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شــرکت تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال 1387، بــا تکیــه بــر ســال ها تجربــه در حــوزه فعالیت هــای دانشــگاهی و صنعتــی تأســیس گردیــد. 

ایــن شــرکت هــم اکنــون بــه یکــی از معتبرتریــن شــرکت های داخلــی مجــری پروژه هــای صنعتــی و تولید کننــده تجهیــزات آزمایشــگاهی 

تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از چهــل دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور و همچنیــن تولیــد تجهیــزات خــاص و سفارشــی در 

حــوزه مهندســی بــرق و الکترونیــک بــرای مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــکده هــا، وزارت دفــاع و شــرکت های بــرق منطقــه ای، نمایانگــر تنهــا 

بخشــی از تــوان فنــی شــرکت می باشــد. بــا گســترش مجموعــه محصــوالت آموزشــی آزمایشــگاهی، ایــن شــرکت هــم اکنــون در حوزه هــای 

مهندســی پزشــکی، مکانیــک، عمــران، فیزیولــوژی و فیزیــک نیــز فعالیــت می نمایــد. طراحــی و ســاخت منابــع تغذیــه، اتوماســیون صنعتــی 

ــزار آزمــا می باشــند. ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت اب و ابزار دقیــق و تجهیــزات آموزشــی آزمایشــگاهی ب

تنــوع تخصــص، تجربــه و دانــش فنــی و همچنیــن ســاماندهی منســجم ایــن گــروه باعــث گردیــده تــا تــوان فنــی گســترده ای جهــت اجــرای 

پروژه هــای متنــوع حــوزه مهندســی در دســترس باشــد.

کلیــه تجهیــزات آموزشــی - آزمایشــگاهی شــرکت بــر اســاس ســرفصل های جدیــد مصــوب وزارت علــوم طراحــی گردیــده، دارای 

دســتورکارهای مــدون می باشــد. امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ از طریــق نمایشــگر 

ــند. ــزات می باش ــن تجهی ــرد ای ــر بف ــن و منحص ــای نوی ــی ه ــر ویژگ ــر از دیگ ــی و کامپیوت لمس

تجهیــزات ابــزار آزمــا، بــا ارائــه و ســاخت تجهیزاتــی بــا کیفیــت مناســب و نیــز خدمــات گســترده پــس از فــروش همــواره در تــاش اســت 

نظــر مســاعد مشــتریان را تامیــن نمایــد.

• کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395 .
• تایید صاحیت و کسب عنوان دانش بنیان از کارگروه ارزشیابی و تشخیص صاحیت شرکت های دانش بنیان، 1394.

• تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، 1394.
.1393 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی ششمین کنفرانس بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •

• تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392. 
• تقدیر شده و کسب عنوان برترین واحد فناور در نمایشگاه هفته پژوهش از سوی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد، 1390.

.1390 ،)PEDSTC( تقدیر شده از سوی سومین نمایشگاه بین المللی سیستم ها و فناوری های الکترونیک قدرت •
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 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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قابلیتها:
• امکان پیاده سازی سیستم ها تا مرتبه ششم

• 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 زمانی زمان واقعی

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

4 - 7www.abzarazma.com

و

آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما



4 - 8 www.abzarazma.com

)DC-101( آموزنده کنترل دیجیتال ماژوالر

مشخصات:
1( سیستم دیجیتال مبتنی بر پردازنده ی دیجیتال 8 بیتی و کاک 

سنکرون ساز قابل تنظیم
2( کنترل کننده های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده 

یک 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 8 بیتی
7( مشاهده  سیگنال های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبناهای 

باینری و دهدهی
8( بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت

قابلیتها:
• تحقیق رفتار فرآیندهای کنترل دیجیتال 

• بررسی اثر فرکانس نمونه برداری بر رفتار سیستم دیجیتال 
•کنترل کننده های دیجیتال تناسبی-مشتقی-انتگرالی بر مبنای محاسبات 

8 بیتی
• امکان مشاهده و بررسی دقیق سیگنال های دیجیتال با زمان به روز شدن 

قابل تنظیم
• ماژول Embedded جهت پیاده سازی کنترل کننده های دیجیتال

• پیاده سازی کنترل دیجیتال موقعیت  و سرعت سروو موتور
• امکان مشاهده و ثبت سیگنال های آنالوگ و کوانتیزه شده در نرم افزار

و

Control Labs

Abzarazma Instrument



 

قابلیتها:
• 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

نرم افــزار
• 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   8 دیجیتال  پردازنده ی  بر  مبتنی  دیجیتال  سیستم   )2

سنکرون ساز قابل تنظیم
3( کنترل کننده های آنالوگ تناسبی )بهره 0/2 تا20(، مشتقی )0/05 تا 
10( و انتگرالی )0/1 تا 20( به همراه بهره  متغیر )0/2 تا 20( و کنترل 

کننده های دیجیتال تناسبی، مشتقی و انتگرالی با محدوده یک تا 100
10Hz 0.1تاHz 4( ماژول کاک سنکرون ساز با فرکانس های

5( فرآیندهای پایه ی  

6(  کنترل کننده پیش فاز              β 1 > 0/005 وβ 2  < 0/0005 و 

0/02 > b و a  > 0/2             کنترل کننده پس فاز

7( مبدل های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ 8 بیتی
8( مشاهده  سیگنال های دیجیتال به فرم توسعه یافته و در مبناهای باینری 

و دهدهی 
9( بلوک تنظیم نقطه کار سرعت و موقعیت

10( بهره های ثابت 0/1 و 10 
11( جمع و تفریق کننده سه ورودی 

12( بلوک معکوس کننده

)DC-102( آموزنده کنترل آنالوگ و دیجیتال سروو موتور

و
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DC - 11Power Controller

کنترل 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 1تا•

DC - 20Source

 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 •

DC - 103 - Phase Inverter

اینورتر سه فاز
این ماژول شامل مدوالتور پهنای پالس و پل H مبتنی بر ماسفت می باشد.

مشخصات:
• مدوالتور PWM آنالوگ و دیجیتال

• پل ترانزیستوری 
• کلید انتخابگر نوع مدوالسیون

DC تغذیه تحریک
این ماژول جهت تحریک ولتاژ DC ژنراتور سنکرون و تنظیم توان راکتیو ژنراتور مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مشخصات:

 2A ،35V دو خروجی مستقل 0 تا •
• کلید قطع و وصل 

• نمایشگر چهار رقمی

DC - 21 DC Exciter

مشخصات
ماژول ها
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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 شامل مدوالتور پهنای پالس و پل H مبتنی بر ماسفت می باشد.
مشخصات:

• مدوالتور PWM آنالوگ و دیجیتال
• پل ترانزیستوری 

• کلید انتخابگر نوع مدوالسیون

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 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 •

DC - 51

DC - 52

DC - 50

DC - 30

ADC & DAC

PWM & Bridge

Proportional Gain

Analog Pulse Meter

مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ

 مدوالتور عرض پالس و پل ترانزیستوری

بهره تناسبی

دور سنج آنالوگ

مشخصات
ماژول ها
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DC - 61Embedded Microcontroller

Embedded Microcontroller  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 - 62Digital 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 - 53Adder & Subtractor

جمع کننده و تفریق کننده
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

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 - 63PID Controller

مشخصات
ماژول ها
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این ماژول شامل شش فرآیند پایه می باشد.
مشخصات:

+10V 10- تاV ولتاژ کاری •
• سه فرآیند                                         • سه فرآیند

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 ماژول شامل شش فرآیند سریع می باشد.
مشخصات:

±12V ولتاژ کاری •

• یک فرآیند                                         • سه فرآیند 

• دو فرآیند

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 - 91

DC - 92

DC - 90

DC - 64

Analog Process

Servo Motor

Fast Process

Lead & Lag Controller

 فرآیند آنالوگ

سروو موتور با ترمز 

فرآیندهای سریع

کنترل کننده پیش فاز و پس فاز

مشخصات
ماژول ها



 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.

;kjکنترل همزمان سطح و دبی بر روی این فرآیند مهیا شده است 

.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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مشخصات:
1 kW 1( هیتر

3000 RPM 2( فن
RTD و TC 3( سنسورهای دمای

PID 4( کنترلر
5( رابط کاربری

6( ورودی اغتشاش
8 kW 7( کنترل کننده توان هیتر

8( نمایشگر دما

9( محفظه استیل
10( میز متحرک

11( پایه با قابلیت قفل شدن
12( بدنه MDF سفید

220V 13( کابل ورودی
14( کلید روشن-خاموش

15( چراغ نمایشگر وضعیت دستگاه

ایـن آموزنـده جهـت انتقـال مفاهیـم سیسـتم های کنتـرل از جملـه کنتـرل صنعتـی، کنتـرل دیجیتال و 
کنتـرل خطی مـورد اسـتفاده می باشـد.

)IC-100( آموزنده کنترل دما

عناوینآزمایشهایدستگاهکنترلدما:
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
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آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما



 

مشخصات:
PID 1( کنترلر

2( رگوالتور فشار
3( واحد مراقبت
4( سنسور فشار
 P به I 5( مبدل

6( شیر تدریجی کنترل فشار
25 Lit 7( مخزن

8( نمایشگر فشار
PI 9( سنسور فشار الکتریکی

10( شیر برقی پیوسته
11( رابط کاربری
12( میز متحرک

13( چرخ های قفل دار

ایـن آموزنـده جهـت انتقـال مفاهیم سیسـتم های کنتـرل از جمله 1( صنعتـی، 2( دیجیتـال و 3( خطی مورد 
می باشد. اسـتفاده 

)IC-101( آموزنده کنترل فشار

عناوینآزمایشهایدستگاهکنترلفشار:
1( آشنایی با کنترل کننده فشار

2( آشنایی با اجزاي فرآیند کنترل فشار
3( شناسایي مدل فرایند کنترل فشار

4( تحلیل کنترل کننده PID براي فرایند کنترل فشار
5( طراحی کنترل کننده PID براي فرایند کنترل فشار
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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 

9( مخزن مدرج
10( مخزن پشتیبان

11( میز متحرک
12( پایه با قابلیت قفل شدن

 MDF 13( بدنه
220 V 14( کابل ورودی
15( کلید روشن-خاموش

16( چراغ نمایشگر وضعیت دستگاه

عناوینآزمایشهایدستگاهکنترلسطحودبی:
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

5( آشنایی با اینورترسه فاز

)IC-102( آموزنده کنترل سطح و دبی

آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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کنترل حلقه بسته سرعت موتور القایی سه فاز توسط کنترل کننده PID و عملگر اینورتر سه فاز و سنسور القایی 
صورت می  گیرد.

مشخصات:
1700RPM 1( کنترل سرعت پیوسته موتور القایی سه فاز از 0 تا

2( امکان اعمال اغتشاش توسط ترمز مغناطیسی کوپل شده با 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

)IC-103( آموزنده کنترل سرعت موتور

عناوینآزمایشهایدستگاهکنترلسرعتموتور:
1( آشنایی با اجزاي فرآیند کنترل سرعت موتور

3( تحلیل کنترل کننده PID براي فرایند کنترل سرعت موتور
4( طراحی کنترل کننده PID براي فرایند کنترل سرعت موتور

5( آشنایی با اینورترسه فاز
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)IC-104( آموزنده کنترل کننده منطقی برنامه پذیر

مشخصات:
PLC )1 لوگو با 8 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال

2( کلیدهای فرمان 0 و1 به تعداد 6 عدد
3( منبع تغذیه 24 ولت- 3 آمپر

PLC 4( هشت عدد چراغ سیگنال جهت نمایش خروجی
 PLC 5( یک عدد بیزر جهت نمایش خروجی

6( میکرو سوییچ جهت اعمال فرمان
HMI )7 کاراکتری جهت مانیتورینگ

8( فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها

قابلیتها:
• امکان کنترل فرآیند های متنوع

• کنترل پیوسته، قطع - وصل و هیسترزیس برای انواع فرآیندها
LOGO PLC  کار عملی با •

• امــکان اتصــال بــه فرآیندهــای متغیــر پیوســته شــامل دمــا، ســطح 
و دبــی

ــامل  ــد ش ــش آم ــر پی ــی ب ــای مبتن ــه فرآینده ــال ب ــکان اتص • ام
ــی ــراغ راهنمای ــور و چ آسانس

• امکان برنامه ریزی PLC برای کنترل حلقه باز و حلقه بسته
• امــکان برنامــه ریــزی PLC جهــت بررســی تایمــر، کانتــر، ورودی 

- خروجــی گسســته و ...

آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
• 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 

PCI و از نوع
2( کلیدهای فرمان 0 و 1 به تعداد 6 عدد

3A 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



 
قابلیتها:

• 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

2/5 A 24 و V 2( منبع تغذیه
3( میکروسوییچ

4( مولتی متر
5( یک عدد تایمر آنالوگ

6( اینورتر، موتور سه فاز و سنسور سرعت
7( انواع کلیدهای Start-Stop و قطع اضطراری 

24V 8( یک عدد رله
 AC 9(  سروو درایو به همراه سروو موتور

)AI-117( آموزنده سیستم های کنترل درایوهای صنعتی
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آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)IC-90 ( شبیه ساز کنترل دما

قابلیتها:
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                                                                                           
104-IC آموزنده

  
 

مشخصات:
100 W 1( هیتر   

3000 RPM 2( فن   
RTD و TC 3( سنسورهای دمای   
   4( امکان اعمال ورودی اغتشاش

   5( کلید روشن-خاموش
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قابلیتها:
• بررسی رفتار فرآیند کنترل سطح
• امکان اعمال اغتشاش به فرآیند

ــا اتصــال ایــن        ــواع کنتــرل کننــده هــا ب • امــکان بررســی رفتــار ان
 IC-104 ــده ــه آموزن ــاژول ب م

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

6( کابل ورودی 220
7( کلید روشن-خاموش

)IC-91( شبیه ساز کنترل سطح
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آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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)AI-91( شبیه ساز آسانسور
 

توضیحات:
مدل آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است. هدف این ماژول شبیه سازی یک آسانسور 3 طبقه با اتصال به آموزنده  IC-104  می 

باشد.
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. 

 
 



 

قابلیتها:
این ماژول شبیه ساز یک چهارراه است که از چهار چراغ راهنمایی و 4 چراغ عابر پیاده تشکیل شده است.

• 4 عدد چراغ راهنمایی 3 رنگ
• 4عدد چراغ عابر پیاده 2 رنگ 

 

)AI-92( شبیه ساز چراغ راهنمایی
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آزمایشگاه های کنترل صنعتی
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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قابلیتها:
ــواع  ــال ان ــوگ و دیجیت ــای آنال ــیگنال ه ــگ س ــکان مانیتورین • ام

ــا فرآینده
• تولید خروجی های آنالوگ و دیجیتال برای انواع فرآیند

MATLAB/Simulink و  افزارهــای  نــرم  بــه  اتصــال  قابلیــت   •
LABVIEW

• مقیاس بندی و نمایش مقادیر آنالوگ و دیجیتال ورودی

مشخصات:
1( 2 ورودی دیجیتال

2( 2 ورودی آنالوگ
3( 1 خروجی آنالوگ

PWM/4( 6 خروجی دیجیتال
5( امکان ذخیره سازی داده های آزمایش

6( رسم منحنی لیساژور
7( فرکانس نمونه برداری 10 کیلوهرتز

8( ورودی و خروجی های استاندارد آنالوگ در محدوده 0-10 ولت
9( ورودی و خروجی های استاندارد دیجیتال در محدوده 0-12 ولت

10( قابلیت اتصال به محیط SIMULINK نرم افزار MATLAB و نرم افزار 

LABVIEW

  

)DC-65( ماژول مانیتورینگ و کنترل نرم افزاری
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AI - 02Proximity Sensor

سنسورهای مجاورتی
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 

AI - 03Switch & 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

AI - 01Micro 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 •

تایمر
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 - 04Timer

مشخصات
ماژول ها
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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

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

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 •

AI - 20

AI - 21

AI - 11

AI - 07 

Power Supply

DC Exciter

3-Phase Inverter

Indicator & Switch

منبع تغذیه

DC تغذیه تحریک

اینورتر سه فاز

سوئیچ و نشانگر

مشخصات
ماژول ها
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AI - 66

AI - 66

AI - 31

AI - 30

Servo Driver

PLC LOGO

PLC LOGO

HMI

سروو درایو

PLC LOGO

پالس متر آنالوگ

رابط کاربری دلتا

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 •

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

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 •

مشخصات
ماژول ها
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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 •

AI - 80 AC & DC Interface Unit

DC و AC رابط

دور سنج آنالوگ

 منبع تغذیه

جمع کننده و تفریق کننده

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 •

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 •

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 

Analog Pulse Meter

Source

Adder & Subtractor

DC - 30

DC - 20

DC - 53

مشخصات
ماژول ها
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A - 12

A - 1

A - 0

AI - 66

Proximity Sensor

Worktable

Panel Frame

PID Controller

سنسور مجاورتی

میز کار

فریم نگهدارنده تجهیزات

PID کنترل کننده

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

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

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 •

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                     

مشخصات
ماژول ها
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این کابل ها جهت انتقال تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• کابل شیلد دار 
• سوکت مادگی سه پین نظامی

A - 16 3 -PIN Connector

رابط مادگی سه پین نظامی

کابل های رابط تمام عایق

ماشین القایی سه فاز

ماشین سنکرون سه فاز

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

این ماشین جهت تولید توان شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.  
مشخصات:

 350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

Safety Connecting Leads

3 -Phase Induction Machine

3 -Phase Synchronous Machine

A - 2 

M - 74

M - 80

مشخصات
ماژول ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 آزمایشگاه های کنترل پیشرفته

آموزنده هــای کنتــرل پیشــرفته جهــت تحقیــق و بررســی روش هــای پیشــرفته کنتــرل یــا بررســی تئــوری نوین پیشــنهادی بــر روی سیســتم های 
اســتاندارد کنتــرل طراحــی و ســاخته شــده اند.

عمــده مخاطبــان ایــن آزمایشــگاه ها دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی، اســاتید و محققیــن علــم کنتــرل می باشــند. در ایــن دســته محصــوالت 
طراحــی و پیاده ســازی سفارشــی بســته بــه نیازمنــدی و ســفارش مشــتری صــورت می پذیــرد. محصوالتــی کــه در ادامــه می آینــد، بــه ســفارش 

دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی یــا بــه صــورت مشــترک بــا آن هــا اجــرا شــده اند. 

معرفی:
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مشخصات: 
1( درایو موتور

2( موتور DC با گیربکس و انکودر
Bluetooth 3( ماژول

4( مبدل سریال 

قابلیتها:
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

و  طراحی  آزما  ابزار  تجهیزات  همکاری شرکت  با  مشهد  فردوسی  دانشگاه  کنترل  تحقیقاتی  آزمایشگاه  توسط  مشترک  به صورت  محصول  این   •
پیاده سازی شده  است.

  )RO-100( ربات مسیر یاب پیشرفته 

Control Labs

Abzarazma Instrument



قابلیتها:
• 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

DAQ مانیتورینگ نرم افزار محور با استفاده از کازت •
• ثبت نتایج در کامپیوتر

• نرم افزار اختصاصی
• امکان اعمال اغتشاش و عدم قطعیت به سیستم

  )SB-100( آموزنده گوی معلق
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آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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Control Labs

Abzarazma Instrument

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

قابلیتها:
• 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

ــه  ــرل از جمل ــرفته کنت ــای پیش ــک ه ــازی تکنی ــاده  س ــت پی • قابلی
ــازی ــد و ف ــرل هایبری کنت

  )IP-101(آموزنده پاندول معکوس

• این محصول به صورت مشترک توسط آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل غیرخطی و هایبرید دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت تجهیزات ابزار 
آزما طراحی و پیاده سازی شده است.



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( تجهیزات اندازه گیری از جمله مولتی فانکشن 3 فاز و فرکانس متر 

6( Power controller جهت اعمال بار مکانیکی )ترمز( به موتور
7( ایزوالتور جریان و ولتاژ

8( حسگر سرعت
9( اتوترانس 3 فاز

10( خازن AC و مقاومت

قابلیتها:
• قابل کنترل و پایش توسط کامپیوتر

ــرداری و ذخیــره ســازی   ــه ب ــا قابلیــت نمون ــزار اختصاصــی ب ــرم اف • ن
ــه صــورت همزمــان در قالــب فایــل  ــال ب ــه 6 کان ــوط ب داده هــای مرب

اکســل
• 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

  )SI-100( آموزنده شناسایی سیستم
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آزمایشگاه های کنترل
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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Control Labs

Abzarazma Instrument

معرفینرمافزار:

 .About و Analog Output ،Mechanical Specification ،Electrical Specification این نرم افزار دارای 4 سربرگ می باشد که عبارتند از

Analog Output •
 اعمال فرمان از طریق خروجی آنالوگ برای 2 کانال مجزا

نمونه برداری از داده ها )نرخ نمونه برداری از هر کانال برابر  5000 نمونه در ثانیه(

 Mechanical Specification •
مشاهده منحنی مشخصات مکانیکی موتور شامل گشتاور و دور موتور بر حسب زمان 

 Electrical Specification •
مشاهده منحنی مشخصات الکتریکی موتور شامل ولتاژ هر فاز، جریان هر فاز و توان مربوط به هر فاز بر حسب زمان



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 Breaker

مدارشکن

اتو 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 •

کنترل 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 •

3-phase Autotrasformer

Power Controller SI - 13

SI - 12

SI - 11
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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 Inverter

اینورتر سه فاز

SI - 10

مشخصات
ماژول ها
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Resistive Load

بار 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

مولتی فانکشن متر سه فاز
این مــاژول جهت 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 •

3 -Phase Multifunction MeterSI - 30

SI - 41

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

Pulse MeterSI - 31

بار خازنی
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 LoadSI - 40

مشخصات
ماژول ها



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.

Data Acquisition Unit

واحد ارتباط داده 

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 •

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 •

Current Isolator

Voltage Isolator SI - 82

SI - 81

SI - 51
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این ماژول از دو پل دیودی تک فاز و سه فاز تشکیل شده است.
مشخصات:

6A 50 و خروجیHz-380V پل سه فاز با ورودی •
6A 50 و خروجیHz-220V پل تک فاز با ورودی •

3 - Phase & 1 - Phase Diode Bridge

پل دیودی 3 فاز و تک فاز

SI - 50

مشخصات
ماژول ها
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Data Acquisition Unit

واحد ارتباط داده
کارت ارتباط داده 4704 با ارتباط USB به کامپیوتر و توسعه پورت های ورودی و خروجی به 

فرم فیشی فراهم شده است.
مشخصات:

•8 عدد ورودی دیجیتال 0 و 5 ولت              •8 خروجی دیجیتال 0 و 5 ولت
•8 ورودی آنالوگ +10 تا 10- ولت               •2 خروجی آنالوگ 0 تا 5 ولت

•ورودی کانتر و تریگر و ولتاژ های 2.5 و 5 ولت

 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 •

SourceSB - 20

SB - 52

بهره تناسبی
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

Propotional GainSB - 50

مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
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 

ADC & DACSB - 51

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

 PID کنترل کننده

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
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

PID Controller

Suspended Ball Interface SB - 80

SB - 63

SB - 62

4 - 49www.abzarazma.com

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

Embedded Microcontrol

Embedded Microcontrol  ماژول

SB - 61

مشخصات
ماژول ها
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Safety Connecting Leads Safety 

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

گوی معلق
سیستم آزمایشگاهی گوی معلق با سنسور مشخص کننده موقعیت، سیم پیچ تحریک که نقش معلق 

کردن گوی را بر عهده دارد و سیم پیچ اغتشاش می باشد.
مشخصات:

• فیدبک موقعیت به فرم سیگنال آنالوگ استاندارد
• ورودی فرمان PWM جهت اعمال به سیم پیچ تحریک

• ورودی فرمان PWM جهت اعمال به سیم پیچ اغتشاش

3 -Phase Multifunction MeterSB - 90

A - 2

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

مشخصات:
• پایه های فلزی 

• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

Panel FrameA - 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 •

WorktableA - 1

مشخصات
ماژول ها



4 - 51www.abzarazma.com

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

3 -Phase Induction Machine M - 74

جهت اندازگیری دور ماشین های الکتریکی از این سنسور استفاده می شود.
مشخصات:

• خروجی پالسی 
)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

این کابل ها جهت انتقال تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• کابل شیلد دار 
• سوکت مادگی سه پین نظامی

Proximity Sensor

3 -PIN Connector

سنسور القایی

رابط مادگی سه پین نظامی

A - 12

A - 16

مشخصات
ماژول ها





برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان



نقشه پراکندگی مشتری
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