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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، 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 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.  

Power Systems Lab

معرفی:
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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
• 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 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 و کنترل
3( شبیه ساز ژنراتور سنکرون

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

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

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

11( اتو ترانس سه فاز
12( 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 سه باسه

• 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 و پایداری آن
• 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

1 - 8 www.abzarazma.com

شبکه نمونه 3 باسه
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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 و پایداری آن
• پیاده سازی شبکه های قدرت سه باسه

• 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
3( شبیه ساز نیروگاه برق با قابلیت کنترل از راه دور

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

7( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
و   SCADA AZMA افزار  نرم  طریق  از  کنترل  و  مانیتورینگ   )8

تجهیزات اندازه گیری
9( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها

10( منبع تغذیه متغیر
11( تجهیزات اندازه گیری متنوع

12( 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 و پایداری آن

• پیاده سازی شبکه های قدرت سه باسه
• اندازه گیری نرم افزاری همه پارامترهای حالت دائمی و گذرای شبکه 

• امکان مشاهده شکل موج های پارامترهای شبکه قدرت
PMU شبیه سازی نسل آینده مراکز دیسپاچینگ بر مبنای •

• کنترل از راه دور تجهیزات شبکه
• اندازه گیری و مشاهده همه پارامترهای شبکه به کمک نرم افزار 

• شبیه سازی مرکز دیسپاچینگ شبکه برق
• 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

• 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 و کنترل از طریق نرم افزار و دستی
3( شبیه ساز نیروگاه برق با قابلیت کنترل از راه دور

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

7( راکتور جبران ساز پدیده فرانتی
8( مانیتورینگ و کنترل از طریق نرم افزار SCADA  AZMA و تجهیزات 

اندازه گیری
9( بررسی اثر ادوات  FACTs در شبکه قدرت

PMU 10( کنترل حالت گذرای شبکه با استفاده از واحد اندازه گیری فازور
PMU AZMA 11( کنترل حالت گذرا و دائمی بر مبنای نرم افزار

12( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژها
13( منبع تغذیه متغیر

14( 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

• بررسی اثر ترانس بر سطح انتقال توان
• 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، موتوری 

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( مقیاس ولتاژ و جریان یک به هزار و توان یک به میلیون
5( ماژول اندازه گیری اختاف فاز ولتاژ

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

8( 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 جبران ساز خط

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

6( انواع فیوز محافظ
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 فاز

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 •

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 - 13
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مشخصات
ماژول ها



Multimeter

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

Variable Power Supply

منبع تغذیه متغیر
جهــت تولیــد تغذیــه هــای متغیــر AC و DC از ایــن مــاژول اســتفاده مــی شــود. اســاس تولیــد 
ــا دقــت  ــر اتوترانــس ســه فــاز بــوده و امــکان تنظیــم خروجــی DC ب تغذیــه متغیــر مبتنــی ب

بــاال فراهــم مــی باشــد.
مشخصات:

2A-220V 2 و مستقیمA-500V 2، مستقیم 0 تاA-400V  سه خروجی متناوب0 تا •
• فیوزهای حفاظتی بر روی همه خروجی ها  

• نمایشگر سه رقمی

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

می گیرد.
مشخصات:

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

• نمایشگر چهار رقمی

DC Exciter

3 -Phase Multifunction Meter

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 •
60Hz 40 تاHz فرکانس اندازه گیری •

PS - 20

PS - 30

PS - 31 
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PS - 21

مشخصات
ماژول ها



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

بار سلفی
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

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:

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

Inductive Load

Resistive Load

Phasor Measurement Unit

واحد 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

PS - 32 

PS - 35

PS - 40

PS - 41

1 - 15www.abzarazma.com

مشخصات
ماژول ها



Thyristor Switched Capacitor

خازنهای سوئیچ شونده با تریستور
ایــن مــاژول جهــت پیاده ســازی مــدار قــدرت جبران ســاز تــوان راکتیــو )SVC( مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق
مشخصات:

• 6 ورودی فرمان برای 6 تریستور قدرت

راکتور موازی
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 •

Shunt Reactor

Substation

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

بار 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 •

Capacitive Load

PS - 43

PS - 42

PS - 44

PS - 60
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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

3 -Phase SVC Pulse Generator

مدار فرمان جبران کننده توان راکتیو
ایــن مــاژول جهــت تولیــد پالس هــای فرمــان مــدار جبران کننــده تــوان راکتیــو )SVC( مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.
مشخصات:

• زاویه آتش متغیر  
• پالس های فرمان سه فاز 

• شش خروجی فرمان کاما ایزوله

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

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. 

PS - 61

PS - 62

PS - 63
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مشخصات
ماژول ها

Transmission Line PS - 80



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

مشخصات:
 350W توان •
380V ولتاژ •

• 2 قطب

3 -Phase Synchrnous MachineM - 80

A - 0

1 - 18 www.abzarazma.com

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

Series CapacitorsPS - 74

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 CapacitorsPS - 81



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

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

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO(کنتاکت به طور معمول باز •

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 •

Induction Motor A - 1

A - 14

A - 2

مشخصات
ماژول ها

SCADA AZMA Software

SCADA AZMA نرم افزار
ایــن نــرم افــزار مبتنــی بــر زبــان #C می باشــد و  امــکان مانیتورینــگ و کنتــرل مرکــزی  از راه 

ــد. ــم می کن دور را فراه

A - 14

1 - 19www.abzarazma.com



مشخصات
ماژول ها

PMU AZMA نرم افزار
این نرم افزار امکان مانیتورینگ و کنترل حالت گذرا و دائمی سیستم را فراهم می کند.

PMU AZMA SoftwareA - 15               
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 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

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
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
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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 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 حفاظت فرکانسی 

• بررسی رله کنترل فاز

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
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( رله حفاظت فرکانسی
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 کنترل فاز 
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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
• 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

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

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما



مشخصات:
1( مدل باس بی نهایت 

2( شبیه سازی توربین نیروگاه با موتور القایی سه فاز تغذیه شده با  اینورتر 
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( سنکرون ساز
11( تایمر دیجیتال

12( مانیتورینگ کامپیوتری همزمان سیگنال های رله و شبکه قدرت
13( رله حفاظت فرکانسی 

14( رله حفاظت جریانی
15( رله حفاظت ولتاژی 

16( امکان افزودن رله های حفاظتی دیستانس و دیفرانسیل
CT )17  و PT با کاس های دقت متفاوت

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

قابلیت ها :
• امکان مشاهده و ثبت شکل موج های ولتاژ و جریان سه فاز

• امکان مشاهده ی همزمان سیگنال خطا و عملکرد رله
• 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
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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 

• امکان حفاظت خط انتقال 
• 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 

• امپدانس محدود کننده جریان اتصال کوتاه 

مشخصات:
1( مدل باس بی نهایت 

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

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

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

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( 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   

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
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آموزنده رله و حفاظت پست برق،
)RP-108( مدل رله دیستانس 

آزمایشگاه رله و حفاظت
شرکت تجهیزات ابزار آزما
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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 

1 - 35www.abzarazma.com

مشخصات
ماژول ها



RP - 21 Variable Power Supply

منبع تغذیه متغیر
جهــت تولیــد تغذیــه هــای متغیــر AC و DC از ایــن مــاژول اســتفاده مــی شــود. اســاس تولیــد 
ــا دقــت  ــر اتوترانــس ســه فــاز بــوده و امــکان تنظیــم خروجــی DC ب تغذیــه متغیــر مبتنــی ب

بــاال فراهــم مــی باشــد.
مشخصات:

2A-220V 2 و مستقیمA-500V 2، مستقیم 0 تاA-400V  سه خروجی متناوب0 تا •
• فیوزهای حفاظتی بر روی همه خروجی ها  

• نمایشگر سه رقمی

RP - 13 3 -Phase Transformer

ترانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتور سه فاز با نســبت تبدیل 380/190/190 ولت امکان استفاده از آرایش های مختلف 

ستاره، مثلث و زیگزاگ را فراهم می سازد.
مشخصات:

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

اینورتر 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 - 20 DC Exciter

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

می گیرد.
مشخصات:

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

• نمایشگر چهار رقمی
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مشخصات
ماژول ها



RP - 303 -Phase Multifunction Meter

شبیه ساز خطا 

RP - 31Multimeter

مولتی متر

RP - 32Graphical 3-Phase Multifunction Meter

مولتی فانکشن متر سه فاز گرافیکی

RP - 33Analog Pulse Meter

دور سنج آنالوگ
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 ایجاد ولتاژ DC متغیر مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

2A 420 وV 0تا :DC خروجی •
2A 300 وV 0تا :AC خروجی •

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

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 جهت اندازه گیری پارامترهای شبکه از قبیل ولتاژ، جریان، انواع توان، ضریب توان، اختاف 
فاز ولتاژ و جریان، فرکانس و... مورد اســتفاده قرار می گیرد و امکان ذخیره و نمایش ســیگنال ها را 

داراست.
مشخصات:

• قابلیت اندازه گیری کمیت های سه فاز به همراه سیم نول
60Hz 40 تاHz 5              • فرکانس اندازه گیریA  ،400V ولتاژ و جریان اندازه گیری •
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مشخصات
ماژول ها



RP - 42 Capacitive Load

بار 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 •

RP - 40 Inductive Load

بار القایی
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

 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

RP - 34 Pulse Meter

RP - 41 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
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مشخصات
ماژول ها



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

Under/Over AC Voltage Relay

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

می گیرد.
مشخصات:

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

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله

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
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RP - 60 

RP - 61

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

قرار می گیرد.
مشخصات:

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

• امکان تنظیم دیجیتالی پارامترهای رله

Synchro-Check Relay RP - 62

Phase Sequence and Phase Failure Relay RP - 63

مشخصات
ماژول ها
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رله حفاظت دیفرانسیل

رله حرارتی افزایش جریان

این ماژول جهت حفاظت دیفرانسیلی ژنراتور و ترانس مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

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

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

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

Differential Protection Relay

Thermal Over Current Relay

رله حفاظت فرکانس

رله حفاظت دیستانس

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

این ماژول جهت حفاظت دیستانس خط انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.
مشخصات:

• سه عدد CT و سه عدد PT جهت اندازه گیری 
• ولتاژ کاری 0 تا 400V خط  

5A جریان کاری 0 تا •
• رله دیجیتال قابل تنظیم    

Under/Over Frequency Relay

Distance Protection Relay

RP - 65

RP - 67

RP - 64

RP - 66

مشخصات
ماژول ها



Transmission Line

خط انتقال
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 •

Digital Timer

تایمر دیجیتال
ــی  ــدرت م ــی شــبکه ق ــای حفاظت ــه ه ــرد رل ــان عملک ــری زم ــدازه گی ــت ان ــاژول جه ــن م ای

باشــد.
مشخصات:

• دقت اندازه گیری 0/001 ثانیه 
• دارای یک کنتاکت خروجی

CT ترانس جریان یا
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 •
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RP - 68 

RP - 80

PT ترانس ولتاژ یا
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 •

Voltage Transformers RP - 81

Current Transformers RP - 82

مشخصات
ماژول ها
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فریم نگهدارنده تجهیزات

کابل های رابط تمام عایق

کابل های رابط تمام عایق

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

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

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

Panel Frame

Worktable

Safety Connecting Leads

A - 0

A - 1

A - 2

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



 جدول راهنمای
آزمایش ها



ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



آزمایشگاه انرژی های نو
Renewable Energies Lab

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:





قابلیت ها :
• بررسی مشخصات 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

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

)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 سنکرون مغناطیس دائم

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

خروجی متناوب استاندارد

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

750W 2( اینورتر سه فاز
3( مولتی فانکشن متر سه فاز

1000mH 100 وmH ،10mH 4( بار سلفی در اندازه های
9×40W 5( بار روشنایی

6( سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین
250W 7( ژنراتور سنکرون با روتور مغناطیس دائم

8( 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
باد  براساس سرعت  اینورتر  فرمان  تولید  PID جهت  • کنترل کننده 

مطلوب

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

750W 2( اینورتر سه فاز
3( مولتی فانکشن متر سه فاز

 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( ماژول مانیتورینگ و کنترل جهت شبیه سازی الگوی باد و اندازه 
گیری نتایج آزمایش

)PID 9(  واحد تنظیم فرکانس روتور )کنترل کننده
10( اینورتر سه فاز جهت تنظیم فرکانس روتور 

11( 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 سنکرون مغناطیس دائم

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

خروجی متناوب استاندارد
• بررسی مشخصات 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

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 
• ذخیره ی انرژی خورشیدی در پیل سوختی

جهت  سوختی  پیل  در  شده  ذخیره  و  خورشیدی  انرژی  از  استفاده   •
روشنایی

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

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

)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 در شرایط ترکیب اکسیژن و هیدروژن

• تبدیل انرژی الکترو شیمیایی عناصر آب به انرژی الکتریکی
به وسیله  به 12 ولت رگوله شده  ولتاژ خروجی پیل سوختی  تبدیل   •

مبدل بوست
• اعمال انرژی الکتریکی تولید شده در پیل سوختی به بارهای روشنایی 

و فن
الکترو  انرژی  به  آن  تبدیل  و  الکتریکی  به  خورشیدی  انرژی  تبدیل   •

شیمیایی
• شبیه سازی تولید برق بادی

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

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

خروجی متناوب استاندارد
• بررسی مشخصات 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

مشخصات:
10W 1( پیل سوختی

50W 2( سلول خورشیدی
3( مولتی متر

4( شیر کنترل ورود اکسیژن و هیدروژن
5( بار روشنایی و موتور پره دار

6( مخازن ذخیره هیدروژن و اکسیژن
7( واحد مراقبت فشار گازها

8( مولتی متر
12V- 40Ah 9( باتری

220V 250 با خروجیW 10( اینورتر خورشیدی
  250W 11( باتری شارژر خورشیدی

12( پروژکتور 500W به همراه پایه مخصوص و کنترل روشنایی
13(  موتور القایی سه فاز 750W و 2 قطب

750W 14( اینورتر سه فاز
15( مولتی فانکشن متر سه فاز

1000mH 100 وmH ،10mH 16( بار سلفی در اندازه های
17(  سنسور اندازه گیری و نمایش سرعت توربین

250W 18( ژنراتور سنکرون با روتور مغناطیس دائم
19( مبدل توربین بادی با ورودی دامنه و فرکانس متغیر و خروجی 

استاندارد
20( قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق تجهیز جانبی 

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

1 - 52 www.abzarazma.com

Renewable Energys Lab

Abzarazma Instrument



1 - 53www.abzarazma.com

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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3/2 Pneumatic Valve

شیر 3 به 2 تحریک دستی 
این شیر پنوماتیکی دارای 3 درگاه ورودی-خروجی و دو حالت کاری می باشد.

مشخصات:
24V ولتاژ بوبین •

• 3 درگاه ورودی-خروجی
• دوحالت کاری مختلف 

• کانکتورهای پنوماتیک یک چهارم اینچ

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 

RE - 02

اینورتر سه فاز
ــم  ــنکرون و تنظی ــور س ــده ژنرات ــی گردانن ــور القای ــرل دور موت ــت کنت ــاژول جه ــن م ای

ــود. ــتفاده می ش ــور اس ــی ژنرات ــس خروج فرکان
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
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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

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

• فیلتر هوا

Air Service UnitRE - 14

منبع هیدروژن
این منبع برای تامین هیدروژن جهت چرخه پیل سوختی مورد استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
6Bar مخزن ذخیره هیدروژن فشار حداکثر •

Hydrogrn SourceRE - 15



Wind Power Converter

مبدل توان بادی
   D C ــت ــاژ 12 ول ــه ولت ــادی ب ــور ب ــی ژنرات ــاژ خروج ــل ولت ــت تبدی ــوان جه ــدل ت ــاژول مب م
اســتفاده مــی شــود. خروجــی ایــن مــاژول را مــی تــوان بــه عنــوان ورودی واحــد اینورتــر بــه 

ــت.  کار گرف
مشخصات:

• ورودی سه فاز با فرکانس و دامنه متغیر
• خروجی ولتاژ، معادل با یکسو شده طبقه ورودی

Wind Power Converter

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

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 خروجی دوگانه برای بار و باتری
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RE - 20 

RE - 21

مبدل بوست
مبدل بوست یا افزاینده، جهت افزایش ولتاژ DC مورد استفاده قرار می گیرد. 

مشخصات:
• ولتاژ ورودی 12-0 ولت

• نمایشگرهای ولتاژ ورودی و خروجی

Boost Converter RE - 23

Hybrid Charge Controller RE - 24

مشخصات
ماژول ها
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پیل سوختی 
10W پیل سوختی با ورودی گازهای هیدروژن و اکسیژن خروجی الکتریکی با توان

Fuel CellRE - 25

مشخصات
ماژول ها

مولتی فانکشن متر سه فاز
ایــن 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:

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

5A  ،400V ولتاژ و جریان اندازه گیری •

3-phase Multifunction MeterRE - 30

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

می شود.

MultimeterRE - 31

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 MeterRE - 32



Analog Pulse Meter

دور سنج آنالوگ
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 •

Air Flow Anemometer

باد سنج 
این ماژول برای اندازه گیری شدت باد به کار می رود

مشخصات:
• پراب سیار اندازه گیری شدت باد
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RE - 33 

RE - 34

بار سلفی

بار مقاومتی

این ماژول، بار سلفی مورد نیاز آموزنده برق بادی را فراهم می نماید. 
مشخصات:

1000mH 100 وmH ،10mH بار سلفی در اندازه های •
• ولتاژ 220 ولت
• جریان یک آمپر

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

Inductive Load

Resistive Load

RE - 40

RE - 41

مشخصات
ماژول ها
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مشخصات
ماژول ها

PID کنترل کننده

پره باد و المپ

فریم نگهدارنده تجهیزات

شبیه ساز باد

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                     

این ماژول شامل پره متصل به موتور DC با ولتاژ 12 ولت و توان 5 وات و المپ 12 ولت با توان 
5 وات

مشخصات:
• موتور DC با ولتاژ 12 ولت و توان 5 وات

• المپ 12 ولت با توان 5 وات
• پره

این تجهیز، فریم استاندارد نگهدارنده ماژول ها می باشد.
مشخصات:

• پایه های فلزی 
• طبقات ازجنس آلومینیوم
• رنگ استاتیک ضد خش 

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

• امکان اخذ فیدبک از سرعت باد
• خروجی استاندارد 10-0 ولت

PID Controller

Wind Blade & Lamp

Panel Frame

Wind Simulator

RE - 60

RE - 42

A - 0

RE - 70



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 •

1 - 61www.abzarazma.com

A - 1 

A - 2

سنسور القایی

پروژکتور

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

مشخصات:
• خروجی پالسی 

)NO( کنتاکت به طور معمول باز •

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 

Proximity Sensor

Light Projector

A - 12

A - 13

مشخصات
ماژول ها
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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

مشخصات
ماژول ها



 جدول راهنمای
آزمایش ها



ماژول ها به تفکیک مدل:

 جدول راهنمای
آزمایش ها



برخی از مشتریان

1 - 65www.abzarazma.com



1 - 66 www.abzarazma.com

برخی از مشتریان



نقشه پراکندگی مشتریان
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