادگیری دانشجویان از امکانات به روز دنیا
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کیف آموزشی الکترونیک
QV-PIC-AVR-01
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مجموعه آموزشي  QV-PIC-AVR-01جهت آموزش مباحث آزمایشگاهي بحث الکترونیک عمومي ،مدار
منطقي و مباني برق طراحي شده است .این سیستم دارای دو مدل پرکاربرد از میکروکنترلر های خانواده
ی AVRو PICمي باشد .در این مجموعه ی آموزشي راه اندازی سخت افزاریه کلیه ی بلوک ها و ماژول ها

صورت گرفته و تنها ورودی و خروجي های مربوط یه هر بخش به صورت سوکت در همان قسمت قرار داده
شده است .این مجموعه دارای پروگرامر  usbمجزا برای هر دو میکروکنترلر مي باشد که مي توان با
استفاده از انواع لب تاپ ها و رایانه های شخصي پردازنده ی مورد نظر را برنامه ریزی نمود.

کلیه ی نقشه های مدارات موجود در این ست  ،نحوه ی راه اندازی و ارتباط با میکرو کنترلر و برنامه های
نوشته شده جهت راه اندازی هر بخش در دستور کار توضیح داده شده که به هنگام تحویل محصول به همراه
سیالبس درسي پیشنهادی به مشتری ارائه مي شود.

•

مجهز به پردازنده هایATMEGA32A ,PIC16F877A

•

دارای 8عدد  LEDو سون سگمنت 4رقمي

•

دارای LCDکارکتری  2*16و  LCDگرافیکي 64*128

•

دارای استپر موتور و  DCموتور و سروو موتور

•

دارای سنسور نور و دما

47

دارای سنسور فاصله سنج  IRو سنسور فاصله سنج آلتراسونیک

•
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قابلیت های محصول

قابلیت های محصول

•

 8عدد کلید فشاری 8-عدد کلید کشویي-کیبورد 4*4

•

دارای ولوم جهت تغییر ولتاژ ورودی آنالوگ

•

دارای مبدل سریال به USBو RS232و RS485

•

دارای پروگرامر AVRو PICو دو عدد برد بورد

•

دارای دارای انواع کابل ارتباطي برای اتصال بخش ها به یکدیگر

•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای الکترونیک ،اتوماسیون و کنترل به منظور آموزش انواع
طراحي ها و آزمایش ورودی ها و خروجي های مختلف

•

آشنایي با انواع ورودی و خروجي رایج قابل ارتباط با میکروپروسسور

•

آشنایي با دونوع میکروپروسسور بسیار پرکاربرد

•

آشنایي با نحوه کاربرد پروسسورها در طرحهای دانشجویي مقدماتي وپیشرفته

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسي و کارداني

•

استفاده از تجهیزات با کیفیت باال

•

دارای کیف آلومینیومي محکم قفل دار

•

دارای برد یک تکه برای سهولت در انجام آزمایشات و کاهش احتمال قطعي سیم بندی ها و
خرابي لحیم کاری های برد پس از استفاده طوالني مدت دانشجویان
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•

دارای ماژول بلوتوث جهت ارتباط با سایر دستگاه های خارجي

سنسور سنجش زوایا و حرکت  9درجه آزادی
QV-S.IMU-01
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این ماژول عموماً از سنسورهای مختلف نظیر ژایروسکوپ ،شتاب سنج ،قطب نمای دیجیتال ،سنسور
فشار بارومتریک و ...تشکیل شده اند.
این سنسور در کنار اتصال به یک ماژول موقعیت یاب ماهواره ای ( )GPSهر آنچه را که برای جهت
یابي در کنترل هوشمند و خودکار ،سیستم های آتوپایلوت یا آتولندینگ ،ساخت یک هواپیمای مدل و
یا سایر ربات های پرنده بدون سرنشین خودکار نیاز دارید در اختیار شما قرار مي دهد.
با استفاده از داده های قطب نمای دیجیتال ،مي توانید جهت های جغرافیایي را معین نمایید ،با
استفاده از شتاب سنج میزان سرعت و شتاب را اندازه گیری کنید ،سنسور زاویه سنج روی برد ،زاویه را
در سه محور مشخص مي نمایند و در نهایت فشارسنج نصب شده بر روی برد در اصل مي تواند به
صورت یک ارتفاع سنج عمل نموده و میزان ارتفاع را به شما اعالم کند.
سنسور QV-S.IMU-01یک سنسور سنجش زاویه و حرکت با قابلیت های ویژه مي باشد .در این
سنسور با ترکیب و پردازش اطالعات دریافتي از سنسورهای ژیروسکوپ ،شتابسنج و سنسور مگنتومتر،
بطور همزمان یا  Real Timeبا استفاده از محاسبات زوایای چهارگان  Quaternionیا زوایای اویلر
مؤلفه های  Attitudeو  Headinggمحاسبه مي شود .
این  AHRSقادر است مؤلفه ها و مشخصه های حرکتي را تا  300بار در ثانیه محاسبه و بروزرساني
نماید .در این  AHRSقابلیت اتصال به  GPSخارجي فراهم شده تا در کنار مؤلفه های  Attitudeو
Headingاطالعات مربوط به موقعیت مکاني ،سرعت ،شتاب و سرعت برداری را در اختیار کاربر قرار
دهد .این ماژول اینترفیس های مختلفي برای ارتباط با سیستم میزبان و تبادل اطالعات پشتیباني شده
است .با استفاده از رابط  ، CANBusرابط  USB 2.0و رابط سریال آسنکرون مي توانید اطالعات
خروجي را دریافت و دستورات کنترلي را برای واحد  AHRSارسال نمایید.
سنسور QV-S.IMU-01برای راه اندازی و کاربری آسان طراحي و تولید شده است .قاب پالستیکي
مدارات داخلي و قطعات حساس الکترونیکي را محافظت مي کند .کانکتورها ارتباط آسان با سنسور را
بدون نیاز به لحیم کاری فراهم مي نماید.

قابلیت های محصول

•

محاسبهموقعیتمکانيدریافتشدهتوسط GPSبرحسبمتر)درصورتاتصال)GPS

•

کالیبراسیوناتوماتیکبایاسژیروسکوپ(شروعبافرمانکاربر)

•

قابلیتتنظیمسرعتارتباطسریال(تا 115200بیتبرثانیه)

•

داراینرمافزار PCبراینمایشبصریاطالعات،کالیبراسیونوپیکربندیAHRS

•

دارایخروجيUSB

•

دارایخروجيسریالجهتاتصالبهGPS

•

دارایخروجي CANbus

•

سرعتداخليبروزرسانياطالعات300هرتز

•

دقتدرزوایای pitchو Rollباالتراز 2درجه

•

دقتباالتراز 5درجهدرمحاسبهزاویهyaw

•

ولتاژورودی+5ولت،ولتاژپایهها 3.3ولت(باقابلیتتحملولتاژ 5ولت)

•

قابلیتمحاسبهسرعتزاویهایتاماکزیمم ±2000درجهدرثانیه

•

قابلیتمحاسبهشتابتاماکزیممg±2

www.qeshmvoltage.com

51

•

قابلیتاتصالبه GPSوتجزیهاطالعات
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(IIoT industrial internet of things) مجموعه آموزشی
QV-IIoT-STAND-A
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اینترنت اشیا یکي از زمینههایي است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست .هدف اصلي آن،
اتصال همه اشیا به شبکهی اینترنت به منظور کنترل کردن یا مانیتور کردن اطالعات آنهاست .
محصول جدید شرکت قشم ولتاژ که برای آموزش اینترنت اشیا در صنعت ( IIOT) industrial
internet of thingsطراحي شده است .دارای برد رزبری که وظیفه ی آن ارتباط با سرور است ،
سیستم عامل این برد windos 10 iotمحصولي از شرکت مایکروسافت بوده که برای پیاده
سازی سیستم های iotبر روی تجهیزات  ،طراحي شده است.
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این محصول دارای دو کنترلر S7-1200و S7-1500
بوده که با برنامه ی ویژوال استدیو و زبان asb.net
برنامه ریزی شده که از این طریق مي توان با مراجعه
www.qeshmvoltageiot.comاطالعات
سایت
موجود در کنترلر ها را قرائت و یا پارامتر هایي مورد نیاز
را بر روی حافظه های این کنترلر ها نوشت.
مقادبر خوانده شده عبارت است از :ورودی های دیجیتال
و انالوگ کنترلر ها  ،فرمان روشن و خاموش به خروجي
های دیجیتال و هم چنین خواندن و نوشتن بر روی
تمامي حافظه های کنترلر از قابلیت های این مجموعه
آموزشي محسوب مي شود.
برروی این محصول یک HMI 14اینچ تعبیه شده که
بوسیله آن مي توان بدون نیاز به اینترنت عملیات
مانیتورینگ و تغییر حافظه های کنترلرها را انجام داد.
در این مجموعه از استپ موتور هم استفاده که برای را اندازی و آموزش MOTIONکنترلرها مي
توان از آن بهره برد.

قابلیت های محصول

•
•
•
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاههای رشته های الکترونیک  ،کنترل و برق قدرت بمنظور آموزش
سیستم های اتوماسیون و طرز ارتباط آن با دیگر تجهیزات
قابلیت استفاده در آزمایشگاههای رشته های کامپیوتر IT ،بمنظور آشنایي با تجهیزات صنعتي
و برنامه نویسي در محیط ویژوال و همچنین برنامه نویسي بردهای رزبری و ارتباط آنها با
کنترلرهای صنعتي
قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد
آشنایي با کنترلر های MOTION

مشخصات محصول
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

جنس قطعات:آلمینیوم و پالستیک
وزن 25:کیلو گرم
ابعاد :عرض  57cmارتفاع  62cmعمق 23cm
هاب سویچ 4کاناله TPlink
کنترلرهای  S7-1200و  S7-1500و K2 KINCO
HMI 7 inch KINCO
استپ موتور KINCO
Raspberry Pi 3 Model B
سنسور PT100
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کیت آموزشی بلندگوی دستی
QV-MIC-KIT
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این مدار یک آمپلي فایر صوتي با قدرت متوسط و کیفیت عالي است با صحبت کردن در یک
میکروفن و اتصال کیت به یک بلندگوی شیپوری میتوانید صدای خود را در یک محیط پخش کنید.
در درون گوش آدمي پرده بسیار نازکي به نام پرده صماخ وجود دارد ،هنگامي که این پرده مرتعش
ميشود ،مغز انسان این لرزشها را بصورت صوت تفسیر خواهد کرد .یکي از عمدهترین عواملي که
باعث تحریک و مرتعش شدن این پرده ميشود ،تغیرات فشار هوایي است که با آن برخورد ميکند.
همانطور که گفته شد ،بلندگو عمل عکس یک میکروفون را انجام ميدهد و سیگنالهای الکتریکي را
به صوت تبدیل ميکند.
هنگامي که جریان الکتریکي از طریق سیمهای سیمپیچ بلندگو عبور ميکند ،باعث بوجود آمدن
میدان مغناطیسي ميگردد که در اثر مجاورت با آهنربای بلندگو ،باعث باالرفتن یا پایین آمدن
هسته مرکزی و درپوش محافظ شده و در نتیجه کاغذ دیافراگم را به داخل کشیده یا به خارج فشار
خواهد داد .در اثر حرکت سریع این هسته و تغیرات پیوسته جریان الکتریسیته در داخل سیمپیچ،
کاغذ دیافراگم بصورت پیوسته نوسان خواهد کرد که خود باعث تولید صوت خواهد شد.
لیست تجهیزات
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Industry 4.0

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