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

ــرای هنرســتانها نیــز از دیگــر زمینه هــای فعالیــت شــرکت می باشــند. 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

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

افتخارات

معرفی 
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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

ــه توســط ایــن  ــل ارائ ــد. آزمایشــگاه های ماشــین الکتریکــی یــک، دو و مخصــوص قاب ــرار می گیرن اســتفاده ق

ــند. ــوالت می باش محص

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

بــر روی ایــن آموزنده هــا تعبیــه شــده اند.آزمایش هــای 1( ماشــین هــای الکتریکــی جریــان مســتقیم شــامل 

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

ــان مســتقیم،           ــک جری ــا تحری ــور ســیم پیچــی شــده، 3( ماشــین هــای الکتریکــی ســنکرون ســه فاز ب 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.
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ــت  ــوده و جه ــر میکروپروسســور ARM ب ــی ب ــاژول مبتن ــن م ای
ــور  ــواع موت ــل ان ــوان از قبی ــرل مبــدل هــای ت مانیتورینــگ و کنت
هــای الکتریکــی، ژنراتورهــا و ترانــس هــا طراحــی و ســاخته شــده 
اســت. ورودی و خروجــی هــای ایزولــه بــا امــکان نمایــش نمــودار 
ــب  ــوان، ضری ــل ت ــردی از قبی ــای کارب ــی و متغیره ــرات زمان تغیی
ــاژول پیشــرفته  ــن م ــان، در ای ــاژ و جری ــر ولت ــر موث ــوان و مقادی ت

مهیــا شــده اســت.

ماشــینهای چنــدکاره AC و DC  جهــت پیــاده ســازی انــواع 

ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــده ان ــی ش ــی طراح ــای الکتریک ــین ه ماش

ماشــینهای AC چنــدکاره مــی تــوان ماشــین ســنکرون و نیــز 

ماشــینهای القایــي قفــس ســنجابي و روتــور ســیم پیچــي شــده 

ــواع  ــوان ان ــی ت ــدکاره م ــینهای DC چن ــتفاده از ماش ــا اس و ب

ــک  ــد و تحری ــنت، کمپون ــری، ش ــای س ــا تحریکه ــین ب ماش

مســتقل را پیــاده ســازی نمــود. امــکان تغییــر ســربندي 

ماشــینها، محــدوده کاري گســترده و... از مشــخصات ایــن 

ــي باشــد. ــا م ماشــین ه

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

ماشــین هــای الکتریکــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. آمــوزش 

عملــی ســربندی ماشــین هــای الکتریکــی جریــان متنــاوب اعــم از 

ــده اســت. ــی و ســنکرون فراهــم گردی القای
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ــی  در  ــین های القای ــردی ماش ــوری و کارب ــم تئ ــوزش مفاهی ــژه  آم وی
قالــب 6 آزمایــش طراحــی و ســاخته شــده اســت.

قابلیت ها: 
 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •

فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها
• 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

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

DC و AC

4( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
5( بار مقاومتی پله ای
6( بار خازنی پله ای 

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

9( کوپل مکانیکی ماشین 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

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

)MC-100( آموزنده ماشین القایی
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ــاز و  ــک ف ــای ت ــردی ترانس ه ــوری و کارب ــم تئ ــوزش مفاهی ــژه  آم وی
ــت. ــده اس ــاخته ش ــی و س ــش طراح ــب 7 آزمای ــه فاز  در قال س

قابلیت ها: 
 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •

فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها
• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی

• تغییر سربندی ترانس های تک فاز و سه فاز 
• اعمال بار الکتریکی متغیر

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

و فرکانــس 
• 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
 AC 3( ولت متر و  آمپرمتر سه فاز

4( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد
5( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت

6( مقاومت، سلف و خازن پله ای
7( مولتی فانکشن متر سه فاز

8( مولتی متر دیجیتال 
9( پل دیودی سه فاز و تک فاز

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

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

 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •
فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول 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
DC امکان اندازه گیری همزمان ولتاژ و جریان •

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 متر 
7( کوپل مکانیکی ماشین جریان مستقیم با ماشین القایی

8( پل دیودی تک فاز و سه فاز جهت یکسو سازی 
1A 35 وV  9( دو منبع جریان مستقیم 0 تا
100Hz 220 و 0 تاV 10( اینورتر سه فاز 0 تا

380/190V ،150W 11( 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
3( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد با دو نوع خروجی 

DC و AC

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

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 35V و یک آمپر
10( سنکرون ساز با استفاده از المپ های رشته ای

100Hz 220 و 0 تاV 11( اینورتر سه فاز 0 تا
380/190V 150 وW 12( ترانس تک فاز

ایــن آموزنــده، ویــژه  آمــوزش مفاهیــم تئــوری و کاربــردی ماشــین های 
ســنکرون در قالــب 9 آزمایــش طراحــی و ســاخته شــده اســت.

قابلیت ها: 
 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •

فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول 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 

)MC-103( آموزنده ماشین سنکرون
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ایــن آموزنــده، ویــژه  آمــوزش مفاهیــم تئــوری و کاربــردی کنتــرل دور 
ــی و  ــش طراح ــب 8 آزمای ــی  در قال ــین های القای ــته ی ماش ــه بس حلق

ســاخته شــده اســت.
قابلیت ها: 

 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •
فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
• 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 اندازه گیری دو فرکانس به طور همزمان

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

 5000RPM 2( دورســنج مغناطیســی بــا قابلیــت اندازه گیــری تــا
بــا خروجــی آنالــوگ جهــت فیدبــک گرفتــن

3( مــاژول PID جهــت کنتــرل دور حلقــه بســته 4( فیــوز محافــظ 
جــان و مــدار استپ-اســتارت
4( مولتی فانکشن متر سه فاز

5( مولتی متر چند کاره 
6( کوپل مکانیکی ماشین القایی با ماشین القایی دیگر

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

9( منبــع تغذیــه متغیــر بــا خروجــی 0 تــا 120 درصــد بــا دو نــوع خروجــی 
DC و AC

)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: 

 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •
فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها

• قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی
ــه کارت  ــال ب ــاژ و جریان هــای ســه فاز و انتق ــه ولت ــری ایزول • اندازه گی

DAQ و مانیتورینــگ در نــرم افــزار کامپیوتــری

• نمایش دور، توان، گشتاور، ولتاژ و جریان در نرم افزار کامپیوتری
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 و روت ــس س ــی قف القای

• ترانس های تک فاز و سه فاز با سربندی های متغیر 
ــار مکانیکــی متغیــر بــر ماشــین های الکتریکــی بــر مبنــای  • اعمــال ب

ترمــز مغناطیســی
• امکان اعمال بارهای الکتریکی متنوع

• کنترل دور با استفاده از اینورتر 
ــان، تــوان، ضریــب قــدرت  • امــکان اندازه گیــری همزمــان ولتــاژ، جری

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:
1( کارت DAQ با قابلیت دریافت ولتاژ و جریان های سه فاز و 

پالس های دور سنج مغناطیسی
2( نرم افزار مانیتورینگ سیگنال های الکتریکی و مکانیکی 

ماشین های الکتریکی
3( ایزوالتورهای ولتاژ و جریان

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
7( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد با دو نوع خروجی 

DC و AC

8( فیوز محافظ جان و مدار استپ-استارت
9( مقاومت، سلف و خازن پله ای

10( مولتی فانکشن متر سه فاز
11( مولتی متر 

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

13( دو منبع جریان مستقیم 0 تا 35V و یک آمپر
100Hz 220 و 0 تاV 14( اینورتر سه فاز 0 تا
380/190/190V ،950W 15( ترانس سه فاز

380/190V ،150W 16( ترانس تک فاز
17( پل دیودی سه فاز و تک فاز

18( سنکرون ساز با استفاده از المپ های رشته ای
DC 19(  ولت متر و آمپرمتر

)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:  

• ساختار ماژوالر با اندازه جعبه A4، میز فلزی چرخدار با رویه 
MDF، فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول 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
ــر  ــی ب ــر خط ــی و غی ــی خط ــای الکتریک ــال باره ــکان اعم • ام

الکتریکــی ماشــین های 
• کنترل دور با استفاده از اینورتر 

• 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
3( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد با دو نوع خروجی AC و 

DC

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

6( مولتی فانکشن متر سه فاز
7( مولتی متر 

8( کوپل مکانیکی ماشین های سنکرون و  القایی 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

12( 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: 

• ساختار ماژوالر با اندازه جعبه A4، میز فلزی چرخدار با رویه 
MDF، فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول ها

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

3( آهنربــای دائــم درحالت هــای جریــان مســتقیم )PMDC( و 
)PMSM( ســنکرون 

• 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
ــای  ــر آهــن رب ــک مبتنــی ب ــا تحری ــار ماشــین هایی ب • بررســی رفت

دائــم 
• 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 نوری با قابلیت اندازه گیری تا
ــا دو نــوع  ــا خروجــی 0 تــا 120 درصــد ب 6( منبــع تغذیــه متغیــر ب

DC و AC ــی خروج
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
DC  13(  ولت متر و آمپرمتر

)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: 

 ،MDF میز فلزی چرخدار با رویه ،A4 ساختار ماژوالر با اندازه جعبه •
فریم آلومینیومی نگهدارنده ماژول 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

• ترانس های تک فاز و سه فاز با سربندی های متغیر 
• مشاهده شکل موج های ولتاژ و جریان و رسم منحنی های کاربردی 

• انتخاب مد کنترل سرعت ثابت و گشتاور ثابت
• اعمال بار مکانیکی متغیر بر ماشین های الکتریکی بر مبنای ترمز مغناطیسی

ــر  ــته ب ــورت پیوس ــه ص ــی ب ــی خط ــای الکتریک ــال باره ــکان اعم • ام
ترانــس و ماشــین های الکتریکــی                 

• 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
ــا قابلیــت اندازه گیــری  ــزاری ب ــاژول پایــش و کنتــرل نرم اف 3( م
و رســم منحنی هــای کاربــردی ماشــین و انتخــاب مــد کنترلــی

4( ( منبع تغذیه متغیر با خروجی 0 تا 120 درصد با دو نوع 
DC و AC خروجی

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

7( ماژول سنکرون ساز
8( مولتی متر 

ــان مســتقیم، ســنکرون و   ــل مکانیکــی ماشــین های جری 9( کوپ
القایــی بــا ماشــین القایــی دیگــر

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

13( امکان اندازه گیری سرعت و گشتاور 

)MC-110( آموزنده ماشین های الکتریکی با قابلیت پایش و کنترل نرم افزاری
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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   اطالعــات 
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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آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
شرکت تجهیزات ابزار آزما



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
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Synchroscope

سنکروسکوپ

3 -Phase Inverter

اینورترسهفاز

Circuit Breaker

مدارشکن

3 -Phase Transformer

ترانسفورماتورسهفاز
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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مشخصات
ماژول ها



Multimeter

مولتیمتر
دســتگاه اندازه گیــری چنــد گانــه بــا قابلیــت اندازه گیــری ولتــاژ، جریــان، مقاومــت و... 

ــت. ــده اس ــت ش ــه ای حفاظ ــای شیش ــا فیوزه ــان،1 ب ــری جری ــدازه گی ــد. ان می باش
مشخصات:

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

• قابلیت اندازه گیری مقاومت

1 

1 -Phase Transformer

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

مشخصات:
150VA توان ظاهری •

• ولتاژ اولیه 380 و ولتاژ ثانویه 190 

منبعتغذیهمتغیر
این ماژول جهت تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرد 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 

Variable Power Supply

DC Exciter

DCمنبعتغذیهتحریک  
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 - 30

MC - 21

MC - 13

MC - 14
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مشخصات
ماژول ها



3 -Phase Multifunction Meter

ACآمپرمترسهفاز
این ماژول جهت اندازه گیری جریان AC مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
10A تا AC اندازه گیری جریان •
• حفاظت شده با فیوز شیشه ای

ACولتمترسهفاز
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــه فاز م ــاز و س ــک ف ــای AC ت ــری ولتاژه ــت اندازه گی ــاژول جه ــن م ای

می گیــرد.
مشخصات:

 240V اندازه گیری ولتاژهای فاز از 100 تا •
400V اندازه گیری ولتاژهای خط از 170 تا •

70Hz فرکانس اندازه گیری 40 تا •

DCآمپرمتر
این ماژول جهت اندازه گیری جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
5A تا DC اندازه گیری جریان •

• حفاظت شده با فیوز شیشه ای

3 - Phase AC Voltmeter

DC Ampermeter

3 -Phase Multifunction Meter

مولتیفانکشنمترسهفاز
ــورد  ــرعت م ــس و س ــوان، فرکان ــان، ت ــاژ، جری ــای ولت ــواع پارامتره ــری ان ــدازه گی ــت ان جه

اســتفاده قــرار می گیــرد. 
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 •

MC - 31

MC - 32

MC - 33

MC - 35
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مشخصات
ماژول ها



Pulse Meter

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

مشخصات:
• ورودی DB9 از سنسور القایی دور موتور

• خروجی پالس برای اسیلوسکوپ

 DCولتمتر
این ماژول جهت اندازه گیری ولتاژ DC مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
500V اندازه گیری ولتاژ 0 تا •

DC Voltmeter

Frequency Meter

فرکانسمتر
این ماژول جهت اندازه گیری دقیق فرکانس مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
 70Hz فرکانس اندازه گیری 35 تا •

 420V ولتاژ کاری 100 تا •

MC - 38

MC - 37

MC - 36
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مشخصات
ماژول ها

دورسنج
این ماژول جهت اندازه گیری دور ماشین های الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
• پالس های ورودی از سنسور سرعت چرخش مرتبط با ماشین الکتریکی

5000RPM نمایش دور ماشین الکتریکی تا •
24V خروجی پالسی 0 تا •

Analog Pulse meterMC - 39



Resistive Load

بارمقاومتی

1 -Phase and 3 -Phase Diode Bridge

پلدیودی 
این ماژول جهت یکسوسازی ولتاژ های متناوب مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات:
5A پل دیودی تک فاز •
5A پل دیودی سه فاز •

220V 380 و تک فازV ولتاژهای ورودی سه فاز •

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

• المپ های 50 وات-220 ولت 
360W توان کل •

MC - 42

MC - 50
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خازن

سلف

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

10uF 5 وuF ،2/5 uF مقادیر •
450V ولتاژ کاری •

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

1000mH 100 وmH 10 وmH مقادیر •
1/5 A جریان مجاز •

AC Capacitor

Inductor

MC - 40

MC - 41

مشخصات
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 Controller

 AC & DCمدارواسط

ماشینDCبدونجاروبک 

ــر  ــه کامپیوت ــا ب ــال آن ه ــال و انتق ــس دیجیت ــان و پال ــاژ، جری ــه ولت ــری ایزول جهــت اندازه گی
ــر  مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. همچنیــن تولیــد فرمــان کنترلــی جهــت کنتــرل دور اینورت

ــرد ــورت می گی ــاژول ص ــن م در ای
مشخصات:

10V با کامپیوتر                    • خروجی آنالوگ 0تا USB رابط •
• ولتاژ ورودی 0 تا 400V با ایزوالسیون گالوانیک   DAQ مبتنی بر کارت •
• ورودی پالسی  0 تا 24V              • جریان ورودی 0 تا 10A با ایزوالسیون گالوانیک 

ــور  ــه قــدرت و فیدبــک موقعیــت روت ــا ورودی تغذی ــا BLDC ب ــدون جاروبــک ی ماشــین DC ب
فراهــم مــی باشــد.

مشخصات:
               250W تک فاز با توان •

  220V تغذیه قدرت •
6V خروجی فیدبک موقعیت روتور 0 تا •

• دو قطب

AC & DC Interface unit 

Brushless DC Machine 

ماشینسنکرونسهفاز
قابلیت کار به صورت موتور و ژنراتور سنکرون را داراست.

مشخصات:
                                          350W توان •

380V ولتاژ •
• 2 قطب

3 -Phase Synchronous Machine 

MC - 80

MC - 79

M - 80
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مشخصات
ماژول ها



ماشین AC  چند کاره
ــنجابی و  ــس س ــی قف ــنکرون، القای ــی س ــای الکتریک ــین ه ــین، ماش ــربندی  ماش ــر س 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
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موتورالقاییتکفاز
موتور القایی تک فاز دارای خازن راه انداز می باشد.

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

ماشینالقاییقفسسنجابی
ایــن ماشــین القایــی بــه منظــور تحقیــق رفتــار موتــور القایــی قفــس ســنجابی و اســتفاده بــه 

ــد. ــز مغناطیســی مدنظــر می باش ــوان ترم عن
مشخصات:

                                          350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

ماشینالقاییروتورسیمپیچیشده
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

Multi-Function AC Machine M - 85

Squirrel Cage Induction Machine MC - 84

Single-Phase Induction Motor M - 83

3 -Phase Wound Rotor Induction Machine M - 82

مشخصات
ماژول ها



ماشین DC چند کاره

Shunt DC Machine

ماشینDCشنت
قابلیت استفاده به صورت ماشینهای تحریک مستقل و شنت را در مد موتوری و ژنراتوری دارد. 

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

Series DC Machine

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

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب               

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

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

Compound DC MachineM - 89  

2 - 28 www.abzarazma.com

ــری و  ــنت، س ــتقل، ش ــک مس ــی، تحری ــای الکتریک ــین ه ــین، ماش ــربندی  ماش ــر س ــا تغیی ب
کمپونــد فراهــم می گردنــد.

مشخصات:
                                          350W توان •

220V ولتاژ •
• 2 قطب

M - 88

M - 87

Multi-function DC MachineM - 86

مشخصات
ماژول ها



فریمنگهدارندهتجهیزات
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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ماشینDCآهنربایدائم
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

Permanent Magnet DC Machine

ماشینسنکرونآهنربایدائم
ماشــین ســنکرون ســه فاز بــا اســتاتور ســیم پیچــی شــده و روتــور مبتنــی بــر آهنربــای دائــم 

می باشــد.
مشخصات:

 350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

Permanent Magnet Synchronous Machine

M - 91

M - 92

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

مشخصات:
 150W توان •
110V ولتاژ •

• 2 قطب

Universal Machine M - 90

مشخصات
ماژول ها



رئوستا
مقاومت متغیر با توان باال  می باشد.

مشخصات:
• مقاومت 0 تا 50 اهم

1/5 A جریان •

Rheostat

میزکار
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 •

Worktable

کابلهایرابطتمامعایق
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

نرمافزارمانیتورینگواندازهگیری
ایــن نــرم افــزار از طریــق کارت DAQ اطالعــات مــورد نیــاز خــود از قبیــل ولتــاژ و جریان هــای 
ــد.  ــش می ده ــین را نمای ــی ماش ــی و مکانیک ــای الکتریک ــد و پارامتره ــت می کن ــه فاز را دریاف س

جــدول مشــخصات فنــی ایــن نــرم افــزار در ادامــه آمــده اســت.

Monitoring & Measurement SoftwareA - 16

A - 1
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A - 2 

A - 11

مشخصات
ماژول ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها

ماژولهابهتفکیکمدل:
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برخی از مشتریان
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برخی از مشتریان



نقشه پراکندگی مشتری

2- 37www.abzarazma.com




