دپارتمان انرژی های خورشیدی
با تکنولوژی Industry 4.0
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تابلوی آموزشی برق خورشیدی
QV-SOLAR-DC-T
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قابلیت ها
•

قابلیت استفاده در آزمایشگاه های الکترونیک ،مدارهای الکتریکی ،انرژی نو ،سوالر و  ...به منظور
آموزش تجهیزات سوالر و الکترونیک که در فرآیندهای صنعتی و پژوهشی کاربری زیادی دارند.

•

آزمایش تاثیر زاویه تابش بر توان خروجی ماژول های فتوولتائیک

•

آزمایش ثبت ولتاژ و جریان و توان در قسمت های مختلف سیستم

•

آشنایی با نحوه کاربرد قطعات مذکور در اتوماسیون صنعتی

•

آزمایش ثبت دمای ماژول های فتوولتائیک

•

دارای شبیه ساز تابش خورشید

•

دارای صفحه مگنتی بسیار قوی جهت اتصال باکس ها به دستگاه برای هر آزمایش

•

آموزش سری /موازی کردن ماژول های فتوولتائیک و باطری ها

•

قابلیت تعریف پروژه های مختلف در مقطع کارشناسی و کاردانی

•

امکان تغییر زاویه پنل ها(در یک سری زوایای تعیین شده)

•

قابل تنظیم بودن شدت تابش پروژکتورها

•

دارای  LUX METERجهت اندازه گیری میزان تابش پروژکتور و مقایسه با تابش خورشید

•

قابلیت راه اندازی سیستم  12Vو 24V

•

دارای باکس حاوی کشو برای قرار دادن تجهیزات اضافی
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•

آزمایش تاخیر سایه در حالت های مختلف

مجموعه آموزشی جست و جوگر انرژی خورشیدی دو محوره
QV-SUN-2AX
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ست آموزشی جست و جوگر خورشید دو محوره یک نوع شبیه ساز برای نیروگاه های خورشیدی با
قابلیت جست و جوی خورشید در دو محور است که قابلیت آموزش و کار با یک سیستم Sun
 Trackingواقعی را در اختیار کاربر می گذارد.
به جهت قابل حمل بودن ست ،تشخیص نقطه ای که بیشترین نور را دریافت می کند ،از طریق سنسور
صورت می گیرد ،ولی با استفاده از سیستم کنترل و  HMIکه جهت مانیتورینگ در این ست قرار داده
شده است ،کاربر می تواند با استفاده از روش های مختلف مانند برنامه ریزی جهت حرکت خودکار را نیز
در این ست پیاده سازی نماید؛ که در این سیستم از دو محور برای شبیه سازی استفاده شده است که
قابلیت شبیه سازی حرکت شبانه روزی و فصلی نور خورشید را دارا است.

قابلیت ها
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•
•
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•
•
•

قابل حمل
قابلیت سیستم کنترل بر مبنای KINCO PLC
قابلیت مانیتورینگ با استفاده از KINCO HMI
قابلیت جستجوی دو محوره خورشید
قابلیت ذخیره انرژی در داخل باتری
دارای شارژکنترلر ،پنل ده وات ،موتور DCو..
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)Sun Tracking(مجموعه آموزشی خورشیدی
QVS-SNT

7

ست آموزشی جست و جوگر خورشید یک محوره یک نوع شبیه ساز برای نیروگاه های خورشیدی با
قابلیت جست و جوی خورشید در یک محور است که قابلیت آموزش و کار با یک سیستم Sun
 Trackingواقعی را در اختیار کاربر می گذارد.
به جهت قابل حمل بودن ست ،تشخیص نقطه ای که بیشترین نور را دریافت می کند ،از طریق سنسور
صورت می گیرد ،ولی با استفاده از سیستم کنترل و  HMIکه جهت مانیتورینگ در این ست قرار داده
شده است ،کاربر می تواند با استفاده از روش های مختلف مانند برنامه ریزی جهت حرکت خودکار را نیز
در این ست پیاده سازی نماید؛ که در این سیستم از دو محور برای شبیه سازی استفاده شده است که
قابلیت شبیه سازی حرکت شبانه روزی و فصلی نور خورشید را دارا است.
به دلیل استقبال از این دستگاه ،مدل دومحوره که کامل شده و ارتقا یافته این ورژن بود ،نیز تولید شده
است.

•
•
•
•
•
•
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قابل حمل
قابلیت سیستم کنترل بر مبنای KINCO PLC
قابلیت مانیتورینگ با استفاده از KINCO HMI
قابلیت جستجوی دو محوره خورشید
قابلیت ذخیره انرژی در داخل باتری
دارای شارژکنترلر ،پنل ده وات ،موتور DCو..
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قابلیت ها
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Power Case مجموعه آموزشی خورشیدی
QVS-PWC
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قشم ولتاژ اولین و تنها شرکت در ایران که مجموعه های آموزشی در زمینه انرژیهای نو را در کنار

کالس های آموزشی ارائه نموده است .یکی از پرفروشترین دستگاه های این دپارتمان ،مجموعه
آموزشی پاورکیس می باشد.
این پکیج برق خورشیدی ،یک ست آموزشی قابل حمل است که می تواند به وسیله ی اساتید و

دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک مورد استفاده قرار بگیرد .ست
آموزشی برق خورشیدی با قابلیت حمل آسان ،شبیه سازی برق  DCو  ،ACقطعات آهنربایی قابل
مونتاژ و دمونتاژ نمودن و امکان تغییر محل قرار گرفتن قطعات به صورت دلخواه و قابلیت ماژوالریتی
و سیم بندی توسط دانشجویان و بسیاری مزیت های دیگر ،یک دستگاه مفید برای آموزش انرژی نو
در مقطع مقدماتی محسوب می شود.
پنل سوالر این دستگاه ده وات بوده و مجموعه دارای مصرف کننده ( DCالمپ  ،)LEDبیزر،

مهتابی) ،سنسور موشن ،شارژ کنترلر و ...است.
این مجموعه آموزشی همچون سایر محصوالت قشم ولتاژ حاوی یک منوال کاربری آموزشی کامل
می باشد.
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پروژکتور (برای ایجاد نور مصنوعی در صورت نبود خورشید) ،اینورتر ،مصرف کننده ( ACالمپ
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VFD SOLAR مجموعه آموزشی
QV-SOLAR-VFD
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پکیج ست آموزشی درایو خورشیدی ،یک ست آموزشی ایستاده قابل حمل است که می تواند به
وسیله ی اساتید و دانشجویان جهت آشنایی با اساس سیستم های برق فتوولتائیک جهت راه اندازی

اینورتر مخصوص سوالر مورد استفاده قرار بگیرد.
این مجموعه دارای قابلیت هایی نظیر حمل آسان ،راه اندازی مدار برق  DCو راه اندازی پمپ سه فاز
 ،ACو شبیه ساز یک مزرعه جهت آبیاری هوشمند می باشد.

این سیموالتور آموزشی دارای ده عدد پنل سوالر  150واتی می باشد تا بطور کامل و بدون نیاز به برق
شهری ،توان الکتروموتور برای آبیاری هوشمند مزرعه تامین گردد.
در کنار آموزش انرژی سوالر در مقیاس صنعتی ،آموزش کار با اینورتر ،موتور  ACسه فاز ،اینورتر

خورشیدی HMI ،و ...نیز در این مجموعه وجود دارند.

که مایل به استفاده از انرژی سوالر برای تامین بخشی یا کل انرژی موردنیازشان هستند ،کار با این
این ست توصیه می شود.
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برای اموزش نحوه کار (راه اندازی ،تعمیر ،سرویس و )...در مزارع ،خانه ها و مجتمع های اداری تجاری

www.qeshmvoltage.com

ربات سوالر هوشمند
QV-SR-01
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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.
ربات خورشیدی QV-SRرباتی است که انرژی خود را کامال از محیط تامین کرده و در عین حال در

صورت نبود انرژی خورشیدی ،با باتری قوی خود میتواند انرژی را بصورت برق شهری دریافت کند.
تمامی قسمت های این ربات قابلیت کنترل با رایانه های شخصی را داشته و به صورت انالین میتوان
به ان دستورات را ارسال و دریافت نمود  ،این موضوع به این معناست که این ربات قابلیت کنترل با

نرم افزار های کاربردی پردازشی LABVIEWو دیگر نرم افزار های متعارف را نیز دارا می باشد.
آموزش برنامه نویسی و نرم افزارهایی مانند C ،C++ ،MATLAB ،LABVIEWو C#و آموزش
انرژی خورشیدی و ...از دیگر قابلیت های این ربات است.
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نام تجهيزات
دارای دوربین و قابلیت پردازش تصویر
دارای بدنه سبک و بسیار قوی ساخته شده با پرینتر سه بعدی
دارای کاربری آسان
قابلیت آموزش پروسسورهای حرفه ای به روز (قابل انتخاب برای مشتری)
دارای منوآل کاربری مفصل

قابلیت های محصول

•

دارای دوربین برای ارسال آنالین تصاویر گرفته شده

•

دارای سنسور مجاورتی برای عدم برخورد به موانع

•

دارای ماژول فرستنده و گیرنده اطالعات بی سیم

•

قابلیت استفاده از باتری برای زمانی که خورشید در دسترس نیست

•

دارای تعدادی پنل خورشیدی برای دریافت انرژی برای حرکت در مسیر

•

قابلیت ارتقا و CUSTOMIZE

•

قابلیت تغییر نوع برد اصلی به سایر بردهای رایج

•

قابلیت افزودن برد نوع دوم برای آموزش گسترده تر دانشجویان

•

مناسب برای تحصیالت تکمیلی و پژوهشگاه ها

•

دارای سیالبس درسی و منوآل
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•

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

Industry 4.0

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