


توانمندی و زمینه های فعالیت

شــــرکت دانــــش بنیــــان تجهیــزات ابــــزار آزمــــا در ســــال 1387 تأســیس گردیــــد و هــم اکنــــون یکــی از 

معتبرتریــــن شــــرکت های طــــراح و تولیدکننـــده تجهیـــزات آموزشـی-آزمایشـــگاهی، شـــبیه سـازهـــا و تجهیـــزات 

صنعتـــی سفارشـــی حـــوزه بـــرق و الکترونیـــک مـی باشـــد. تجهیـــز بیـــش از  60 دانشـــگاه و مرکـز آموزشـــی معتبـر و 

ــمی  ــهید هاش ــگاه گاز ش ــت، پاالیش ــم و صنع ــگاه عل ــریف، دانش ــی ش ــگاه صنعت ــون دانش ــی چ ــزرگ صنعتـ ــز بـ مراکـ

نــژاد، شــرکت بهــره بــرداری قطــار شــهری مشــهد و ... توســـط ایـــن شـــرکت صـــورت پذیرفتـــه اســـت. ایـــن شـــرکت 

بـــا بهـــره گیـــری از متخصصـــان حـــوزه بـــرق و الکترونیـــک در حـوزه هـــای طراحی و ساخت ذیل فعالیـــت مـی نمایـــد:

1- تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی

2- تجهیزات تست، تشخیص عیب و کنترل کیفیت

3- تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

4- طراحی و ساخت برد الکترونیکی و تابلو برق صنعتی

)PCB( 5- تولید بردهای مدار چاپی

این شـــرکت مفتخـــر بـه دریافـــت عناویـن و جوایـز متعـــددی در سـطح ملـی و منطقـه ای، از جملـــه کسـب عنـوان دانـش 

بنیـان، واحـد فنـاور پـارک علـم و فنـاوری، کارآفریـن برتـر دانشـگاهی و برگزیـده جشـنواره ملـی علـم تـا عمـل مـی باشـد.
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آزمایشگاه های سیستم های قدرت
Power Systems Labs



آزمایشگاه سیستم های قدرت

ــد،  ــامل تولی ــدرت ش ــتم های ق ــم سیس ــی مفاهی ــوزش عمل ــت آم ــده، جه ــتگاه های آموزن ــری دس ــن س ای

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــرفته طراح ــی و پیش ــه، تکمیل ــطوح پای ــی در س ــوان الکتریک ــع ت ــال و توزی انتق

طراحــی دســتگاه بــه صــورت کامــًا مــاژوالر انجــام گرفتــه و مــدل π خطــوط انتقــال، پســت بــرق، ژنراتــور 

ــکان  ــرفته ام ــطوح پیش ــند. در س ــا می باش ــن ماژول ه ــی از ای ــی برخ ــی خط ــای الکتریک ــنکرون و باره س

کنتــرل شــبکه از طریــق ادوات FACTs و حفاظــت شــبکه فراهــم شــده اســت. امــکان مانیتورینــگ و کنتــرل 

ــای پیشــرفته  ــه روش SCADA در مدل ه ــا و ب ــه روش ســنتی  )Conventional( در همــه ی مدل ه شــبکه ب

فراهــم شــده اســت.  
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ســه نــوع خــط انتقــال کوتــاه، متوســط و بلنــد بــر مبنــای مقادیــر 
واقعــی موجــود در شــبکه بــرق ایــران، مدل ســازی گردیــده اســت. 
مــدل مــورد اســتفاده از نــوع π بــوده و مقیــاس ولتــاژ و جریــان خط 
مــدل شــده یــک هــزارم و مقیــاس تــوان یــک میلیونــم می باشــد. 
در دســتور کار ویــژه ی دســتگاه، بررســی پدیده هــای مختلفــی کــه 

در خــط انتقــال روی می دهــد، در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

ــه فاز،  ــر س ــتفاده از اینورت ــا اس ــرق ب ــروگاه ب ــاز نی ــبیه س ش

موتــور ســه فاز و ژنراتــور ســنکرون   طراحــی شــده اســت. بــرای 

تنظیــم فرکانــس خروجــی ژنراتــور ســنکرون، ســرعت چرخــش 

ــم  ــور تنظی ــور و ژنرات ــده ی موت ــل ش ــم کوپ ــه ه ــه ب مجموع

ــه  ــور ب ــی ژنرات ــو تزریق ــوان راکتی ــم ت ــت تنظی ــود. جه می ش

ــتفاده شــده اســت. ــک اس ــان تحری ــر جری ــز از تغیی شــبکه نی

ــرل  ــگ و کنت ــر مانیتورین ــاوه ب ــتگاه ع ــرفته دس ــطوح پیش در س

ســنتی و محلــی، امــکان مانیتورینــگ و کنتــرل مرکــزی و از راه دور 

ــرم افــزار SCADA AZMA فراهــم می باشــد. کنتــرل  ــر ن مبتنــی ب

ــخه ی  ــوط در نس ــای مرب ــوج ه ــکل م ــاهده ش ــذرا و مش ــت گ حال

ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مبتنــی بــر واحــد اندازه گیــری فــازور 

ــام  ــل انج ــزار PMU AZMA قاب ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس )PMU( و ب

اســت.
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قابلیت ها:
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون

• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی

• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• امکان اندازه گیری زاویه و ضریب قدرت در خط انتقال

• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

مشخصات:
 π 1( خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنای مدل

2( پست برق با قابلیت مانیتورینگ
3( شبیه ساز ژنراتور سنکرون

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5( خازن جبران ساز سری

6( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
7( اندازه گیر ولتاژ، جریان و توان

8( مولتی متر
9( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها

10( اتو ترانس سه فاز با خروجی AC و DC متغیر
11( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون
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)PSA-100( 1 آموزنده بررسی سیستم های قدرت

آزمایشگاه سیستم های قدرت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها:
• پیاده سازی شبکه های قدرت
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون

• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی

• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت

• کنترل ولتاژ شبکه
• امکان اندازه گیری زاویه قدرت در خط انتقال

• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

مشخصات:
 π 1( خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند بر مبنای مدل

2( پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل
3( شبیه ساز نیروگاه برق

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5( خازن جبران ساز سری
6( خازن جبران ساز موازی

7( تجهیزات اندازه گیری متنوع
8( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی

9( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها
10( اتو ترانس سه فاز

11( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

)PSA-101( آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل پایه
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قابلیت ها:
• اندازه گیری و مشاهده همه  پارامترهای  شبکه  به  کمک نرم افزار 

• شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه قدرت
• کنترل از راه دور تجهیزات شبکه

• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال

•  بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی

• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت

• کنترل ولتاژ شبکه
• پیاده سازی آرایش های مختلف شبکه های قدرت

• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

)PSA-102( آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل تکمیلی
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نمونه ای از ساختار سیستم اسکادا

مشخصات:
 π 1( خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنای مدل

2( پست برق با قابلیت مانیتورینگ و کنترل دستی نرم افزاری
4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف و خازن

5( خازن جبران ساز سری
6( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی

و   SCADA AZMA افزار  نرم  طریق  از  کنترل  و  مانیتورینگ   )7
تجهیزات اندازه گیری

8( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها
DC و AC 9( منبع تغذیه متغیر

10( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

آزمایشگاه سیستم های قدرت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها:
• کنترل ولتاژ شبکه

• پیاده سازی شبکه های قدرت
• اندازه گیری نرم افزاری همه پارامترهای حالت دائمی 

• اندازه گیری نرم افزاری پارامترهای حالت گذرا شامل دامنه و فاز
PMU شبیه سازی نسل آینده مراکز دیسپاچینگ بر مبنای •

• امکان اندازه گیری و مشاهده همه پارامترهای محلی شبکه قدرت 
در پست های برق شبیه سازی شده 

• شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه برق
• بررسی رفتار ژنراتور سنکرون

• تحلیل مشخصات خطوط انتقال
•  بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان

• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری

• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

مشخصات:
 π 1( مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند برمبنای مدل

2( پست برق با قابلیت مانیتورینگ محلی و از راه دور و کنترل محلی
3( شبیه ساز نیروگاه برق

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف و خازن
5( خازن جبران ساز سری

6( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
7( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها

DC و AC 8( منبع تغذیه متغیر
9( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

)PSA-103( آموزنده بررسی سیستم های قدرت، مدل پیشرفته
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قابلیت ها:
• بررسی مدل H پست برق

• بررسی خطوط انتقال متوسط و بلند 
• بررسی خطوط انتقال موازی جهت تقسیم بار 

• امپدانس مدل خط بی نهایت
• فیوزهای محافظ خطوط انتقال

• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی
• مطالعه رفتار خط در پرباری و جبران سازی سری

• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت 
• امکان اندازه گیری زاویه قدرت در خط انتقال 

• انواع بارهای خطی و غیر خطی شامل مقاومتی، سلفی، خازنی و یکسو 
ساز دیودی 

• امکان افزودن ژنراتور سنکرون به شبکه
• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

مشخصات:
1( پست برق با مدار شکن و سکسیونرهای مربوطه 

2( مولتی فانکشن مترهای سه فاز 
π 3( خطوط انتقال با مدل متمرکز نوع
4( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژ

5( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی 
6( خازن های جبران ساز سری و موازی

7( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

)PSA-104( آموزنده جامع بررسی سیستم های قدرت
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آزمایشگاه سیستم های قدرت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها:
• تحلیل مشخصات خطوط انتقال قدرت

• جبران سازی خطوط در بار سلفی با استفاده از خازن موازی
• مطالعه رفتار خط در کم باری و پدیده فرانتی

• مطالعه رفتار خط در پر باری و جبران ساز سری
• تحلیل پخش بار و روابط توان در خطوط انتقال قدرت

• امکان بررسی شبکه در حالت عدم تعادل

مشخصات:
1( مدل های خطوط انتقال متوسط و بلند

2( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
3( خازن های جبران ساز سری و موازی

4( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
5( مولتی فانکشن متر سه فاز 

6( انواع فیوز محافظ
6( مولتی متر

7( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و مقیاس توان یک به میلیون

)PSA-105( آموزنده تحلیل سیستم های انرژی
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Power systems Lab

Abzarazma Instrument



Synchronization Unit

واحد سنکرون ساز

Infinite Bus

باس بی نهایت

3 - Phase Inverter

اینورتر سه فازاینورتر سه فاز

3 -Phase AutoTransformer

اتو ترانسفورماتور سه فاز
 این ماژول جهت تنظیم پیوسته ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری سه فاز به همراه سیم نول 

• خروجی متغیر 0 تا 120 درصد
 2kVA 400 خط توانV 0 تا AC ولتاژ •

270V 0 تا DC ولتاژ •

این ماژول جهت سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• سه فاز 
• کلید سنکرون سازی سه فاز

• سه چراغ سیگنال رشته ای 400V جهت تنظیم ترتیب فازها

این ماژول مدل باس بی نهایت شبکه برق می باشد.
مشخصات:

   50Hz ،380V ولتاژ تغذیه سه فاز •
    30mA فیوز محافظ جان •

 6C سه عدد فیوز مینیاتوری تکفاز •
• سه عدد چراغ سیگنال    

3A سه عدد فیوز شیشه ای •

ایــن مــاژول جهــت کنتــرل دور موتــور القایــی گرداننــده ژنراتــور ســنکرون و تنظیــم فرکانــس 
خروجــی ژنراتــور اســتفاده می شــود.

مشخصات:
       220V ولتاژ خط ســه فاز متغیر از 0 تا •

                 70Hz فرکانــس کاری متغیر از 0 تا •
• نمایشگر کمیت های خروجی

• توان یک اسب بخار

PS - 01

PS - 10

PS - 11

PS - 12
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مشخصات
ماژول ها



این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... مورد استفاده می باشد.
مشخصات:

   DC و AC قابلیت اندازه گیری ولتاژ •
DC و AC قابلیت اندازه گیری جریان •

• قابلیت اندازه گیری مقاومت

ترانسفورماتور سه فاز
ترانســفورماتور ســه فاز بــا نســبت تبدیــل 380/190/190 ولــت امــکان اســتفاده از آرایش هــای 

مختلــف ســتاره، مثلــث و زیگــزاگ را فراهــم مــی ســازد.
مشخصات:

950VA توان ظاهری •
190 V 380 و دو ولتاژ ثانویه V ولتاژ اولیه •

Phasor Measurement Unit

واحد اندازه گیر فازورواحد اندازه گیر فازور
جهــت اندازه گیــری اختــاف فــاز دو ولتــاژ متفــاوت و اندازه گیــری زاویــه قــدرت در یــک خــط 

انتقــال مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
مشخصات:

• فرکانس کاری: 50 هرتز       
• قابلیت اندازه گیری اختاف فاز پیش فاز  و  پس  فاز
• محاسبه اختاف فاز نسبت به ولتاژ  مرجع  انتخابی

• نمایشگر اختاف فاز ولتاژها               • ولتاژ اندازه گیری حداکثر: 220 ولت

3 -Phase Multifunction Meter

مولتی فانکشن متر سه فازمولتی فانکشن متر سه فاز
این مــاژول جهت اندازه گیری پارامترهای شــبکه از قبیل ولتاژ، جریان، انــواع توان، ضریب توان، 

اختاف فاز ولتاژ و جریان، فرکانس و... مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• قابلیت اندازه گیری کمیت های سه فاز به همراه سیم نول
• قابلیت اندازه گیری ضریب توان های پیشفاز و پسفاز 

5A  ،400V ولتاژ و جریان اندازه گیری •
60Hz 40 تاHz فرکانس اندازه گیری •

Multimeter

مولتی متر

PS - 13

PS - 31

PS - 32 
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PS - 30

مشخصات
ماژول ها

3 -Phase Transformer



Resistive Load

بار مقاومتیبار مقاومتی
این ماژول، به عنوان بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه 

 مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• 9 بار مقاومتی 220 ولت 40 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول

بار خازنیبار خازنی

بار سلفی

بار خازنی و تولید کننده توان راکتیو در شبکه توزیع و انتقال می باشد.
مشخصات:

• 9 عدد خازن5µF )سه خازن برای هر فاز(
220V ولتاژ نامی •

ــورد  ــده فرانتــی م ــران پدی ــاری و جب ــی ب ــه منظــور جبرانســازی خــط در ب ــوازی ب ــور م راکت
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق اس

مشخصات:
 220V4/18 و H سه راکتور موازی •

Capacitive Load

Shunt Reactor

Inductive Load

ماژول بار سلفی پله ای است که جهت مدل سازی مصرف توان راکتیو در شبکه برق طراحی شده 
است.

مشخصات:
• جریان حداکثر 1 آمپر

• استفاده معمول به صورت سری با بار مقاومتی
• مقادیر H ،0/58 H 1/16 و H 1/74 برای سه فاز مختلف

راکتور موازی

PS - 40

PS - 41

PS - 42

PS - 43
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مشخصات
ماژول ها



PMU Interface

PMU  رابط
ایــن مــاژول جهــت مانیتورینــگ و کنتــرل حالــت گــذرا و دائمــی شــبکه مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد. مدارهــای واســط جهــت ارتبــاط بیــن اجــزای شــبکه بــا نرم افــزار PMU AZMA در 

ایــن مــاژول تعبیــه شــده اســت.
مشخصات:

• 9 کانال ارتباط دو طرفه مستقل از هم 
• قابلیت داده برداری لحظه ای از سیگنال های شبکه

SCADA رابط
ایــن مــاژول جهــت مانیتورینــگ و کنتــرل از راه دور )Remote Control( شــبکه طراحــی شــده 
اســت. مدارهــای واســط جهــت ارتبــاط بیــن اجــزای شــبکه و نــرم افــزار SCADA AZMA  در 

ایــن مــاژول تعبیــه شــده اســت.
مشخصات:

 RS485 9 کانال ارتباطی سریال مجزا مبتنی بر •
•  ارتباط دو طرفه USB به کامپیوتر جهت ارتباط با نرم افزار

SCADA Interface

Transmission Line

خط انتقال
خــط هــای انتقــال کوتــاه، متوســط و بلنــد در ایــن مــاژول بــر اســاس مــدل π خطــوط انتقــال 

واقعــی در شــبکه ایــران در نظــر گرفتــه شــده انــد.  
مشخصات:

• مقیاس توان یک به میلیون
• مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار

• مــدل خــط بلنــد از خــط بیرجند-زاهــدان، خــط متوســط از خــط علــی آباد-جاجــرم و مــدل 
خــط کوتــاه  از خــط بیــن پســتهای ســپاد و ابوطالــب در شــهر مشــهد اســتخراج شــده اســت. 

پست برق
این ماژول، مدل پست برق با سه فیدر سه فاز مستقل از هم می باشد.

مشخصات:
• سه کلید قطع و وصل کنترل شونده 24V مستقل از هم برای سه فیدر ورودی به پست

• دســتگاه انــدازه گیــری بــه صــورت ســه خــط مســتقل از هــم بــا امــکان انــدازه گیــری ولتــاژ، 
جریــان، تــوان و...در خطــوط متفــاوت

Substation

PS - 61

PS - 60

PS - 62

PS - 80
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مشخصات
ماژول ها



ماشین القایی سه فاز
این ماژول به صورت موتور القایی جهت راه اندازی ژنراتور سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 750W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

خازن های سری
ــتفاده  ــری اس ــای س ــد از خازنه ــال بلن ــوط انتق ــاژ در خط ــت ولت ــازی اف ــور جبران س ــه منظ ب

می گــردد.
مشخصات:

• سه خازن سری 135 میکروفاراد برای سه فاز
• جریان حداکثر 1 آمپر

Series Capacitors

ماشین سنکرون سه فاز
این ماشین جهت تولید توان شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.  

مشخصات:
 350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

PS - 81

M - 74
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مشخصات
ماژول ها

3 -Phase Synchrnous Machine M - 80

Induction Motor

Medium Transmission Line

خط انتقال متوسط
خــط متوســط در ایــن مــاژول بــر اســاس مــدل π خطــوط انتقــال واقعــی در شــبکه ایــران در 

نظــر گرفتــه شــده انــد.  
مشخصات:

• مقیاس توان یک به میلیون
• مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار

• مدل خط متوسط از خط علی آباد-جاجرم استخراج شده است. 

RP - 82 
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مشخصات
ماژول ها

Safety Connecting Leads

Induction Sensor

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

میزکار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• رنگ استاتیک ضد خش
 MDF رویه ی •

  77×155cm  ابعاد صفحه •
85 cm  ارتفاع •

Worktable

سنسور القایی
جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی از این سنسور استفاده می شود.

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO(کنتاکت به طور معمول باز •

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Panel Frame

A - 1

A - 0

A - 2

A - 14



 جدول راهنمای
آزمایش ها



ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها





آزمایشگاه رله و حفاظت
Relay & Protection Lab



قابلیت ها :
• بررسی مشخصات CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه گیری

• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال 

• امکان مشاهده و ثبت شکل موج های ولتاژ و جریان سه فاز 
• امکان تغییر ولتاژ شبکه 

• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

مشخصات:
1( مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند 

2( ترانسفورماتور سه فاز 
3( مولتی فانکشن متر گرافیکی سه فاز

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
AD و DC 5( منبع تغذیه متغیر

6( تغذیه سه فاز محافظت شده
7( رله حفاظت جریان باال

8( رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ
CT )9  و PT با کاس های دقت متفاوت

10( مولتی متر
11( شبیه ساز انواع خطا در شبکه

12( رله کنترل بار
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)RP-100( آموزنده رله و حفاظت، مدل پایه

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها :
• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه گیری

• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال 

• امکان اندازه گیری کمیت های شبکه
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

• امکان تغییر ولتاژ شبکه 
• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس

• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان 
• بررسی رله حفاظت سنکرون بودن 

• بررسی رله حرارتی موتوری 
• بررسی رله کنترل فاز
• بررسی رله کنترل بار

مشخصات:
1( مدل های خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند 

2( ترانسفورماتور سه فاز 
3( مولتی فانکشن متر سه فاز

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
AC و DC 5( منبع تغذیه متغیر

6( تغذیه سه فاز محافظت شده
7( موتور القایی سه فاز 

8( ژنراتور سنکرون سه فاز
9( رله حفاظت سنکرون بودن

10( شبیه ساز انواع خطا در شبکه
CT )11  و PT با کاس های دقت متفاوت

12( رله حفاظت جریان باال
13( رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ

14( اینورتر سه فاز
15( مولتی متر

16( رله حرارت موتوری
17( رله کنترل بار
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)RP-101( آموزنده رله و حفاظت، مدل تکمیلی

Relay & Protection Lab

Abzarazma Instrument



قابلیت ها :
• بررسی رله دیستانس دیجیتال

• بررسی رله دیفرانسیل دیجیتال 
• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه گیری

• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال 

• امکان مشاهده و ثبت شکل موج های گذرای ولتاژ و جریان سه فاز 
• امکان تغییر ولتاژ شبکه 

• امکان حفاظت خط انتقال و ترانس
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه

• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان 
• بررسی رله حفاظت سنکرون بودن 

• بررسی رله حفاظت فرکانسی 
 • بررسی رله حفاظت بی متال

• بررسی رله کنترل فاز
• بررسی رله کنترل بار

مشخصات:
1( مدل خط متوسط 

2( ترانسفورماتور سه فاز 
3( مولتی فانکشن متر سه فاز

4( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و خازن
5( منبع تغذیه متغیر

6( تغذیه سه فاز محافظت شده
7( موتور القایی سه فاز و ژنراتور سنکرون سه فاز

8( ماژول شبیه ساز خطا در شبکه
9( رله حفاظت سنکرون بودن

10( رله حفاظت فرکانسی
11( رله حفاظت جریان از نوع بی متال

12( رله حفاظت جریان باال
13( رله حفاظت کاهش یا افزایش ولتاژ

14( رله حفاظت دیستانس
 15( رله حفاظت دیفرانسیل جهت حفاظت ژنراتور و ترانس

16( رله حفاظت کنترل فاز
CT )17  و PT با کاس های دقت متفاوت

18( اینورتر سه فاز 
19( مولتی متر

20( رله کنترل بار
1 - 21www.abzarazma.com

)RP-102( آموزنده رله و حفاظت، مدل پیشرفته

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



مشخصات:
1( مدل باس بی نهایت 

2( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 
3( مدل پست برق 
4( خطوط انتقال 

5( ترانسفورماتور سه فاز 
6( مولتی فانکشن مترهای سه فاز

7( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و موتور الکتریکی 
8( بار الکتریکی غیرخطی  

9( تایمر دیجیتال
10( رله حفاظت بار الکتریکی 

11( رله حفاظت جریانی
12( رله حفاظت ولتاژی 

13( امکان افزودن رله های حفاظتی دیستانس و دیفرانسیل
CT )14  و PT با کاس های دقت متفاوت

15( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

قابلیت ها :
• بررسی CT و PT به عنوان تجهیزات اندازه گیری

• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال 

• امکان تغییر ولتاژ شبکه 
• امکان حفاظت خط انتقال، باس و ترانس

• حفاظت موتور و ژنراتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان 
• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن 

• پست های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده و ایزوالتورها
• امکان بررسی اثر بارهای غیرخطی برعملکرد رله

• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 
• امکان سنکرون سازی ژنراتور با باس بی نهایت
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)RP-103( آموزنده رله و حفاظت، مدل شبیه ساز پست برق

Relay & Protection Lab

Abzarazma Instrument



قابلیت ها :
• امکان بررسی همزمان سیستم قدرت و حفاظت آن

• بررسی رله حفاظت ولتاژ دیجیتال در شرایط کاهش یا افزایش ولتاژ
• بررسی رله حفاظت اضافه جریان دیجیتال  

• امکان حفاظت خط انتقال، باس و ترانس
• حفاظت موتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان 

• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن 
• پست های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده و ایزوالتورها

• امکان بررسی اثر بارهای غیرخطی برعملکرد رله
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 

• امکان اندازه گیری ولتاژ، جریان، توان، زاویه قدرت  و سایر مشخصات 
شبکه

• راکتور موازی جهت حفاظت خط انتقال در بی باری 
• امکان بررسی پدیده فرانتی در خطوط انتقال بلند

جهت  انتقال  خطوط  در  موازی  و  سری  های  خازن  افزودن  قابلیت   •
جبران سازی

مشخصات:
1( مدل باس بی نهایت 

2( راکتور موازی برای جبران سازی خطوط بلند
3( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 

4( مدل پست برق 
5( خطوط انتقال 

6( ترانسفورماتور سه فاز 
7( مولتی فانکشن مترهای سه فاز

8( بارهای الکتریکی خطی شامل مقاومت، سلف و موتور الکتریکی 
9( بار الکتریکی غیرخطی 

10( امکان کنترل دستی و اتوماتیک خطوط شبکه 
11( خازن موازی جهت جبران توان راکتیو و بهبود کیفیت توان

12( تایمر دیجیتال
13( خازن سری جهت جبران افت ولتاژ در خطوط انتقال بلند

14( دستگاه اندازه گیری زاویه قدرت  
15( رله حفاظت جریانی
16( رله حفاظت ولتاژی 

17( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
18( مولتی متر 

19( شبیه ساز انواع خطا در شبکه 
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)RP-104( آموزنده رله و حفاظت و سیستم قدرت

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها :
• امکان بررسی همزمان سیستم قدرت و حفاظت آن

• بررسی رله حفاظت اضافه جریان و ولتاژ با استفاده از رله دیجیتال وبکو
• امکان تغییر ولتاژ شبکه 

• بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان 
• امکان حفاظت خط انتقال 

• حفاظت موتور در برابر تغییرات ولتاژ و جریان 
• دو خط انتقال متوسط با قابلیت سری یا موازی شدن 

و موتور  الکتریکی خطی شامل سلف، مقاومت  بارهای  تغییر  بررسی   •
الکتریکی  

• پست های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده و ایزوالتورها
• امکان بررسی اثر بارهای غیرخطی برعملکرد رله

• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه 

• حفاظت از ترانس 

مشخصات:
1( مدل باس بی نهایت 

2( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 
3( مدل پست برق 
4( خطوط انتقال 

5( ترانس های افزاینده و کاهنده ولتاژ شبکه 
6( 2 عدد ترانس کاهنده و افزاینده

7( مولتی فانکشن متر سه فاز
8( بار الکتریکی خطی شامل مقاومت و سلف 

9( امکان کنترل دستی و اتوماتیک خطوط شبکه 
10( مولتی متر

11( تایمر دیجیتال
12( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

13( خازن موازی جهت جبران توان راکتیو و بهبود کیفیت توان
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)RP-105( آموزنده رله و حفاظت پست برق و سیستم قدرت

Relay & Protection Lab

Abzarazma Instrument
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قابلیت ها :
رله  از  استفاده  با  ولتاژ   و  جریان  اضافه  حفاظت  رله  بررسی   •

 دیجیتال وبکو 
• امکان حفاظت بار 

• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه
کلیدهای  با  قدرت  شبکه  انتقال  پست های  ساده  مدل   •

کنترل شونده و ایزوالتورها
به  پست  حفاظت  رله  حفاظتی  توابع  تنظیم  و  بررسی  امکان   •

صورت اضافه جریان زمان ثابت و اضافه جریان زمان معکوس 
• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 

مشخصات:
1( رله حفاظت چند کاره با برند وبکو

2( مدل باس بی نهایت 
3( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 

4( مدل پست برق 
5( بار الکتریکی خطی   

6( شبیه ساز انواع خطا در شبکه   
7( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به  میلیون

آموزنده رله و حفاظت پست برق، 
)RP-107( مدل رله دیفرانسیل

آموزنده رله و حفاظت پست برق،
)RP-106( مدل رله اضافه جریان 

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها :
• بررسی رله حفاظت دیفرانسیل  با استفاده از رله دیجیتال وبکو 

• امکان حفاظت ترانس
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه

• مدل ساده پست های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده 
و ایزوالتورها

• امکان بررسی و تنظیم توابع حفاظتی رله حفاظت پست برای حفاظت 
دیفرانسیل

• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 

مشخصات:
1( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

2( رله حفاظت چند کاره دیفرانسیل با برند وبکو
3( مدل باس بی نهایت 

4( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 
5( مدل پست برق 

6( بار الکتریکی خطی   
7( شبیه ساز انواع خطا در شبکه  

آموزنده رله و حفاظت پست برق، 
)RP-107( مدل رله دیفرانسیل

Relay & Protection Lab

Abzarazma Instrument



قابلیت ها :
• بررسی رله حفاظت دیستانس  با استفاده از رله دیجیتال وبکو 

• امکان حفاظت سه خط انتقال 
• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه

• مدل ساده پست های انتقال شبکه قدرت با کلیدهای کنترل شونده 
و ایزوالتورها

• امکان بررسی و تنظیم توابع حفاظتی رله حفاظت پست برای  
بررسی محل وقوع خطا در یکی از سه منطقه مجاز

• امکان شبیه سازی انواع خطا در شبکه 

مشخصات:
1( مقیاس بندی ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون

2( رله حفاظت چند کاره دیستانس با برند وبکو
3( مدل باس بی نهایت 

4( حفاظت تجهیزات با انواع فیوز 
5( مدل پست برق 

6( بار الکتریکی خطی   
7( خطوط انتقال متوسط و بلند

8( شبیه ساز انواع خطا در شبکه
9( مدار شکن های قابل کنترل
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آموزنده رله و حفاظت پست برق،
)RP-108( مدل رله دیستانس 

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



Relay & Protection Lab

Abzarazma Instrument



RP - 01Synchronization Unit

واحد سنکرون ساز

RP - 02Fault Simulator

شبیه ساز خطا

RP - 03Circuit Breaker

مدارشکن

RP - 10Infinite Bus

باس بی نهایت
این ماژول مدل باس بی نهایت شبکه برق می باشد.

مشخصات:
   50Hz ،380V ولتاژ تغذیه سه فاز •
    30mA فیوز محافظ جان •

 6C سه عدد فیوز مینیاتوری تکفاز •
• سه عدد چراغ سیگنال    

3A سه عدد فیوز شیشه ای •

این ماژول جهت سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• سه فاز 
• کلید سنکرون سازی سه فاز

• سه چراغ سیگنال رشته ای 400V جهت تنظیم ترتیب فازها

به منظور ایجاد خطاهای فاز به زمین، فاز به فاز و... در شبکه قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: 

• شبیه سازی مقاومت زمین در محدوده 0 تا 10 اهم
• امکان اعمال فرمان دستی و یا از راه دور

جهت برق دار کردن و یا قطع بخشی از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• حداکثر جریان قابل تحمل کنتاکت ها 9 آمپر
• امکان فرمان در محل و یا از راه دور 
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مشخصات
ماژول ها



RP - 30 3 -Phase Multifunction Meter

مولتی فانکشن متر سه فازمولتی فانکشن متر سه فاز
این ماژول جهــت اندازه گیری پارامترهای شــبکه از قبیل ولتاژ، جریان، انواع تــوان، ضریب توان، 

اختاف فاز ولتاژ و جریان، فرکانس و... مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• قابلیت اندازه گیری کمیت های سه فاز به همراه سیم نول
• قابلیت اندازه گیری ضریب توان های پیشفاز و پسفاز 

5A  ،400V ولتاژ و جریان اندازه گیری •
60Hz 40 تاHz فرکانس اندازه گیری •

RP - 12 3 -Phase Auto Transformer

اتوترانسفورماتور سه فاز
 این ماژول جهت تنظیم پیوسته ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری سه فاز به همراه سیم نول 

• خروجی متغیر 0 تا 120 درصد
 2kVA 400 خط توانV 0 تا AC ولتاژ •

270V 0 تا DC ولتاژ •
• قابلیت استفاده به عنوان تپ چنچر در هر نقطه از مدار

اینورتر سه فازاینورتر سه فاز
ایــن مــاژول جهــت کنتــرل دور موتــور القایــی گرداننــده ژنراتــور ســنکرون و تنظیــم فرکانــس 

ــور اســتفاده می شــود. خروجــی ژنرات
مشخصات:

       220V ولتاژ خط سه فاز متغیر از 0 تا •
                 70Hz فرکانس کاری متغیر از 0 تا •

• نمایشگر کمیت های خروجی
• توان یک اسب بخار

RP - 11 3 - Phase Inverter

RP - 13 3 -Phase Transformer

ترانسفورماتور سه فاز
ترانســفورماتور ســه فاز بــا نســبت تبدیــل 380/190/190 ولــت امــکان اســتفاده از آرایش هــای 

مختلــف ســتاره، مثلــث و زیگــزاگ را فراهــم مــی ســازد.
مشخصات:

950VA توان ظاهری •
190 V 380 و دو ولتاژ ثانویه V ولتاژ اولیه •
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مشخصات
ماژول ها



RP - 31Multimeter

مولتی متر

RP - 40Inductive Load

بار القایی

RP - 41Resistive Load

بار مقاومتیبار مقاومتی

RP - 42Capacitive Load

بار خازنیبار خازنی
بار خازنی و تولید کننده توان راکتیو در شبکه توزیع و انتقال می باشد.

مشخصات:
• 9 عدد خازن5µF )سه خازن برای هر فاز(

220V ولتاژ نامی •

دستگاه اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... می باشد.
مشخصات:

   DC و AC قابلیت اندازه گیری ولتاژ •
DC و AC قابلیت اندازه گیری جریان •

• قابلیت اندازه گیری مقاومت

این ماژول به عنوان بار القایی و مدل مصرف توان راکتیو در شبکه استفاده می گردد.
مشخصات:

• 9 عدد بار سلفی
• سرهای مشترک متصل شده به نول

بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.
مشخصات:

• 9 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول
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مشخصات
ماژول ها



RP - 63 Phase Sequence and Phase Failure Relay

رله کنترل فاز
بــه منظــور بررســی درســتی ترتیــب فازهــا بخصــوص در کاربــرد حفاظــت موتورهــای الکتریکــی 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
مشخصات:

• سه عدد چراغ سیگنال 
• کارکرد فقط با یک ترتیب فاز مجاز

• کنترل فاز برای سه فاز

RP - 61 Under/Over AC Current Relay

رله حفاظت جریان
ایــن ماژول جهت حفاظت خط انتقال، ترانس و ژنراتور در برابر تغییرات جریان مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت جریان سه فاز 
• سه عدد CT جهت اندازه گیری

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله

رله حفاظت ولتاژ 
برابر تغییرات ولتاژ مورد استفاده قرار  انتقال، ترانس و ژنراتور در  این ماژول جهت حفاظت خط 

می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت ولتاژ سه فاز 
• سه عدد PT جهت اندازه گیری

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله

RP - 60 Under/Over AC Voltage Relay

RP - 62 Synchro-Check Relay

رله حفاظت سنکرون بودنرله حفاظت سنکرون بودن
این ماژول جهت بررســی و نظارت بر ســنکرون بودن ژنراتور ســنکرون با شبکه مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت سنکرون بودن سه فاز 
• سه عدد PT جهت اندازه گیری

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
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مشخصات
ماژول ها



Multifunction Protective Relay

رله حفاظت چند کاره
این ماژول جهت حفاظت اضافه جریان، دیستانس، دیفرانسیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
5A جریان کاری 0 تا •
400V ولتاژ خط 0 تا •

• 5 عدد CT اندازه گیری جریان
• رله دیجیتال قابل تنظیم

• 4 عدد PT اندازه گیری ولتاژ

Under/Over Frequency Relay

رله حفاظت فرکانس
این ماژول جهت حفاظت فرکانسی تجهیزات از قبیل ترانس و ژنراتور در برابر تغییرات فرکانس مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت فرکانس سه فاز 
• سه عدد CT جهت اندازه گیری

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله

تایمر دیجیتال
این ماژول جهت اندازه گیری زمان عملکرد رله های حفاظتی شبکه قدرت می باشد.

مشخصات:
• دقت اندازه گیری 0/001 ثانیه 

• دارای یک کنتاکت خروجی
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RP - 64 

RP - 66

رله حرارتی افزایش جریان
این ماژول جهت حفاظت بارهای الکتریکی در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می 

گیرد.
مشخصات: 

• حفاظت سه فاز جریان 
• حفاظت به روش بی متال حرارتی همراه با کلید وصل و قطع

Thermal Over Current Relay RP - 67

Digital Timer RP - 68

مشخصات
ماژول ها
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خط انتقال

CT ترانس جریان یا

این ماژول مدل خطوط انتقال کوتاه، متوسط و بلند می باشد. مدل ارائه شده مبتنی بر مدل دو 
قطبی نوع π  می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری kV 400، جریان کاری 1200A با مقیاس یک هزارم

150mH ، 14/9 Ω180 وmH ،6 Ω 11 وmH ،1/7 Ω :پارامترهای سری خط انتقال در سه فرم •
2/5 mF 1 وmF ،0/1 mF :پارامترهای موازی خط انتقال در سه فرم •

200mH 10 وΩ مقاومت و اندوکتانس مسیر نول •

CT هاي متفاوت و کاربرد آن در حفاظت شبکه مورد استفاده  این ماژول جهت بررسي رفتار 
قرار مي گیرد.

مشخصات:
• دو کاس دقت متفاوت از CT ها
• سه عدد CT در هر کاس دقت

10A قابلیت اندازه گیری جریان تا •

Transmission Line

Current Transformers

رله کنترل فاز- بار

PT ترانس ولتاژ یا

این ماژول جهت حفاظت بار در برابر اضافه جریان و نوسانات شبکه برق مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت جریان اضافه بار  
• حفاظت توالی و سطح ولتاژ

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله
• دارای یک عدد کنتاکت خشک

این ماژول جهت آشنایی با کاربرد PT در حفاظت شبکه و بررسی رفتار PT های متفاوت مورد 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• دو کاس دقت متفاوت از PT ها
• سه عدد PT در هر کاس دقت

500V قابلیت اندازه گیری ولتاژ تا •

Load Phase Relay

Voltage Transformers

RP - 80

RP - 82

RP - 69

RP - 81

مشخصات
ماژول ها



Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Medium Transmission Line

خط انتقال متوسط
خــط متوســط در ایــن مــاژول بــر اســاس مــدل π خطــوط انتقــال واقعــی در شــبکه ایــران در 

نظــر گرفتــه شــده انــد.  
مشخصات:

• مقیاس توان یک به میلیون
• مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار

• مدل خط متوسط از خط علی آباد-جاجرم استخراج شده است. 

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع
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RP - 83 

A - 0

میزکار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• رنگ استاتیک ضد خش
 MDF رویه ی •

  77×155cm  ابعاد صفحه •
85 cm  ارتفاع •

Worktable A - 1

Safety Connecting Leads A - 2

مشخصات
ماژول ها
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رئوستا
این ماژول، یک مقاومت متغیر با توان باال  می باشد.

مشخصات:
• مقاومت 0 تا 50 اهم

1/5 A جریان •

                  

RheostatA - 11

مشخصات
ماژول ها

Induction Sensor

سنسور القایی
جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی از این سنسور استفاده می شود.

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO(کنتاکت به طور معمول باز •

A - 14

ماشین القایی سه فاز

ژنراتور سنکرون آهن ربای دائم 

موتور القایی جهت راه اندازی ژنراتور سه فاز در مجموعه آموزشی تولید برق بادی مورد استفاده 
قرار می گیرد.
مشخصات:

 750W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

ژنراتور آهنربای دائم در مجموعه تولید برق بادی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 350W توان  •
110V ولتاژ •

• 2 قطب

3 -Phase Induction Machine

PM Synchronous Generator

M - 74

M - 72



 جدول راهنمای
آزمایش ها



ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



ــا  ــزار آزم ــزات اب ــر، شــرکت تجهی ــد پذی ــای تجدی ــزون اســتفاده از انرژی ه ــه گســترش روز اف ــا توجــه ب ب

ــه  ــن مجموع ــت. در ای ــوده اس ــید نم ــاد و خورش ــاز ب ــتگاه های شبیه س ــاخت دس ــی و س ــه طراح ــدام ب اق

ــا  ــرژی الکتریکــی و همچنیــن آشــنایی ب ــه ان ــاد و خورشــید ب ــرژی ب دســتگاه ها، اصــول اساســی تبدیــل ان

ــه شــده اســت. ــردی ارائ تجهیــزات کارب

ــوده  ــاال مدنظــر ب ــوان ب ــا نمونه هــای واقعــی ت در طراحــی ایــن دســتگاه ها اســتفاده از تجهیزاتــی مشــابه ب

اســت. شبیه ســازی تغییــرات ســرعت بــاد بــا اســتفاده از مجموعــه ی موتور-اینورتــر انجــام می شــود. شــارژر 

باطــری جهــت ذخیــره ســازی انــرژی در زمــان  هایــی کــه منبــع انــرژی غایــب اســت مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. عــاوه بــر پیــاده ســازی مدارهــای مربــوط بــه مبدل هــای تــوان، مدارهــای کنترلــی مــورد نیــاز 

جهــت تامیــن کیفیــت مناســب تــوان الکتریکــی بــه کار گرفتــه شــده اســت.

معرفی:



آزمایشگاه انرژی های نو
Renewable Energies Lab



قابلیت ها :
• امکان بدست آوردن منحنی مشخصه سلول خورشیدی فتوولتائیک 

• ذخیره ی انرژی خورشیدی در باتری
• استفاده از انرژی خورشیدی جهت روشنایی

• امکان اندازه گیری کمیت های سلول خورشیدی و باتری 
• تبدیل انرژی خورشیدی به برق متناوب با استفاده از اینورتر تک فاز

• امکان موازی کردن سلول های خورشیدی 

مشخصات:
 50W 1( دو عدد سلول خورشیدی

2( 2 عدد مولتی متر
12V- 40Ah 3( باتری

220V 250 با خروجیW 4( اینورتر خورشیدی
  150W 5( باتری شارژر خورشیدی

3×40W 6( بار روشنایی
7( پروژکتور 500W به همراه پایه مخصوص و کنترل روشنایی و 

دیمر مخصوص کنترل روشنایی

)RE-100( آموزنده تولید برق خورشیدی
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آزمایشگاه انرژی های نو
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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Renewable Energys Lab

Abzarazma Instrument

قابلیت ها :
• شبیه سازی تولید برق بادی 

• شبیه سازی توربین باد با موتور القایی به همراه اینورتر سه فاز
• امکان اندازه گیری پارامترهای ژنراتور مغناطیس دائم

• امکان تغییر سرعت باد در محدوده ی وسیع
• امکان شارژ باتری توسط شارژ کنترلر

مشخصات:
1( موتور القایی سه فاز  750W و 2 قطب

750W 2( اینورتر سه فاز
3( شارژ کنترلر و باتری

3×40W 4( بار روشنایی
5( سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین

250W 6( ژنراتور مغناطیس دائم
7( مبدل توربین بادی با ورودی دامنه و فرکانس متغیر و خروجی استاندارد

)RE-101( آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی



قابلیت ها :
• شبیه سازی تولید برق بادی 

• شبیه سازی توربین باد با موتور القایی به همراه اینورتر سه فاز
• اعمال فرکانس متغیر به روتور جهت جبرانسازی تغییرات سرعت باد

• امکان اندازه گیری پارامترهای ژنراتور القایی با روتور تغذیه شونده

مشخصات:
1( موتور القایی سه فاز  750W و 2 قطب

750W 2( اینورتر سه فاز
3( ماژول مانیتورینگ و کنترل جهت شبیه سازی الگوی باد و اندازه 

گیری نتایج آزمایش
 200W 4( بار مقاومتی
100VAR 5( بار سلفی

6( سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین
250W 7( ژنراتور القایی با روتور سیم پیچی شده سه فاز با توان

8( اینورتر سه فاز جهت تنظیم فرکانس روتور 
9( واحد سنکرون ساز با شبکه

 

)RE-102( آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی پیشرفته
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آزمایشگاه انرژی های نو
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها :
• شبیه سازی تولید برق بادی 

• شبیه سازی توربین باد با موتور القایی به همراه اینورتر سه فاز
• امکان اندازه گیری پارامترهای ژنراتور مغناطیس دائم

• امکان تغییر سرعت باد در محدوده ی وسیع
• مبدل توان جهت تبدیل انرژی الکتریکی خروجی ژنراتور سنکرون به 

خروجی متناوب استاندارد
• امکان بدست آوردن منحنی مشخصه سلول خورشیدی فتوولتائیک 

• ذخیره ی انرژی خورشیدی در باتری
• استفاده از انرژی خورشیدی جهت روشنایی

• امکان اندازه گیری کمیت های سلول خورشیدی و باتری 
• تبدیل انرژی خورشیدی به برق متناوب با استفاده از اینورتر تک فاز

• باد سنج و شبیه ساز باد
• امکان موازی کردن سلول های خورشیدی

مشخصات:
 135W 1( سلول خورشیدی

2( مولتی متر
12V- 40Ah 3( باتری

220V 250 با خروجیW 4( اینورتر خورشیدی
  250W 5( باتری شارژر خورشیدی

9×40W 6( بار روشنایی
7( پروژکتور 500W به همراه پایه مخصوص و کنترل روشنایی

8( موتور القایی سه فاز 750W و 2 قطب
750W 9( اینورتر سه فاز

10( مولتی فانکشن متر سه فاز
1000mH 100 وmH ،10mH 11( بار سلفی در اندازه های

12( سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین
250W 13( ژنراتور سنکرون با روتور مغناطیس دائم

14( مبدل توربین بادی با ورودی دامنه و فرکانس متغیر و خروجی 
استاندارد

)RE-103( آموزنده شبیه ساز تولید برق بادی و خورشیدی
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Renewable Energys Lab

Abzarazma Instrument



قابلیت ها :
• بررسی مشخصات پیل سوختی هیدروژنی 

• تبدیل انرژی شیمیایی تولید شده توسط الکتروالیزر به برق توسط پیل 
سوختی

مشخصات:
1( پیل سوختی و الکتروالیزر

2( مولتی متر
3( بار موتوری و مقاومتی

)RE-104( آموزنده تولید برق پیل سوختی
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آزمایشگاه انرژی های نو
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها :
• بررسی رفتار پیل سوختی

• امکان بررسی منحنی مشخصه پیل سوختی
• تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی 

• شبیه سازی توربین باد با موتور القایی به همراه اینورتر سه فاز
• امکان اندازه گیری پارامترهای ژنراتور مغناطیس دائم

• امکان تغییر سرعت باد در محدوده ی وسیع
ژنراتور مغناطیس  الکتریکی خروجی  انرژی  تبدیل  توان جهت  • مبدل 

دائم به خروجی متناوب استاندارد
• امکان به دست آوردن منحنی مشخصه سلول خورشیدی فتوولتائیک

• ذخیره ی انرژی خورشیدی در باتری
• استفاده از انرژی خورشیدی جهت روشنایی

• امکان اندازه گیری کمیت های سلول خورشیدی و باتری
• تبدیل انرژی خورشیدی به برق متناوب با استفاده از اینورتر تک فاز

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
• امکان موازی کردن سلول های خورشیدی

مشخصات:
1( پیل سوختی

50W 2( 2 عدد سلول خورشیدی
3( 2 عدد مولتی متر

4( مبدل توربین بادی با ورودی دامنه و فرکانس متغیر و خروجی 
استاندارد

12V- 20Ah 5( باتری
220V 250 با خروجیW 6( اینورتر خورشیدی

  150W 7( باتری شارژر خورشیدی
8( پروژکتور 500W به همراه پایه مخصوص و دیمر کنترل روشنایی

9( موتور القایی سه فاز 750W و 2 قطب
750W 10( اینورتر سه فاز

11(  سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین
250W 12( ژنراتور مغناطیس دائم

)RE-105( آموزنده انرژی های نو، شبیه ساز پیل سوختی، خورشیدی و بادی
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Renewable Energys Lab

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه انرژی های نو
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)RE-61( ماژول مانیتورینگ و کنترل سیستم قدرت

شــبیه ســازی حلقــه بســته الگــوی بــاد توســط ورودی سنســور القایــی و خروجــی مناســب جهــت اعمــال بــه اینورتــر ســه فــاز، امــکان تغییــر 
الگــوی بــاد، شــبیه ســازی الگوهــای نــور خورشــید جهــت اعمــال بــه دیمــر، انــدازه گیــری و مانیتورینــگ ولتــاژ و جریــان هــای سیســتم قــدرت، 

LABVIEW و نــرم افــزار MATLAB نــرم افــزار SIMULINK قابلیــت اتصــال بــه محیــط

مشخصات سخت افزاری:
                         Cortex-M3 از سری ARM پردازنده •

• مانیتور 7 اینچ با صفحه لمسی         
• ورودی پالسی با دامنه 12 تا 24 ولت با ایزوالسیون نوری           

• خروجی های آنالوگ 0 تا 10 ولت  
• خروجی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر
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Renewable Energys Lab

Abzarazma Instrument



Synchronization Unit

واحد سنکرون ساز
این ماژول جهت سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• سه فاز 

• کلید سنکرون سازی سه فاز
• سه چراغ سیگنال رشته ای 400V جهت تنظیم ترتیب فازها

واحد اینورتر
ایــن مــاژول، مبــدل تــوان جهــت تبدیــل ولتــاژ خروجــی ســلول خورشــیدی بــه ولتــاژ متنــاوب 

ــد. ــت  می باش 220 ول
مشخصات:

• ولتاژ ورودی 24 ولت جریان مستقیم
•ولتاژ خروجی متناوب با دامنه 220 ولت و فرکانس 50 هرتز
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RE - 01 

اینورتر سه فازاینورتر سه فاز
ایــن مــاژول جهــت کنتــرل دور موتــور القایــی گرداننــده ژنراتــور ســنکرون و تنظیــم فرکانــس 

ــور اســتفاده می شــود. خروجــی ژنرات
مشخصات:

       220V ولتاژ خط سه فاز متغیر از 0 تا •
                 70Hz فرکانس کاری متغییر از 0 تا •

• نمایشگر کمیت های خروجی
• توان یک اسب بخار

3 - Phase Inverter RE - 10

Inverter Unit RE - 11

مشخصات
ماژول ها

RE - 03Circuit Breaker

مدارشکن
جهت برق دار کردن و یا قطع بخشی از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• حداکثر جریان قابل تحمل کنتاکت ها 9 آمپر

• امکان فرمان در محل و یا از راه دور 
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واحد کنترل روشنایی و باتری
ایــن مــاژول بــرای کنتــرل روشــنایی مــورد نیــاز پنــل فتوولتائیــک در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

باتــری سیســتم فتوولتائیــک هــم  در ایــن مــاژول گنجانــده شــده اســت. 
مشخصات:

• یک عدد چراغ سیگنال 
• فیوز محافظ جان تکفاز                  • فیوز شیشه ای 3 آمپر 

• باتری 12V- 40Ah                      • خروجی قابل کنترل شدت روشنایی پروژکتور

Light Control & BatteryRE - 12

مشخصات
ماژول ها

واحد اینورتر
جهت تبدیل ولتاژ مستقیم 12 ولت باتری به 220 ولت متناوب استفاده می شود.

مشخصات: 
• خروجی 220 ولت 0/5 آمپر

• ولتاژ نامی ورودی 12 ولت

Inverter UnitRE - 13

واحد کنترل شارژ
این واحد رابط بین باتری و سلول خورشیدی جهت کنترل سطح شارژ باتری می باشد. همچنین 

خروجی بار نیز در این ماژول فراهم شده است.
مشخصات:

• مبدل باتری شارژر با توان 200 وات

• نمایشگر وضعیت شارژ باتری
• ورودی از سلول خورشیدی و خروجی دوگانه برای بار و باتری

Charge Controller UnitRE - 20

واحد کنترل شارژ هیبریدی
این واحد رابط بین باتری و سلول خورشیدی و توربین بادی جهت کنترل سطح شارژ باتری 

می باشد و همچنین خروجی بار نیز در این ماژول فراهم شده است.
مشخصات:

• مبدل باتری شارژر با توان 200 وات
• نمایشگر وضعیت شارژ باتری

• ورودی از سلول خورشیدی و توربین بادی و خروجی دوگانه برای بار و باتری

Hybrid Charge ControllerRE - 24



Pulse Meter

پالس متر
این دستگاه برای محاسبه دور موتور/ ژنراتور به کار گرفته می شود. 

مشخصات:
• ورودی DB9 از سنسور القایی دور موتور

• خروجی پالس برای اسیلوسکوپ

Multimeter

Fuel Cell

مولتی متر

پیل سوختی 

از این دســتگاه برای اندازه گیری ولتاژ و جریان تکفاز و DC، مقاومت، فرکانس و ... اســتفاده 
می شود.

ــد. آب  ــی باش ــور م ــک دکانت ــزر و ی ــک الکتروالی ــوختی، ی ــل س ــک پی ــامل ی ــاژول ش ــن م ای
ــای اکســیژن و  ــه گازه ــزر آب را ب ــق شــده؛ الکتروالی ــزر تزری ــه الکتروالی ــور ب ــق دکانت از طری
هیــدروژن تفکیــک کــرده و بــه پیــل ســوختی مــی دهــد. پیــل ســوختی گازهــای ورودی را بــه 

ــل مــی کنــد. ــرژی الکتریکــی تبدی ان
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RE - 31 

RE - 25 

RE - 32

بادسنج
این ماژول برای اندازه گیری شدت باد به کار میرود.. 

مشخصات:
• پراب سیار اندازه گیری شدت باد

Air Flow Anemometer RE - 33

مشخصات
ماژول ها
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بار مقاومتیبار مقاومتی

بار القایی

بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.
مشخصات:

• 9 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول

این ماژول به عنوان بار القایی و مدل مصرف توان راکتیو در شبکه استفاده می گردد.
مشخصات:

• 9 عدد بار سلفی
• سرهای مشترک متصل شده به نول

Resistive Load

Inductive Load

RE - 41

RE - 40

مشخصات
ماژول ها

بار مقاومتیبار مقاومتی
بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.

مشخصات:
• 3 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات

• 9 عدد بار مقاومتی 5 اهم 10 وات
• سرهای مشترک متصل شده به نول

Resistive LoadRE - 42

بار
از این ماژول برای آشــکار ســازی انرژی الکتریکی خروجی از پیل ســوختی به کار می رود.

مشخصات:
• 1 عدد بار موتوری

• 1 عدد بار مقاومتی متغیر

LoadRE - 43



Safety Connecting Leads

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Worktable

میزکار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• رنگ استاتیک ضد خش
 MDF رویه ی •

  77×155cm  ابعاد صفحه •
85 cm  ارتفاع •
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A - 1 

A - 2

مشخصات
ماژول ها

شبیه ساز باد
ماژول شبیه ساز باد که قابلیت کنترل سرعت باد در محدوده وسیع را دارد.

مشخصات:
• امکان اخذ فیدبک از سرعت باد

• خروجی استاندارد 0-10 ولت

Wind Simulator RE - 70

Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

A - 0



1 - 54 www.abzarazma.com

ماشین القایی سه فاز

ژنراتور سنکرون آهن ربای دائم 

پرژکتور

سنسور القایی

موتور القایی جهت راه اندازی ژنراتور سه فاز در مجموعه آموزشی تولید برق بادی مورد استفاده 
قرار می گیرد.
مشخصات:

 750W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

ژنراتور آهنربای دائم در مجموعه تولید برق بادی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 350W توان  •
110V ولتاژ •

• 2 قطب

جهت کنترل شدت تابش نور به سلول های فتوولتائیک از پروژکتور با پایه قابل تنظیم استفاده 
می شود.

مشخصات:
• توان 1000 وات 

• ولتاژ کاری 220 ولت 

جهــت انــدازه گیــری ســرعت چرخــش ماشــین هــای الکتریکــی از ایــن سنســور اســتفاده مــی 
شــود.

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

3 -Phase Induction Machine

PM Synchronous Generator

Light Projector

Proximity Sensor

M - 74

M - 72

A - 13

A - 12

مشخصات
ماژول ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

Electrical Machines Lab





آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

ــورد  ــی و ترانســفورماتورها م ــین های الکتریک ــم اساســی ماش ــی مفاهی ــوزش عمل ــت آم ــا جه ــن آموزنده ه ای

اســتفاده قــرار می گیرنــد. آزمایشــگاه های ماشــین الکتریکــی یــک، دو و مخصــوص، قابــل ارائــه توســط ایــن 

ــند. ــوالت می باش محص

منابــع تغذیــه متنــوع و متغیــر، بارهــای الکتریکــی، بــار مکانیکــی و وســایل اندازه گیــری معمــول و نرم افــزاری 

ــان مســتقیم شــامل  ــه شــده اند. آزمایش هــای 1( ماشــین های الکتریکــی جری ــا تعبی ــن آموزنده ه ــر روی ای ب

ــنجابی  ــس س ــه فاز قف ــی س ــی القای ــین های الکتریک ــد، 2( ماش ــری و کمپون ــنت، س ــتقل، ش ــک مس تحری

ــتقیم،           ــان مس ــک جری ــا تحری ــه فاز ب ــنکرون س ــی س ــین های الکتریک ــده، 3( ماش ــی ش ــیم پیچ ــور س و روت

ــا  ــنکرون ب ــاز، س ــک ف ــنکرون ت ــامل آس ــاص، ش ــین های خ ــاز و 5( ماش ــک ف ــه فاز و ت ــای س 4( ترانس ه

آهنربــای دائــم و ... در قالــب دســتورالعمل های طــرح شــده در دســتور کار  قابــل تحلیــل و ارزیابــی می باشــند.

Electrical Machines Lab
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معرفی:



 1 -6

و  بــوده   ARM میکروپروسســور  بــر  مبتنــی  مــاژول  ایــن 
ــواع  ــل ان ــوان از قبی ــای ت ــرل مبدل ه ــگ و کنت ــت مانیتورین جه
ــاخته  ــی و س ــا طراح ــا و ترانس ه ــی، ژنراتوره ــای الکتریک موتور ه
ــش  ــکان نمای ــا ام ــه ب ــای ایزول ــت. ورودی و خروجی ه ــده اس ش
ــوان،  ــل ت ــردی از قبی ــای کارب ــی و متغیره ــرات زمان ــودار تغیی نم
ــاژول  ــن م ــان، در ای ــاژ و جری ــر ولت ــر موث ــوان و مقادی ــب ت ضری

ــت. ــده اس ــا ش ــرفته مهی پیش

پیاده ســازی  جهــت    DC و   AC چنــدکاره  ماشــین های 

ــتفاده  ــا اس ــده اند. ب ــی ش ــی طراح ــین های الکتریک ــواع ماش ان

ــنکرون و  ــین س ــوان ماش ــدکاره می ت ــین های AC چن از ماش

ــور ســیم پیچي  نیــز ماشــین های القایــي قفــس ســنجابي و روت

ــوان  ــدکاره می ت ــین های DC چن ــتفاده از ماش ــا اس ــده، و ب ش

انــواع ماشــین بــا تحریک هــای ســری، شــنت، کمپونــد و 

تحریــک مســتقل را پیاده ســازی نمــود. امــکان تغییــر ســربندي 

ماشــین ها، محــدوده کاري گســترده و... از مشــخصات ایــن 

مي باشــد. ماشــین ها 

ــی  ــیم پیچ ــا س ــط ب ــم مرتب ــوزش مفاهی ــت آم ــاژول جه ــن م ای

ــوزش  ــرد. آم ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــین های الکتریک ماش

ــم از  ــاوب اع ــان متن ــی ســربندی ماشــین های الکتریکــی جری عمل

ــده اســت. ــم گردی ــنکرون فراه ــی و س القای
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ویژه  آموزش مفاهیم تئوری و کاربردی ماشین های القایی  در قالب 6 
آزمایش طراحی و ساخته شده است.

قابلیت ها: 
• امکان بررسی رفتار موتور القایی روتور سیم پیچی شده

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی 
• تغییر سربندی ماشین القایی سه فاز

• اعمال بار مکانیکی متغیر بر ماشین القایی بر مبنای ترمز مغناطیسی
• کنترل دور با استفاده از اینورتر 

• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر
• امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ، جریان، توان، ضریب قدرت و 

فرکانس 

مشخصات:
1( ماشین القایی سه فاز 380V ،350W و 2 قطب

2( ماشین روتور سیم پیچی شده سه فاز 380V , 350W و 2 قطب
5000RPM 3( دورسنج نوری با قابلیت اندازه گیری تا

 AC 4( منبع تغذیه متغیر سه فاز
5( فیوز محافظ جان و مدار استپ- استارت

6( بار مقاومتی پله ای
7( مقاومت متغیر جهت اعمال به روتور موتور القایی روتور سیم 

پیچی شده
8( مولتی فانکشن متر سه فاز

9( مولتی متر دیجیتال
10( کوپل مکانیکی ماشین القایی با ماشین القایی دیگر

11( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر
100Hz 220 و 0 تاV 12( اینورتر سه فاز 0 تا

مدار آزمایش بررسي موتور القایي سه فاز روتور  سیم پیچي شده در شرایط تغذیه دوگانه

)MC-100( آموزنده ماشین القایی
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آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
شرکت تجهیزات ابزار آزما



ویژه  آموزش مفاهیم تئوری و کاربردی ترانس های تک فاز و سه فاز  در 
قالب 7 آزمایش طراحی و ساخته شده است.

قابلیت ها: 
• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی

• تغییر سربندی ترانس سه فاز به حالت های ستاره، مثلث و زیگزاگ
• اعمال بار الکتریکی متغیر

• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر
• امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ، جریان، توان، ضریب قدرت و فرکانس 

• امکان اعمال بارهای خطی و غیر خطی بر ترانس

مشخصات:
380/190/190V 950 وW 1( ترانس سه فاز

380/190V 150 وW 2( ترانس تک فاز
DC , AC 3( اتو ترانس سه فاز با خروجی

 AC ولت متر و  آمپرمتر سه فاز )
( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
5( مقاومت، سلف و خازن پله ای

6( مولتی فانکشن متر سه فاز
7( مولتی متر دیجیتال 

)MC-101( آموزنده ترانس
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این آموزنده، ویژه  آموزش مفاهیم تئوری و کاربردی ماشین های جریان 
ارائه  قابلیت  و  شده  ساخته  و  طراحی  آزمایش   10 درقالب  مستقیم 

مفاهیم آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 را دارا می باشد.
قابلیت ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
ــای  ــه حالت ه ــل ب ــل تبدی ــدکاره قاب ــان مســتقیم چن • ماشــین جری

ــد  تحریــک مســتقل، شــنت، ســری و کمپون
بار مکانیکی متغیر بر ماشین جریان مستقیم بر مبنای ترمز  • اعمال 

مغناطیسی
• کنترل دور ژنراتور جریان مستقیم با استفاده از موتور القایی تغذیه 

شده با اینورتر 
• کنترل دور موتور جریان مستقیم با استفاده از منبع جریان مستقیم 

متغیر
• امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ و جریان

• بررسی رفتار ترانس تک فاز

مشخصات :
1( ماشین جریان مستقیم چند کاره 220V ،350W و 2 قطب 

5000RPM 2( دورسنج نوری با قابلیت اندازه گیری تا
3( منبع DC متغیر با خروجی 0 تا 120درصد

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ- استارت
5( مقاومت پله ای 

6( مولتی مترها
7( کوپل مکانیکی ماشین جریان مستقیم با ماشین القایی

1A 35 وV  8( دو منبع جریان مستقیم 0 تا
100Hz 220 و 0 تاV 9( اینورتر سه فاز 0 تا

380/190V ،150W 10( ترانس تک فاز

)MC-102( 1 آموزنده ماشین الکتریکی
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مشخصات:
1( ماشین سنکرون سه فاز 380V ،350W و 2 قطب

5000RPM 2( دورسنج نوری با قابلیت اندازه گیری تا
DC 3( منبع تغذیه متغیر

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
5( بار مقاومت و سلفی

6( مولتی فانکشن متر سه فاز
7( مولتی متر 

8( کوپل مکانیکی ماشین سنکرون با ماشین القایی دیگر
9( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 30V و یک آمپر

10( سنکرون ساز
100Hz 220 و 0 تاV 11( اینورتر سه فاز 0 تا

12( اتو ترانس سه فاز با خروجی AC متغیر

این آموزنده، ویژه  آموزش مفاهیم تئوری و کاربردی ماشین های سنکرون 
در قالب 9 آزمایش طراحی و ساخته شده است.

قابلیت ها: 
• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی

• تغییر سربندی ماشین سنکرون سه فاز
• اعمال بار مکانیکی متغیر بر ماشین سنکرون بر مبنای ترمز مغناطیسی

• کنترل دور با استفاده از اینورتر 
• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر

• امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ، جریان، توان، ضریب قدرت و فرکانس 
• امکان سنکرون سازی با شبکه 

• امکان تغییر جریان تحریک ماشین سنکرون 
• امکان استفاده از ژنراتور سنکرون در حالت های متصل به شبکه 

و مجزا از شبکه

)MC-103( آموزنده ماشین سنکرون
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حلقه  دور  کنترل  کاربردی  و  تئوری  مفاهیم  آموزش  ویژه   آموزنده،  این 
شده  ساخته  و  طراحی  آزمایش   8 قالب  در  القایی   ماشین های  بسته ی 

است.
قابلیت ها: 

• تغییر دور پیوسته ماشین القایی سه فاز به صورت حلقه بسته 
• اعمال بار مکانیکی متغیر بر ماشین القایی بر مبنای ترمز مغناطیسی

 PID امکان تنظیم ضرایب کنترل کننده •
• امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ، جریان، توان، ضریب قدرت و فرکانس 

• امکان کنترل دور موتور القایی با اینورتر و اتو ترانس سه فاز

مشخصات:
1( ماشین القایی سه فاز 380V ،350W و 2 قطب

 5000RPM 2( دورســنج مغناطیســیمغناطیســی بــا قابلیــت اندازه گیــری تــا
3( مــاژول PID جهــت کنتــرل دور حلقــه بســته

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
5( مولتی فانکشن متر سه فاز

6( مولتی متر 
7( کوپل مکانیکی ماشین القایی با ماشین القایی دیگر

8( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر
100Hz 220 و 0 تاV 9( اینورتر سه فاز 0 تا

DC و AC 10( منبع تغذیه متغیر با دو نوع خروجی

)MC-104( آموزنده درایو ماشین القایی
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ایــن آموزنــده، ویــژه  آمــوزش مفاهیــم تئــوری و کاربــردی ماشــین های 
القایــی، ســنکرون، جریــان مســتقیم و ترانــس  در قالــب 21 آزمایــش 

طراحــی و ســاخته شــده اســت.
قابلیت ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
ــای  ــه حالت ه ــل ب ــل تبدی ــدکاره قاب ــتقیم چن ــان مس ــین جری • ماش

ــد  ــک مســتقل، شــنت، ســری و کمپون تحری
ــای  ــه حالت ه ــل ب ــل تبدی ــدکاره قاب ــاوب چن ــان متن ــین جری • ماش

ــه فاز   ــنکرون س ــی و س ــیم پیچ ــور س ــنجابی، روت ــس س ــی قف القای
• بررسی رفتار ترانس تک فاز 

• ترانس سه فاز با سربندی های متنوع
ــای  ــر مبن ــی ب ــین های الکتریک ــر برماش ــی متغی ــار مکانیک ــال ب • اعم

ــز مغناطیســی ترم
• امکان اعمال بارهای الکتریکی متنوع 

• کنترل دور با استفاده از اینورتر
• امــکان انــدازه گیــری همزمــان ولتــاژ، جریــان، تــوان، ضریــب قــدرت 

و فرکانــس
 DC امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ و جریان •
• امکان سنکرون سازی ماشین سنکرون با شبکه

ــتقیم و  ــان مس ــین های جری ــک ماش ــان تحری ــر جری ــکان تغیی • ام
ــنکرون س

مشخصات:
4( ماشین چندکاره AC سه فاز 380V ،350W و 2 قطب

5( ماشین جریان مستقیم چند کاره 220V ،350W و 2 قطب
5000RPM 6( دورسنج مغناطیسی با قابلیت اندازه گیری تا

 DC و AC 7( منبع تغذیه متغیر دو نوع خروجی
8( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت

9( مقاومت، سلف و خازن
10( مولتی فانکشن متر سه فاز

11( مولتی متر 
12( کوپل مکانیکی ماشین های جریان مستقیم، سنکرون و القایی با 

ماشین القایی دیگر
100Hz 220 و 0 تاV 13( اینورتر سه فاز 0 تا
380/190/190V ،950W 14( ترانس سه فاز

380/190V ،150W 15( ترانس تک فاز
16( سنکرون ساز با استفاده از المپ های رشته ای

)MC-105( آموزنده ماشین پیشرفته
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ایــن دســتگاه، ویــژه  آمــوزش مفاهیــم تئــوری و کاربــردی 
ماشــین های القایــی و ســنکرون  در قالــب 12 آزمایــش طراحــی 

و ســاخته شــده اســت.
قابلیت ها:  

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
بــه  تبدیــل  قابــل  چنــدکاره  متنــاوب  جریــان  ماشــین   •
ــی و  ــیم پیچ ــور س ــنجابی و روت ــس س ــی قف ــای  القای حالت ه

ســه فاز   ســنکرون 
ــر  ــی ب ــر ماشــین های الکتریک ــر ب ــی متغی ــار مکانیک ــال ب • اعم

ــای ترمــز مغناطیســی مبن
ــین های  ــر ماش ــی ب ــی خط ــای الکتریک ــال باره ــکان اعم • ام

ــی الکتریک
• کنترل دور با استفاده از اینورتر و اتو ترانس سه فاز

• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر
ــب  ــوان، ضری ــان، ت ــاژ، جری ــان ولت ــری همزم ــکان اندازه گی • ام

قــدرت و فرکانــس
• امکان سنکرون سازی ماشین سنکرون با شبکه 

• امکان تغییر جریان تحریک ماشین  سنکرون 

مشخصات:
1( ماشین چندکاره AC سه فاز 220V ،350W و 2 قطب

5000RPM 2( دورسنج نوری با قابلیت اندازه گیری تا
DC و AC 3( منبع تغذیه متغیر با خروجی با دو نوع خروجی

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
5( مقاومت، سلف و خازن

6( مولتی فانکشن متر سه فاز
7( مولتی متر 

8( کوپل مکانیکی ماشین  AC چندکاره با ماشین القایی  دیگر
9( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر 

100Hz 220 و 0 تاV 10( اینورتر سه فاز 0 تا
380/190V 150 وW 11( ترانس تک فاز

350W , 190/380 12( ترانس سه فاز
13( سنکرون ساز با استفاده از المپ های رشته ای

)MC-106( AC آموزنده ماشین های الکتریکی
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کاربــردی  و  تئــوری  مفاهیــم  آمــوزش  ویــژه   آموزنــده،  ایــن 
ــال،  ــاز، یونیورس ــک ف ــی ت ــل: القای ــوص از قبی ــین های مخص ماش
ــای  ــا آهنرب ــنکرون ب ــین س ــم و ماش ــای دائ ــا آهنرب ــین DC ب ماش

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی و س ــم طراح دائ
قابلیت ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
• ماشین های 1( القایی تک فاز 2( یونیورسال 3( آهنربای دائم 

• اعمــال بــار مکانیکــی متغیــر بــر ماشــین های الکتریکــی بــر مبنــای 
ــی ترمز مغناطیس

• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر
• امــکان اندازه گیــری همزمــان ولتــاژ، جریــان، تــوان، ضریــب 

قــدرت و فرکانــس
• تحلیل مشخصات ماشین های القایی تک فاز 

DC و AC ماشین یونیورسال با تغذیه •

مشخصات:
1( ماشین القایی تک فاز 220V ،350W و 2 قطب

2( ماشین یونیورسال 110V ،150W و 2 قطب
3( ماشین 220V ،350W ،PMDC و 2 قطب
4( ماشین  220V ،350W،PMSM و 2 قطب

5000RPM 5( دورسنج مغناطیسی با قابلیت اندازه گیری تا
AC 6( منبع تغذیه متغیر با خروجی

7( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
8( مولتی فانکشن متر سه فاز

9( مولتی متر 
10( کوپل مکانیکی ماشین های مخصوص با ماشین القایی

11( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر
100Hz 220 و 0 تاV 12( اینورتر سه فاز 0 تا

)MC-107( آموزنده ماشین مخصوص
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ــردی ماشــین های  ــوری و کارب ــم تئ ــوزش مفاهی ــژه  آم ــن دســتگاه وی ای
القایــی، ســنکرون، جریــان مســتقیم و ترانــس بــا قابلیــت پایــش و کنترل 

ــد. ــش می باش ــب 24 آزمای ــزار  در قال نرم اف
قابلیت ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
ــای  ــه حالت ه ــل ب ــل تبدی ــدکاره قاب ــتقیم چن ــان مس ــین جری • ماش

ــد  ــری و کمپون ــنت، س ــتقل، ش ــک مس تحری
ــای  ــه حالت ه ــل ب ــل تبدی ــدکاره قاب ــاوب چن ــان متن ــین جری • ماش
ــه فاز   ــنکرون س ــی و س ــیم پیچ ــور س ــنجابی و روت ــس س ــی قف القای

• بررسی رفتار ترانس تک فاز
• ترانس سه فاز با سربندی های متنوع

• مشاهده شکل موج های ولتاژ و جریان و رسم منحنی های کاربردی 
• اعمال بار مکانیکی متغیر بر ماشین های الکتریکی بر مبنای ترمز مغناطیسی

ــین های  ــس و ماش ــر تران ــی ب ــی خط ــای الکتریک ــال باره ــکان اعم • ام
ــی                  الکتریک

• تغییر ولتاژ سه فاز با استفاده از منبع تغذیه متغیر
ــدرت،  ــب ق ــوان، ضری ــان، ت ــاژ، جری ــان ولت ــری همزم ــکان اندازه گی • ام

فرکانــس، ســرعت و گشــتاور
• امــکان تغییــر جریــان تحریــک ماشــین های جریــان مســتقیم و 

ســنکرون 
• امکان سنکرون سازی ژنراتور سنکرون با شبکه

• کنترل دور با استفاده از اینورتر

مشخصات:
1(ماشین چندکاره AC سه فاز 380V ،350W و 2  قطب

2(ماشین جریان مستقیم چند کاره 220V ،350W و 2  قطب
و رسم  اندازه گیری  قابلیت  با  نرم افزاری  و کنترل  پایش  3(ماژول 

منحنی های کاربردی ماشین و انتخاب مد کنترلی
AC 4(منبع تغذیه متغیر سه فاز

5(فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
6(مقاومت و سلف

7(ماژول سنکرون ساز
8(مولتی متر 

9(کوپل مکانیکی ماشین های جریان مستقیم، سنکرون و  القایی 
با ماشین القایی دیگر

10(دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر 
100Hz 220 و 0 تاV 11(اینورتر سه فاز 0 تا
380/190/190V 950 وW 12(ترانس سه فاز

150W , 190/380 13(ترانس تک فاز
14(امکان اندازه گیری سرعت به وسیله دور سنج

)MC-110( آموزنده ماشین های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری

2 - 13www.abzarazma.com
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)MC-61( ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

توضیحات:
بــه منظــور مانیتورینــگ و کنتــرل همزمــان مبــدل  هــای تــوان از 
ــت  ــوان جه ــای ت ــدل  ه ــن مب ــردد. ای ــی  گ ــتفاده م ــاژول اس ــن م ای
تبدیــل تــوان الکتریکــی/ مکانیکــی/ مغناطیســی/ حرارتــی و ســایر 
ــه   ــوان در مجموع ــای ت ــدل  ه ــه کار می رود.مب ــوان ب ــل ت ــواع تیدی ان
ــفورماتور،  ــور، ترانس ــور، ژنرات ــامل موت ــف ش ــگاهی مختل ــای آزمایش ه
باشــند. مــی    ... و  قــدرت  الکترونیــک  مبــدل  الکتریکــی،  بــار 

اندازه گیــری ایزولــه ولتــاژ، جریــان و پالــس دیجیتــال بــه وســیله 
ــوری فراهــم شــده اســت. پــردازش  ــور مغناطیســی و ن مدارهــای ایزوالت
می گیــرد.  صــورت   ARM ریزپردازنــده  توســط  ورودی   اطاعــات 
ــس،  ــوان، فرکان ــب ت ــوان، ضری ــان، ت ــاژ، جری ــگ ولت ــکان مانیتورین ام
ــس،  ــور، تران ــور، ژنرات ــی )موت ــورد بررس ــز م ــتاور تجهی ــرعت و گش س
مبــدل الکترونیــک صنعتــی و...( در ایــن مــاژول فراهــم گردیــده 
اســت. رســم شــکل موج هــای متنــوع در کنــار نمایــش مقادیــر 
ــازد. ــی  س ــم م ــم را فراه ــر مفاهی ــال بهت ــکان انتق ــر، ام ــط و موث متوس

بــا اســتفاده از ایــن مــاژول، امــکان انتخاب ُمــد کنتــرل ماشــین الکتریکی 
در دو وضعیــت ســرعت ثابت و گشــتاور ثابــت وجــود دارد. همچنین تولید 
فرمــان کنترلــی جهــت کنتــرل پیوســته و دیجیتــال در این مــاژول فراهم 
ــین  ــرل دور ماش ــت کنت ــده PID جه ــرل کنن ــق کنت ــت. تحق ــده اس ش
ــه اســت. ــده ARM انجــام گرفت ــز پردازن ــری از ری ــا بهره گی الکتریکــی ب

مشخصات سخت افزاری:
                         Cortex-M3 از سری ARM پردازنده •

• مانیتور 7  اینچ با صفحه لمسی                             
• ورودی پالسی  0 تا 12V و 24V با ایزوالسیون نوری           

• خروجی دیجیتال 0 تا 12V با ایزوالسیون نوری
• خروجی آنالوگ 0تا 10V با ایزوالسیون گالوانیک
• ولتاژ ورودی 0 تا 400V با ایزوالسیون گالوانیک
• جریان ورودی 0 تا 10A با ایزوالسیون گالوانیک

مشخصات نرم افزاری:
1( محاسبه و نمایش مقادیر متوسط ولتاژ، جریان، توان، سرعت و 

DC گشتاور برای ماشین های الکتریکی
2( محاسبه و نمایش مقادیر موثر ولتاژ و جریان و همچنین توان 

ظاهری، توان مجازی، توان واقعی، ضریب توان و فرکانس برای ماشین  
AC های الکتریکی

3( راهنمای نحوه اتصال برای اندازه گیری کمیت های مختلف
4( رسم منحنی تغییرات ولتاژ، جریان و سرعت

5( رسم منحنی  های کاربردی ماشین های الکتریکی
6( کنترل ماشین های الکتریکی در دو مد سرعت و گشتاور ثابت
7( کنترل حلقه بسته دور موتور القایی با اعمال فرمان آنالوگ به 

اینورتر
8( امکان انتخاب دقت رسم منحنی های ماشین الکتریکی

PID 9( امکان دریافت نقطه کار و پیاده سازی نرم افزاری کنترل
10( امکان ذخیره سازی داده های آزمایش

11( رسم منحنی لیساژو

Electrical Machines Lab

Abzarazma Instrument



قابلیت ها:  
• آمــوزش نحــوه ســربندی ســیم پیــچ هــای ماشــین الکتریکــی 

DC

• 6 ســیم پیــچ مســتقل از هــم جهــت طراحــی اتصــاالت ســیم 
پیــچ هــای تحریــک

• 2 سیم پیچ شنت و  4 سیم پیچ سری
•  قابلیت اتصال موازی و سری بین 4 سیم پیچ سری

  
 

 
 

مشخصات:
1( جریان نامی 1,5 آمپر برای 6 سیم پیچ سری

2(   جریان نامی 0,2 آمپر برای 2 سیم پیچ شنت
3( جریان نامی 1,5 آمپر برای 1 سیم پیچ آرمیچر

4(   ماشین 2 قطب با سرعت ماکزیمم 4000 دور در دقیقه
5(   ولتاژ نامی 220 ولت
6(   توان نامی 350 وات

)MC-111( DC  آموزنده مدار گسترده ماشین
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قابلیت ها:
• 12 سیم پیچ مستقل از هم جهت طراحی سیم بندی استاتور

•  امــکان تغییــر ســیم بنــدی روتــور جهــت تبدیــل ماشــین 
الکتریکــی بــه انــواع القایــی روتــور ســیم پیچــی شــده، القایــی قفــس 

ــنکرون ــنجابی و س س
• امکان اتصال ستاره و مثلث برای سیم بندی استاتور

مشخصات:
1( ماشین الکتریکی 2 قطب

2( ولتاژ نامی استاتور 380 ولت
3( توان نامی 350 وات

4( جریان نامی سیم پیچ های روتور 1,2 آمپر
5( جریان نامی سیم پیچ های استاتور 0,75 آمپر

)MC-112(  AC آموزنده مدار گسترده ماشین

2 - 16 www.abzarazma.com
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Synchroscope

سنکروسکوپ

3 -Phase Inverter

اینورتر سه فاز

Circuit Breaker

مدارشکن

3 -Phase Transformer

ترانسفورماتور سه فاز
ترانســفورماتور ســه فاز بــا نســبت تبدیــل 380/190/190 امــکان اســتفاده از آرایش هــای 

ــازد. ــی س ــم م ــزاگ  فراه ــث و زیگ ــتاره، مثل ــف س مختل
مشخصات:

950VA توان ظاهری •
• ولتاژ اولیه 380 و دو ولتاژ ثانویه 190      

ایــن مــاژول جهــت ســنکرون ســازی ژنراتــور ســنکرون بــا شــبکه و راه انــدازی موتــور ســنکرون 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

مشخصات:
•کلید قطع و وصل سه فاز

 400V چراغ سیگنال های رشته ای •
 

این ماژول جهت کنترل دور موتور القایی سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

100Hz 220 و 0 تاV خروجی سه فاز 0 تا •
• قابلیت تنظیم پیوسته دور موتور القایی سه فاز 

    V/f استراتژی کنترل •
• امکان تنظیم نمایشگربرای نمایش فرکانس، ولتاژ و ...

این ماژول به منظور حفاظت و تغذیه  مدارهای AC  استفاده می گردد.
مشخصات:

 50Hz 380 وV ولتاژ تغذیه سه فاز •
   30mA فیوز محافظ جان •

• سه عدد چراغ سیگنال 
• کلید استپ-استارت همراه با مدار کنتاکتوری

• خروجی های سه فاز 380V و تکفاز 220V با فیوزهای شیشه ای

MC - 02

MC - 10

MC - 11

MC - 12
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DC Exciter

DCDC  منبع تغذیه تحریکمنبع تغذیه تحریک  

1 -Phase Transformer

ترانسفورماتور تک فاز
این ماژول، یک ترانسفورماتور تکفاز را با نسبت تبدیل380/190  فراهم می سازد.

مشخصات:
150VA توان ظاهری •

• ولتاژ اولیه 380 و ولتاژ ثانویه 190 

اتوترانس سه فازاتوترانس سه فاز
این ماژول جهت تنظیم ولتاژ مورد اســتفاده قرار میگیــرد و خروجی های AC و DC را به طور 

همزمان تولید می کند. .
مشخصات:

• ولتاژ کاری سه فاز به همراه سیم نول 
DC و AC خروجی سه فاز متغیر 0 تا 120 درصد در دو نوع •

 2kVA توان •
• تنظیم خروجی به وسیله تغییر تپ منبع تغذیه متغیر

3 -Phase AutoTransformer

Variable DC Power Supply

  منبع تغذیهمنبع تغذیه  DC DC متغیرمتغیر
این ماژول جهت ایجاد ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد..

مشخصات:
2A 130 وV دو خروجی 0 تا •

• نمایشگر چهار رقمی
• تنظیم خروجی به وسیله تغییر تپ اتوترانس

• کلید قطع و وصل

ایــن مــاژول جهــت تحریــک ولتــاژ DC ژنراتــور ســنکرون و همچنیــن ایجــاد ترمــز مغناطیســی 
در ماشــین القایــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

مشخصات:
1A 30 وV دو خروجی 0 تا •

• حفاظت از طریق فیوزهای شیشه ای  
• نمایشگر چهار رقمی

MC - 21

MC - 20

MC - 13

MC - 14
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3 -Phase Multifunction Meter

مولتی فانکشن متر سه فازمولتی فانکشن متر سه فاز
جهــت انــدازه گیــری انــواع پارامترهــای ولتــاژ، جریــان، تــوان، فرکانــس و ســرعت مورد اســتفاده 

ــرد.  ــرار می گی ق
مشخصات:

• اندازه گیری ولتاژ 0 تا 400V                  • قابلیت اندازه گیری انواع توان
•  اندازه گیری جریان تا 5A                   • قابلیت اندازه گیری ضریب توان

      70Hz اندازه گیری ولتاژ و جریان فاز و خط          • اندازه گیری فرکانس تا •

پالس متر
این دستگاه برای محاسبه دور موتور/ ژنراتور به کار گرفته می شود. 

مشخصات:
• ورودی DB9 از سنسور القایی دور موتور

• خروجی پالس برای اسیلوسکوپ

بار خازنی
به عنوان بار خازنی در ژنراتور و ترانس استفاده می گردد.

مشخصات:
10uF 5 وuF ،2/5 uF مقادیر •

450V ولتاژ کاری •

Pulse Meter

Capacitive Load

Multimeter

مولتی مترمولتی متر
دســتگاه اندازه گیری چندگانه با قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و ... می باشــد. 

اندازه گیری جریان با فیوزهای شیشــه ای حفاظت شــده است.
مشخصات:

DC و AC قابلیت اندازه گیری ولتاژهای •
DC و AC قابلیت اندازه گیری جریان های •

• قابلیت اندازه گیری مقاومت

MC - 30

MC - 31

MC - 37

MC - 40
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Resistive Load

بار مقاومتی
به عنوان بار مقاومتی در ژنراتور و ترانس استفاده می گردد.

مشخصات:
• المپ های 50 وات-220 ولت 

360W توان کل •

  بار سلفی
به عنوان بار سلفی در ژنراتور و ترانس استفاده می گردد.

مشخصات:
1000mH 100 وmH 10 وmH مقادیر •

1/5 A جریان مجاز •

Inductive Load

Resistive Load

بار مقاومتی
این ماژول، به عنوان بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه 

 مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• سرهای مشترک متصل شده به نول
• 9 بار مقاومتی 5 اهم 10 وات

• 3 بار مقاومتی 220 ولت 40 وات

MC - 43

MC - 42

MC - 41
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ماژول ها

PID کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های متغیر می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری بین 10- تا 10+ ولت             • بهره تناسبی 0/2 تا20              

• بهره انتگرالی0/1 تا 20                  • بهره مشتقی 0/05 تا10       
• بهره ثابت 0/2 تا 20         • تفریق کننده، جمع کننده سه ورودی

PID ControllerMC - 60



1 -Phase and 3 -Phase Diode BridgeSingle-Phase Induction Motor MC - 50
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مشخصات
ماژول ها

3 -Phase Synchronous Machine 

 ماشین سنکرون سه فاز
قابلیت کار به صورت موتور و ژنراتور سنکرون را داراست.

مشخصات:
                                          350W توان •

380V ولتاژ •
• 2 قطب

ماشین القایی روتور سیم پیچی شده
ایــن ماشــین القایــی بــه منظــور تحقیــق رفتــار ماشــین القایــی تحریــک دوگانــه  مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
مشخصات:

                                          350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

موتور القایی تک فاز
به عنوان بار خازنی در ژنراتور و ترانس استفاده می گردد.

مشخصات:
10uF 5 وuF ،2/5 uF مقادیر •

450V ولتاژ کاری •

3 -Phase Wound Rotor Induction Machine 

Brushless DC Machine 

ماشین DC بدون جاروبک  
ــا ورودی تغذیــه قــدرت و فیدبــک موقعیــت روتــور  ــا BLDC ب ماشــین DC بــدون جاروبــک ی

فراهــم مــی باشــد.
مشخصات:

               250W تک فاز با توان •
  220V تغذیه قدرت •

6V خروجی فیدبک موقعیت روتور 0 تا •
• دو قطب

M - 79

M - 80

M - 82

M - 83
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ماژول ها

Multi-Function AC Machine

ماشین AC  چند کاره
ــی قفــس ســنجابی و  ــای الکتریکــی ســنکرون، القای ــر ســربندی  ماشــین، ماشــین ه ــا تغیی ب

ــد. ــم می گردن ــده فراه ــی ش ــیم پیچ ــور س ــی روت القای
مشخصات:

                                          350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

ماشین القایی قفس سنجابی
ایــن ماشــین القایــی بــه منظــور تحقیــق رفتــار موتــور القایــی قفــس ســنجابی و اســتفاده بــه 

ــز مغناطیســی مدنظــر می باشــد. ــوان ترم عن
مشخصات:

                                          350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

Squirrel Cage Induction Machine

Multi-function DC Machine

ماشین DC چند کاره
ــری و  ــنت، س ــتقل، ش ــک مس ــی، تحری ــین های الکتریک ــین، ماش ــربندی  ماش ــر س ــا تغیی ب

کمپونــد فراهــم می گردنــد.
مشخصات:

                                          350W توان •
220V ولتاژ •

• 2 قطب

M - 86

M - 85

M - 84

ماشین DC شنت
قابلیت استفاده به صورت ماشین های تحریک مستقل و شنت را در مد موتوری و ژنراتوری دارد. 

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

Shunt DC MachineMC - 60
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مشخصات
ماژول ها

1 -Phase and 3 -Phase Diode BridgePermanent Magnet DC Machine MC - 50

Compound DC Machine

ماشین DC کمپوند
قابلیت استفاده در مد موتوری و ژنراتوری را دارد. 

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

ماشین یونیورسال
این ماشین قابلیت کار با ولتاژهای AC و DC را دارا می باشد.

مشخصات:
 150W توان •
110V ولتاژ •

• 2 قطب

ماشین DC آهنربای دائم
ــای  ــر آهــن رب ــا آرمیچــر ســیم پیچــی شــده و اســتاتور مبتنــی ب ــان مســتقیم ب ماشــین جری

ــد.  ــم می باش دائ
مشخصات:

 250W توان •
24V ولتاژ •

•  2 قطب

Universal Machine

Series DC Machine

ماشین DC سری
قابلیت استفاده در مد موتوری و ژنراتوری را دارد. 

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب               

M - 79

M - 80

M - 90

M - 91
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مشخصات
ماژول ها

Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

ماشین سنکرون آهنربای دائم
ایــن ماشــین القایــی بــه منظــور تحقیــق رفتــار موتــور القایــی قفــس ســنجابی و اســتفاده بــه 

ــز مغناطیســی مدنظــر می باشــد. ــوان ترم عن
مشخصات:

                                          350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

Permanent Magnet Synchronous Machine

Worktable

میز کار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• دارای 5 پریز برق  
MDF رویه ی • • رنگ استاتیک ضد خش   

85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

A - 1

A - 0

M - 92

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Safety Connecting LeadsA - 2



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها

ماژول ها به تفکیک مدل:



آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
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آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

این مجموعه آموزشی جهت آموزش عملی مفاهیم الکترونیک صنعتی و الکترونیک قدرت طراحی و ساخته شده 

است. مبدل های توان الکتریکی در انواع 1( یکسوسازهای دیودی و تریستوری، 2( برشگرهای جریان متناوب و 

دیمر، 3( مبدل های DC به DC فرکانس باال، 4( اینورترهای تک فاز و سه فاز، 5( کنترل V/f موتور القایی سه فاز 

و 6( سیکلوکانورتر تک فاز در این مجموعه گنجانده شده است. در همه  ماژول های طراحی شده، مراحل ساخت 

پالس های فرمان، درایو کلید نیمه هادی، مدار قدرت، عناصر پسیو مبدل و تجهیزات اندازه گیری به صورت کاما 

جهت  سه فاز  القایی  موتور  و  یونیورسال  موتور  المپ،  خازنی،  سلفی،  مقاومتی،  بارهای  شده اند.  ارائه  کاربردی 

سنجش و بررسی عملکرد مبدل های توان مورد استفاده قرار می گیرند.

Industrial Electronics Lab
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معرفی:



 1 -6

این ماژول پالس های فرمان برای سه ساق یک اینورتر سه فاز را 
 SPWM تولید می نماید. روش مدوالسیون مورد استفاده از نوع
بوده و سیگنال مرجع مدوالسیون به روش V/f تولید می شود. 
مورد  سه فاز  القایی  موتورهای  اسکالر  کنترل  V/f جهت  روش 

استفاده قرار می گیرد.

درایو  جهت  باید  فرمان  پالس های  کننده  تولید  ماژول  فرمان 

کلیدهای نیمه هادی ایزوله و تقویت گردد. این دو کار توسط 

این  در  ایزوالسیون  روش  می گیرد.  صورت  اپتوکوپلر  ماژول 

از  فرمان  پالس های  تقویت  جهت  و  بوده  نوری  نوع  از  ماژول 

تراشه های صنعتی استفاده شده است. 

ترایــاک  و  تریســتور  آتــش  فرمان هــای  ســاخت  جهــت 
ــی  ــه سینوس ــع تغذی ــا منب ــازی ب ــنکرون س ــرورت دارد س ض
ــای  ــش مداره ــای آت ــاژول، پالس ه ــن م ــرد. در ای ــورت گی ص
ــم  ــل تنظی ــنکرون و قاب ــورت س ــه ص ــه فاز، ب ــتوری س تریس

ــت.  ــده اس ــا ش مهی
نمایشــگر دیجیتالــی مــاژول، تغییــرات زاویــه آتش و اســتراتژی 

تولیــد پالس هــای فرمــان را نمایــش می دهــد.

3 - 6 www.abzarazma.com
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قابلیت ها:
• آشــنایی بــا کلیدهــای نیمــه هــادی دیــود، تریســتور، ترایــاک، دیــاک، 

سفت ما
• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 

• بررســی آزمایشــگاهی یکسوســازهای تریســتوری ســه فــاز ســه پالســه 
و شــش پالســه

• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 
• دیمر و کنترل روشنایی المپ

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

ــو و ایزوالســیون کلیدهــای نیمــه هــادی  ــا نحــوه ی درای • آشــنایی ب
ــوری و مغناطیســی  شــامل ن

 V/F بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •
• کنترل دور موتور القایی سه فاز 

• کنترل دور موتور یونیورسال 
• فیلترهــای پســیو ســلفی-خازنی جهــت ســاختن شــکل مــوج 

سینوســی 

مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
ــه فاز و  ــتوری س ــای تریس ــرای مبدل ه ــده ب ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 2( م

تک فــاز 
3( 12 عدد ترانس پالس جهت درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

4( مدار قدرت آرایش پل دیودی
12V 5( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ

 ،1mH ــلفی ــی 400Ω ،200Ω و 600Ω، س ــا مقادیراهم ــار RLC ب 6(ب
 ،100µF ــر1، 10و ــا مقادی ــی AC ب 10mH و 100mH و خازن

7( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
8( مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی

 48V 100 و ولتاژW 9( موتورهای الکتریکی تک فاز و سه فاز با توان
10( کنترل سرعت و جهت دوران موتور القایی سه فاز 

11( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 
12(مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی

13( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
14( منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

)IE-101( آموزنده الکترونیک صنعتی،  مدل تکمیلی

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
ــای تریســتوری ســه فاز  ــرای مبدل ه ــان ســنکرون شــده ب ــدار فرم 2( م

و تک فــاز 
3( 12 عدد ترانس پالس جهت درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

4(  مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی
 12V 5( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ

 ،1mH 600،ســلفیΩ 400 وΩ ،200Ω بــا مقادیراهمــی RLC 6(بــار
100µF 10 وµF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

7( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
 48V 100 و ولتاژW 8( موتورهای الکتریکی تک فاز و سه فاز با توان

9( کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور SPWM تک فاز 
10( کنترل سرعت و جهت دوران موتور القایی سه فاز 

11( 6 عدد اپتوکوپلر با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 
 PWM 12( کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور

13(  مدار قدرت آرایش های پل دیودی
 DC 14( مدار قدرت آرایش های برشگر

IGBT 15( مدار قدرت آرایش های پل
16( مولتی متر با فیوزهای محافظ

17(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

قابلیت ها:
ــاک،  ــتور، ترای ــود، تریس ــادی دی ــه ه ــای نیم ــا کلیده ــنایی ب • آش

ــفت ــاک، ماس دی
• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 

• بررســی آزمایشــگاهی یکسوســازهای تریســتوری  ســه فاز ســه پالســه 
و شــش پالســه

• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 
• دیمر و کنترل روشنایی المپ

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

 SPWM بررسی اینورتر تک فاز و نحوه  تولید •
• آشــنایی بــا نحــوه ی درایــو و ایزوالســیون کلیدهــای نیمــه هــادی بــه 

دو روش نــوری و مغناطیســی
 V/F بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •

• کنترل دور موتور القایی سه فاز 
• کنترل دور موتور یونیورسال 

• فیلترهــای پســیو ســلفی-خازنی جهــت ســاختن شــکل مــوج 
سینوســی

ــه چــون  ــر ایزول ــه ســوییچینگ غی ــع تغذی ــکان پیاده ســازی مناب • ام
ــاک، بوســت، باک-بوســت، چــوک، ســپیک و زیتــا. ب

• بررسی مدار پل دیودی با خازن های صافی

)IE-102( آموزنده الکترونیک صنعتی،  مدل پیشرفته
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قابلیت ها:
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان
• آشنایی با نحوه  درایو و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

 V/f بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •
• کنترل دور موتور القایی سه فاز 

• فیلترهای پسیو سلفی- خازنی جهت ساختن شکل موج سینوسی 
 PID کنترل حلقه بسته دور موتور الکتریکی با استفاده از ماژول •

و  اینورتر  پارامترهای  اندازه گیری  جریان جهت  و  ولتاژ  ایزوالتورهای   •
موتور

• بورد DSP جهت پیاده سازی تکنیک های پیشرفته مدوالسیون و کنترل 

مشخصات:
1( منبع تغذیه AC با ولتاژهای 12 و 24 ولت همراه با فیوزهای محافظ 

شیشه ای و LED های نشانگر 
2( مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی 

 ،1mH 600Ω،سلفی  و   400Ω  ،200Ω مقادیراهمی  با   RLC بار   )3
100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC 100 و خازنیmH 10 وmH

4( منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد
5( مدار قدرت آرایش های پل دیودی سه فاز با خازن

 48V 100 و ولتاژW 6( موتور الکتریکی سه فاز با توان
7( ایزوالتورهای ولتاژ و جریان برای اندازه گیری کمیت های سه فاز 

8( کنترل سرعت و جهت دوران موتور القایی سه فاز 
9( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 

بهره  )0,2تا20(،   تناسبی  بهره  ضرایب   با   PID کنترل  ماژول   )10
انتگرالی)0/1 تا 20(، بهره مشتقی ) 0/05 تا10( و بهره ثابت )0/2 تا 20(

11( سنسور القایی جهت اندازه گیری دور موتور 
12(دورسنج مغناطیسی با خروجی آنالوگ

)IE-103( آموزنده کنترل پیشرفته موتور

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها :
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، تریستور

• بررسی عملی یکسوسازهای دیودی تک فاز و سه فاز 
و  پالسه  سه  فاز  سه  تریستوری  یکسوسازهای  آزمایشگاهی  بررسی   •

شش پالسه
• برشگرهای AC تک فاز و سه فاز 

• درایو مغناطیسی کلید های نیمه هادی 
• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 

• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

مشخصات:
ــا  ــراه ب ــت هم ــای 12 و 24 ول ــا ولتاژه ــه AC ب ــع تغذی 1( منب

فیوزهــای محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
ــتوری  ــای تریس ــرای مبدل ه ــده ب ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 2( م

تک فــاز  و  ســه فاز 
3( 12 عــدد ترانــس پالــس جهــت درایــو و ایزوالســیون کلیدهــای 

نیمــه هــادی
4( مدار قدرت آرایش های پل دیودی

5(بــار RLC بــا مقادیراهمــی 400Ω ،200Ω و 600Ω، ســلفی 
 10µF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH ،1mH

100µF و 
6( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری

)IE-104( آموزنده یکسوساز
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مشخصات:
1(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

 ،1mH 600،ســلفیΩ 400 وΩ ،200Ω بــا مقادیراهمــی RLC 2(بــار
100µF 10 وµF ،1µF بــا مقادیــر AC 100 و خازنــیmH 10 وmH

ــده  ــت کنن ــع تقوی ــه مجتم ــا تراش ــراه ب ــر هم ــدد اپتوکوپل 3( 6 ع
ــان  جری

PWM 4( کنترل فرکانس و عرض پالس مدوالتور
 DC 5( مدار قدرت آرایش های برشگر

 قابلیت ها:
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، ماسفت

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• آشنایی با نحوه ی درایو و ایزوالسیون نوری کلیدهای نیمه هادی
باک،  چون  ایزوله  غیر  سوییچینگ  تغذیه  منابع  پیاده سازی  امکان   •

بوست، باک-بوست، چوک، سپیک و زیتا.

)IE-105( DC به DC آموزنده مبدل

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

2( بار RLC با مقادیراهمی 400Ω ،200Ω و 600Ω،سلفی 10mH ،1mH و 
100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC 100 و خازنیmH

 48V 100 و ولتاژW 3( موتور الکتریکی سه فاز با توان
4( کنترل فرکانس و دامنه در مدوالتور SPWM تک فاز 

5( کنترل سرعت و جهت دوران موتور القایی سه فاز 
6( 6 عدد اپتوکوپلر همراه با تراشه مجتمع تقویت کننده جریان 

7( مدار قدرت آرایش های ماسفتی

قابلیت ها:
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود، ماسفت

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

 SPWM بررسی اینورتر تک فاز و نحوه ی تولید •
• آشنایی با نحوه ی درایو نوری و ایزوالسیون کلیدهای نیمه هادی

 V/f بررسی اینورتر سه فاز با روش کنترل •
• کنترل دور موتور القایی سه فاز 

• فیلترهای پسیو سلفی-خازنی جهت ساختن سینوسی 

)IE-106( V/f آموزنده اینورتر و کنترل
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قابلیت ها:
• آشنایی با کلیدهای نیمه هادی دیود و تریستور

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• آشنایی با نحوه  درایو و ایزوالسیون مغناطیسی کلیدهای نیمه هادی
• کنترل شدت و فرکانس روشنایی المپ 

• کنترل دور موتور یونیورسال 
• بررسی عملکرد سیکلوکانورتر تک فاز  

)IE-107( آموزنده سیکلو کانورتر

مشخصات:
1( منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED های نشــانگر 
ــای  ــیون کلیده ــو و ایزوالس ــت درای ــس جه ــس پال ــدد تران 2( 12 ع

نیمــه هــادی
 ،1mH 600،ســلفیΩ 400 وΩ ،200Ω ــا مقادیراهمــی ــار RLC ب 3(ب

100µF 10 وµF ،1µF ــر ــا مقادی ــی AC ب 10mH و 100mH و خازن
12V 4( مدار دیمر به همراه 9 عدد المپ

 48V 100 و ولتاژW 5( موتوریونیورسال با توان
ــادی در  ــه ه ــد نیم ــت 8 کلی ــده جه ــنکرون ش ــان س ــدار فرم 6( م

تک فــاز ســیکلوکانورتر 
7( ضریب تغییر فرکانس در سیکلوکانورتر از 0/1 تا 1

8( مدار قدرت پل تریستوری
9(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها :
• امکان ساخت دو مبدل DC به AC سه فاز به طور همزمان

• بررسی و ساخت سیگنال های کنترلی اینورتر سه فاز
• امکان ساخت مبدل AC به DC 6 پالسه دیودی

 DC به AC امکان اصاح ریپل مبدل های •
• حفاظت از مدارات کنترلی در مقابل سطوح باالی جریان و ولتاژ

• امکان ساخت سیگنال جهت درایو سروو موتورها

مشخصات:
500W )PMSG( ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم )1

2( مبدل Boost سه فاز مبتنی بر ساختار پل
500W 3( اینورتر سه فاز

4( موتور 500W  DC  به همراه راه انداز
5( واحد اندازه گیری ولتاژ و جریان

 LPC1768FBD100 مدل ARM 6( میکروکنترلر
7( موتور القایی سه فاز 500W  به همراه راه انداز

)IE-108(  آموزنده الکترونیک قدرت
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)IE-110( آموزنده الکترونیک صنعتی  با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری

مشخصات:
ــه  ــان ایزول ــای فرم ــا پالس ه ــزاری ب ــرل نرم اف ــش و کنت ــاژول پای 1( م

شــده بــه روش نــوری و تقویــت شــده بــا تراشــه درایــور 
2(منبــع تغذیــه AC بــا ولتاژهــای 12 و 24 ولــت همــراه بــا فیوزهــای 

محافــظ شیشــه ای و LED هــای نشــانگر 
3(مدار قدرت آرایش های پل ماسفتی

ــاژ  ــوان 100W و ولت ــا ت ــه فاز ب ــاز و س ــی تک ف ــای الکتریک 4( موتوره
 48V

 ،1mH 600، ســلفیΩ 400 وΩ ،200Ω بــا مقادیراهمــی RLC 5( بــار
100µF 10 وµF ،1µF ــا مقادیــر 10mH و 100mH و خازنــی AC ب

DC 6(مدار قدرت آرایش های برشگر
8( مدار قدرت آرایش های پل دیودی به همراه خازن صافی

9( مدار قدرت آرایش های پل تریستوری
10(منبع تغذیه DC متغیر 30 ولت-2 آمپر،2 عدد

قابلیت ها:
• پایــش شــکل موج هــای ولتــاژ و جریــان مدارهــای الکترونیــک 
صنعتــی بــدون نیــاز بــه اســکوپ و بــه وســیله مــاژول پایــش و کنتــرل 

ــوان ــای ت مبدل ه
ــامل:  ــی ش ــک صنعت ــای الکترونی ــدل ه ــواع مب ــی ان ــکان بررس • ام
ــتوری  ــازهای تریس ــه فاز، یکسوس ــاز و س ــودی تک ف ــازهای دی یکسوس
ــه فاز  ــتوری س ــازهای تریس ــوج، یکسوس ــام م ــوج و تم ــم م ــاز نی تک ف
ــر  ــه فاز، اینورت ــاز و س ــگرهای AC تک ف ــه، برش ــه و شش پالس سه پالس
ــون  ــه همچ ــر ایزول ــوییچینگ غی ــه س ــع تغذی ــه فاز، مناب ــاز و س تک ف

ــاک، بوســت، باک-بوســت ب
• تنظیم نرم افزاری و ساده انواع تکنیک های تولید پالس فرمان 

• انواع بارهای الکتریکی مقاومتی، سلفی و خازنی
• یکسوساز دیودی با خازن های صافی

• تولید زوایای آتش مدارهای تریستوری با امکان سنکرون سازی 
• نمایــش مقادیــر متوســط و موثــر ولتــاژ و جریــان و همچنیــن تــوان 

متوســط 
• اندازه گیری ایزوله ولتاژ، جریان و دور موتور

ــاک،   ــتور، ترای ــود، تریس ــادی دی ــه ه ــای نیم ــا کلیده ــنایی ب • آش
ــفت ماس

• تعویض آسان کلیدهای نیمه هادی 
• مدار قدرت قابل انعطاف با کاربری آسان

• کنتــرل دور موتــور القایــی ســه فاز بــه روش V/fو کنتــرل دور موتــور 

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)IE-67(ماژول مانیتورینگ و کنترل مبدل توان

Industrial Electronics Lab

Abzarazma Instrument

مشخصات سخت افزاری:
                         Cortex-M3 از سری ARM پردازنده •

• مانیتور 7 اینچ با صفحه لمسی         
• ورودی پالسی با دامنه 12 تا 24 ولت با ایزوالسیون نوری           
• خروجی های دیجیتال 0 تا 12 ولت با ایزوالسیون نوری و تقویت 

جریان 
• ورودی سه فاز با تشخیص گذر از صفر و ایزوالسیون نوری

• ولتاژ ورودی 0 تا 400V با ایزوالسیون گالوانیک
• جریان ورودی 0 تا 10A با ایزوالسیون گالوانیک

توضیحات:
ــان مبدل هــای  ــرل همزم ــه منظــور مانیتورینــگ و کنت ــاژول ب ــن م از ای
تــوان اســتفاده مــی گــردد. اندازه گیــری ایزولــه ولتــاژ، جریــان و پالــس 
ــم  ــوری فراه ــور مغناطیســی و ن ــای ایزوالت ــه وســیله مداره ــال ب دیجیت
 ARM شــده اســت. پــردازش  اطاعــات ورودی توســط ریزپردازنــده
ــب  ــوان، ضری ــان، ت ــاژ، جری ــگ ولت ــکان مانیتورین ــرد. ام ــورت می گی ص
تــوان، فرکانــس و ســرعت تجهیــز مــورد بررســی در ایــن مــاژول فراهــم 
ــای  ــس ه ــد پال ــوع و تولی ــای متن ــکل موج ه ــم ش ــت. رس ــده اس گردی
فرمــان بــرای انــواع مبــدل هــای الکترونیــک صنعتــی در ایــن مــاژول بــه 

طــور همزمــان فراهــم شــده اســت.

مشخصات نرم افزاری:
• پایش شکل موج های ولتاژ و جریان مدارهای الکترونیک صنعتی بدون نیاز به اسکوپ 

ــوج،  ــام م ــوج و تم ــم م ــاز نی ــازهای تریســتوری تک ف ــی شــامل: یکسوس ــک صنعت ــای الکترونی ــدل ه ــواع مب ــرای ان ــان ب ــای فرم ــس ه ــد پال • تولی
یکسوســازهای تریســتوری ســه فاز سه پالســه و شــش پالســه، برشــگرهای AC تک فــاز و ســه فاز، اینورتــر تک فــاز و ســه فاز و منابــع تغذیــه 

ــوییچینگ س
• تنظیم نرم افزاری و ساده انواع تکنیک های تولید پالس فرمان 

• تولید زوایای آتش مدارهای تریستوری با امکان سنکرون سازی 
• نمایش مقادیر متوسط و موثر ولتاژ و جریان و همچنین توان متوسط 

• امکان کنترل دور موتور القایی سه فاز به روش V/f و کنترل سرعت موتور یونیورسال
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مشخصات
ماژول ها

DC تغذیه تحریک
این ماژول جهت تنظیم ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
2A ، 35 V دو خروجی 0 تا •

• نمایشگر چهار رقمی

3-Phase AC Source

AC منبع تغذیه سه فاز
منبــع ولتــاژ AC قابلیــت تولیــد دو ســطح ولتــاژ 12وV 24 را دارا مــی باشــد. تمــام خروجــی هــا 
بــه وســیله فیــوز حفاظــت شــده انــد تــا از اضافــه بــار کلیــد هــا و ترانســفورماتورها جلوگیــری 

. د شو
مشخصات:

                                                                380V :ولتاژ ورودی •
• ولتاژ فاز خروجی:12و 24 ولت

• 6 عدد LED جهت نمایش وضعیت خروجی ها
2A جریان خروجی: حداکثر •

مولتی متر
از این دســتگاه برای اندازه گیری ولتاژ و جریان تکفاز و DC، مقاومت، فرکانس و ... اســتفاده 

می شود.

IE - 10 

IE - 20

پالس متر آنالوگپالس متر آنالوگ
ایــن مــاژول جهــت اندازه گیــری دور ماشــین های الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
مشخصات:

• پالس های ورودی از سنسور القایی مرتبط با ماشین الکتریکی
5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •

10V خروجی آنالوگ 0 تا •

Analoge Pulse Meter IE - 30

Multimeter IE - 31

DC Exciter
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مشخصات
ماژول ها

RLC بار
شامل بارهای مختلف و در مقادیر مختلف می باشد.

مشخصات:
1kΩ 470 وΩ ،220Ω بار مقاومتی با مقادیر •

100mH 10 وmH ،1mH بار سلفی با مقادیر •
100µF 10 وµF ،1µF با مقادیر AC بار خازن •

RLC LoadIE - 40

موتور سه فاز و یونیورسال
این ماژول شامل یک موتور الکتریکی سه فاز و یک موتور یونیورسال می باشد.

مشخصات:
1/5A 48، جریان کاریV موتور سه فاز: ولتاژ خط •
1/5A 48، جریان کاریV موتور یونیورسال: ولتاژ •

• اتصاالت به صورت فیشی و در سه رنگ مختلف

3 - Phase & Universial IE - 41

موتور سه فاز
این ماشین القایی سه فاز از نوع قفس سنجابی بوده و به عنوان بار به اینورتر سه فاز متصل می گردد.

مشخصات:
 48V ولتاژ خط •

1/5A جریان کاری •
• اتصاالت به صورت فیشی و در سه رنگ مختلف

• خروجی پالس های انکدر برای استفاده به عنوان فیدبک سرعت موتور

3 - Phase MotorIE - 42

پل سه فاز ماسفتی
این ماژول جهت پیاده سازی پل سه فاز مبتنی بر MOSFET استفاده می گردد.

مشخصات:
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر ماسفت IRF450 با قابلیت تعویض

• امکان اعمال 6 عدد فرمان گیت- سورس
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

MOSFET BridgeIE - 50
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Thyristor Bridge

پل تریستور
 از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی برشگر AC سه فاز  استفاده نمود.

مشخصات: 
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر تریستور BT151 با قابلیت تعویض

• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی
DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •

• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

IGBT Bridge

IGBT پل
از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی برشگر AC سه فاز  استفاده نمود.

مشخصات:
• مدار قدرت پل سه فاز مبتنی بر IGBT GH20N50 با قابلیت تعویض

• امکان اعمال 6 فرمان گیت- امیتر
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

DC به DC بورد اتصاالت مبدل
مبدل های PWM برای تبدیل سطوح مختلف ولتاژهای DC به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. 
امکان پیاده سازی مبدل DC/DC با دو یا چهار المان ذخیره کننده انرژی مثل باک، بوست، باک-

بوست، چوک، سپیک و زیتا وجود دارد.
مشخصات:

• ولتاژ کاری 0 تا 200V              • امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان عناصر مدار
• جریان کاری 0 تا 8A          • امکان نصب راحت المان ها

IE - 51 

IE - 52

پل دیود
 از پیکربندی پل سه فاز می توان برای پیاده سازی یکسوساز سه فاز کنترل شده و نشده استفاده 

نمود.
مشخصات: 

• مدارهای قدرت پل سه فاز دیودی مبتنی بر BY299 با قابلیت تعویض
• امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان کلید نیمه هادی

DC امکان اندازه گیری ولتاژ و جریان باس •
• سیم بندی و پیکربندی ساده آرایش های مبدل های توان

Diode Bridge IE - 53

DC-DC PWM Converter

مشخصات
ماژول ها

IE - 54
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پل دیود و خازن
یکسوساز سه فاز دیودی یک مبدل AC/DC غیر قابل کنترل است که به کاربران امکان درک اصول 

تبدیل AC به DC را می دهد.
مشخصات:

   25-115 V DC :48-20                  • ولتاژ خروجی V AC :ولتاژ ورودی •
 2A:2                              • جریان خروجی A :جریان ورودی •

500 Ω 0 :NTC حفاظت جریان هجومی توسط•

Diode Bridge & Cap.IE - 55

دیمر و المپ ها
دیمرها به منظور کنترل روشنایی المپ ها مورد استفاده قرار می گیرند. دیمرهای مدرن بر مبنای 

ساختار برشگرهای کنترل شده با کلیدهای الکترونیک قدرت ساخته می شوند
مشخصات:

48 V :ولتاژ ورودی •
48 V ولتاژ خروجی: صفر تا •

12 V 9 عدد المپ •

Dimmer & LampsIE - 56

پالس های سنکرون شده سه فازپالس های سنکرون شده سه فاز
این ماژول جهت تولید پالس های سه فاز برای برشگرهای AC و یکسوکننده های کنترل شونده مورد 

استفاده قرار می گیرد و به صورت دستی و کامپیوتری قابل تنظیم می باشد.
مشخصات:

      50 mA فرکانس خروجی برابر با فرکانس ورودی               • جریان خروجی حداکثر •
• تولید پالس های سه فاز با اختاف زاویه 120 درجه   • زاویه آتش از0 تا 180 درجه

USB قابلیت انتخاب بین تولید پالس سه فاز و تکفاز    • کانکتور •

3-Phase Synchronized PulsesIE - 60

مدوالتور پهنای پالس سینوسی تک فاز
مدوالتور پهنای پالس سینوسی )SPWM( سیگنال های PWM را با مقایسه دو سیگنال سینوسی 
و رمپ تولید می نماید. دو خروجی مکمل یکدیگر هستند و برای اطمینان از کلیدزنی ایمن، بین 

پالس های کلید باال و پایین زمان مرده در نظر گرفته شده است.
مشخصات:

1-20 kHz فرکانس موج حامل •
• امکان تغییر دامنه سیگنال مرجع 

50 Hz فرکانس موج سینوسی •

Sine Pulse Width ModulatorIE - 61

مشخصات
ماژول ها



 17 -13 - 21www.abzarazma.com

Pulse Width Modulator

PWMPWM مدار فرمان مدار فرمان
با  اره ای  ایجاد می شود. یک موج دندانه   PWM تولیدکننده  ماژول  پالس های کلیدزنی توسط 

فرکانس متغیر با دوره  کاری مرجع مقایسه می شود تا پالس های آتش کلیدها تولید شود. 
مشخصات:

1-20 kHz فرکانس •
• دوره  کاری 0 تا 100 درصد

Volts Per Hertz Speed Controller

V/f کنترل کننده سرعت
این ماژول فرمان های مدار اینورتر سه فاز را برای کنترل دور موتور سه فاز فراهم می کند.

مشخصات:
1-50 Hz فرکانس موج سینوسی •

1-20 kHz فرکانس موج حامل •
• قابلیت تنظیم سرعت و جهت دوران موتورالکتریکی

پردازشگر سیگنال دیجیتال
این ماژول جهت پردازش سیگنال دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پردازش 150 میلیون دستور در ثانیه          TMS320F2812 پردازنده •

    12V 5 تاVولتاژ ورودي •    )8kB( حافظه داخلي •
     RS232 پورت سریال •   )128kB( داخلی FLASH حافظه •

• کانکتور مخصوص ارتباط JTAG  با پردازنده   )256kB( خارجي SRAM حافظه •
CAN ایزوله •پورت PWM 3کانکتورکمکي براي ورودي هاي آنالوگ، دیجیتال وخروجي هاي •

IE - 62 

IE - 63

PID کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های متغیر می باشد.

مشخصات:
• بهره تناسبی 0/2 تا 20       +12V  12-  تاV ولتاژ کاری •

• بهره مشتقی 0/05 تا 10         • بهره انتگرالی 0/1 تا 20  
• تفریق کننده و جمع کننده سه ورودی • بهره ثابت  0/2 تا 20  

PID Controller IE - 64

DSP IE - 65

مشخصات
ماژول ها
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مدار فرمان سیکلو کانورتر
سیکلوکانورتر تکفاز به تکفاز دارای 8 کلید است. سیگنال های گیت کلیدها توسط یک تولیدکننده 
پالس ســنکرون تولید می شوند. پالس های آتش با اســتفاده از یک آشکارساز صفر با ولتاژ ورودی 

سنکرون می شوند.
مشخصات:

• زاویه آتش از 0 تا 180 درجه
• تقسیم فرکانسی یک به یک تا یک به هشت

Cycloconverter ControllerIE - 66

ترانسفورماتور پالس
ترانسفورماتور پالس به گونه ای طراحی می شود که بتواند پالس های مربعی شکل را انتقال دهد. 
پالس های آتش با استفاده از ترانسفورماتور پالس ازکلیدهای الکترونیک قدرت ایزوله می شوند. هر 

پالس ورودی به دو پالس ایزوله خروجی تبدیل می شود.
مشخصات:

12 V 12                                 • ولتاژ خروجی V ولتاژ ورودی •
30 mA 50                 • جریان خروجی حداکثر mA جریان ورودی حداکثر •

Pulse TransformersIE - 80

اپتوکوپلر
ــدرت ایزوالســیون  ــک ق ــای الکترونی ــدرت کلیده ــرل و ق ــای کنت ــاژول ه ــن م ــا بی اپتوکوپلره

ــوری ایجــاد مــی کننــد. ن
مشخصات:

100 mA ولتاژ ورودی: 0 تا 12 ولت                   • جریان خروجی: حداکثر •
100 kHz :ولتاژ خروجی: 0 تا 12 ولت                 • حداکثر فرکانس •

OptocouplersIE - 81

ایزوالتور جریان
جهت اندازه گیری و ایزوالسیون جریان های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 10A سه جریان ورودی 0 تا •

• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 
DAQ 10 آماده تحویل به کارتV خروجی ولتاژی 0 تا •

Current IsolatorIE - 82

مشخصات
ماژول ها
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Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Voltage Isolator

ایزوالتور ولتاژ
جهت اندازه گیری و ایزوالسیون ولتاژ های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 400V سه ولتاژ ورودی 0 تا •

• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 
DAQ 10 آماده تحویل به کارتV ولتاژ خروجی 0 تا •

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

IE - 83 

A - 0

میز کار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• دارای 5 پریز برق  
MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

Worktable A - 1

Safety Connection Leads A - 2

مشخصات
ماژول ها
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سنسور القایی
جهــت انــدازه گیــری ســرعت چرخــش ماشــین هــای الکتریکــی از ایــن سنســور اســتفاده مــی 

شــود.
مشخصات:

• خروجی پالسی 
)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

Proximity SensorA - 12

مشخصات
ماژول ها
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 جدول راهنمای
آزمایش ها
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ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



 آزمایشگاه های کنترل

 Control Labs





 آزمایشگاه های  کنترل 

این مجموعه دستگاه های آموزنده، جهت انتقال عملی مفاهیم سیستم های خطی و کنترل آن ها، سیستم های کنترل آنالوگ و 

دیجیتال و سیستم های کنترل صنعتی طراحی و ساخته شده است.

سیستم های خطی مورد بررسی در قالب مدارهای آنالوگ مبتنی بر تقویت کننده عملیاتی پیاده سازی شده اند و شامل انواع 

سیستم های مرتبه ی اول، دوم و سوم همراه با ساختارهای متنوع صفر و قطب می باشند. عاوه بر این در برخی سیستم های 

مورد مطالعه، از فرآیندهای واقعی از قبیل کنترل موقعیت و سرعت سروو موتور، کنترل سطح مخزن، کنترل فشار تانک و... 

استفاده شده است.

سیستم های حلقه بسته، از کنترل کننده های آنالوگ و دیجیتال شامل تناسبی، انتگرالی، مشتقی، پیش فاز، پس فاز، فیدبک 

حالت و ...  استفاده می نمایند.

Control Labs

معرفی:
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کنترل کننده آنالوگ تناسبی-مشتقی-انتگرالی با استفاده از مدارهای  
تقویت کننده عملیاتی، پیاده سازی شده است.

تنظیم  قابل  هم،  از  مستقل  طور  به  ماژول،  این  مختلف  بهره های 
امکان  کننده،  کنترل  ضرایب  تغییرات  وسیع  محدوده ی  می باشند. 

کنترل دقیق دسته  وسیعی از سیستم ها را فراهم می سازند.

کنترل کننده دیجیتال تناسبی-مشتقی-انتگرالی مبتنی بر پردازنده 
دیجیتال میکروکنترلر AVR تحقق یافته است. الگوریتم پیاده سازی 
از  مجموعه ای  بازگشتی  از حل  استفاده  با  دیجیتال،  کننده  کنترل 
معادالت تفاضلی محقق شده است. به منظور آموزش سریع و آسان 
 8 مبنای  بر  محاسبات  همه   مبنای  دیجیتال،  سیستم های  مفاهیم 

بیتی طرح شده و با یک کاک سنکرون، هماهنگ هستند.

دیجیتال  و  آنالوگ  کنترل  عملی  آموزش  موتور جهت  ماژول سروو 
از  استفاده  با  موتور  موقعیت  و  سرعت  کنترل  است.  شده  ساخته 
سنسورهای نوری و درایور PWM به عنوان سنسور و عملگر صورت 
بر  موقعیت  و  مانیتورینگ سرعت  و  اغتشاش  اعمال  امکان  میگیرد. 

روی LCD فراهم می باشد.
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قابلیت ها:
• امکان پیاده سازی سیستم ها تا مرتبه ششم
• امکان پیاده سازی فرآیند های سریع و کند

• امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت
• کنترل کننده های تناسبی-مشتقی-انتگرالی 

• کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز
• تحقیق رفتار سیستم های خطی 

• طراحی ماژوالر با امکان تغییر نقطه کار

)DC-100( آموزنده کنترل خطی آنالوگ

مشخصات:
1( مقیاس مقیاس فرآیندهای پایه

2( فرآیندهای پایه  
3( بهره های ثابت 0/1 و 10 

4( بلوک های بهره تناسبی )0/2 تا20(، مشتقی )0/05 تا10( و انتگرالی )0/1 تا 20( 

0/0005 >  β 2و β 1 > 0/005                5( کنترل کننده پیش فاز

0/02 > b و a  > 0/2            6( کنترل کننده پس فاز
7( جمع و تفریق کننده سه ورودی 

8( بلوک معکوس کننده
9( بلوک تنظیم نقطه کار
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و

آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)DC-101( آموزنده کنترل دیجیتال ماژوالر

مشخصات:
1( سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده ی دیجیتال 10 بیتی و کاک 

سنکرون ساز قابل تنظیم
2( کنترل کننده های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده 

1 تا 100
10Hz 0/1 تا Hz 3( ماژول کاک سنکرون ساز با فرکانس های

4( فرآیندهای پایه ی
5( فرآیند کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور

6( مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 10 بیتی
7( مشاهده  سیگنال های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبناهای 

باینری و دهدهی
8( بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت

قابلیت ها:
• تحقیق رفتار فرآیندهای کنترل دیجیتال 

• بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال 
•کنترل کننده های دیجیتال تناسبی-مشتقی-انتگرالی

• امکان مشاهده و بررسی دقیق سیگنال های دیجیتال با زمان به روز شدن 
قابل تنظیم

• پیاده سازی کنترل دیجیتال موقعیت  و سرعت سروو موتور
در صفحه  کوانتیزه شده  و  آنالوگ  ثبت سیگنال های  و  مشاهده  امکان   •

نمایش

و

Control Labs

Abzarazma Instrument



 

قابلیت ها:
• تحقیق رفتار فرآیندها در کنترل دیجیتال و آنالوگ

ــای  ــت ه ــور در وضعی ــروو موت ــال س ــوگ و دیجیت ــرل آنال • کنت
ــت  ــرعت و موقعی ــرل س کنت

• بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال 
تناسبی-مشــتقی-  آنالــوگ  و  دیجیتــال  کننده هــای  کنتــرل   •

ــی  انتگرال
• امــکان مشــاهده و بررســی دقیــق ســیگنال های دیجیتــال و 

ــوگ آنال
ــای  ــده ه ــرل کنن ــاده ســازی کنت ــت پی ــاژول Embedded جه • م

ــال دیجیت
ــال در  ــوگ و دیجیت ــیگنال های آنال ــت س ــاهده و ثب ــکان مش • ام

صفحــه نمایــش
• امکان پیاده سازی سیستم ها تا مرتبه ششم

• امکان پیاده سازی روش کنترل فیدبک حالت
• کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز

مشخصات:
1( فرآیند کنترل سرعت و موقعیت سروو موتور با فراهم بودن فیدبک های 

آنالوگ و دیجیتال
کاک  و  بیتی   10 دیجیتال  پردازنده ی  بر  مبتنی  دیجیتال  سیستم   )2

سنکرون ساز قابل تنظیم
3( کنترل کننده های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده 1 

تا 100
10Hz 0,1تاHz 4( ماژول کاک سنکرون ساز با فرکانس های

مبناهای  در  و  یافته  توسعه  فرم  به  دیجیتال  های  سیگنال  مشاهده   )5

باینری و ده دهی 

6(  بهره های ثابت 0.1 و 10
7( بلوک فرآیند های سریع و کند

8( جمع و تفریق کننده سه ورودی 
9( بلوک معکوس کننده

10( مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ10 بیتی
11( بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت

12( بلوک های بهره تناسبی متغیر 0.2 تا 20 ، بهره انتگرالی 0.1 تا 20، 
بهره مشتقی 0.5 تا 10

)DC-102( آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور

آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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این ماژول جهت تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و برعکس مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

±10V  ورودی آنالوگ •
±10V  خروجی آنالوگ •

• ورودی دیجیتال 10بیتی 
• خروجی دیجیتال 10بیتی

این ماژول جهت جمع و یا تفریق یک یا چند سیگنال آنالوگ مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• ولتاژکاری ±10
• جمع کننده سه ورودی

• تفریق کننده سه ورودی
• معکوس کننده

این ماژول جهت ایجاد بهره تناسبی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

±10V ولتاژ کاری •
• بهره  تناسبی متغیر0/2 تا 20

• بهره تناسبی ثابت 0/1
• بهره تناسبی ثابت 10

این ماژول جهت ساختن فرمان مرجع آنالوگ و دیجیتال و تنظیم فرکانس نمونه برداری ماژول های 
دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سیگنال فرمان معادل جهت کنترل سرعت و موقعیت 

سروو موتور نمایش می دهد.
مشخصات:

• خروجی دیجیتال 10 بیتی 
•خروجی آنالوگ -10تا10+ ولت

100Hz فرکانس کاک دیجیتال: 0,1، 1، 10و •

DC - 51

DC - 53

DC - 50

ADC & DAC

Adder & Subtractor

Digital PID Controller

Source

مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

جمع کننده و تفریق کننده

بهره تناسبی

 منبع تغذیه

DC - 20

4 - 8 www.abzarazma.com
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Digital PID Controller

کنترل کننده PID دیجیتال
این ماژول یک کنترل کننده PID دیجیتال با الگوریتم بازگشتی به فرم سرعتی می باشد.

مشخصات:
• امکان تنظیم بهره های تناسبی، مشتقی و انتگرالی در محدوده 1 تا 100 

• امکان مشاهده وضعیت سیگنال کنترلی 
DB9 ورودی و خروجی  های استاندارد •

• ورودی کاک سنکرون ساز

DC - 63PID Controller

PID کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های قابل تغییر در محدوده ای وسیع می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری 10V±                         • بهره تناسبی0/2 تا20                 

• بهره انتگرالی0/1 تا 20                  • بهره مشتقی 0/05 تا 10
• بهره ثابت 0/2 تا 20                    

DC - 61

Embedded MicrocontrollerEmbedded Microcontroller  ماژول  ماژول
این ماژول جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پالس های ورودی از سنسور القایی مرتبط با ماشین الکتریکی

5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •
10V خروجی آنالوگ 0 تا •

کنترل کننده پیش فاز و پس فاز
این ماژول جهت اعمال کنترل کننده های پیش فاز و پس فاز مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
±12V ولتاژ کاری •

• کنترل کننده پیش فاز با محدوده ی 0/0005 تا 0/005
• کنترل کننده پس فاز با محدوده ی 0/02 تا 0/2

DC - 64 Lead & Lag Controller

مشخصات
ماژول ها

DC - 62

Embedded Microcontroller
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سروو موتور با فیدبک سرعت و موقعیت همراه با ترمز مغناطیسی جهت اعمال اغتشاش می باشد.
مشخصات:

• فیدبک سرعت و موقعیت 
• اغتشاش قابل تنظیم )ترمز مغناطیسی(

• عدم قطعیت قابل تغییر )دیسک های متفاوت(
• نمایش موقعیت

این کابل ها جهت انتقال تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• کابل شیلد دار 
• سوکت مادگی سه پین نظامی

DC - 92

DC - 92

DC - 91

Servo Motor

3 -PIN Connector

Analog Process

Fast Process

سروو موتور با ترمز 

رابط مادگی سه پین نظامی

فرآیندهای سریع

مشخصات
ماژول ها

DC - 90

این ماژول شامل شش فرآیند سریع می باشد.
مشخصات:

±12V ولتاژ کاری •

• یک فرآیند                                         • سه فرآیند 

• دو فرآیند

  فرآیند آنالوگفرآیند آنالوگ
این ماژول شامل شش فرآیند پایه می باشد.

مشخصات:
+10V 10- تاV ولتاژ کاری •

• سه فرآیند                                         • سه فرآیند



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها

ماژول ها  و لوازم جانبی به تفکیک مدل:



 آزمایشگاه  کنترل صنعتی 

انتقال عملی مفاهیم سیستم های خطی و کنترل آن ها، سیستم های  این مجموعه دستگاه های آموزنده، جهت 

کنترل آنالوگ و دیجیتال و سیستم های کنترل صنعتی طراحی و ساخته شده است.

 سیستم های خطی مورد بررسی در قالب مدارهای آنالوگ مبتنی بر تقویت کننده عملیاتی پیاده سازی شده اند و 

شامل انواع سیستم های مرتبه ی اول، دوم و سوم همراه با ساختارهای متنوع صفر و قطب می باشند. عاوه بر این 

در برخی سیستم های مورد مطالعه، از فرآیندهای واقعی از قبیل کنترل موقعیت و سرعت سروو موتور، کنترل 

سطح مخزن، کنترل فشار تانک و... استفاده شده است.

سیستم های حلقه بسته، از کنترل کننده های آنالوگ و دیجیتال شامل تناسبی، انتگرالی، مشتقی، پیش فاز، پس 

فاز، فیدبک حالت و ...  استفاده می نمایند.

Industrial Control Labs

معرفی:
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شبیه ساز سه حالته چراغ راهنمایی با نمایشگرهای LED و بر مبنای 
فرمان اعمالی به ترمینال های مربوطه عمل می نماید.

جهت آموزش کار با خروجی های دیجیتال و تایمر ها در PLC از 
این ماژول استفاده می شود.

است  شده  مهیا  فرآیند  این  روی  بر  دبی  و  سطح  همزمان  کنترل 
.کنترل کننده، عملگر و سنسورها به ترتیب PLC ، مجموعه اینورتر 
مانیتورینگ  باشند.  می  دبی  و  سطح  سنسورهای  و  الکتروپمپ  و 

وضعیت فرآیند بر روی HMI صورت میگیرد.

به کمک این ماژول امکان ارتباط فرآیند با کامپیوتر و نرم افزارهای 
آنالوگ و  MATLAB و Labview فراهم می شود. ورودی های 

دیجیتال در کنار خروجی های آنالوگ و دیجیتال امکان کنترل انواع 
فرآیندهای مبتنی بر پیشآمد و پیوسته را ممکن می سازد.

ارتباط این ماژول با کامپیوتر از طریق پورت USB می باشد.
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آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما

عناوین آزمایش های دستگاه کنترل دما:
1( آشنایی با کنترل کننده توان

2( شناخت مدل فرایند کنترل دما
3( آشنایی با اجزاي فرآیند کنترل دما

4( تحلیل کنترل کننده PID براي فرایند کنترل دما
5( طراحی کنترل کننده PID براي فرایند کنترل دما

4 - 15www.abzarazma.com

)IC-101( آموزنده کنترل فشار

مشخصات:
   1( کنترلر PID دیجیتال

   2( رگوالتور فشار
   3( واحد مراقبت
   4( سنسور فشار

   5( سنسور فشار الکتریکی پیزو 
الکتریک

P به I 6( مبدل   
   7( شیر تدریجی کنترل فشار

   8(مخزن 25 لیتر
   9( نمایشگر فشار

 10(شیر برقی پیوسته
  

)IC-100( آموزنده کنترل دما
ایـن آموزنـده جهـت انتقـال مفاهیم سیسـتم های کنتـرل از جمله 
کنتـرل صنعتـی، کنتـرل دیجیتـال و کنتـرل خطی مورد اسـتفاده 

می باشـد.
مشخصات:

1 kW 1( هیتر
3000 RPM 2( فن

RTD و TC 3( سنسورهای دمای
4( کنترلر PID دیجیتال

5( ورودی اغتشاش
6( کنترل کننده توان هیتر

7( نمایشگر دما
8( محفظه استیل

9( میز متحرک

قابلیت ها:
این آموزنده جهت انتقال مفاهیم سیستم های کنترل از جمله 
کنترل صنعتی، کنترل دیجیتال و کنترل خطی مورد استفاده 

می باشد.
• بررسی رفتار فرآیند کنترل فشار
• امکان اعمال اغتشاش به فرآیند



Industrial Control Labs

Abzarazma Instrument

4 - 16 www.abzarazma.com

)IC-103( آموزنده کنترل سرعت موتور

عناوین آزمایش های دستگاه کنترل سرعت موتور:
1( آشنایی با اجزاي فرآیند کنترل سرعت موتور

3( آشنایی با سنسور سرعت و پالس متر با خروجی آنالوگ
4( طراحی کنترل کننده PID براي فرایند کنترل سرعت موتور

5( آشنایی با اینورترسه فاز
6(امکان اعمال اغتشاش به فرآیند کنترل دور موتور

)IC-102( آموزنده کنترل دما
ایـن آموزنـده جهـت انتقـال مفاهیـم سیسـتم های کنتـرل از جمله 
کنتـرل صنعتـی، کنتـرل دیجیتـال و کنتـرل خطی مورد اسـتفاده 

می باشـد.
مشخصات:

PLC 1( کنترل کننده دیجیتال مبتنی بر
HMI 2( رابط کاربری

3( اینورتر سه فاز یک اسب بخار
PLC 4( درگاه های ورودی و خروجی
5( درگاه های ورودی سیگنال سنسور

6( الکتروپمپ
7( سنسور سطح

8( لوله و اتصاالت پلیمری و شیرهای دستی

کنترل حلقه بسته سرعت موتور القایی سه فاز توسط کنترل کننده 
PID و عملگر اینورتر سه فاز و سنسور القایی صورت می  گیرد.

مشخصات: 
1( کنترل سرعت پیوسته موتور القایی سه فاز

با  شده  کوپل  مغناطیسی  ترمز  توسط  اغتشاش  اعمال  امکان   )2
موتور

3( اینورتر سه فاز 1kW به عنوان عملگر 
4( سنسور القایی به همراه نمایشگر و مبدل مناسب 

5( مرجع 0 تا 10V  جهت تغییر مرجع سرعت
6( کنترل کننده PID با محدوده  عملکرد وسیع

عناوین آزمایش های دستگاه کنترل سطح و دبی:
1( آشنایی با اجزاي فرآیند کنترل سطح و دبی

2( شناسایي مدل فرایند کنترل سطح و دبی 
3( تحلیل کنترل کننده PID براي فرایند کنترل سطح و دبی
4( طراحی کنترل کننده PID براي فرایند کنترل سطح ودبی

HMI، PLC ،5( آشنایی با اینورترسه فاز



آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما

4 - 17www.abzarazma.com

 

    

)AI-101( PLC LOGO آموزنده

مشخصات :
PLC SMART LOGO )1 با 8 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال و 

2 ورودی آنالوگ
2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد

3( منبع تغذیه 24 ولت- 2,5 آمپر
PLC 4( چهار عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

5( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان

6( شاستی استاپ- استارت و استاپ اضطراری

قابلیت ها:
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ های سیگنال
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق کامپیوتر

ــواع  ــط ان ــه PLC توس ــف ورودی ب ــای مختل ــت ه ــال حال • اعم
ــا کلیده
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قابلیت ها:

• آشنایی باکنترل دور موتور الکتریکی سه فاز با استفاده از اینورتر
• قابلیت اعمال بار بر موتور مورد آزمایش

HMI و PLC اعمال فرمان های کنترلی به کمک •
• آشنایی باکنترل دور سروو موتور با استفاده از سروو درایو و با قابلیت 

اعمال بار بر موتور مورد آزمایش

مشخصات:
DELTA ساخت شرکت SX سری PLC و HMI )1

2 A 24 و V 2( منبع تغذیه
3( میکروسوییچ، رله و بیزر

4( مولتی متر
5( یک عدد تایمر آنالوگ

6( اینورتر، موتور سه فاز و سنسور سرعت
7( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری 

 AC 8(  سروو درایو به همراه سروو موتور

)AI-117( آموزنده سیستم های کنترل درایوهای صنعتی



آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)AI-91( شبیه ساز آسانسور

مشخصات:
1( شبیه ساز طبقاتی آسانسور

2( استفاده از سیستم بال اسکیرو

)AI-109( آموزنده کنترل کامپیوتری
قابلیت ها:

• کنترل کامپیوتری به وسیله کارت ارتباط داده و نرم افزارهای 
متنوع از قبیل MATLAB ،LABVIEW و...

• نمایشگر وضعیت خروجی کارت بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل

• اعمال حالت های مختلف ورودی به کارت توسط انواع کلیدها

توضیحات : 
مدل آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است. هدف این 
ماژول شبیه سازی یک آسانسور 3 طبقه با اتصال به سایر کنترل 

کننده ها
در این ماژول یک موتور محرک 24 ولت و 3 عدد میکروسوئیچ با 
کنتاکت NO برای 3 طبقه جهت فیدبک وضعیت آسانسور فراهم 

شده است.

مشخصات:
1( کارت ارتباط داده )DAQ( با ورودی و خروجی های آنالوگ و 

PCI دیجیتال و از نوع
2( کلیدهای فرمان 0 و 1 به تعداد 6 عدد

2,5A 24 وV 3( منبع تغذیه
 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی
6( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

7( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری 
8( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی 

9( یک عدد رله کمکی
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)IC-91( شبیه ساز کنترل سطح

مشخصات:
1( پمپ تکفاز با قابلیت کنترل دور

2( سنسور سطح
3( لوله و اتصاالت پلیمری و شیرهای دستی

4( مخزن مدرج
5( مخزن پشتیبان

)IC-90 ( شبیه ساز کنترل دما
قابلیت ها:

این آموزنده جهت انتقال مفاهیم سیستم های کنترل از جمله 
کنترل صنعتی، کنترل دیجیتال و کنترل خطی مورد استفاده 

می باشد.
• بررسی رفتار فرآیند کنترل دما
• امکان اعمال اغتشاش به فرآیند

• امکان بررسی رفتار انواع کنترل کننده ها با اتصال این ماژول به                                                                                           
سایر کنترل کننده ها

قابلیت ها:
• بررسی رفتار فرآیند کنترل سطح
• امکان اعمال اغتشاش به فرآیند

• امــکان بررســی رفتــار انــواع کنتــرل کننــده هــا بــا اتصــال ایــن 
مــاژول بــه ســایر کنتــرل کننــده هــا

مشخصات:
100 W 1( هیتر   

3000 RPM 2( فن   
RTD و TC 3( سنسورهای دمای   
   4( امکان اعمال ورودی اغتشاش



آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)AI-92( شبیه ساز چراغ راهنمایی

مشخصات:
1( 4 عدد چراغ راهنمایی 3 رنگ
2( 4عدد چراغ عابر پیاده 2 رنگ

)DC-65( ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری
قابلیت ها : 

ــواع  • امــکان مانیتورینــگ ســیگنال هــای آنالــوگ و دیجیتــال ان
فرآیندهــا

• تولید خروجی های آنالوگ و دیجیتال برای انواع فرآیند
ــای MATLAB/Simulink و  ــرم افزاره ــه ن ــال ب ــت اتص •  قابلی

LABVIEW
•  مقیاس بندی و نمایش مقادیر آنالوگ و دیجیتال ورودی

قابلیت ها:
ایــن مــاژول شــبیه ســاز یــک چهــارراه اســت کــه از چهــار چــراغ 

راهنمایــی و 4 چــراغ عابــر پیــاده تشــکیل شــده اســت.
• 4 عدد چراغ راهنمایی 3 رنگ
• 4عدد چراغ عابر پیاده 2 رنگ

مشخصات:
   1( 2 ورودی دیجیتال- 2 ورودی آنالوگ- 6 خروجی دیجیتال 

   2(  امکان ذخیره سازی داده های آزمایش
   3( فرکانس نمونه برداری 10 کیلوهرتز

   4( امکان اعمال ورودی اغتشاش- رسم منحنی لیساژور
   5( ورودی و خروجی های استاندارد آنالوگ در محدوده 0- 10 ولت
   6( ورودی و خروجی های استاندارد آنالوگ در محدوده 0- 10 ولت

   7( قابلیت اتصال به محیط SIMULINK نرم افزار MATLAB و نرم 
LABVIEW افزار



Proximity Sensor

سنسورهای مجاورتی
قرار  استفاده  مورد  کننده  کنترل  به  اتصال  القایی جهت  و  نوری  انواع  در  مجاورتی  سنسورهای 

می گیرد.
مشخصات: 

• کانکتورهای تمام عایق 

 30V ولتاژکاری 8 تا • 
• سنسور نوری 

Switch & Indicator Panel

سوئیچ و پنل نشانگر
این مــاژول دارای کلیدهای قطع-وصل جهت ارتباط با PLC و یا رله بوده و برای نمایش خروجی 

رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: 

• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
start و stop دو عدد شستی •

• یک عدد stop قارچی

Micro Switch, Relay & Buzzer

میکرو سوییچ، رله و بیزر
این ماژول شامل رله، میکروسوئیچ و بیزر می باشد.

مشخصات:
NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •

NC و یک کنتاکت حالت NO میکروسوئیچ با یک کنتاکت حالت •
24V بیزر با ولتاژ •

سوئیچ و نشانگر
این ماژول دارای انواع کلیدهای قطع-وصل، میکروســوئیچ و چراغ سیگنال جهت ارتباط با PLC و 

یا رله بوده و برای نمایش خروجی رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: 

• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
start و stop دو عدد شستی •

• یک عدد stop قارچی
NC و NO سه عدد کلید دستی دو وضعیتی             • دو عدد میکروسوئیچ با کنتاکت های •

Indicator & Switch

Industrial Control Labs

Abzarazma Instrument
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)DC-65( ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری

AI - 01

AI - 02

AI - 00

AI - 06
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مشخصات
ماژول ها

این ماژول جهت تنظیم ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

2A ، 30 V دو خروجی 0 تا •
• نمایشگر چهار رقمی

این ماژول جهت کنترل دور موتور الکتریکی AC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• خروجی سه فاز با فرکانس و دامنه قابل کنترل
• ورودی کنترلی آنالوگ ولتاژی و جریانی با کانکتور DB9 و ترمینال های فیشی

سروو درایو قابلیت کنترل سروو موتور در مدهای گشتاور و سرعت را دارا می باشد.
مشخصات:

• قابلیت درایو سروو موتور آهن ربای دائم سه فاز 
 ENCODER دارای پورت ورودی پالس های •

220V 350 و ورودیW توان •

این ماژول برای اعمال تاخیر در قطع و وصل مدار مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

24V ولتاژ کاری •
• 2 مسیر باز                                      

• 2 مسیر بسته                                             
• حداکثر زمان تاخیر 10 دقیقه

DC Exciter

3-Phase Inverter

Servo Driver

Timer

DC تغذیه تحریک

اینورتر سه فاز

سروو درایو

تایمرتایمر

AI - 07

AI - 10

AI - 12

AI - 21



Analog Pulse Meter

Multimeter

HMI

Source

پالس متر آنالوگ

رابط کاربری دلتا

منبع تغذیه

این ماژول جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• پالس های ورودی از سنسور القایی مرتبط با ماشین الکتریکی
5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •

10V خروجی آنالوگ 0 تا •

ــورد  ــر م ــط کارب ــترهای PLC توس ــرل رجیس ــگ و کنت ــت مانیتورین ــری جه ــط کارب ــن راب ای
ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق اس

مشخصات:
PLC جهت اتصال به DB9 یک ورودی •

• نمایشگر کاراکتری
 24V ولتاژ تغذیه •

این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 24Vولتاژخروجی •
2/5 A جریان خروجی •

• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

مولتی متر
این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... مورد استفاده می باشد.

مشخصات:
   DC و AC قابلیت اندازه گیری ولتاژ •

DC و AC قابلیت اندازه گیری جریان •
• قابلیت اندازه گیری مقاومت

4 - 24 www.abzarazma.com

AI - 32

AI - 33

AI - 30

AI - 22 

مشخصات
ماژول ها
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AI - 65

AI - 80

AI - 66

AC & DC Interface Unit

Relay

PLC LOGO

PLC

DC و AC رابط

PLC LOGO

PLC

این ماژول دارای ایزوالتورهای ولتاژ، جریان و پالس  بوده، ارتباط بین انواع سخت افزار و بردهای 
الکترونیکی را فراهم می سازد. 

مشخصات:
500V تا DC و AC ایزوالتور ولتاژ •

                        4A ایزوالتور جریان تا •
      24V ورودی پالسی •

بر زمان و پیشامد مورد  برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی  قابل  کنترل کننده منطقی 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

0-10 V 24 و آنالوگV 8 ورودی دیجیتال •
• 4 خروجی دیجیتال NO و مجزا از هم

بر زمان و پیشامد مورد  برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی  قابل  کنترل کننده منطقی 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

0-10 V 24 و آنالوگV 8 ورودی دیجیتال •
• 4 خروجی دیجیتال NO و مجزا از هم

• 2 خروجی آنالوگ

مشخصات
ماژول ها

AI - 62

رله
این ماژول وظیفه قطع و وصل مدار را دارا می باشد.

مشخصات:
24V ولتاژ بوبین •

• 8 مسیر بسته و 8 مسیر باز                       
      10A حداکثر جریان مجاز •
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این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های قابل تغییر در محدوده ای وسیع می باشد.
مشخصات: 

• ولتاژ کاری 10V±                         • بهره تناسبی0/2 تا20                 
• بهره انتگرالی0/1 تا 20                  • بهره مشتقی 0/05 تا 10

• بهره ثابت 0/2 تا 20                    

میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
• دارای 5 پریز برق  

MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

جهــت انــدازه گیــری ســرعت چرخــش ماشــین هــای الکتریکــی از ایــن سنســور اســتفاده مــی 
شــود.

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

A - 0

DC - 63

A - 1

A - 12

Panel Frame

PID Controller                     

Worktable

Proximity Sensor

فریم نگهدارنده تجهیزات

PID کنترل کننده

میز کار

سنسور مجاورتی

مشخصات
ماژول ها
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M - 80

M - 74

A - 2

A - 16

3 -Phase Synchronous Machine

3 -Phase Induction Machine

Safety Connecting 
Leads

3 -PIN Connector

ماشین سنکرون سه فاز

ماشین القایی سه فاز

کابل های رابط تمام عایق

رابط مادگی سه پین نظامی

این ماشین جهت تولید توان شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.  
مشخصات:

 350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

این ماژول به صورت موتور القایی جهت راه اندازی ژنراتور سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 750W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

10A امکان عبور جریان تا •
• تمام عایق

• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

این کابل ها جهت انتقال تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• کابل شیلد دار 
• سوکت مادگی سه پین نظامی

مشخصات
ماژول ها





 آزمایشگاه های کنترل پیشرفته

آموزنده های کنترل پیشرفته جهت تحقیق و بررسی روش های پیشرفته کنترل یا بررسی تئوری نوین پیشنهادی بر روی سیستم های استاندارد 
کنترل طراحی و ساخته شده اند.

و  طراحی  محصوالت  دسته  این  در  می باشند.  کنترل  علم  محققین  و  اساتید  تکمیلی،  تحصیات  دانشجویان  آزمایشگاه ها  این  مخاطبان  عمده 
پیاده سازی سفارشی بسته به نیازمندی و سفارش مشتری صورت می پذیرد. محصوالتی که در ادامه می آیند، به سفارش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 

یا به صورت مشترک با آن ها اجرا شده اند. 

معرفی:
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و  طراحی  آزما  ابزار  تجهیزات  همکاری شرکت  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کنترل  تحقیقاتی  آزمایشگاه  توسط  مشترک  به صورت  محصول  این   •
پیاده سازی شده  است.

Control Labs

Abzarazma Instrument

  )SB-100( آموزنده گوی معلق

  )RO-100( ربات مسیر یاب پیشرفته 
قابلیت ها:

Bluetooth کنترل سرعت از راه دور با استفاده از •
• میکروکنترلر AVR محلی

Bluetooth کنترل نظارتی توسط کامپیوتر از طریق •
• تخمین موقعیت فعال با کنترل چرخ ها

• تخمین موقعیت به کمک دوربین و پردازش تصویر

قابلیت ها :
• امکان کنترل موقعیت گوی معلق

PID و PI ،PD ،P پیاده سازی کنترل کننده •
• پیاده سازی روش های کنترلی حلقه باز و حلقه بسته

• قابلیت اتصال به کامپیوتر
• مانیتورینگ نرم افزار محور با استفاده از کارت رابط با کامپیوتر

• ثبت نتایج در کامپیوتر
• نرم افزار اختصاصی

• امکان اعمال اغتشاش و عدم قطعیت به سیستم

مشخصات: 
1( درایو موتور

2( موتور DC با گیربکس و انکودر
Bluetooth 3( ماژول

4( مبدل سریال 

مشخصات: 
1( درایو موتور

2( موتور DC با گیربکس و انکودر
Bluetooth 3( ماژول

4( مبدل سریال 



آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)IP-101( آموزنده پاندول معکوس

مشخصات:
ARM 1( واحد کنترل مبتنی بر پردازنده

2( عملگر صنعتی شامل سروو موتور و سروو درایو
3( انکودر دورانی جهت تعیین زاویه پاندول  

4( دو عدد میکروسوییچ جهت حفاظت دو انتهای مسیر خطی حرکت

  )SI-100( آموزنده شناسایی سیستم
قابلیت ها :

• قابل کنترل و پایش توسط کامپیوتر
• نرم افزار اختصاصی با قابلیت نمونه برداری و ذخیره سازی  داده 

های مربوط به 6 کانال به صورت همزمان در قالب فایل اکسل
• قابلیت تخمین شار 

• امکان نمایش تمام ولتاژها و جریان های سیستم
• قابلیت تخمین گشتاور به صورت محاسباتی

• کنترل دور موتور توسط اینورتر و از طریق نرم افزار

قابلیت ها:
• پیاده سازی روش های کنترل حلقه بسته  زاویه

• قابلیت اتصال به کامپیوتر، کنترل نرم افزاری و ثبت نتایج
• امکان اعمال اغتشاش و عدم قطعیت به سیستم

• قابلیت پیاده  سازی تکنیک های پیشرفته کنترل از جمله کنترل 
هایبرید و فازی

مشخصات:
1( کارت DAQ و نرم افزار پیشرفته 

2( مدار شکن به همراه محافظ جان
3( دو موتور القایی سه فاز )یک موتور به عنوان بار(

4( سنسور دمای استاتور
5( Power controller جهت اعمال بار مکانیکی )ترمز( به موتور

6( ایزوالتور جریان و ولتاژ
7( حسگر سرعت
8( اتوترانس 3 فاز



Control Labs

Abzarazma Instrument
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Power Controller

کنترل کننده توانکنترل کننده توان
این ماژول برای کنترل توان الکتریکی در بارهای مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرد. کنترل 

غیر مستقیم دما و شدت روشنایی از جمله کاربردهای آن است.
مشخصات:
2kW توان•

220V ورودی تغذیه •
220V ولتاژ خروجی 0 تا •

20mA 5 و 4 تاV ورودی فرمان 1 تا •

اینورتر سه فازاینورتر سه فاز
ایــن مــاژول جهــت کنتــرل دور موتــور القایــی گرداننــده ژنراتــور ســنکرون و تنظیــم فرکانــس 

ــور اســتفاده می شــود. خروجــی ژنرات
مشخصات:

       220V ولتاژ خط سه فاز متغیر از 0 تا •
                 70Hz فرکانس کاری متغیر از 0 تا •

• نمایشگر کمیت های خروجی
• توان یک اسب بخار

3 - Phase InverterSI - 10

SI - 13

مدارشکن
جهت برق دار کردن و یا قطع بخشی از شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• حداکثر جریان قابل تحمل کنتاکت ها 9 آمپر

• امکان فرمان در محل و یا از راه دور 

Circuit BreakerSI - 11

اتو ترانس سه فازاتو ترانس سه فاز
این ماژول جهت تنظیم پیوسته ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• ولتاژ  کاری سه فاز به همراه سیم نول 

• خروجی متغیر 0 تا 120 درصد
• ولتاژ کاری 0 تا 400V خط  

     2kVA توان •

3-phase AutotrasformerSI - 12



این ماژول به عنوان بار خازنی و نیز تولید کننده توان راکتیو در شبکه توزیع و انتقال قابل 
استفاده می باشد.

مشخصات:
• 9 عدد خازن5µF )سه خازن برای هر فاز(

220V ولتاژ نامی •

Capacitive Load

بار خازنیبار خازنی

بار مقاومتیبار مقاومتی
بار مقاومتی و مدل مصرف توان اکتیو توسط مصرف کننده ها در شبکه می باشد.

مشخصات:
• 9 عدد بار مقاومتی 220 ولت 40 وات

• سرهای مشترک متصل شده به نول

واحد ارتباط داده 
ــا  ایــن مــاژول رابــط بیــن ایزوالتــور جریــان، ایزوالتــور ولتــاژ، سنســور دمــا و سنســور القایــی ب
کامپیوتــر و نــرم افــزار مربــوط مــی باشــد. کارت ارتبــاط داده 4704، اطاعــات ورودی را دریافــت 
و از طریــق ارتبــاط USB بــه کامپیوتــر منتقــل مــی نمایــد. عــاوه بــر ایــن فرمــان هــای تولیــد 
شــده در نــرم افــزار از طریــق پــورت Control Signal بــه تجهیــزات کنترلــی اعمــال مــی گردد.

Resistive Load

Data Acquisition Unit SI - 51

SI - 41

SI - 40
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این دستگاه برای محاسبه دور موتور/ ژنراتور به کار گرفته می شود. 
مشخصات:

• ورودی DB9 از سنسور القایی دور موتور
• خروجی پالس برای اسیلوسکوپ

Pulse Meter

پالس متر

SI - 31

مشخصات
ماژول ها
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Embedded Microcontrol

Embedded MicrocontrolEmbedded Microcontrol  ماژول  ماژول
این ماژول جهت پیاده سازی انواع کنترل کننده های دیجیتال مورداستفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
USB با قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت ATMEGA 32 یک میکروکنترلر •

• یک نمایشگر کاراکتری 2 در 8
• ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال استاندارد

• ورودی کاک سنکرون ساز

DC - 61

ایزوالتور ولتاژ

ایزوالتور جریان

جهت اندازه گیری و ایزوالسیون ولتاژ های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 400V سه ولتاژ ورودی 0 تا •
• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 

DAQ 10 آماده تحویل به کارتV ولتاژ خروجی 0 تا •

جهت اندازه گیری و ایزوالسیون جریان های ماشین الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 10A سه جریان ورودی 0 تا •
• ایزوالسیون گالوانیگ برای هر سه فاز 

DAQ 10 آماده تحویل به کارتV خروجی ولتاژی 0 تا •

Voltage Isolator

Current Isolator

SI - 82

SI - 81

 منبع تغذیه
این ماژول جهت ساختن فرمان مرجع آنالوگ و دیجیتال و تنظیم فرکانس نمونه برداری ماژول های 
دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سیگنال فرمان معادل جهت کنترل سرعت و موقعیت 

سروو موتور نمایش می دهد.
مشخصات:

• خروجی دیجیتال 10 بیتی 
•خروجی آنالوگ -10تا10+ ولت

100Hz فرکانس کاک دیجیتال: 0,1، 1، 10و •

SourceIP - 20 

مشخصات
ماژول ها



این ماژول یک کنترل کننده PID دیجیتال با الگوریتم بازگشتی به فرم سرعتی  می باشد.
مشخصات:

• امکان تنظیم بهره های تناسبی، مشتقی و انتگرالی در محدوده 1 تا 100 
• امکان مشاهده وضعیت سیگنال کنترلی 

DB9 ورودی و خروجی  های استاندارد •
• ورودی کاک سنکرون ساز

Digital PID Controller

کنترل کننده PID دیجیتال

PID کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده PID کامل به همراه بهره های قابل تغییر در محدوده ای وسیع می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ کاری 10V±                         • بهره تناسبی0/2 تا20                 

• بهره انتگرالی0/1 تا 20                  • بهره مشتقی 0/05 تا10
• بهره ثابت 0/2 تا 20                     

واسط گوی معلق

فریم نگهدارنده تجهیزات

به عنوان واسط بین کنترل کننده های آنالوگ و دیجیتال و سیستم گوی معلق عمل می نماید. 
مانیتورینگ سیگنال های ورودی و خروجی ماژول بر روی LCD صورت می گیرد.

مشخصات:
• دریافت ولتاژ آنالوگ استاندارد و دیجیتال 10 بیتی و تبدیل آنها به پالس های PWM قابل       

اعمال به سیم پیچ تحریک
• دریافت سیگنال آنالوگ موقعیت گوی و تبدیل آن به سیگنال دیجیتال 10 بیتی

• تنظیم میزان میدان مغناطیسی اغتشاش و تبدیل آن به پالس های PWM قابل اعمال به سیم 
پیچ اغتشاش

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

PID Controller

Suspended Ball Interface

Panel Frame

SB - 80

A - 0

DC - 63

IP - 62
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مشخصات
ماژول ها
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Safety Connecting Leads Safety 

3 -PIN Connector

3 -Phase Induction Machine

رابط مادگی سه پین نظامی

کابل های رابط تمام عایق

ماشین القایی سه فاز

ین کابل ها جهت انتقال تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• کابل شیلد دار 
• سوکت مادگی سه پین نظامی

ا
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

این ماژول به صورت موتور القایی جهت راه اندازی ژنراتور سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 750W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

A - 2

A - 12

A - 74

میز کار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• دارای 5 پریز برق  
MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

WorktableA - 1

مشخصات
ماژول ها







  آزمایشگاه های  ابزار دقیق 

Instrumentation Labs
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 آزمایشگاه های  ابزار دقیق

این مجموعه از دستگاه های آموزنده جهت انتقال مفاهیم ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی و PLC طراحی و ساخته 
شده است. انواع سنسورها، عملگرهای پنوماتیکی و الکتریکی به همراه انواع کنترل کننده های صنعتی از قبیل 
PLC، ماژول PID صنعتی و کارت ارتباط داده در این آموزنده ها مهیا شده اند. عاوه بر این امکان آموزش شبکه 

صنعتی، اینورتر صنعتی سه فاز، مانیتورینگ صنعتی با استفاده از HMI و سایر تجهیزات حوزه  اتوماسیون فراهم 
گردیده است.

Instrumentation Labs

معرفی:



آنالوگ  خروجی های  و  ورودی  با  برنامه پذیر  منطقی  کننده  کنترل 
پنوماتیکی  و  الکتریکی  محرک های  انواع  کنترل  جهت  دیجیتال،  و 
استفاده می گردد. برنامه نویسی آسان و مبتنی بر روش نردبانی باعث 
با  همراه  ماژوالر  طراحی  می گردد.  کاربر  توسط  استفاده  سهولت 
فیش های رابط تمام عایق، سهولت پیاده سازی ساختارهای اتوماسیون 

صنعتی و ابزار دقیق را فراهم می سازند. 

شیر پنوماتیکی 5/2 با دو سر تحریک الکتریکی در آزمایش های 

می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پنوماتیکی  عملگرهای  به  مربوط 

کانکتورهای  وسیله   به  فشرده  هوای  خروجی  و  ورودی  مسیر 

فشاری و فرمان الکتریکی به وسیله کانکتورهای تمام عایق فراهم 

شده است.

با  همراه  خازنی  و  القایی  نوری،  انواع  در  مجاورتی  سنسورهای 

کانکتورهای تمام عایق جهت آموزش کار با تجهیزات ابزار دقیق مهیا 

شده اند. این تجهیز بخشی از آزمایشگاه ابزار دقیق می باشد و از طریق 

کابل های رابط به کنترل کننده متصل می شوند.
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شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• قابلیت جای گذاری دلخواه تمامی المان ها

مشخصات:
2 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه  دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( سیلندرهای یک طرفه 

4( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت
5( کلکتورتقسیم هوای فشرده

6( شیر یک طرفه
OR و AND 7( شیر

8( شیر کنترل دبی
9( میکروسوییچ، بیزر و رله

)EP-100( آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل پایه

آزمایشگاه های ابزار دقیق



Instrumentation Labs

Abzarazma Instrument
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مشخصات:
2 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( سیلندر یک طرفه 

4( انواع کلیدهای Start ،Stop و قطع اضطراری
5( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت

6( کلکتورتقسیم هوای فشرده
7( شیر یک طرفه

OR و AND 8( شیر
9( شیر کنترل دبی

10( میکرو سوییچ، بیزر و رله

قابلیت ها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• امکان اعمال فرمان از طریق ساختار رله ای

• قابلیت جایگذاری دلخواه تمامی المان ها

)EP-101( آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل تکمیلی
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مشخصات:
2 A 24 و V 1( منبع تغذیه
LG ساخت شرکت PLC )2

3( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
4( سیلندر یک طرفه 

5( انواع کلیدهای Start ،Stop و قطع اضطراری
6( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب

7( کلکتورتقسیم هوای فشرده
8( شیر یک طرفه

OR و AND 9( شیر
10( شیر کنترل دبی

11( میکروسوییچ، بیزر و رله   
12( چراغ سیگنال 6 عدد 

قابلیت ها:
• آشنایی با مباحث پایه پنوماتیک و الکتروپنوماتیک و کاربرد آنها

• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی
• امکان اعمال فرمان از طریق ساختار رله های
PLC قابلیت برنامه ریزی و کنترل از طریق •
• قابلیت جای گذاری دلخواه تمامی المان ها

)EP-102( آموزنده الکتروپنوماتیک، مدل پیشرفته

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های ابزار دقیق
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Instrumentation Labs

Abzarazma Instrument

EP - 04 5/2-Way Valve

شیر شیر 55 به  به 22
این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
• ولتاژ بوبین 24V و دو سر تحریک

• 5 درگاه ورودی-خروجی
•  کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

EP - 02 5/3 & 3/2 - Way Valves

  شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی 
این ماژول دارای یک شیر 5 به 3 و یک شیر 3 به 2 تحریک دستی می باشد. شیر 5 به 3 دارای 5 
درگاه ورودی-خروجی و ســه حالت کاری است و شیر 3 به 2 دارای 3 درگاه ورودی-خروجی و دو 

حالت کاری می باشد. 
مشخصات:

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
• اعمال تحریک دستی

شیر 5 به 2 تک بوبین 
این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
24V ولتاژ بوبین •

• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

EP - 01 5/2-Way valve

EP - 03` 5/2-Way Emergency Valve

شیر 5 به 2 با تحریک سریع
این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
• فرمان دستی اضطراری

• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
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EP - 05AND & OR Valve

OR و AND شیر

EP - 065/2 - Way & One Way Valves

شیر یک طرفه و شیر 5 به 2

EP - 07Switch & Indicator Panel

سوئیچ و پنل نشانگر

EP - 08Micro Switch, Relay & Buzzer

میکرو سوییچ، رله و بیزر
این ماژول شامل رله، میکروسوئیچ و بیزر می باشد.

مشخصات:
NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •

NC و یک کنتاکت حالت NO میکروسوئیچ با یک کنتاکت حالت •
24V بیزر با ولتاژ •

شامل شیر پنوماتیکی AND و OR می باشد. 
مشخصات:

• دو ورودی برای هوای فشرده
• کانکتورهای یک هشتم اینچ

شامل شیرهای پنوماتیکی یک طرفه و 5 به دو می باشد.
مشخصات:

• 2 درگاه ورودی-خروجی برای شیر یک طرفه
• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

• فرمان سریع پنوماتیک برای شیر 5 به 2
• 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری مختلف برای شیر 5 به 2

این ماژول دارای کلیدهای قطع-وصل و چراغ های سیگنال جهت ارتباط با PLC و یا رله و نمایش 
خروجی آنها می باشد.

مشخصات: 
• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت

start و stop دو عدد کلید •
• یک عدد stop قارچی

مشخصات
ماژول ها
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EP - 60 Collector & Flow Control

کنترل کننده جریان هوا و کلکتور
این ماژول شــامل یک شــیر پنوماتیکی با یک درگاه ورودی و یک خروجی و یک مسیر عبور هوای 

قابل تنظیم و همچنین یک کلکتور برای تقسیم کردن جریان هوا می باشد.
مشخصات:

• درگاه های ورودی و خروجی برای کنترل کننده جریان هوا
• ولوم تنظیم جریان 0 تا 100% جریان هوا

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

EP - 22 Source

منبع تغذیه
این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24Vولتاژخروجی •

2/5 A جریان خروجی •
• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

تنظیم کننده فشار هوا
این رگوالتور عاوه بر تنظیم فشار هوا، یک فیلتر تصفیه هوا هم می باشد.

مشخصات:
• ولوم تنظیم فشار هوا
• دارای نمایشگر فشار

EP - 10 Air Service Unit

EP - 40 2 -Way Cylinder

سیلندر دو طرفه
سیلندر دو طرفه با تحریک پنوماتیک، قابلیت جابجایی در محور افق را دارد.

مشخصات:
  20cm قابلیت جابجایی •

• تحریک پنوماتیک 
10bar تحمل فشار تا •

مشخصات
ماژول ها
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مشخصات
ماژول ها

EP - 63

A - 0

EP - 20

GM7 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

فریم نگهدارنده تجهیزات

میز کار

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت انجام فرآیندهای مختلف کنترلی مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

24V 12 ورودی دیجیتال •
NO 8 خروجی  دیجیتال با کنتاکت های •

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
• دارای 5 پریز برق  

MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

GM7 PLC

Panel Frame

Worktable

کابل های رابط تمام عایق
جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A امکان عبور جریان تا •

• تمام عایق
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Safety Connecting Leads A - 2
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مشخصات
ماژول ها

EP - 63 Air Hose

شیلنگ رابط هوا
شیلنگ رابط هوا برای اتصال اجزای پنوماتیکی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10bar حداکثر فشار •

EP - 60

پمپ باد
پمپ باد جهت تغذیه  اجزای پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 50Lit حجم مخزن •
2850RPM سرعت •
8bar حداکثر فشار •

Collector & Flow Control





ماژول ها و لوازم جانبی به تفکیک مدل:





 آزمایشگاه های  اتوماسیون صنعتی

Industrial Automation Labs
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قابلیت ها:
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ های سیگنال
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق کامپیوتر

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها

مشخصات:
1( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد

 2,5A 24 وV 2( منبع تغذیه
 PLC 3( 4 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

PLC SMART LOGO )4 با 8 ورودی دیجیتال و 4 خروجی دیجیتال 
و 2 ورودی آنالوگ

5( شاستی استاپ-استارت و استاپ اضطراری
6( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

)AI-101( مدل پایه ،PLC LOGO آموزنده

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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مشخصات:
PLC S7-1200 )1  با ورودی و خروجی های متنوع

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد
 2,5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 6 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
5( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری

6( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی و ترموکوپل
 NC و NO 7( 4 عدد رله کمکی با کنتاکت های

PLC 8( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به

قابلیت ها:
•کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی
• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال 

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 
HMI و PLC انجام مانیتورینگ صنعتی با استفاده از •

• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل

)AI-104(  PLC S7-1200 آموزنده

Industrial Automation Labs
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قابلیت ها:
• کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال و بیزر
• امکان برنامه ریزی کنترل کننده از طریق کامپیوتر

• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 
• امکان کنترل توسط رله کمکی

مشخصات:
PLC LG )1 با 8 ورودی دیجیتال و 6 خروجی دیجیتال

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد
 2,5A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 6 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
7( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

8( یک عدد رله کمکی

)AI-105(  مدل پایه ،PLC LG  آموزنده

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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مشخصات:
PLC S7-300 )1  با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال

 5A 24 وV 2( منبع تغذیه
 PLC 3( 6 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

4( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری
5( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی

PLC 6( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به
7( شبیه ساز چراغ راهنمایی با 4 چراغ سه حالته و 4 چراغ دو حالته 

24V با ولتاژ کاری
8( شبیه ساز آسانسور سه طبقه با 6 کلید، 3 میکروسوئیچ و موتور 

24V محرک با ولتاژ کاری

قابلیت ها:
•کاربرد PLC برای کنترل قطع و وصل و کنترل ترتیبی
• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال

 PLC امکان کنترل آنالوگ توسط •
• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 

HMI و PLC انجام مانیتورینگ صنعتی با استفاده از •
• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل

• شبیه ساز چراغ راهنمایی 
• شبیه ساز آسانسور 3 طبقه

           PID دسترسی آسان به ورودی و خروجی های •

)AI-106(  PLC S7-300 آموزنده پیشرفته

Industrial Automation Labs
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مشخصات:
PROFIBUS-DP با قابلیت پیاده سازی شبکه PLC S7-300 )1

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد
2A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 6 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
5( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری

6( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان
7( 4 عدد رله کمکی

8( اینورتر سه فاز با فرمان های ورودی آنالوگ ولتاژی و جریانی
PLC 9( رابط گرافیکی با قابلیت اتصال به

10( موتور الکتریکی یک اسب بخار- سه فاز
11( مولتی متر دیجیتال

12( منبع تغذیه متغیر 0- 30 ولت 2 آمپر
13( سنسورهای مجاورتی نوری، القایی و ترموکوپل

14( دورسنج دیجیتال با خروجی آنالوگ

قابلیت ها:
• کاربرد PLC برای پیاده سازی شبکه صنعتی

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال
• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها 

 PROFIBUS-DP قابلیت پیاده سازی شبکه های صنعتی •
• کنترل دور موتور الکتریکی سه فاز

• HMI جهت نمایش وضعیت PLC و شبکه صنعتی

)AI-108( PLC S7-300  آموزنده شبکه صنعتی با

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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قابلیت ها:
• کنترل کامپیوتری به وسیله کارت ارتباط داده و نرم افزارهای متنوع 

از قبیل MATLAB ،LABVIEW و...
• نمایشگر وضعیت خروجی کارت بر روی چراغ سیگنال و بیزر

• سنسورهای مجاورتی با خروجی قطع و وصل
• اعمال حالت های مختلف ورودی به کارت توسط انواع کلیدها

مشخصات:
1( کارت ارتباط داده )DAQ( با ورودی و خروجی های آنالوگ و دیجیتال و از 

PCI نوع
2( کلیدهای فرمان 0 و 1 به تعداد 6 عدد

2,5A 24 وV 3( منبع تغذیه
 PLC 4( 8 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی

 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی
6( میکروسوییچ جهت اعمال فرمان

7( کلیدهای Stop-Start و قطع اضطراری 
8( سنسورهای مجاورتی نوری و خازنی 

9( یک عدد رله کمکی

)AI-109( آموزنده کنترل کامپیوتری

Industrial Automation Labs

Abzarazma Instrument



5 - 23www.abzarazma.com

مشخصات:
DELTA ساخت شرکت SX سری  PLC و HMI )1

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 3 عدد
2A 24 وV 3( منبع تغذیه

 PLC 4( 6 عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
6( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان

7( کلیدهای Stop-Start  و قطع اضطراری 
8( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی و ترموکوپل

9( 4 عدد رله کمکی

قابلیت ها:
 PLC  و HMI مانیتورینگ صنعتی به وسیله •

• نمایشگر وضعیت خروجی PLC بر روی چراغ سیگنال 
• اعمال حالت های مختلف ورودی به PLC توسط انواع کلیدها

)AI-110( آموزنده مانیتورینگ صنعتی، مدل پایه

شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی
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)AI-113( آموزنده ابزار دقیق، مدل پایه

قابلیت ها:
پنوماتیکی،  عملگرهای  شامل  دقیق  ابزار  پایه  مباحث  با  آشنایی   •

سنسورهای مجاورتی، اینورتر سه فاز و سنسور سرعت
• قابلیت طراحی و برنامه ریزی انواع ساختارهای پنوماتیکی

• کنترل دور پیوسته موتور به وسیله اینورتر سه فاز

مشخصات:
2,5 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( انواع شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( سیلندر یک طرفه 

4( انواع سوئیچ، رله و میکروسوییچ
5( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری

6( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقب
7( کلکتور تقسیم هوای فشرده

8( شیر کنترل دبی
9( رله و بیزر

10( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی
11( اینورتر و موتور سه فاز یک اسب بخار به همراه سنسور سرعت

Industrial Automation Labs

Abzarazma Instrument
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شرکت تجهیزات ابزار آزما
آزمایشگاه های اتوماسیون صنعتی

)AI-114( آموزنده ابزار دقیق، مدل تکمیلی

مشخصات:
2 A 24 و V 1( منبع تغذیه

2( شیرهای راه دهنده پنوماتیکی 2/3 و 2/5
3( سیلندر یک طرفه 

4( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری
5( گیج فشار، رگوالتور فشار و واحد مراقبت

6( کلکتورتقسیم هوای فشرده
7( شیر کنترل دبی

8( مولتی متر
9( سنسورهای مجاورتی نوری، خازنی و ترموکوپل

360W 1 به همراه 9 عدد المنت حرارتیkW 10( کنترل کننده توان
ENCODER 250 به همراهW 12( سروو موتور و سروو درایو

PID 13( ماژول صنعتی کنترل کننده
1A 30 وV 14( منبع تغذیه متغیر0 تا

15( 6 عدد چراغ سیگنال 
16( دورسنج دیجیتال با خروجی آنالوگ

قابلیت ها:
• آشنایی با مباحث ابزار دقیق شامل انواع سنسورها، عملگرها و کنترل 

کننده ها
و  پنوماتیکی  ساختارهای  انواع  ریزی  برنامه  و  طراحی  قابلیت   •

الکتروپنوماتیکی
 ENCODER کنترل سروو موتور به وسیله سروو درایو و به کمک •

• کنترل حرارت به وسیله کنترل کننده توان و المنت حرارتی
• کنترل کننده PID صنعتی جهت کنترل حرارت و دور موتور
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)AI-117( آموزنده کنترل درایوهای صنعتی

قابلیت ها:
• آشنایی باکنترل دور موتور الکتریکی سه فاز با استفاده از اینورتر

• قابلیت اعمال بار بر موتور مورد آزمایش
HMI و PLC اعمال فرمان های کنترلی به کمک •

• آشنایی باکنترل دور سروو موتور با استفاده از سروو درایو و با قابلیت 
اعمال بار بر موتور مورد آزمایش

مشخصات:
DELTA ساخت شرکت SX سری PLC و HMI)1

2 A 24 و V 2( منبع تغذیه
3( میکروسوییچ ، رله و بیزر

4( مولتی متر
5( یک عدد تایمر آنالوگ

6( اینورتر، موتور سه فاز و سنسور سرعت
7( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری 

 AC 8(  سروو درایو به همراه سروو موتور
9( 6 عدد چراغ سیگنال
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AI - 00Micro Switch, Relay & Buzzer

میکرو سوییچ، رله و بیزر

AI - 01Proximity Sensors

سنسورهای مجاورتی

AI - 02Switch & Indicator Panel

سوییچ و پنل نشانگر

سوییچ و نشانگر
این ماژول دارای انواع کلیدهای قطع-وصل، میکروســوئیچ و چراغ سیگنال جهت ارتباط با PLC و 

یا رله بوده و برای نمایش خروجی رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات: 

• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
start و stop دو عدد شاستی •

• یک عدد stop قارچی
• سه عدد کلید دستی دو وضعیتی

NC و NO دو عدد میکروسوئیچ با کنتاکت های •

این ماژول شامل رله، میکروسوئیچ و بیزر می باشد.
مشخصات:

NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •
NC و یک کنتاکت حالت NO میکروسوئیچ با یک کنتاکت حالت •

24V بیزر با ولتاژ •

قرار  استفاده  مورد  کننده  کنترل  به  اتصال  جهت  القایی  و  نوری  انواع  در  مجاورتی  سنسورهای 
می گیرد.

مشخصات: 
• کانکتورهای تمام عایق 

 30V ولتاژکاری 8 تا •
• سنسور نوری 

این ماژول دارای کلیدهای قطع-وصل و چراغهای سیگنال جهت ارتباط با PLC و یا رله و نمایش 
خروجی آنها می باشد.

مشخصات: 
• 6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت

start و stop دو عدد شستی •
• یک عدد stop قارچی

مشخصات
ماژول ها

AI - 06Switch & Indicator
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اینورتر سه فاز
این ماژول جهت کنترل دور موتور الکتریکی AC مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• خروجی سه فاز با فرکانس و دامنه قابل کنترل

• ورودی کنترلی آنالوگ ولتاژی و جریانی با کانکتور DB9 و ترمینال های فیشی

AI - 10 Servo Driver

سروو درایو
سروو درایو قابلیت کنترل سروو موتور در مدهای گشتاور و سرعت را دارا می باشد.

مشخصات:
• قابلیت درایو سروو موتور آهن ربای دائم سه فاز 

 ENCODER دارای پورت ورودی پالس های •
220V 350 و ورودیW توان •

تایمرتایمر
این ماژول برای اعمال تاخیر در قطع و وصل مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
24V ولتاژ کاری •

• 2 مسیر باز                                      
• 2 مسیر بسته                                             

• حداکثر زمان تاخیر 10 دقیقه

AI - 07 Timer

AI - 11 Power Controller

کنترل کننده توان
این ماژول برای کنترل توان بارهای مقاومتی، روشنایی و المنت حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 220V ولتاژ تغذیه •

• ولتاژ خروجی 0 تا 100 درصد ولتاژ تغذیه
20mA کنترل از طریق جریان 4 تا •

• دارای سه حالت کنترلی قطع و وصل، فاز و تناوبی

مشخصات
ماژول ها

AI - 12 3-Phase Inverter
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AI - 21DC Exciter

DC تغذیه تحریک

AI - 22Source

منبع تغذیه

AI - 30HMI

رابط کاربری گرافیکی

AI - 32Multimeter

مولتی متر
دســتگاه اندازه گیری چند گانه با قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان، مقاومت و... می باشــد. 

اندازه گیری جریان، با فیوزهای شیشــه ای حفاظت شــده است.
مشخصات:

DC و AC قابلیــت اندازه گیری ولتاژهای •
DC و AC قابلیــت اندازه گیری جریانهای •

• قابلیت اندازه گیری مقاومت

این ماژول جهت تنظیم ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

2A ، 30 V دو خروجی 0 تا •
• نمایشگر چهار رقمی

این ماژول جهت تغذیه تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 24Vولتاژخروجی •
2/5 A جریان خروجی •

• حفاظت شده در برابر اتصال کوتاه

ــورد  ــر م ــط کارب ــترهای PLC توس ــرل رجیس ــگ و کنت ــت مانیتورین ــری جه ــط کارب ــن راب ای
ــرد. ــرار میگی ــتفاده ق اس

مشخصات:
PLC جهت اتصال به DB9 یک ورودی •

 24V ولتاژ تغذیه •
    RS485 امکان اتصال به شبکه صنعتی •

مشخصات
ماژول ها
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AI - 50 2 -Way Cylinder

سیلندر دو طرفه
سیلندر دو طرفه تحریک پنوماتیک، قابلیت جابجایی در محور افقی را دارد.

مشخصات:
  20cm قابلیت جابجایی •

• تحریک پنوماتیک 
10bar تحمل فشار تا •

AI - 34 HMI

رابط گرافیکی کاربری
این رابط کاربری جهت مانیتورینگ و کنترل رجیســترهای PLC توســط کاربر مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مشخصات:

PLC جهت اتصال به DB9 یــک ورودی •
24V DC ولتاژ تغذیه •

 24V، RS485 امکان اتصال به شــبکه صنعتی •

پالس متر آنالوگ
این ماژول جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پالسهای ورودی از سنسور سرعت چرخش مرتبط با ماشین الکتریکی

5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •
• خروجی پالسی 0 تا 2

AI - 33 Analoge Pulse Meter

AI - 40 Resistive Load

بار مقاومتی
این ماژول شــامل 9 المپ 40 وات می باشد. 

مشخصات:
• کنترل مستقل المپ ها

• 9 بار مقاومتی با توان 40 وات
• ولتاژ نامی 220 ولت

مشخصات
ماژول ها
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AI - 515/2-Way Valve

شیر 5 به 2 تک بوبین 

AI - 525/3 & 3/2 Way valves

  شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی 

AI - 60Air Service Unit

واحد مراقبت دو تکه 

AI - 61Collector & Flow Control

کنترل کننده جریان هوا و کلکتور
این شیر پنوماتیکی دارای 2 درگاه ورودی-خروجی و یک مسیر عبور هوا قابل تنظیم می باشد.

مشخصات:
• 2 درگاه ورودی-خروجی

• ولوم تنظیم جریان 0 تا 100 هوا
• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

این شیر پنوماتیکی دارای 5 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.
مشخصات:

24V ولتاژ بوبین •
• 5 درگاه ورودی-خروجی
• دو حالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

این ماژول دارای دو شیر 5 به 3 و شیر 3 به 2 تحریک دستی می باشد. شیر 5 به 3 دارای 5 درگاه 
ورودی-خروجی و ســه حالت کاری است و شیر 3 به 2 دارای 3 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت 

کاری می باشد. 
مشخصات:

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ
• اعمال تحریک دستی

این رگوالتور عاوه بر تنظیم فشار هوا، یک فیلتر تصفیه هوا هم می باشد.
مشخصات:

• ولوم تنظیم فشار هوا
• دارای نمایشگر فشار

• فیلتر هوا

مشخصات
ماژول ها



AI - 64

AI - 65

GM7 کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

رلهرله

برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای قطع و وصل مورد استفاده قرار  قابل  کنترل کننده منطقی 
می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ تغذیه •

24V 12 ورودی دیجیتال •
NO 8 خروجی دیجیتال با کنتاکت های •

این ماژول وظیفه قطع و وصل مدار را دارا می باشد.
مشخصات:

24V ولتاژ بوبین •
• 8 مسیر بسته و 8 مسیر باز
10A حداکثر جریان مجاز •

PLC GM7

Relay

PIDPID کنترل کننده کنترل کننده
این ماژول یک کنترل کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی جهت کنترل فرآیندهایی هم چون دما، فشار 

و... می باشد.
مشخصات:

20mA ورودی از ترموکوپل                                         • ورودی جریانی 4 تا •
20mA خروجی جریانی 4 تا •                                              RTD ورودی از •

AI - 63 PID Controller

واحد کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی، جهت کنترل حلقه بسته فرآیندهای مختلف 
کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 24V ولتاژ •

• 2 ورودی آنالوگ و 2 خروجی آنالوگ
• 2 ورودی دیجیتال و 2 خروجی دیجیتال

AI - 62 PLC

PLC
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مشخصات
ماژول ها
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AI - 66PLC SMART LOGO

PLC SMART LOGO

AI - 67S7 -  

S7 -  

1200 PLC PACKAGE

300 PLC PACKAGE

PLC

PLC

1200

300

PACKAGE

PACKAGE

S7

S7

-

-

AI - 66

بر زمان و پیشامد مورد  برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی  قابل  کنترل کننده منطقی 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 220V ولتاژ تغذیه •

 24V 8 ورودی دیجیتال •
• 4 خروجی دیجیتال NO و مجزا از هم

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی بر زمان و پیشامد مورد 
استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
PLC S7-1200 با قابلیت شبکه پروفی باس

ورودی دیجیتال 24 ولت
خروجی دیجیتال 24 ولت

ورودی آنالوگ

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت کنترل انواع فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

C314 پردازنده •
 24V ولتاژ •

• 2 ورودی آنالوگ و 4 خروجی آنالوگ 
• 28 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال

مشخصات
ماژول ها

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Panel Frame A - 0
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مشخصات
ماژول ها

EP - 63

EP - 63

Safety Connecting Leads

Air Hose

کابل های رابط تمام عایق

شیلنگ رابط هوا

جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

10A امکان عبور جریان تا •
• تمام عایق

• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

شیلنگ رابط هوا برای اتصال اجزای پنوماتیکی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

10bar حداکثر فشار •

EP - 60

EP - 60

میز کار

پمپ باد

میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
• دارای 5 پریز برق  

MDF رنگ استاتیک ضد خش    • رویه ی •
85 cm  ارتفاع •    77×155cm  ابعاد صفحه •

پمپ باد جهت تغذیه  اجزای پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

 50Lit حجم مخزن •
2850RPM سرعت •
8bar حداکثر فشار •

Worktable

Air Compressor
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 آزمایشگاه های الکترونیک دیجیتال

این مجموعه از دستگاه های آموزنده، جهت انتقال مفاهیم الکترونیک آنالوگ و دیجیتال طراحی و ساخته شده اند. 

 FPGA و پروسسورهای AVR و ARM ،PIC در طراحی آزمایشگاه های سیستم های دیجیتال از میکروکنترلرهای

و   DSP استفاده شده است. انواع قطعات جانبی و پر کاربرد از قبیل دات ماتریکس، مولد پالس مربعی، نمایشگر 

هفت قسمتی )سون سگمنت( و... بر روی آموزنده های سیستم های دیجیتال پیش بینی شده اند.

Digital Electronic Labs

معرفی:
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بورد راه انداز FPGA با تراشه دیجیتال3S400-PQ208 جهت اتصال 
به کامپیوتر و انتقال برنامه مورد استفاده قرار می گیرد. همه پایه های 

تراشه از طریق این بورد قابل دسترسی می باشند. 

درگاه  طریق  از   PIC16F887A میکروکنترلر  با   PIC انداز  راه  بورد 
USB و پورت سریال قابل اتصال به کامپیوتر می باشد. 

نرم افزار PIC Basic Pro به سادگی امکان برنامه نویسی این تراشه 
را فراهم می سازد.

بورد راه انداز DSP با میکروکنترلر TMS320F2812 از طریق درگاه 
USB و پورت سریال قابل اتصال به کامپیوتر جهت انتقال برنامه از 

 Code Composer نرم افزار، مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار
مبتنی بر زبان برنامه نویسی ++C جهت برنامه ریزی تراشه به کار 

می رود.
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قابلیت ها:
• پیاده سازی جدول کارنو 

• پیاده سازی انواع مدارهای  نیم جمع کننده و تمام جمع کننده
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 

مشخصات :
AND ،OR ،NAND ،NOR ،XOR ،XNOR 1( انواع گیت های منطقی

PULSE SWITCH و  DIP SWITCH 2( انواع
3( فیلیپ فاپ های JK  و D، دیکدر و مالتی پلکسر

4( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
5( الجیک پروب و ولت متر

6( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
7( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

مشخصات:
FPGA )1 یا آردوینو بنا به درخواست مشتری

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

قابلیت ها:
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 

)DL-101( آموزنده مدارهای منطقی

)DL-102( 1آموزنده سیستم های دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
USB 2.0 به همراه کانکتور AVR 1( پروگرامر میکروکنترلر

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

قابلیت ها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

 

قابلیت ها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

 

مشخصات:
LPC1768 1( بورد راه انداز میکروکنترلرا

USB 2.0 2( کانکتور
3( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال

4( الجیک پروب و ولت متر
5( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت

6( المان های کنترل شونده LED  و سون سگمنت و دات ماتریکس

)DL-103( AVR آموزنده میکروکنترلر

)DL-104( ARM آموزنده میکروکنترلر

Digital Electronic Lab

Abzarazma Instrument



)DL-105( PIC آموزنده میکروکنترلر
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مشخصات :
PIC16F887A با میکروکنترلر PIC )1

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
دات  و  سگمنت  سون  و   LED شونده  کنترل  المان های   )5

ماتریکس

قابلیت ها:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری 

قابلیت ها:
• پیاده سازی انواع مدارهای ترتیبی و ترکیبی

• امکان پیاده سازی مدارهای منطقی به صورت نرم افزاری 

مشخصات  :
1( تراشه FPGA یا آردوینو

  LPC1768 ا )ARM( بورد راه انداز میکروکنترلر )2
AVR 3( پروگرامر میکروکنترلر

PIC16F887A بامیکروکنترلر PIC )4
5( الجیک پروب و ولت متر

6( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
دات  و  سگمنت  سون  و   LED شونده  کنترل  المان های   )7

ماتریکس

)DL-106( 2آموزنده سیستم های دیجیتال

آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
شرکت تجهیزات ابزار آزما



)DL-107( آموزنده پردازش سیگنال های دیجیتال
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قابلیت ها:
آموزنده پردازش سیگنال های دیجیتال DSP بر اساس سرفصل 
های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور 
میکرو  آزمایشگاه  ارائه  این دستگاه جهت  باشد.  می  مدون  کار 
و  صنایع  پرسنل  آموزش  همچنین  و  سیگنال  پردازش  کنترلر، 
این دستگاه می  قابلیت های  از  کارخانجات استفاده می گردد. 

توان به موارد زیر اشاره کرد:
• پیاده سازی انواع الگوریتم های کنترلی به صورت نرم افزاری

مشخصات:
PIC16F887A با میکرو کنترلر PIC )1

2( مولدهای پالس فرکانس متغیر در فرکانس های پایین و باال
3( الجیک پروب و ولت متر

4( منابع ولتاژ 5± ، 12± و3/3 ولت
5( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

Digital Electronic Lab

Abzarazma Instrument

مشخصات :
WI-FI 1( بورد

Raspberry 2(بورد
GSM/GPRS 3(بورد

Arduino ARM Cortex M3 4( بورد
5(منابع ولتاژ 5± ، 12 ± و 3/ 3 ولت

6( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس
7( برد بورد

آموزنده دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیا مدل تکمیلی IOT بر 
اساس سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و 

دارای دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه 
سیستم های دیجیتال و  همچنین آموزش پرسنل صنایع و 

کارخانجات استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان 
به موارد زیر اشاره کرد:

• پیاده  سازی انواع مدار های ترتیبی و ترکیبی
• پیاده  سازی مدار های منطقی به صورت نرم افزاری

• پیاده سازی انواع ماژول های اینترنت اشیا

)DL-108( آموزنده اینترنت اشیا مدل تکمیلی
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)DL-109( IOT آموزنده اینترنت اشیا مدل پیشرفته
مشخصات :

Arduino ARM Cortex M3 1( ماژول
2( تراشه FPGA یا آردوینو 

LPC1768 3( بورد راه انداز میکروکنترلر
PIC16F887A با میکروکنترلر PIC )4

WIFI 5(ماژول
Raspberry PI 6(ماژول
GSM/GPRS 7(ماژول

8( المان های کنترل شونده LED و سون سگمنت و دات ماتریکس

آموزنده دیجیتال مبتنی بر اینترنت اشیا مدل پیشرفته IOT بر اساس 
سرفصل های جدید مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای 

دستور کار مدون می باشد. این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه سیستم 
های دیجیتال و  همچنین آموزش پرسنل صنایع و کارخانجات 

استفاده می گردد. از قابلیت های این دستگاه می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

• پیاده  سازی انواع مدار های ترتیبی و ترکیبی
• پیاده  سازی مدار های منطقی به صورت نرم افزاری

• پیاده سازی انواع ماژول های اینترنت اشیا

قابلیت ها:
• امکان انجام آزمایش های مدارهای الکتریکی 1 و اندازه گیری 

الکتریکی 

مشخصات :
1( منبع تغذیه DC  یک کاناله

AC 2( منبع تغذیه
3( اسیلوسکوپ آنالوگ  

4( سیگنال ژنراتور آنالوگ-دیجیتال
5( دو عدد مولتی متر 

6( برد بورد

)CI-101( آموزنده آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری



 جدول راهنمای
آزمایش ها

)CI-102( آموزنده آزمایشگاه الکترونیک
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قابلیت ها:
قبیل  از  آنالوگ  الکترونیک  آزمایشگاه های  برای  مناسب   •
الکترونیک فرکانس پایین، الکترونیک فرکانس باال و سیستم های 

پالس و دیجیتال

مشخصات :
1( منبع تغذیه DC  دو کاناله

2( یک عدد اسیلوسکوپ دیجیتال  
3( یک عدد سیگنال ژنراتور

4( یک عدد مولتی متر 
5( برد بورد

مشخصات :
1( محل قرارگیری استاندارد منبع تغذیه DC  یک کاناله

2( محل قرارگیری استاندارد اسیلوسکوپ آنالوگ  
3( محل قرارگیری استاندارد سیگنال ژنراتور آنالوگ-دیجیتال

4( برد بورد

قابلیت ها:
• امکان انجام آزمایش های مدارهای الکتریکی 1 و اندازه گیری 

الکتریکی 

)CI-103( میز آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری
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 آزمایشگاه های الکترونیک آنالوگ

الکترونیک  مختلف  آزمایشگاه های  در   )Integrated( مجتمع  و   )Discrete( الکترونیکی گسسته  مدارهای  انواع 

مورد بررسی قرار می گیرند. در این مجموعه، آزمایشگاه های الکترونیک1، الکترونیک2، الکترونیک3، مدارهای 

ارزیابی  از ماژول های متنوع طراحی شده، تحلیل و  با استفاده  الکترونیکی، مدارهای مجتمع و تکنیک پالس 

می شوند.

مدارهای تغذیه و سیگنال ژنراتور برای انجام آزمایش های مختلف بر روی دستگاه ها تعبیه شده اند.

ساختار ماژوالر و تجزیه و تحلیل اجزای مدارهای الکترونیکی، از مشخصات بارز این دسته از محصوالت می باشد.

Analog Electronics Labs

معرفی:
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امکان پیاده سازی آرایش های امیتر مشترک، کلکتور مشترک و امیتر 
مشترک دو طبقه مهیا می باشد.

تحقق مدارهای BJT ،JFET و MOSFET در توپولوژی های مختلف بر 
روی این ماژول امکان پذیر است.

انواع نوسان ساز مبتنی بر ترانزیستور و تقویت کننده عملیاتی در 
سه نوع Bistable ،Astable و Monostable بر روی این ماژول قابل 

آزمایش می باشد.

تراشه مجتمع 555 یکی از پرکاربرد ترین تراشه ها برای تولید شکل 
 ،LED فلشر  چون  کاربردی  مدارهای  تحقق  و  سنجی  زمان  موج، 

سرعت سنج خودرو، کنترل دور موتور و... می باشد.
بر روی این ماژول امکان آزمایش این تراشه برای کاربردهای مختلف 

مهیا شده است.
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مشخصات:
سیگنال  تبدیل  و  گام   256 یا   8  bit به  آنالوگ  سیگنال  تبدیل   )1

دیجیتال به آنالوگ به صورت تکی یا تفاضلی
2( تقویت کننده تفاضلی

3( مدار جداساز نوری
79XX 78 وXX 4( رگوالتورهای تجاری سری

5( رگوالتور سوییچینگ کاهنده
6( مدار مجتمع ضرب کننده

7(مدارهای کاربردی مبتنی بر تقویت کننده عملیاتی
±12V 5± وV 8( منبع تغذیه ثابت

9( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیت ها:
• بررسی مدارهای مجتمع مبتنی بر تقویت کننده های عملیاتی 

• پیاده سازی عملیات ریاضی با استفاده از مدارهای مجتمع
• رگوالتور های تجاری پرکاربرد

• بررسی اپتوکوپلر 
• منبع ایجاد سیگنال و تغذیه ها

D/A و A/D بررسی مدارهای مجتمع •

)AE - 100( آموزنده مدارهای مجتمع

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها:
• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بلعکس

• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• بررسی پاسخ مدارهای RLC به شکل موج های استاندارد

• بررسی انواع نوسان سازها و اشمیت تریگر 
MOSFET بررسی رفتار سوییچ •

مشخصات:
RL و RC 1( مشتق گیر غیر فعال

RC 2( انتگرال گیر غیر فعال
OP-AMP 3( مولتی ویبراتور آاستابل، بی استابل، مونو استابل با

بر  مبتنی  مونو استابل  بی استابل،  آاستابل،  ویبراتور  مولتی   )4
ترانزیستور

 OP-AMP 5(  اشمیت تریگر مبتنی بر
6( تبدیل سیگنال آنالوگ به bit 8 یا 256 گام و تبدیل سیگنال 

دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
±12V 5± وV 7( منبع تغذیه ثابت

8( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید 
شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

)AE - 101( آموزنده مدارهای تکنیک پالس

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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مشخصات:
1( مدارهای دیودی کاربردی

2( ترانزیستور دو قطبی 
3( ترانزیستور اثر میدان

4( انواع تقویت کننده های یک طبقه
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

6( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج های سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستورها ) امیتر مشترک ، کلکتور 
مشترک و بیس مشترک( با استفاده از کلید های نیمه هادی  متفاوت

• بررسی مدارهای برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور 

)AE - 102( 1 آموزنده مدارهای الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( مدارهای رگوالتورهای ولتاژ

2( تقویت کننده تفاضلی
3( مدارهای فیدبک

4( انواع تقویت کننده های چند طبقه و کاسکود
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید  6( سیگنال ژنراتور 
شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
7( مدارهای تقویت کننده عملیاتی

)AE - 103( 2 آموزنده مدارهای الکترونیک

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف چند طبقه ترانزیستورها 
• تقویت کننده تفاضلی 

•  بررسی مدارهای تقویت کننده عملیاتی
• بررسی رگوالتورهای تجاری
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مشخصات:
بررسی  و  ترانزیستوری  طبقه  چند  و  طبقه  یک  کننده های  تقویت   )1

رفتار فرکانسی آنها
2( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت
4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 

موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5( ترانزیستورهای قدرت کاس

6( بلندگو
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• قابلیت اتصال تلفن همراه جهت پخش صوت 
مدارهای  برای  باال  و  پایین  فرکانس  باندهای  در  فرکانسی  پاسخ   •

ترانزیستوری
• بررسی مشخصات تقویت کننده های عملیاتی

• بررسی فیدبک بر روی پاسخ فرکانسی مدارهای ترانزیستوری

)AE - 104( 3 آموزنده مدارهای الکترونیک

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• نمایش سیگنال های مشتق گیر و انتگرال گیر غیر فعال
• بررسی مدارهای برش

• بررسی مدارهای کاربردی با استفاده از تراشه های مجتمع
• آرایش تقویت کننده تفاضلی

• تحلیل مدارهای فیدبک
• بررسی انواع تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه

• مدارهای تقویت کننده عملیاتی
• مدارهای دیودی کاربردی

• ترانزیستور دو قطبی 
• ترانزیستور اثر میدان

مشخصات:
RL و RC 1( مشتق گیر غیر فعال

RC 2( انتگرال گیر غیر فعال
±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت

4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 
موج های سینوسی، مربعی و مثلثی 

5( تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی 
رفتار فرکانسی آنها

6( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک شده
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

8( مدار جدا ساز نوری
79XX 78 وXX 9( رگوالتورهای تجاری سری

10( رگوالتور سوییچینگ کاهنده
11( مدار مجتمع ضرب کننده

)AE - 105( آموزنده مدارهای الکترونیکی

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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مشخصات:
بررسی  و  ترانزیستوری  طبقه  چند  و  طبقه  یک  کننده های  تقویت   )1

رفتار فرکانسی آنها
2( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت
4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل 

موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5( ترانزیستورهای قدرت کاس

6( بلندگو
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستور ها ) امیتر مشترک ، کلکتور   
مشترک و بیس مشترک( با استفاده از کلید های نیمه هادی متفاوت

•  بررسی مدار های برش
•  بررسی رفتار انواع ترانزیستور

)AE - 106( آموزنده جامع مدارهای الکترونیکی

آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( ورق لمینت
2( فیبر مسی

UV 3( محفظه با نور
4( طلق ترنسپرنت

5( پودر ظهور )بیکربنات سدیم(
6( پودر پاک کننده لمینت

7( اسید مدار چاپی
7( وان اسید

8( دریل با سایزهای متفاوت مته

قابلیت ها:
• معرفی و آموزش نرم افزار طراحی

• معرفی تکنولوژی لمینت برای ساخت برد مدار چاپی
• معرفی وسایل مورد نیاز برای ساخت برد مدار چاپی

• آموزش گام به گام ساخت برد مدار چاپی

)BE -104(    کارگاه مدار چاپی

Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ
شرکت تجهیزات ابزار آزما

 )BE -106(  SMD کارگاه تجهیزات
مشخصات:

1( هیتر هوای گرم
2( هویه با نوک های متفاوت

3( مولتی متر
4( سشوار صنعتی

5( برد آموزشی میکروکنترلر

قابلیت ها:
• نحوه قرائت مقادیر قطعات

• معرفی انواع تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در مونتاژ 
• استاندار مونتاژ قطعات و نحوه استفاده درست از ابزارآالت مورد 

نیاز 
• کار با هیتر )هواگرم( جهت مونتاژ قطعات 

• دمونتاژ کردن )تعویض( قطعات معیوب از روی بردهای مدارچاپی
• برد آموزشی میکروکنترلر

آموزنده مدارهای الکترونیک 1 
)AE-102 Compact(رومیزی

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستورها: امیتر مشترک ، کلکتور 
مشترک و بیس مشترک ) با استفاده از کلید های نیمه هادی 

متفاوت (
• بررسی مدارهای برش

• بررسی رفتار انواع ترانزیستور

مشخصات:
1( مدارهای دیودی کاربردی

2( ترانزیستور دو قطبی 
3( ترانزیستور اثر میدان

4( انواع تقویت کننده های یک طبقه
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید  6( سیگنال ژنراتور 
شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی
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آموزنده مدارهای الکترونیکی 2 
)AE-103 Compact(رومیزی

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایشهای مختلف چند طبقه ترانزیستورها
• تقویت کننده تفاضلی

• بررسی مدارهای تقویت کننده عملیاتی
• بررسی رگوالتورهای تجاری

مشخصات:
1( مدارهای رگوالتورهای ولتاژ

2( تقویت کننده تفاضلی
3( مدارهای فیدبک

4( انواع تقویت کننده های چند طبقه و کاسکود
±12V 5± وV 5( منبع تغذیه ثابت

با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید  6( سیگنال ژنراتور 
شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
7( مدارهای تقویت کننده عملیاتی

آموزنده مدارهای الکترونیک 3 
)AE-104 Compact(رومیزی

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• قابلیت اتصال تلفن همراه جهت پخش صوت
• پاسخ فرکانسی در باندهای فرکانس پایین و باال برای مدارهای 

ترانزیستوری
• بررسی مشخصات تقویت کننده های عملیاتی

• بررسی فیدبک بر روی پاسخ فرکانسی مدارهای ترانزیستوری

مشخصات:
1( تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی 

رفتار فرکانسی آنها
2( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت
4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید 

شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5( ترانزیستورهای قدرت کاس

6( بلندگو
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها
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شرکت تجهیزات ابزار آزما
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آموزنده مدارهای الکترونیکی 
)AE-105 Compact(رومیزی

قابلیت ها:
• نمایش سیگنال های مشتق گیر و انتگرال گیر غیر فعال

• بررسی مدارهای برش
• بررسی مدارهای کاربردی با استفاده از تراشه های مجتمع

• آرایش تقویت کننده تفاضلی
• تحلیل مدارهای فیدبک

• بررسی انواع تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه
• مدارهای تقویت کننده عملیاتی

• مدارهای دیودی کاربردی
• ترانزیستور دو قطبی
• ترانزیستور اثر میدان

6( پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک شده
7( تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها

8( مدار جدا ساز نوری
79XX 78 وXX 9( رگوالتورهای تجاری سری

10( رگوالتور سوییچینگ کاهنده
11( مدار مجتمع ضرب کننده

مشخصات:
RL و RC 1( مشتق گیر غیر فعال

RC 2( انتگرال گیر غیر فعال
±12V 5± وV 3( منبع تغذیه ثابت

4( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید 
شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی 

5( تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی 
رفتار فرکانسی آنها

آموزنده مدارهای الکترونیکی 
)AE-106 Compact(رومیزی

قابلیت ها:
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• بررسی آرایش های مختلف ترانزیستورها:امیترمشترک، 
کلکتورمشترک و بیس مشترک)با استفاده از کلیدهای نیمه هادی 

متفاوت(
• بررسی مدار های برش

• بررسی رفتار انواع ترانزیستور

مشخصات:
1(تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی 

رفتار فرکانسی آنها
2(پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک

±12V 5± وV 3(منبع تغذیه ثابت
تولید  و   200KHz 10Hzتا  فرکانس خروجی  با  ژنراتور  4(سیگنال 

شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
AB و B ،A 5(ترانزیستورهای قدرت کاس

6(بلندگو
7(تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها



Analog Electronics Labs

Abzarazma Instrument
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Common E/C/B Transistor Topology

مدارهای ترانزیستوریمدارهای ترانزیستوری
این ماژول جهت اجرای انواع تقویت کننده های مبتنی بر ترانزیستور مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• امکان پیاده سازی تقویت کننده های امیتر مشترک، کلکتور مشترک و بیس مشترک

• پیاده سازی تقویت کننده های چند طبقه
• بارهای مقاومتی و خازنی

A/D & D/A

مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
این ماژول جهت تبدیل سیگنال های آنالوگ و دیجیتال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
+5V )A/D( 8 یا 256 گام             • تغذیهbit تبدیل سیگنال آنالوگ به •

±12V )D/A( 5                                   • تغذیهV 0 تا )A/D( ورودی آنالوگ •
8bit )D/A(به صورت تکی یا تفاضلی    • ورودی دیجیتال )D/A( خروجی دیجیتال •

منبع
این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC  می باشد.

مشخصات:
±12V 5±  وV ثابت DC ولتاژ خروجی •

+5V/0.3A، -5/0.3A، +12V/0.3A، -12V/0.3A جریان خروجی ثابت •
200KHz 10تاHz فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور •

• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی

Source

555 IC

آی سی 555
قرار  استفاده  مورد  آی سی 555  از  استفاده  با  کاربردی  مدار  اجرای چند  ماژول جهت  این  از 

می گیرد.
• مدار مولد سیگنال 

• مدار مولد PWM، مدار فلشر
• مدار دیمر ال ای دی

AE - 91

AE - 90

AE - 50

AE - 20



Diode

دیود

Filteration

فیلتر

Multivibrator

نوسان ساز

Operation Amplifiers

تقویت کننده عملیاتی
این ماژول شامل دو بلوک جداگانه OP-AMP می باشد.

مشخصات:
• پیاده سازی جمع کننده و تفریق کننده چند سیگنال

• پیاده سازی مقایسه گر سیگنال 
• پیاده سازی مدارهای انتگرال و مشتق 

• پیاده سازی مدار گذر از صفر

این ماژول جهت اجرای انواع مدارهای دیودی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• یکسو ساز نیم موج و تمام موج
• انواع مدارهای کلمپر

این ماژول جهت پیاده سازی انواع فیلترها به کار می رود.
مشخصات:

 RLC و RL ،RC انواع فیلترهای غیرفعال •
MOSFET و BJT انواع فیلترهای فعال ترانزیستوری مبتنی بر •

این ماژول جهت انجام آزمایش های مربوط به انواع نوسان سازها به کار می رود.
مشخصات:

OP-AMP نوسان ساز آاستابل، بی استابل و مونو  استابل مبتنی بر •
• نوسان ساز آاستابل، بی استابل و مونو  استابل مبتنی بر ترانزیستور
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AE - 92

AE - 93

AE - 94

AE - 95

مشخصات
ماژول ها
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Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• زنگ استاتیک ضد خش 

Schmitt Trigger

اشمیت تریگر
ساخت مدار اشمیت تریگر به شش روش مختلف بر روی این ماژول فراهم شده است.

مدارهای کاربردی
این ماژول شامل چند مدار کاربردی جهت تقویت و ایزوالسیون سیگنال می باشد.

مشخصات:
• ایزوالسیون نوری و ضرب کننده سیگنال

• تقویت کننده تفاضلی
• رگوالسیون متغیر و ثابت ولتاژ

Parctical IC 2

Transistor Power Amplifier

تقویت کننده های قدرت ترانزیستوری
این ماژول جهت پیاده سازی انواع مدارهای تقویت کننده قدرت به کار می رود.

مشخصات:
AB و B ،A تقویت کننده های قدرت کاس •

• انواع بارهای اهمی 

A - 0

AE - 98

AE - 97

AE - 96

مشخصات
ماژول ها



ماژول ها  به تفکیک مدل:





 آزمایشگاه های مخابرات

Communication Labs





 آزمایشگاه های مخابرات

قرار  استفاده  مورد  میدان  و  سیستم  زمینه  دو  در  مخابرات  مفاهیم  آموزش  جهت  آموزنده ها  از  مجموعه  این 

  FM/AM می گیرد. در زمینه سیستم های مخابراتی، آموزنده های مخابرات آنالوگ، مخابرات دیجیتال و مخابرات

ارائه شده اند.

روش های مدوالسیون آنالوگ از قبیل AM ،SSB ،DSB-SC و FM بر مبنای تراشه های کاربردی و منطبق با سر 

 CVSD ، ASK ،FSK فصل درس مدارهای مخابراتی پیاده سازی شده اند. مدوالسیون های دیجیتال پایه از قبیل

PSK/QPSK و PWM با استفاده از تراشه های مجتمع دیجیتال محقق و جهت انجام آزمایش های مربوط فراهم 

شده است.

Communication Labs

معرفی:

8 - 3www.abzarazma.com



این ماژول جهت مدوالسیون آنالوگ سیگنال پیام و آماده سازی آن 
برای ارسال به روش مدوالسیون FM طراحی شده است. پیاده سازی 
این ماژول براساس درس مدارهای مخابراتی و مبتنی بر تراشه های 
روی  بر  موج ها  شکل  همه  مشاهده   امکان  می باشد.  مرتبط  آنالوگ 

اسیلوسکوپ مهیا می باشد.

با استفاده از این ماژول می توان سیگنال پیام را به روش مدوالسیون 
حامل  سیگنال  فرکانس  کرد.  مدوله/دمدوله   )AM( دامنه  آنالوگ 
را  2MHz می باشد.  همه شکل موج ها  تا   100kHz ماژول   این  در 

می توان بر روی اسیلوسکوپ مشاهده نمود.

با استفاده از این ماژول می توان سیگنال پیام را به روش مدوالسیون 
دیجیتال FSK مدوله/دمدوله کرد. محدوده  فرکانسی این مدوالسیون 
1270Hz است. امکان مشاهده  همه شکل موج ها بر روی اوسیلسکوپ 

مهیا می باشد.
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مشخصات:
20kHz 2 تاkHz با سیگنال حامل FM 1( مدوالتور/ دمدوالتور

2MHz 100 تاkHz با سیگنال حامل AM 2( مدوالتور/ دمدوالتور
 500kHz با سیگنال حامل SSB و DSB-SC 3( مدوالتور/ دمدوالتور

1MHz تا
1.5MHz 1 تاkHz با فرکانس کاری PLL 4( سازنده فرکانس

10MHz 500 تاkHz 5( فرکانس تولیدی نوسان ساز
6( محــدوده فرکانســی فیلتــر پایین گــذر )100Hz )-3db تــا 

800Hz

20kHz ،1kHz )-3db(محدوده فرکانسی فیلتر باال گذر )7
±12V 5±  وV 8( منبع تغذیه ثابت

9( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200kHz و تولید شکل 
موج سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیت ها:
• تحقیق روش های مدوالسیون آنالوگ 

FM ،AM ،SSB ،DSB-SC مدوالتور و دمدوالتور •
PLL سازنده فرکانس •

• امکان اعمال سیگنال های ورودی متفاوت
• فیلترهای پایین گذر و باال گذر
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)TC-101( آموزنده مدارهای مخابراتی آنالوگ

آزمایشگاه های مخابرات
شرکت تجهیزات ابزار آزما



قابلیت ها:
• تحقیق روش های مدوالسیون دیجیتال

PWM ،CVSD ،ASK ،FSK PSK/QPSK مدوالتور و دمدوالتور •
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس

مشخصات:
 )1kHz 500 تاHz( با سیگنال صوت مدوله شده PWM مدوالتور )1

)700Hz 500 تاHz( و سیگنال صوت دمدوله شده
2( مدوالتور/ دمدوالتور دیجیتال PSK/QPSK با فرکانس سیگنال 

7kHz حامل
 1kHz با فرکانس سیگنال مدوله شده  ASK 3( مدوالتور/ دمدوالتور

10kHz تا
1kHz با فرکانس سیگنال مدوله شده ASK 4( مدوالتور/ دمدوالتور

10kHz تا
سیگنال  تبدیل  و  گام  یا 256   8bit به  آنالوگ  سیگنال  تبدیل   )5

دیجیتال به صورت تکی یا تفاضلی
±12V 5± وV 6(منبع تغذیه ثابت

تولید  و   200kHz 10Hzتا  فرکانس خروجی  با  ژنراتور  7( سیگنال 
شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی
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)TC-102( آموزنده مدارهای مخابراتی دیجیتال

Comunication Labs
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مشخصات:
10.7MHz  با فرکانس میانی متوسط FM 1( فرستنده

10.7MHz  با فرکانس میانی متوسط FM 2( گیرنده
1MHz با فرکانس کاری AM 3( فرستنده

 1605kHz 535 تاkHz با فرکانس کاری  AM 4( گیرنده
±12V 5±  وV 5( منبع تغذیه ثابت

6( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200kHz و تولید 
شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی

قابلیت ها:
AM و FM پیاده سازی مدوالسیون های پایه •

AM و FM پیاده سازی دمدوالسیون های پایه •
• امکان اعمال سیگنال های ورودی متفاوت
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)TC-103( AM/FM آموزنده مخابرات

آزمایشگاه های مخابرات
شرکت تجهیزات ابزار آزما



مشخصات:
20kHz 2 تاkHz با سیگنال حامل FM 1( مدوالتور/ دمدوالتور

2MHz 100 تاkHz با سیگنال حامل AM 2( مدوالتور/ دمدوالتور
1MHz 500 تاkHz با سیگنال حامل SSB و DSB-SC 3( مدوالتور/ دمدوالتور

1.5MHz 1 تاkHz با فرکانس کاری PLL 4( سازنده فرکانس
10MHz 500 تاkHz 5( فرکانس تولیدی نوسان ساز

800Hz 3 تاdb-( 100Hz( محدوده فرکانسی فیلتر پایین گذر )6
3db-( 1kHz، 20kHz(محدوده فرکانسی فیلتر باال گذر )7

±12V 5±  وV 8( منبع تغذیه ثابت
9( سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hz تا 200kHz و تولید شکل موج 

سینوسی، مربعی و مثلثی
10( مدوالتور PWM با سیگنال صوت مدوله شده )500Hz تا 1kHz( و 

)700Hz 500 تاHz( سیگنال صوت دمدوله شده
7kHz با فرکانس سیگنال حامل PSK/QPSK 11( مدوالتور/ دمودالتور دیجیتال

12( مدوالتور/ دمدوالتور ASK  با فرکانس سیگنال مدوله شده 1kHz تا 
10kHz

13( تبدیل سیگنال آنالوگ به 8bit یا 256 گام و تبدیل سیگنال دیجیتال به 
صورت تکی یا تفاضلی
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)TC-105( آموزنده آزمایشگاه مخابرات آنالوگ و دیجیتال
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قابلیت ها:
• تحقیق روش  های مدوالسیون دیجیتال و آنالوگ

 FM ،AM ،SSB ،DSB-SC ،PWMدمدوالتور و  مدوالتور   •
،CVSD ،ASK ،FSK PSK/QPSK
• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت

• تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس
PLL سازنده فرکانس •

• فیلتر های پایین گذر و باال گذر



Source

منبع تغذیه 

Analog to Digital & Digital to Analog

مبدل سیگنال آنالوگ به دیجیتال و بالعکس

AM/DSB Transmitter

AM/DSB فرستنده

AM Transistorizen Radio

AMAM گیرنده ترانزیستوری گیرنده ترانزیستوری
با استفاده از این ماژول می توان فرکانس مشخص بر روی موج AM را دریافت و آن را تقویت نمود.

مشخصات:
1MHz فرکانس کاری •

DIP Switch قابلیت تنظیم خطا به وسیله •

این ماژول شامل سیگنال ژنراتور و منبع تغذیه DC  می باشد.
مشخصات:

±5V, ±12V ثابت DC ولتاژ خروجی •
±5/0.3A, ±12V/0.3A  جریان خروجی ثابت •

200kHz  10 تاHz فرکانس خروجی سیگنال ژنراتور •
• تولید شکل موج سینوسی، مربعی و مثلثی

این ماژول جهت تبدیل سیگنال آنالوگ )دیجیتال( به سیگنال دیجیتال )آنالوگ( مورد استفاده قرار 
می گیرد.

مشخصات:
A/D 5+ برایV 8 یا 256 گام                          • تغذیهbit تبدیل سیگنال آنالوگ به •

D/A 12± برایV تغذیه •                                        A/D 5 برایV ورودی آنالوگ 0 تا •
D/A 8 برایbit ورودی دیجیتال •

با استفاده از این ماژول می توان صوت را بر روی فرکانس مشخص از موج AM ارسال کرد.
مشخصات:

1605kHz 535 تاkHz فرکانس کاری •
455kHz فرکانس میانی •

DIP Switch قابلیت تنظیم خطا به وسیله •
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TC - 50

TC - 80

TC - 81

آزمایشگاه های مخابرات
شرکت تجهیزات ابزار آزما



PSK/QPSK Modulator

PSK/QPSKPSK/QPSK مدوالتور مدوالتور
این ماژول جهت انجام مدوالسیون دیجیتال PSK/QPSK بر روی سیگنال صوت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مشخصات:

1000 bps 400 تاbps ،PSK سرعت داده •
7kHz ،QPSK فرکانس سیگنال حامل •

400bps ،QPSK سرعت داده •

FM Transmitter

FM فرستنده
  FM با استفاده از این ماژول می توان صوت را بر روی فرکانس مشخص و قابل تنظیمی از باند

ارسال کرد.
مشخصات:

10/7MHz فرکانس میانی متوسط •
DIP Switch قابلیت تنظیم خطا به وسیله •

گیرنده رادیویی FM استریو
با استفاده از این ماژول می توان فرکانس های موج FM را دریافت و آن را تقویت نمود.

مشخصات:
 10.7MHz  محدوده فرکانس دریافتی •

7Segment نمایش فرکانس دریافتی بر روی •
DIP Switch قابلیت تنظیم خطا به وسیله •

• خروجی استریو

FM Stereo Radio

PWM Modulator/Demodulator

PWM مدوالتور/ دمدوالتور
این ماژول جهت تبدیل ورودی آنالوگ به دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 500Hz 2 و سیگنال صوتkHz 1.5تاkHz از ،LM741سیگنال حامل مدوالتور •

1kHz 10 و سیگنال صوتkHz 5 تاkHz از ،LM555سیگنال حامل مدوالتور •
 700Hz 500 تاHz سیگنال صوت دموالتور •

700Hz 500 تاHz 6 و سیگنال دمدوالسیونkHz 5 تاkHz سیگنال مدوالسیون •
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ــذر و  ــاال گ ــر )ب ــس( و فیلت ــی و کولپیت ــاز )هارتل ــای نوسان س ــامل بخش ه ــاژول ش ــن م ای
می باشــد. پایین گــذر( 

مشخصات:
10MHz 500 تاkHz فرکانس تولیدی نوسان ساز •

800Hz 100 تاHz  )-3db(محدوده فرکانسی فیلتر پایین گذر •
20kHz 1 تاkHz )-3db(محدوده فرکانسی فیلتر باال گذر •

Osilator & Second Order LPF/HPF

نوسان ساز و فیلتر پایین گذر/ باال  گذر

  FSKFSK مدوالتور/دمدوالتور مدوالتور/دمدوالتور
مورد  صوت  سیگنال  روی  بر   FSK دیجیتال  مدوالسیون/دمدوالسیون  انجام  جهت  ماژول  این 

استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

1270Hz محدوده فرکانسی سیگنال •
1070Hz فرکانس مرزی •

)±5V(و دمدوالتور )±12V( 5           • ولتاژ کاری مدوالتورV ولتاژ خروجی 0 تا •

FM مدوالتور/ دمدوالتور
این ماژول جهت انجام مدوالسیون/دمدوالسیون آنالوگ FM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مشخصات:

20kHz 2 تاkHz )LM566(سیگنال حامل مدوالتور •
5kHz 1 تاkHz )LM566( سیگنال صوت مدوالتور •

 20kHz 2 تاkHz )LM565(سیگنال حامل دمدوالتور •
5kHz 1 تاkHz )LM565( سیگنال صوت دمدوالتور •

FSK Modulator/Demodulator

FM Modulator/Demodulator

PLL Frequency Synthesizer

PLL ترکیب کننده فرکانس
این ماژول جهت پیاده سازی PLL مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
1.5MHz 1 تاkHz فرکانس کاری •

10kHz 1 یاkHz فرکانس کریستال •
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آزمایشگاه های مخابرات
شرکت تجهیزات ابزار آزما



AM Modulator/Demodulator

AM مدوالتور/ دمدوالتور
این ماژول جهت انجام مدوالسیون/ دمدوالسیون آنالوگ AM بر روی سیگنال صوت مورد استفاده 

قرار می گیرد.
مشخصات:

2MHz 100 تاkHz فرکانس سیگنال حامل •
3kHz 1 تاkHz فرکانس سیگنال صوت •

)±12V( و دموالتور )±12V( ولتاژ کاری مدوالتور •

ASK مدوالتور/ دمدوالتور
این ماژول جهت انجام مدوالسیون/ دمدوالسیون دیجیتال ASK بر روی سیگنال صوت مورد 

استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

200kHz 20 تاkHz فرکانس سیگنال حامل •
10kHz 1 تاkHz فرکانس سیگنال مدوله شده •

ASK Modulator/Demodulator

Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات
این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

DSB-SC ،SSB مدوالتور/ دمدوالتور
این ماژول جهت انجام مدوالسیون DSB-SC و SSB بر روی سیگنال صوت مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

500kHz 1 و دمدوالتورMHz 500 تاkHz ،Digital-SCسیگنال حامل مدوالتور •
3kHz 1تاkHz 2 و دمدوالتورkHz 1 تاkHz ،DSB-SC سیگنال صوت مدوالتور •

453kHz 453 و دمدوالتورkHz ،SSBسیگنال حامل مدوالتور •
2kHz 2 و دمدوالتورkHz 1 تاkHz ،SSB سیگنال صوت مدوالتور •

DSB-SC & SSB Modulator/Demodulator
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A - 0

TC - 99

TC - 98

TC - 97

Comunication Labs

Abzarazma Instrument



کابل های رابط
کابل های رابط جهت برقراری ارتباط بین ماژول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• در چهار رنگ متفاوت و اندازه های متنوع

Connecting Cable

میز کار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات: 
• رنگ استاتیک ضد خش 

 MDF رویه ی •
77×155cm ابعاد صفحه •

85 cm  ارتفاع •

Worktable
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A - 1

A - 2

آزمایشگاه های مخابرات
شرکت تجهیزات ابزار آزما



ماژول ها به تفکیک مدل:



 آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی

Electrical Installation Labs





 آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی

این مجموعه آموزنده ها جهت آموزش عملی کار با تاسیسات الکتریکی خانگی، اداری و صنعتی طرح شده اند. 

قابلیت پیاده سازی انواع مدارهای برق خانگی، مدارهای فرمان صنعتی، مدارهای حفاظت و اندازه گیری الکتریکی 

با گسترش کاربرد تجهیزات ساختمان هوشمند، آموزش عملی  در مدل های مختلف دستگاه ها تعبیه شده است.

کار با این تجهیزات در بستر پروتکل KNX بر روی آموزنده ها ارائه شده است.

Electrical Installation Labs

معرفی:

9 - 3www.abzarazma.com



انواع تایمر ها و رله کنترل فاز در جهت آموزش تاسیسات الکتریکی در 
با ملزومات مورد استفاده در نمونه های صنعتی  تابلو  برق همراه  قالب 

ارائه شده اند.

آموزنده مدار فرمان با انواع کنتاکتور، کنتاکت کمکی، رله، تایمر، 
چراغ  و  استپ-استارت  دکمه  میکرو سوییچ،  محافظ جان،  کلید 
مورد  کاربردی  فرمان  مدارهای  انواع  پیاده سازی  برای  سیگنال 

استفاده قرار می گیرد.

آموزنده خانه هوشمند پیشرفته، جهت آشنایی با مفهوم ساختمان 
هوشمند و تجهیزات مربوطه بر مبنای پروتکل KNX   با استفاده از 

اتصاالت فیشی فراهم شده است. 

9 - 4 www.abzarazma.com
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آزمایشگاه خانه هوشمند و سامانه های فتوولتاییک
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)SH-100(  آموزنده خانه هوشمند پایه

قابلیت ها :
• آشنایی با مفهوم ساختمان هوشمند و تجهیزات مرتبط

 KNX آشنایی با پروتکل برنامه نویسی •
• برقراری اتصاالت از طریق فیش و جلوگیری از آسیب ترمینال تجهیزات 

بر اثر باز و بست مکرر
• طراحی ماژوالر

• کابل رابط فیشی در اندازه های مختلف

مشخصات:
1( رله هوشمند 4 کانال 16 آمپر

 330mA 2( منبع تغذیه
3( بار المپی

4( سنسور حرکتی و لوکس
KNX 5( رابط کلید سنتی به
6( فریم نگهدارنده ماژول ها
7( محافظ جان مینیاتوری

 KNX 8( رابط کامپیوتر به باس
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Smart Home and Photovoltaic Systems

Abzarazma Instrument

)SH-101(  آموزنده خانه هوشمند پیشرفته

مشخصات:
1( رله هوشمند 4 کانال 16 آمپر

 330mA 2( منبع تغذیه
3( سنسور حرکتی و لوکس

KNX 4( رابط کلید سنتی به
5( محافظ جان مینیاتوری

6( بار المپی
7( صفحه لمسی 5 اینچ

KNX 8( رابط کامپیوتر به باس

قابلیت ها :
• آشنایی با مفهوم ساختمان هوشمند و تجهیزات مربوطه

 KNX آشنایی با پروتکل برنامه نویسی •
ترمینال  آسیب  از  جلوگیری  و  فیش  طریق  از  اتصاالت  برقراری   •

تجهیزات بر اثر باز و بست مکرر
• طراحی ماژوالر

• کابل رابط فیشی در اندازه های مختلف
• راهنمای کاربری تجهیزات



SH - 01Lux and Motion Sensor

حسگرحرکت و میزان نورحسگرحرکت و میزان نور

SH - 81USB to KNX Interface

   KNX رابط کامپیوتر به باس

SH - 80Switch Converter

مبدل کلید به همراه کلید دوپل

SH - 10Power Supply

منبع تغذیه
این ماژول به منظور تغذیه DC تجهیزات مرتبط با کانال ارتباطی KNX مورد استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
• ولتاژ ورودی V 220 متناوب 

 30 V خروجی DC ولتاژ •
330 mA حداکثر جریان خروجی •

این ماژول     به منظور آشکارسازی حرکت و همینطور اندازه گیری میزان روشنایی بکار می رود.
مشخصات:

• حسگر های حرکت و شدت نور
 KNX مجهز به پروتکل ارتباطی •

از این ماژول جهت اتصال باس KNX به کامپیوتر استفاده می شود. با استفاده از این ماژول می توان 
از طریق کامپیوتر باس KNX را پارامتردهی، مدیریت، نگهداری و کنترل کرد. 

مشخصات:
KNX رابط کامپیوتر به باس •

این ماژول به جهت کنترل تجهیزات تحت پروتکل KNX توسط کلیدهای کنتاکتی سنتی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
• یک عدد کلید دوپل سنتی  

 KNX مبدل کلید مجهز به دو کانال ارتباطی •
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مشخصات
ماژول ها
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SH - 11 Residual-Current Fuse & MCB

کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری

SH - 30 Touch Screen

صفحه نمایشگر لمسی

SH - 40

SH - 60

Resistive Load

Smart Relay

بار المپی

رله هوشمند

این ماژول از دو نوع کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری تشکیل شده است.کلید محافظ جان 
با مقایسه ی جریان سیم های رفت و برگشت، در صورت بروز نشتی عمل می نماید.  مدار شکن برای 

قطع اتوماتیک جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرند .
مشخصات:

30mA کلید محافظ جان با جریان نشتی آستانه •
• فیوز مینیاتوری با جریان قطع 5 آمپر

نمایش وضعیت  از طریق صفحه لمسی و همینطور  با رله هوشمند  ارتباط  به منظور  این ماژول 
تجهیزات، مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• نمایشگر 5 اینچی لمسی

                             KNX مجهز به پروتکل ارتباطی •

این ماژول به عنوان بار مقاومتی مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• 9 عدد المپ 50 وات مستقل از هم
• ولتاژ ورودی هر المپ 220 ولت

• توان هر المپ 50 وات

این ماژول به منظور کنترل ادوات و تجهیزات بکار می رود.
مشخصات:

   30 V ورودی DC ولتاژ تغذیه •
• 4 کانال 16 آمپر

            KNX پروتکل ارتباطی •

مشخصات
ماژول ها
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A - 0Panel Frame

فریم نگهدارنده تجهیزات

A - 1Worktable

میزکار
میز کار چرخ دار، جهت قرار گیری فریم استاندارد و اتصال کابل های برق مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

• رنگ استاتیک ضد خش
 MDF رویه ی •

  77×155cm  ابعاد صفحه •
85 cm  ارتفاع •

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

مشخصات
ماژول ها
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مشخصات :
1( کنتور تکفاز خانگی

2( کلیدهای تک پل
3( کلیدهای دو پل
4( کلیدهای تبدیل

5( کلیدهای تبدیل صلیبی
6( تایمر راه پله و فتوسل

7( آیفون تصویری و در باز کن
8( المپ فلورسنت و المپ های رشته ای

قابلیت ها:
• آشنایی با انواع سیم، لوله و فیوزهای استاندارد
• آشنایی با انواع مدارهای سیم کشی ساختمان

• آشنایی با روشهای ایمن سازی و سیستم های حفاظت اشخاص

)EW-100( آموزنده کارگاه برق خانگی
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها:
• آشنایی با روش های ایمن سازی و سیستم های حفاظت اشخاص

• آشنایی با ساختمان و اصول کار موتورهای القایی
• آشنایی با روش های راه اندازی موتور های القایی  

• آشنایی با مدارهای استپ-استارت و چپگرد-راستگرد

مشخصات :
1( کنتور تک فاز خانگی

2( کلیدهای تک پل، دوپل، تبدیل و صلیبی
3( تایمر راه پله و فتوسل

4( آیفون تصویری و در باز کن
5( المپ فلورسنت و المپ های رشته ای

6( مدارهای استارت - استپ
7( مدارهای راستگرد - چپگرد

8( مدارهای ستاره - مثلث
PLC SMART LOGO )9

)EW-101( آموزنده کارگاه برق خانگی - صنعتی

Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-109(  کارگاه سیستم تلفن

مشخصات:
1( گوشی تلفن 

2( مودم
3( اسپلیتر

4( ماژول پریز برق و سوکت تلفن
5( سوکت زن

6( سیم های ارتباطی

قابلیت ها :
• آموزش نحوه اتصاالت تلفن

• آموزش سیم کشی مودم و اسپلیتر
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)ET-110(  کارگاه سیستم آنتن مرکزی

قابلیت ها :
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم آنتن مرکزی

• آشنایی با انواع اسپلیتر آنتن مرکزی
UHF و VHF آشنایی با سیستم •

• آشنایی با سیگنال سنج و تقویت کننده سیگنال آنتن مرکزی

مشخصات:
UHF 1( آنتن
VHF 2( آنتن

3( تقویت کننده سیگنال
4( سیگنال سنج

5( اسپلیتر
6( تقویت کننده سیگنال
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-111(  کارگاه آیفون صوتی و تصویری

قابلیت ها :
• آشنایی با تجهیزات سیستم آیفون تصویری

• آشنایی با نحوه سیم کشی سیستم آیفون تصویری

مشخصات:
   1( پنل درب بازکن تصویری

   2( گوشی تصویری
   3( در باز کن

   4( ترانس تغذیه آیفون تصویری
   5( محافظ جان و فیوز مینیاتوری تکفاز
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)ET-112(  کارگاه دوربین مدار بسته

قابلیت ها :
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم دوربین مدار بسته

• آشنایی با نحوه سیم بندی ماژول مرکزی سیستم دوربین مدار بسته
• آشنایی با سیم کشی LCD سیستم دوربین مدار بسته

  Full HD استفاده از دوربین •

مشخصات:
LCD )1

2( دوربین
3( مودم

DVR 4( ماژول مرکزی
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

)ET-115(  کارگاه سیستم ضد سرقت

مشخصات:
1( ماژول مرکزی ضد سرقت

2( ماژول تغذیه تلفن و برق ماژول ها
3( سنسورهای تشخیص حرکت و لرزش

4( پدال و آژیر هشدار

قابلیت ها :
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم ضد سرقت
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)ET-116(  کارگاه سیستم اعالم حریق

قابلیت ها :
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم اعام حریق

مشخصات:
1( پنل اعام حریق متعارف 

2( سنسور تشخیص گاز و نمایشگر آن در دو نوع متفاوت
3( کلید اضطراری اعام حریق

4( آژیر هشدار نوری اعام حریق



)WW-100( آموزنده کارگاه سیم پیچی
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قابلیت ها:
ــاز و  ــای تک ف ــن ترانس ه ــه فاز و همچنی ــاز و س ــی تک ف ــای الکتریک ــی موتوره ــیم پیچ ــوزش س ــت آم جه

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــه فاز م س

تجهیزات:
• کاف پیچ                                                  • سیم الکی در سایزهای مختلف

• بوبین پیچ                                                  • هسته EI در سایزهای مختلف

• اتو ترانس سه فاز                                          • موتور القایی سه فاز جهت سیم پیچی

• مولتی متر                                                 • موتور القایی تک فاز جهت سیم پیچی

• هویه و سیم لحیم                                     

آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیت ها:
جهت آموزش عملی روش های نصب سرکابل و مفصل  مورد استفاده قرار می گیرد.  

تجهیزات:
• انواع کابل  • انبر پرس هیدرولیک    

• انواع گلند • انبر پرس دستی                    

• انواع مفصل  • انواع سر کابل     

)WW-101( آموزنده کارگاه سرکابل و مفصل

Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument



آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما

قابلیت ها:
جهت آموزش عملی کار با تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در تابلو برق های صنعتی  به کار می رود. 

تجهیزات:
• ترمینال های صنعتی • تابلو برق دو کابین      

• انواع تایمر • تجهیزات اندازه گیری تابلویی    
• کلید اتومات همراه با شمش های سه رنگ

• کنتاکتور با رله کمکی و بی متال
• نصب تجهیزات بر روی ریل مینیاتوری

)WW-102( آموزنده کارگاه تاسیسات الکتریکی
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

)CO-100( آموزنده مدار فرمان

مشخصات:
1( انواع کنتاکتور با بی متال و کنتاکت های کمکی

2( انواع تایمر آنالوگ و دیجیتال 
3( فیوز محافظ جان

4( انواع رله و میکرو سوییچ
5( اتصاالت کانکتوری
6( چراغ های سیگنال

7( کلیدهای استپ-استارت و قطع اضطراری
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قابلیت ها:
• آشنایی با انواع کلید )زبانه ای، غلطکی(

• آشنایی با انواع کنتاکتور و رله 
• آشنایی با تجهیزات حفاظتی )رله حرارتی و جریان زیاد(

• آشنایی با روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی
• آشنایی با مدارهای فرمان زمان دار



آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)CO-101( آموزنده مدار فرمان فیشی

مشخصات:
1( انواع کنتاکتور با بی متال و کنتاکت های کمکی

2( انواع تایمر آنالوگ و دیجیتال 
3( فیوز محافظ جان

4( انواع رله و میکرو سوییچ
5( طراحی ماژوالر و اتصاالت فیشی

6( چراغ های سیگنال
7( کلیدهای استپ-استارت و قطع اضطراری

PLC Smart LOGO )8
9( موتور القایی سه فاز
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قابلیت ها:
• آشنایی با انواع کلید )زبانه ای، غلطکی(

• آشنایی با انواع کنتاکتور و رله 
• آشنایی با تجهیزات حفاظتی )رله حرارتی و جریان زیاد(

• آشنایی با روش های راه اندازی موتورهای الکتریکی
• آشنایی با مدارهای فرمان زمان دار



Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument
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آزمایشگاه های تاسیسات الکتریکی  
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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مشخصات:
1( جریان نامی 1,5 آمپر برای 6 سیم پیچ سری

2(   جریان نامی 0,2 آمپر برای 2 سیم پیچ شنت
3( جریان نامی 1,5 آمپر برای 1 سیم پیچ آرمیچر

4(   ماشین 2 قطب با سرعت ماکزیمم 4000 دور در دقیقه
5(   ولتاژ نامی 220 ولت
6(   توان نامی 350 وات

)MC-111( DC آموزنده مدار گسترده

قابلیت ها:  
DC آموزش نحوه سربندی سیم پیچ های ماشین الکتریکی •

• 6 ســیم پیــچ مســتقل از هــم جهــت طراحــی اتصــاالت ســیم پیــچ هــای 
تحریــک

• 2 سیم پیچ شنت و  4 سیم پیچ سری
•  قابلیت اتصال موازی و سری بین 4 سیم پیچ سری
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Electrical Installation Labs

Abzarazma Instrument

قابلیت ها:
• 12 سیم پیچ مستقل از هم جهت طراحی سیم بندی استاتور

•  امــکان تغییــر ســیم بنــدی روتــور جهــت تبدیــل ماشــین 
الکتریکــی بــه انــواع القایــی روتــور ســیم پیچــی شــده، القایــی قفــس 

ــنکرون ــنجابی و س س
• امکان اتصال ستاره و مثلث برای سیم بندی استاتور

)MC-112(  AC آموزنده مدار گسترده
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مشخصات:
1( ماشین الکتریکی 2 قطب

2( ولتاژ نامی استاتور 380 ولت
3( توان نامی 350 وات

4( جریان نامی سیم پیچ های روتور 1,2 آمپر
5( جریان نامی سیم پیچ های استاتور 0,75 آمپر



TE - 41Telephone

تلفن
این ماژول یک تلفن بوده و برای درک مفاهیم گارگاه تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.
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مشخصات
ماژول ها

TE - 80Splitter

اسپلیتر تلفناسپلیتر تلفن

TE - 10Power & Telephone Supply

  پریز برق و تلفنپریز برق و تلفن

TE - 40Modem

مودممودم

این ماژول عمل تفکیک امواج صوتی )تلفنی( و داده را بر روی خط تلفن انجام می دهد.
مشخصات:

• یک ورودی از خط اصلی تلفن
• دو خروجی یکی برای تلفن و یکی برای مودم 

این ماژول شامل دو عدد پریز برق است که برای تغذیه ماژول ها و یک عدد پریز تلفن برای اتصال 
ماژول تلفن به خط مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
220V دو عدد پریز متصل به برق شهری •

• یک عدد پریز تلفن
• یک عدد پورت 20 پین ویژه تلفن

 این ماژول شامل یک مودم روتر +ADSL2 گیگابیتي دوبانده بي  سیم AC1900 تي پي-لینک 
مدل Archer D9 می باشد. این دستگاه از دو باند فرکانسي 2,4 و 5 گیگاهرتز براي شبکه بي سیم 

استفاده شده است.
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مشخصات
ماژول ها

EW - 12 Power Supply

منبع تغذیه آیفن تصویریمنبع تغذیه آیفن تصویری
ین ماژول دارای خروجی 12 ولت بوده و برای تغذیه دربازکن استفاده می گردد.

مشخصات:
AC ورودی 220 ولت •

AC خروجی 12 ولت •

CA - 60 Antenna

تقویت کننده سیگنال آنتن

CA - 80 Splitter

آنتن اسپلیتر 

جهت تقویت سیگنال آنتن مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

UHF و یک VHF دارای دو ورودی •
•دارای یک دو خروجی تقویت شده

این ماژول شامل دو عدد اسپلیتر می باشد. این ماژول برای مواقعی که بیشتر از یک گیرنده در مدار  
وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• شامل یک اسپلیتر 1 به 2
• شامل یک اسپلیتر 1 به 3

CA - 30 Frequency Counter

سیگنال سنج
این ماژول با حساسیت بسیار باال برای اندازه گیری فرکانس های UHF و  VHF )فرکانس تلویزیونی( 

مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

2,6 GHz محدوده اندازه گیری فرکانس تا •
0,1 Hz رزولوشن •

VHF و UHF حساسیت و دقت باال برای اندازه گیری فرکانس های •



EW - 67Outdoor Panel

پنل بیرونی آیفن تصویری
این ماژول شامل پنل بیرونی آیفن تصویری می باشد.

مشخصات:
• سنسور دوربین از نوع CCD به اندازه 1,3 اینچ سوني سوپر HAD رنگي

• زاویه دید دوربین 120 درجه، با قابلیت تنظیم در جهت افقی تا 46 درجه و در جهت عمودی 
تا 16 درجه

12V AC تغذیه •
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مشخصات
ماژول ها

CC - 10Power & Telephone Supply

  پریز برق و تلفنپریز برق و تلفن
این ماژول شامل دو عدد پریز برق است که برای تغذیه ماژول ها و یک عدد پریز تلفن برای اتصال 

ماژول تلفن به خط مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

220V دو عدد پریز متصل به برق شهری •
• یک عدد پریز تلفن            

EW - 40Door Opener

در باز کندر باز کن
این ماژول شامل یک در باز کن الکتریکی است که با صدور فرمان زنجیر متصل به خود را کشیده 

و در باز می شود.
مشخصات:

 AC ورودی 12 ولت •

EW - 66Interphone

گوشی داخلی
این ماژول شامل پنل داخلی آیفن تصویری می باشد.
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مشخصات
ماژول ها

CC - 40 LCD

نمایشگر

CC - 41 Microphone

میکروفون

ایــن مــاژول شــامل یــک عــدد LCD مــی باشــد کــه بــرای اتصــال دوربیــن مــدار بســته بــه کار 
مــی رود و از کابــل HDMI اســتفاده مــی شــود.

مشخصات:
• صفحه نمایش 7 اینچی

این ماژول شامل یک عدد میکروفون می باشد که برای انتقال صدا از آن استفاده می شود.
مشخصات:

DC تغذیه 12 ولت •
• قابلیت اتصال میکروفون جانبی

• خروجی هدست 

SS - 01 Motion & Shock Sensors

سنسور تشخیص حرکت و سنسور شوک
این ماژول شامل یک سنسور تشخیص حرکت و یک سنسور شوک می باشد.

مشخصات:
315MHz سنسور شوک با فرکانس •

DC ولتاژ کاری 12 ولت •
• زاویه دید 90 درجه برای سنسور تشخیص حرکت

CC - 42 Camera

دوربین مدار بستهدوربین مدار بسته
این ماژول شامل یک دوربین دید در شب است.

مشخصات:
DC تغدیه 12 ولت •

• ارتباط از طریق کابل کواکسیال
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مشخصات
ماژول ها

SS - 60Auto Dialer & Central 

ماژول مرکزی دزدگیر
این ماژول سیســتم امنیتی یا همان دزدگیر می باشــد که اطاعات اورژانسی و اطاعات مربوط به 
سامت و تعمیر و نگهداری سیستم را به مرکز نظارت )موبایل یا تلفن( و همچنین هشدار را به هر 

کسی که به طورمستقیم با محل ارتباط دارد مخابره می کند.

SS - 02Siren & Pedal

آژیر سیرن و پدال 
این ماژول شامل یک آژیر سیرن است که در دزدگیر اماکن به عنوان یک هشدار دهنده عمل کرده 
و در زمان تحریک سنسورهای ورودی به صدا در می آید. همچنین این ماژول یک پدال دارد که 
از جمله ادوات مکانیکی دزدگیر است و به صورت دستی به سیستم فرمان میدهد. در این پدال 

هیچگونه آشکار سازی صورت نمی گیرد و اساس کار آن بر مبنای فشردن پایه متحرک است.

FA - 01Push Button

شستی اعالم حریق

FA - 02Gas Detector & Indicator

آشکار ساز گازی و چراغ نشانگرآشکار ساز گازی و چراغ نشانگر

این ماژول شامل یک شستی است که در سیستم اعام حریق در فواصل مختلف نصب میگردد. پس 
از شکستن شیشه بطور خودکار یا توسط فشار دادن شستی آن، آژیرهای اعام حریق بصدا در می 

آید.

این ماژول شامل یک دتکتور گازی می باشد که در صورت تشخیص گاز در فضای اطراف خود به 
مرکز اعام می کند. یک چراغ نشانگر به منظور شناسایی و کاهش زمان دسترسی به محل خطر 
در بناهایی که تعداد زیادي مناطق کوچک در طول یک مسیر قرار گرفته است مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات: 

DC تغدیه 24 ولت •
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FA - 60

پنل مرکزی سیستم اعالم حریق
این ماژول پنل مرکزی  سیســتم اعام حریق است و دارای چراغ های LED و چشمک زن بر روی 

صفحه پنل سیستم می باشد.
مشخصات:

• شامل 2 عدد باطری 12 ولت پشتیبان

مشخصات
ماژول ها

FA - 03 Gas Detector & Indicator

آشکارساز دودی و چراغ نشانگرآشکارساز دودی و چراغ نشانگر

FA - 40 Electric Fire Siren

آژیر سیرن اعالم حریقآژیر سیرن اعالم حریق

این ماژول شامل یک دتکتور دودی می باشد که دارای محفظه ای است که بعد از پر شدن دود در 
این محفظه، تحریک شده و با تغییر جریان عبوری به مرکز کنترل، اعام حریق می نماید.

مشخصات:
DC تغدیه 24 ولت •

این ماژول شامل یک آژیر اعام حریق است. آژیرها ایجاد هشدار شنیداری و دیداری در زمان خطر 
را بر عهده دارند. نصب آن ها به صورت سقفی یا دیواری می   باشد. حداقل صدای آژیر باید 65 دسی بل 

در فضاهای عمومی باشد.

Addressable Fire Alarm Panel

CO - 01 Indicator & Switch

سوئیچ و نشانگر
ااین ماژول دارای انواع کلیدهای قطع-وصل، میکروسوئیچ و چراغ سیگنال جهت ارتباط با PLC و یا 

رله بوده و برای نمایش خروجی رله یا PLC مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

•  6 عدد چراغ سیگنال در دو رنگ با ولتاژ کاری 24 ولت
 •  دو عدد شاستی stop و start و یک عدد Stop قرچی

NC و NO 3 عدد کلید دستی 2 وضعیتی و 2 عدد میکرو سوئیچ با کنتاکت های •



CO - 61Control Phase Relay

رله های کنترل فاز
این ماژول شامل انواع رله های کنترل فاز می باشد.

مشخصات:
این ماژول اختاالت ناشی از افزایش یا کاهش ولتاژ و عدم تقارن فازها و همچنین جابجایی فازها 

را با نشانگر مخصوص خود اعام می گردد. 
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مشخصات
ماژول ها

CO - 62Digital Timer

تایمر دیجیتالتایمر دیجیتال

CO - 10Residual-current Fuse & MCB

  کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوریکلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری

CO - 60Contactor

کنتاکتورکنتاکتور

از این ماژول برای آشنایی انواع تایمر مورد استفاده قرار میگیرد.
مشخصات:

در این ماژول از دو تایمر دیجیتال شیوا اموج و میکرو مکس استفاده شده است.

این ماژول از دو نوع کلید محافظ جان و مدار شکن مینیاتوری تشکیل شده است.
مشخصات:

30mA کلید محافظ جان با جریان نشتی آستانه •
• فیوز مینیاتوری با جریان قطع 5 آمپر

این ماژول جهت استفاده در مدارات صنعتی و آشنایی با کنتاکتورها مورد استفاده قرارمیگیرد.
مشخصات:

 کنتاکتور 9 آمپر با تیغه کمکی
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مشخصات
ماژول ها

CO - 64 PLC Smart LOGO

 پی ال سی اسمارت لوگو

CO - 65 Thermal Overload Relay

رله حرارتی افزایش جریان

کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی جهت کنترل فرآیندهای مبتنی بر زمان و پیشــامد مورد 
استفاده قرار می گیرد.

این ماژول جهت حفاظت بارهای الکتریکی در برابر تغییرات جریان مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• حفاظت سه فاز جریان
• حفاظت به روش بی متال حرارتی همراه با کلید وصل و قطع

CO - 63 Finder Relay

رله فیندر
این ماژول شامل دو عدد رله می باشد که برای آشنایی با رله مورد استفاده قرار میگیرد.

مشخصات:
NC و سه کنتاکت حالت NO رله با سه کنتاکت حالت •










