
 
  بنام خدا

 
 گرامی مدیر

میدانیم مواردی کھ باعث تفاوتھای سیستمھای کنترل و ھشدار دھنده اتاق سرور می شود را قبل از مطالعھ پیش فاکتور الزم 
  تر بھ دنبال انتخاب محصولی با کیفیت مناسب باشیمبا نگاھی عمیقترو علمی تا  بصورت خالصھ از نظرتان بگذرانیم 

 کنترل اتاق سرور شرکت پیشران صنعت با شرکتھای ھمکار   تفاوتھای بارز سیستم 
  

تخصص اصلی این شرکت کنترل دما و رطوبت محیطی و سیستمھای اتوماسیون صنعتی در قدم اول عنوان کنیم کھ )(1
متاسفانھ شرکتھای ھمکار عموما فاقد این تخصص  در ساخت یک سیستم ھشدار دھنده بعھده دارد بسزاییاست کھ نقش 

 ھستند و رزومھ آنھا بھ کارھای نرم افزاری خالصھ می گردد
  

این شرکت تمامی سیستمھای تولیدی را بصورت صنعتی و نھ تجاری می سازد و ساخت صنعتی سبب کاھش مشکالت )(2
 می شودو ھمچنین طول عمر سیستم در شرایط کاری مساوی  استھ سیستم و خطاھای ناخو

  
منظور از ساخت یک سیستم کنترل اتاق سرور تجھیزی است کھ بھ مدیر اطمینان خاطر در خصوص حفاظت از اتاق را )(3

 کنترلریر بودن و کاھش کیفیت قطعات و نویز پذساختھ شده بدلیل رقابتی بودن  در صورتی کھ سیستمھای تجاری  نماید تقدیم
باعث استیصال مدیر و نگھدار ) خطایی کھ رخ نداده(ناخواستھنھ تنھا اطمینان خاطری را ایجاد نمی کند بلکھ با خطاھای 

 اتاق سرور در وقت و بی وقت می شوند
  

ر برابر بروز در یک سیستم صنعتی اتفاقات بسیار نادر ھم پیش بینی می شود تا جلوی ھمھ خطاھا و یا معایب سیستم د(4) 
یک رخداد غیر طبیعی در اتاق سرور گرفتھ شود بھمین دلیل کم و بیش قیمت این سیستمھا از مدلھای تجاری ھمسان خود 

 بیشتر است
  

در سیستمھای صنعتی نویز پذیری از محیط و تداخل امواج و اختالل در عملکرد سیستم کمتر دیده می شود اما در )(5
و در برخی اوقات بھ دلیلی عدم پیش بینی چنین مواردی بھ واسطھ عوامل بسیار ساده  یافت می شودمدلھای تجاری بھ وفور 

) مثال دمای افزایش یابد(مثال استارت اسپیلیت سیستم ھنگ کرده و کامال از کار می افتد و تا زمانی کھ اتفاقی رخ ندھد
 وضعیت عدم کارکرداین سیستم اصال مشخص نمی گردد

  
بل سیستمھای تجاری سیستمھای صنعتی ھستند چرا کھ در مدلھای تجاری کھ عموما برای کاربردھای ساده نقطھ مقا)(6

مورد مناقشھ باشد باز ھم  اگر ھم عملکرد درست سیستم  کنترل دمای محیطی استفاده می شوند مثال کنترل دمای یک ویال 
کھ برای اتاق سرور چند صد میلیونی استفاده می شود مشکلی برای صاحب ویال ایجاد نمی کند اما در یک سیستم صنعتی 

 عملکرد درست سیستم در ھمھ مواقع باید تضمین شده باشد تا در صورت افزایش دما آالرم بموقع بھ مدیر ارسال شود
  

یش دما عموما آالرمھای افزا) بھ خاطر ذات کار(در سیستمھای تجاری بھ دلیل نویز پذیر بودن و طراحی نھ چندان دقیق )(7
و یا رطوبت و موارد این چنین بصورت ناخواستھ ارسال میشود کھ مدیران و نگھداران اتاق سرور را دچار استرس و 

 نگرانی بیھوده می نماید اما در سیستمھای صنعتی این اتفاق اصال رخ نمی دھد
  

عث افزایش کیفیت یک تجھیز صنعتی در در مدلھای صنعتی باید از استانداردھایی پیروی نمود و ھمین استانداردھا با(8) 
مقابل سیستمھای تجاری می شود بعنوان مثال باکسی کھ کنترلر در آن قرار می گیرد در یک سیستم تجاری از ھر ابعاد و 
اندازه با ھر مشخصھ ای می توان بھره برد و فقط زیبایی بدنھ باکس باید رعایت گردد تا در چشم بیننده بسیار فاخر جلوه کند 

و استاندارد  )درجھ حفاظت در برابر عوامل محیطی تجھیزات برقی(تابلو ip اما در مدل صنعتی ساخت پیشران آنقدر کھ بھ
  بودن آن اھمیت داده می شود بھ زیبایی آن توجھ نمی شود

 



 
در یک سیستم صنعتی کھ شرکت پیشران ھم از آن پیروی می نماید ھمھ کابلھا و سیمھا باید در داخل تابلو داخل داکت (9) 

قرار بگیرند و ھمھ ترمینالھا از نوع صنعتی و گلندھای قدرتی در زیر تابلو واقع شوند اما در مدلھای تجاری می توان از 
ستفاده برد چھ بسیار دیده می شود کھ در یک سیستم تجاری اصال چیزی بعنوان ھر ترمینال نگھدارنده ای برای این منظور ا

 وجود ندارد گلند و ترمینال صنعتی و یا حتی داکت 
 

در سیستمھای صنعتی فیوزھای مستقل برای بخشھای کنترلری تعبیھ می شود تا در موقع لزوم بتوان بدون مشکل برق (10) 
کنترلر را در برابر اتصالی و اضافھ بار ایمن کرد اما در مدلھای تجاری از یک کلید تجھیز را قطع و یا وصل نمود و کل 

  ساده برای این منظور استفاده می کنند کھ ھیچ گونھ حفاظتی ھم در آن دیده نمی شود
  
صنعتی سازی این امکان را بھ مدیران اتاق سرور می دھد کھ براحتی بتوانند مشخصات یک سیستم را بدلخواه )11(

بعبارت بھتر صنعتی سازی قابلیت حذف امکانات غیر ضروری و اضافھ شدن ) کامال ماژوالر(خودشان انتخاب کنند
  امکانات ضروری بھ ھر سیستمی را می دھد 

  
دارای این مزیت نیز می باشد کھ در صورت خرابی بخشی می توان بدون دست بردن در بقیھ  صنعتی سیستم ماژوالر)12(

  در کمترین زمان تعویض و راه اندازی نمود  plug & playھ را بصورت قسمتھا بخش مربوط
  
مزیت دیگر سیستم ماژوالر صنعتی آن است کھ در صورت خرابی یک بخش بقیھ بخشھا کار خودشان را انجام می )13(

  دھند و خرابی یک قسمت موجبات از کار افتادن کل کنترلر را فراھم نمی آورد
  
   plcبسیار نامتعارف از مشخصات سیستمھای صنعتی است چرا کھ بدنھ اصلی این سیستمھا از کار کردن در شرایط )14(

بوده کھ ریشھ تمامی خطوط کنترل را در ھمھ صنایع بعھده دارد اما در مقایسھ با سیستمھای تجاری از میکرو کنترلر 
  خودش را بدنبال دارداستفاده می شود کھ در سیستمھای تجاری دنیا دیگر منسوخ شده است و مشکالت 

  
در سیستمھای صنعتی ساختھ شده توسط پیشران نیاز بھ ھیچ کامپیوتر و یا سروری بھ منظور کار سیستم ھشدار دھنده )15(

و یا ذخیره اطالعات نیست و سیستم خود دارای حافظھ مستقلی برای این موضوع است و در زمان لزوم با اتصال بھ 
دربعضی مدلھای تجاری ھمواره یک کامپیوتر (شده در داخل کنترلر قابل استخراج است کامپیوتر تمامی دیتای ذخیره 

  )روشن درگیر این سیستم است و با از کار افتادن کامپیوتر سیستم ھشدار نیز معلق می شود
  
تھای در سیستمھای صنعتی ساختھ شده توسط پیشران نمایشگر ھا  صنعتی از نوع تاچ اسکرین ھستند و ھمھ قابلی)16(

  موجود در نرم افزار بطور موازی از روی سیستم تاچ اسکرین نیز قابل بکار گیری است
  
بھ اینکھ در سیستمھای کنترل اتاق سرور کولر ھا نیز  وجھبا تدرانتھا مھمترین چالش یک سیستم تجاری این است کھ )17(

توسط کنترلر فرمان می پذیرند درجھ امنیت و اعتبار کنترلر باید آنقدر باال باشد تا در ھر صورتی فرمان روی کولر ھا قطع 
ده و سیستمی کھ می نشود در مدلھای تجاری متاسفانھ با مختل شدن کار میکرو کنترلر بھ ھر دلیلی کار کولر ھا نیز مختل ش

 بایست حفاظت کننده کولینگ باشد خود بھ عاملی برای بروز بحران و قطع سیستم خنک کننده مبدل می شود 
 

مدیر محترم و ھمکار عزیز لطفا با انتخاب درست و راھنمایی منطقی چالشھای پیش روی یکدیگر را خنثی نماییم و سعی 
  بنماییمدر بھبود کیفیت زندگی و تعامل با ھم 

 
 
 
 
 
 



 
Specification(technical data) 

6000 Series CPU: LPC2368FBD10 (NXP Company) Plc6400 
Wismo tiwan-serial modem modem 

5000 Series CPU: ATmega64A (ATmel Company) Plc 5130 
7000 Series CPU: LPC2478FBD208 (NXP Company) hmi 

1250-protocol modbus 
Calibration Certificate asa co  

Temp 
sensor 

Polycarbon-ip55 box 
Ls-12 A contactor 

Finder company 
16A-2p 

Line 
sensor 

perella corp Smock 
detector 

 توضیحات فنی
با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت    6400سری  plcکنترلر اصلی 

  صنعتی و فنیکاربرد در کلیھ صنایع 
  ایزولھ در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاھھای صنعتی:نویز پزیری 
  صنعتی:فرمان پذیری

 fbd:محیط نرم افزاری 
  modbus:رابط کاربری

  آلمانی- شرکت ھلندی  LPC2368FBD10 (NXP Company) :مدل سی پی یو 

Plc6400 

 
با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت  کاربرد در کلیھ صنایع  hmiنمایشگر 

      صنعتی و فنی
  ایزولھ در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاھھای صنعتی:نویز پزیری 
  صنعتی:فرمان پذیری

 fbd:محیط نرم افزاری 
  modbus:رابط کاربری

-شرکت ھلندی  Series CPU: LPC2478FBD208 (NXP Company) 7000 :مدل سی پی یو 
 آلمانی

  پورت 6:تعداد ورودی 
 پورت 6:تعداد خروجی 

  

Hmi 
7070 

رنگی تاچ 
 اسکرین

 
با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت    5130سری  plcکنترلر اصلی 

  کاربرد در کلیھ صنایع صنعتی و فنی
  سنگین و کارگاھھای صنعتیایزولھ در برابر نویز در سطح صنایع :نویز پزیری 

Plc5130 



 
  صنعتی:فرمان پذیری

 fbd:محیط نرم افزاری 
  modbus:رابط کاربری

  :مدل سی پی یو 
LPC2368FBD10 (NXP Company) آلمانی-شرکت ھلندی 

  پورت 8:تعداد ورودی 
 پورت 8:تعداد خروجی 

  
 

  مودم صنعتی سریال 
  آلومینیومایزولھ در برابر نویز با بدنھ : نویز پذیری 
  سریال:نوع ارتباط

  wavecom :کارخانھ سازنده
  

Gsm 
modem 

 
 tika 1250سنسور یکپارچھ دما و رطوبت دیجیتال

  مود باس صنعتی:پروتکل ارتباطی 
  )ضمیمھ می باشد( دارد:   از مراکز استاندارد گواھینامھ کالیبراسیون

  درجھ سانتی گراد 0.2:حداکثر انحراف از دمای مرجع 
  درصد  0.1:حداکثر انحراف اندازه گیری از رطوبت مرجع

Temp & 
hum 

sensor 

 
  lsکنتاکتور صنعتی مارک 

 12A:جریان نرمال تیغھ 
  3:تعداد تیغھ قدرت 

 360A:جریان ضربھ ای قابل تحمل

contactor 

 
  آشکار ساز قطع برق

  رلھ ای–ولت  220
16A  

 160Aجریان ضربھ ای 
  کارخانھ فیندر ایتالیا

Line 
detector 

 
  پلی کربنات

 ip 55درجھ حفاظت 
  صنعتی: کالس درجھ بندی 

  سبک: نوع درجھ بندی 

box 

 


