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 معرفی فنی

 الرمینگ اتاق سرور و دیتا سنترآسیستم کنترل و مانیتورینگ و 

SRC2.2 
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 فهرست

 سخت افزار سیستم(1

 نرم افزار سیستم(2

 فاکتورهای مهم در ساخت سیستم(3

 قابلیتها و امکانات فنی(4

 (src maneger)قابلیتهای منحصر به فرد نرم افزار یکپارچه سازی  (5

 مشخصات فنی(6
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 src2.2پروپوزال فنی محصول 

آن را نسبت به بقیه محصوالت مشابه src2.2موارد فنی بکار گرفته شده در محصول تولیدی شرکت پیشران صنعت ویرا 

تا انتخاب تولیدی ایرانی و خارجی متمایز می نماید موارد اهم این اختالفات برای تشخیص خریدار میتواند کمک کننده باشد 

 .اتاق سرور داشته باشد  مانیتورینگ و کنترلبهتری برای تجهیز سیستم 

 سخت افزار سیستم(1

سیستم با روشهای انتخابی کارفرما مونتاژ و در محل نصب میگردد و محدودیتهای کارفرما سخت افزار  با توجه به تصاویر

 . در انتخاب نوع سخت افزار در اینجا پیش بینی شده است

 

   )   src2.2)یاینچی رنگ 7محلی  وال ماونت با نمایشگر و بدون نمایشگر سیستم مانیتورینگ

 

 

یونیت  4ارتفاع مدل رک مونت با   

http://pishrans.com/src2-11
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رم افزار سیستمن( 2 

استفاده کرد که هر سه در شرایط مختلف کارکرد میتوانند  بطور کامال مستقل مدل نرم افزار میتوان 3از  src2.2در سیستم 

 بکار روند

 .این نرم افزار در محیط سازمانی در کل شبکه قادر به سرویس دهی میباشد:نرم افزار تحت شبکه -1

ار در شرایطی که نیاز به مانیتور کردن اطالعات در خارج از شبکه سازمانی داریم به این نرم افز:نرم افزار تحت وب-2

و از هر نقطه ای در دنیا بدون نیاز به ریموت شدن روی سیستم قابلیت مانیتور کردن اتاقق سرور با تمامی  کمک ما میآید

 امکانات و ویژگیهای تعریف شده در ادامه مطلب را خواهند داشت

 ناایرشهرهای این نرم افزار قادر است کل ایستگاهها و اتاق های سرور یک سازمان در کل : نرم افزار تحت وب جامع-3

و در کنار آن همه آالرمها را در آن پنل  را در یک پنل تجمیع نماید و از یک کنسول همه آنها را دریافت کند و یا دنیا

 بصورت تفکیک شده نمایش داده و 

2-1)Main 
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اندازه دما و  کامال مشهود و مشخص است  نمایشگرنمایش کلیه اطالعات اولیه و وضعیت سنسورها در صفحه اول نرم افزار یا 

رطوبت مرکزی همچنین دکمه های رادیویی آالرم دیجیتال که قابلیت فعال و غیر فعال کردن آالرم در همین صفحه را به کاربر میدهدو 

امکان فعال و غیر فعال کردن موقتی خطای مربوط به یک فاکتور خاص بسیار کارامد .نگ قرمز درمیآید در صورت وجود آالرم به ر

 .و بدرد بخور خواهد بود 

این غیر فعال نمودن آالرم فقط مربوط به همان خطای خاص مثال قطع برق  یا نشت آب میباشد که با توجه به نیاز و شرایط فعلی مدیر 

به صرفه نظر از ارسال آن آالرم خاص بنماید اما در کارکرد بقیه سنسورها و هشدارها هیچ گونه خللی رخ ندهد سیستم میتواند اقدام 

 .هر زمان که الزم دانست آالرم مربوط به سنسور مورد نظر را دوباره فعال نماید ویو

در همین صفحه صورت میپذیرد و بعد از  آن برای دسترسی به بخشهای دیگر و ارایه قابلیت تنظیمات به کاربر تعریفبخش آی پی و 

 .میتوان به محیط تنظیمات دسترسی پیدا کرد  loginبرای دستگاه عمال با استفاده از دکمه   ipتعریف 

اما برای ورود به سطح دوم مشخصات دما و رطوبت را ببیند  است که کاربر در سطح اول براحتی میتواند تمامی آالرمها و الزم بذکر 

که میتواند توسط نرم افزار و یا توسط ورود با صفحه نمایش  وجود دارد   (  (passwordکه محیط تنظیمات است نیاز به کلمه ورود 

 .تاچ اسکرین محلی این رمز داده شده و عملیات ورود بانجام رسد
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2-2)page2 

 

هر دو دمای رکها بصورت مستقل در صفحه دوم دیده میشو –اتاق برق  –اطالعات مربوط به دمای نقاط دیگر مانند اتاق یو پی اس 

.به فرم اس ام اس و کامال تفکیک شده از بقیه باشد منفککدام از دما ها مستقال میتواند دارای هشدار   

همچنین هر کدام از این دماها قابلیت تنظیم روی یک مقدار مشخص یا محدوده دمایی قابل تعریف را دارند که مستقل از بقیه بتوانند  

.(یا اتاق سرور پشتیبانی نمایند –اتاق برق  –کولر  –رک ) خاص بدلخواه مدیر اتاق سرور را تامین نماید یک نقطه مانیتورینگ   

اد بسیار کوچک و دقت عمل و اندازه گیری روی پروتکل مودباس امکان دریافت هشدار در تونل های سرد و گرم این سنسورها با ابع

و یا اتاق های یو پی اس و برق مجزا که قابلیت نصب یک سیستم مستقل را ندارند بسیار مفید بوده و کارفرما بعد از نصب به سادگی 

.را تغییر دهد یا برای آنها نقطه جدیدی تعریف نماید میتواند آنها را جا به جا کرده و محل آنها  
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دمای ارسال هشدار روی موبایل و تنظیمات دمای مستقل در این –مشخصه کالیبراسیون –تنظیمات مربوط به آالرمهای حد پایین و باال 

 .صفحه صورت میپذیرد

که بازای چه دما و در چه زمانی فعال و غیر فعال شوند اینجا    (smart cooling)همچنین تنظیمات مربوط به کنترل هوشمند کولر  

 .نشان داده شده است    output time1..4و   temperature setpoint1 ..4که با مشخصه های  نمایش داده میشود 

 temperature)و باند دما و رطوبت    log interval) )در انتهای صفحه مشخصه ها مربوط به فاصله زمانی ذخیره سازی اطالعات 

& humidity band ( دقیقه تا چند ساعت قابل تعیین میباشد 1فاصله زمانی ذخیره سازی اطالعات از حداقل  اینجا تعریف میشود. 

Change password :این کلید قابلیت تغییر پسورد سیستم را به کاربر وارد شده به محیط تنظیمات را میدهد 

 :هوشمند سیستم چکاب 

مشابه تمامی اتومبیلهای کالس اول دنیا مانند بنز و بی ام و از یک مکانیزم هوشمند تشخیص خرابی و یا آسیب به سخت    SRCسیستم 

در صورت وجود ایراد در هر هر کدام از سخت افزار بهره برداری میکند که توانایی منحصر به فردی است این سیستم در حین کار 

نوشته    Sensor1,    Sensor2  ,   Modem    , Hmiنام برده شده در بخش پایین صفحه که با رنگ قرمز و نام های  افزارهای

شده اند در صورت بروز نقص رنگ آنها را از سبز به قرمز تبدیل کرده که برای هر کاربری عدم کارکرد درست آنها قابل تشخیص 

 .است 
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ال هشدار و قابلیت ارسال هشدار به همه شماره های ذخیره شده درآن وجود دارد همچنین در مخاطبین برای ارس تعریف شماره های

به هر دلیل  Smsاین مکانیزم قابلیت اتصال به یک هشدار دهنده دیگر به صورت موازی وجود دارد که در صورت عدم ارسال 

قابلیت تلفن زدن هم وجود  تجهیزبه مخاطب منتقل نمود ضمنا در این دیگری  روشبتوان هشدار دستگاه را با gsm modemتوسط 

دارد که اگر در شرایط ویژه امکان ارسال توسط سیم کارت وجود نداشت با استفاده از خط ثابت این هشدار به کاربر ارسال شود و 

 .هشدار خطای از دست رفته در سیستم وجود نداشته باشد
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این صفحه تعریف میکنیم که هر کدام از آالرمهای دیجیتال و آنالوگ چگونه و با چه روشی برای مخاطب اطالع  رسانی هشدار در 

داشته باشند بطوریکه میتوان روش ارسال هشدار را در هر فاکتور خطا به زنگ اخبار محلی و یا اس ام اس و یا ایمیل محدود نمود یا 

 .وشهای اطالع رسانی و هشدار بهره بردبرای همه آالرمها از همه ر
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در این بخش قابلیت دریافت ریپورت و رکوردهای قبلی ذخیره شده وجود دارد این قابلیت میتواند شمسی و میالدی باشد در شکل فوق 

 .دقیقه ای صورت گرفته است 1 ( interval)سنسور دما و رطوبت در فواصل زمانی 2ذخیره اطالعات برای 
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7-2)Graph 

 

در این بخش قابلیت تبدیل دیتا و رکورد دریافتی از سیستم به منحنی و گراف موجود است و میتواند به تفکیک گراف هر سنسور موجود 

 .در سیستم را به تنهایی ترسیم نموده یا همه آنها را با هم در یک صفحه ترسیم نماید
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 در این صفحه مکانیزم تعریف ایمیل طراحی شده است 
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 SRC2.2فاکتورهای مهم در ساخت (3

 صنعتی سازی محصول(1-3

با استاندارد های تولید سیستمهای کنترل و ابزار دقیق همخوانی دارد   ولیدی توسط شرکت پیشران صنعت ویرا عمالتسیستم 

قادر به درک ساختار سخت افزاری و نوع عملکرد تجهیزات آن می باشد این مقوله می و هر شخصی با تجربه الکتریکی 

 تواند به عیب یابی و یا بازسازی سیستم توسط خریدار کمک کند

 استفاده از سخت افزار قابل اعتماد(2-3

از نقطه نظر پایداری ویرا   سخت افزار قرار گرفته در سیستم کنترل دمای اتاق سرور تولید شده در شرکت پیشران صنعت

و درجه امنیت و نویز پذیری در تمامی کاربرد های صنعتی دنیا جواب خود را پس داده است و حرف اول را می زند 

های با استاندارد نفت و گاز خود دلیلی برای قابل اعتماد بودن این سخت افزار برای ساخت سیستم های   plcاستفاده از 

 کنترل دمای اتاق سرور است

 بکار گیری نقشه استاندارد و ورودی و خروجی صنعتی(3-3

وجود نقشه برای هر سیستم کنترلی الزم و ضروری است چه بسا وجود همین نقشه و ترمینالهای صنعتی باعث عیب یابی 

 نگهداری بسیار سریع خواهد شد -بسیار ساده و آسان و تعمیر 

 توسعه پذیری سیستمامکان (4-3

چرا که اگر   تمامی دغدغه های آینده کارفرما را برطرف نموده  plcرا با استفاده از سخت افزار شرکت پیشران صنعت وی

کارفرما با محاسبه نادرست و یا عدم تخمین میزان توسعه سیستم تعداد سنسورهای محدودی استفاده نماید در هر زمانی می 

 . افزار اصلی افزایش دهدتواند این سنسورها را به هر تعداد مورد نیاز بدون تغییر سخت 

 update firmwareم و بروز شدن سیست(5-3

شرکت پیشران صنعت ویرا قادرند بدون نیاز به حضور در   plcمبتنی بر  سیستمهای کنترل شرایط محیطی اتاق سرور 

میکرو کنترلر ممکن محل با استفاده از شبکه اینترنتی آپ گرید شوند امکان آپ گرید نرم افزاری در هیچ سیستم با ساختار 

نیست و یا اگر ممکن است باید کلیه سخت افزار باز و چیپ کنترلری از محل خود خارج و آپ گرید شده و همه سیستم 

 .دوباره اسمبل گردد

 قابلیت تعدد سنسورهای متنوع(6-3

فیوز و مواردی از این دست بسیار اهمیت پیدا   در سامانه های کنترل دمای اتاق سرور فاکتورهایی از قبیل نشت آب و قطع

به خریدار این قابلیت را می دهد تا از هر سنسوری که در دنیا موجود است و   plcمی کنند سیستمهای مبتنی بر سخت افزار 

 حصر به یک سنسور با مدل خاص که بعضا کارایی آن هم زیر سوال می رود نباشدبه آن اطمینان دارد استفاده کند و من

 قابلیت جابه جایی(7-3
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مانیتورینگ و کنترل دمای اتاق سرور در بعضی اوقات نیاز مند جابه جایی درون سازمانی می شود بطور مثال محل اتاق 

و ساختار الکتریکی بسادگی بدون نیاز به شرکت سازنده  سرور جابه جا می شود در این شرایط سیستمهای با نقشه استاندارد

 قابلیت مونتاژ و یا دمونتاژ در محل را خواهند داشت و نکته قابل توجه این است که فقط طبق نقشه عمل شود

 سیستم ماژوالر(8-3

ماژوالر کردن  ماژوالر شدن سیستم کنترلری برای سازنده آن همیشه دارای ضررهای بسیاری بوده که سازندگان را از

تمام شده را افزایش داده و مدت زمان مونتاژ را باال   منصرف می نماید برای مثال ماژوالر شدن یک سیستم قیمت محصول

می برد اما یک حسن برای ماژوالر شدن کافی است تا شرکت پیشران صنعت ویرا همه ضررهای فوق را تقبل نماید و آن 

 از مدار خارج شدن سیستم کنترلری از محل نصبش می باشد  خدمات بعد از فروش سریع و بدون

 TIA942منطبق بودن ساختار سیستم با استاندارد جهانی  (9-3

اگرهم هیچ کدام از موارد فوق را در نظر نگیریم فقط و فقط آیتم آخرمیتواند برتری بسیار زیاد سیستم مانیتورینگ پیشران 

کافی است تا از هر نظر    TIA942صنعت ویرا نسبت به موارد دیگر را به اثبات رساند چرا که  انطباق با ویژگیهای 

 .سخت افزار های موجود تعیین گردد تفاوت بارز کارکرد این سخت افزار با سایر

تدوین شده تا در   ieee) )این استاندارد توسط کمیته فنی برق و الکترونیک متشکل از کل متخصصین اروپا و آمریکا  

زمان بکار گیری سیستمهای مانیتورینگ مدیران اتاق سرور با تطبیق محصول با استاندارد های تعیین شده بتوانند از یک 

 .امال مطمین و کارامد و بدون بحران استفاده نمایندمکانیزم ک

است که این شرکت دانش و تجربه و علم ساخت سیستم کنترل اتاق سرور را دارد و حساسیتهای کارفرما را  همه موارد فوق دالیلی 

نظر کارفرما را در  اطالعات وقیمت تجهیزات داخل اتاق اتاق سرور درک کرده و تا آنجا که ممکن است -در خصوص اتاق سرور 

 تامین می نماید تا خریدار بتواند( کما اینکه کار فرما در این زمینه دانش کافی نداشته باشد)مورد محصول 
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 ابلیتها و امکانات فنیق(4 

 src2.2قابل تجهیز روی سیستم  انواع فاکتورهای محافظتی و هشدار(1-4

دما افزایش آالرم(1  

رطوبتافزایش آالرم (2  

دودآالرم (3  

 (flame detector)اتش آالرم (2

نشت آبآالرم (5  

قطع برقآالرم (6  

سه فازبرق  عاالرم قط(7  

پریدن فیوز کولرها آالرم (8  

 (قطع برق سرور)  ups ق خروجیآالرم قطع بر(9

آالرم ورود غیر مجاز(11  

آالرم نوسان برق ورودی  تک فاز و سه فاز(11  

اعالم و یا اطفای حریقالرم از سیستم آ(12   

 انواع روشهای هشدار و اطالع رسانی(2-4

آالرم در محل به صورت آژیر و فالشر(1  

(در صورت انتخاب نمایشگر محلی)آالرم در محل روی نمایشگر تاچ اسکرین به صورت عالمت خطر(2  

االرم در محل به صورت بازر روی نمایشگر تاچ اسکرین(3  

صورت اس ام اس با بستر سیم کارتاالرم روی موبایل  به (4  

االرم روی موبایل به صورت میس کال با خط تلفن ثابت (5  

آالرم روی اپلیکیشن موبایلی(6  

آالرم روی نرم افزار تحت شبکه(7  

االرم روی نرم افزار تحت وب(8  
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االرم به صورت پاپ آپ روی نرم افزارها(9  

رم افزاریقابلیتها و امکانات مانیتورینگ و ثبت اطالعات ن   (3-4 

مانیتورینگ هشدارها روی صفحه ال سی دی(1  

مانیتورینگ اندازه های دما و رطوبت روی موبایل(2  

کاربر هم زمان با موبایل و مستقل از یکدیگر 7ارتباط  دهی به (3  

 ثبت و نمایش گراف دما    ( 4

 ثبت و نمایش گراف رطوبت (5

 ثبت و نمایش تک تک خطاها (6

 و مبادی ورودی و تعیین روش دسترسی   Loginثبت و نمایش (7

 منظوره با  نمایشگر و کامپیوتر 2تنظیم سیستم االرم بصورت (8

 (آژیر-ایمیل -اس ام اس)تفکیک هشدار ها از هم  وانتخاب نوع هشدار و روش آالرمینگ (9

 (آبشنال)" 7سایز   lcdنمایشگر (11

 یجیتال روی صفحه نمایشگرنمایش تک تک ورودیهای آالرم د(11

 نمایش تک تک ورودیهای آالرم دیجیتال روی صفحه کامپیوتر(12

تقویم شمسی و میالدی 2قابلیت گرفتن اطالعات با (13  

 offline , onlineحالت  2کنترل و مانیتورینگ در (14

 نمایش تغییرات دما و رطوبت در محدوده زمانی تعریف شده توسط کاربر(15

 ثانیه تا روز 1ود زمانی ثبت اطالعات از تنظیم پری(16

 -php-asp.net-c++-visual basicزبانهای بکار گرفته شده در بخش اپلیکیشن و کنسول و داشبورد  (17

 lader-fbd زبان بکار گرفته شده در بخش اینترفیس و سخت افزار(18

 کاربردی  -مشخصه ها و قابلیتهای سخت افزاری (4-4

به ازای هر نقطه  مورد نظر با وضعیت محیطی متفاوت تعیین اندازه دما(1  

سرایداری-قدرتی قابل انتقال به نقاط مختلف نگهبانی ( ولت  222)خروجی آالرم (2  

آژیر صوتی و یا فالش نوری قابل انتقال به نگهبانی و یا اتاقهای با فواصل دورتر (3  
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 ت قابل تغییرتنظیم نوع االرم روی صفحه نمایشگر و یا کامپیوتر بصور(4

 رله های کنترل کولر بصورت اتوماتیک (5

 گزارش از وضعیت تک تک ورودی و خروجیها و خطا ها در محل و روی موبایل(6

 (ولت 222تا  112قابلیت کار با ولتاژ )مقاوم در برابر تغییرات ولتاژ ورودی(7

 نگهداری حافظه در صورت قطع برق(8

 نتخابآنتن بیرونی و داخلی با قابلیت ا(9

   ( smart cooling)کنترل هوشمند کولرها ( 12

 جابه جایی زمانی طبق زمانبندی تعریف شده (الف

 فعال سازی کولر رزرو در زمان سوختن کولر فعال  (ب

 فعال سازی کولر رزرو در زمان افزایش دما(ج 

 قابلیت دستی و اتوماتیک کردن کولر ها(  د

 (src manager)مرکز برای تمام ایستگاههای کاری و کنترل همه آنها در یک مرکزامکان مانیتورینگ جامع از یک (11

 خروجی صنعتی–و ورودی ip55 باکس پلی کربنات با درجه (12

(آخرین دستاورد اتوماسیون صنعتی در زمینه سنسورها)حسگر دما با پروتکل مود باس صنعتی ضد نویز(13  

 مسیر کامپیوتر و نمایشگر تاچ اسکرین 2امکان حذف و اضافه شماره های تلفن از (14

 پی ال سی اختصاصی برای کنترل کولرها(15

 قابلیت افزایش تعداد سنسورهای دما بدون تغییر سخت افزاری(16

  قابلیت افزایش سنسورهای دیجیتالی دیده شده در سیستم بدون تغییر سخت افزاری(17

 ......(از و ورود غیر مج-نوسان برق-قطع برق -نشت آب–آتش -دود)

 عدد بدون تغییر سخت افزاری فقط با اضافه شدن رله و باکس قدرت 4قابلیت افزایش تعداد کولر های کنترل کننده تا (18

 یا معیوبهوشمند قطعات و تعیین وضعیت ماژولهای  از کار افتاده  چکاب(19

 tcp/ipارتباط با کامپیوتر با پورت (22

 offline -onlineقابلیت کار در حالت (21

 آالرم یک یا چند سنسور در زمان اضطرار disable/Enableقابلیت (22
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 تفکیک رنگی مقادیر ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجه به مرز تعیین شده برای هشدار(23

 محل توسط پنل نمایشگر و کامپیوتر توسط مدیر شبکه قابلیت کالیبراسیون سنسورها در(24

 ات فعلی با استفاده از موبایل در هر وضعیتیدرخواست دریافت اطالع(25

 کنترل سطح دسترسی مدیر و نگهدار اتاق سرور(26

 نرم افزار وب سرور با قابلیت مشاهده و کنترل مشخصات اتاق سرور در بستر وب(27

 (آبشنال-اختیاری) serverو ورودی به     upsنمایش و ثبت ولتاژ خروجی از (28

 متعدد و تغییر اسامی آالرمها و سنسورهای دیجیتال امکان تعریف آالرمهای( 29

 امکان حذف و یا اضافه تعداد سنسورها و یا نوع آنها در هر مرحله از کار حتی پس از اجرا( 32

 جریان به صورت سه فاز و تک فاز–ضریب توان  –توان –نمایش پارامترهای دیگر شبکه الکتریکی مانند فرکانس (31

بستر الکتریکی محل و پس از بررسی میدانی و نصب سیستم اصلی فقط به صورت سفارشی سازی  این آیتم با توجه به)

 (ارایه میگردد
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 (src maneger) قابلیتهای منحصر به فرد نرم افزار یکپارچه سازی(5

متمرکز و یکپارچه  تمامی موارد فوق توسط کاربران در محل نصب سیستم قابل رویت میباشد همچنین برای آنکه مدیریت

برای همه ایتمها وجود داشته باشد از یک نرم افزار قدرتمند که دریافت همه اطالعات را بعهده دارد استفاده می شود این نرم 

افزار دارای قابلیتهای ویژه ای در کنار قابلیتهای قبلی سیستماتیک میباشد که کنترل و نظارت بر کل مراکز را یکپارچه و با 

 وار می نماید این قابلیتهای عبارتند ازسهولت هم

 مانیتورینگ یکپارچه دما و رطوبت تمام مراکز روی وب(1

 مانیتورینگ تمامی دماهای مستقل در هر مرکز(2

 مانیتورینگ کلیه خطاهای مراکز(3

 مانیتورینگ کلیه آالرمها به صورت پاپ آپ و نمایش محل رخداد خطا (4

 قابلیت دریافت آالرم از همه مراکز در یک زمان با هم (5

 قابلیت نمایش هر واحد کنترلی به صورت مستقل و مجزا از بقیه (6

 قابلیت دریافت اطالعات دما و رطوبت به صورت اکسل برای هر واحد مستقل از واحد مرکزی(7

 برای هر واحد از واحد مرکزی..... و  –نشت آب  -قطع برق –قابلیت دریافت اطالعات خطا های دیجیتال اعم از دود (8

 (نداشتن پینگ)قابلیت دریافت هشدار در صورت عدم اتصال یکی از مراکز به سیستم مرکزی (9

 (جزو امکانات درخواستی کارفرما)قابلیت خاموش کردن سیستم های برودتی در صورت بروز حریق (12

 ها به سیستم مدیریتیخطا ها و ورود –قابلیت ثبت کلیه االرمها (11

 هشدار و االرم به صورت دوگانه که روش متمرکز توسط نرم افزار وروش سیستمی توسط سخت افزار محلی (12

 ( در شرایط قطع نرم افزار بکار می آید )

 قابلیت ارتقای مراکز به هر تعداد مرکز قابل استفاده (13

 حت وبت–قابلیت مانیتورینگ به صورتهای مختلف تحت شبکه (14

 (src manager) قابلیت مانیتورینگ به صورت جامع از یک مرکز(15
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Specification(technical data)   6)مشخصات فنی 

6000 Series CPU: LPC2368FBD10 (NXP Company) Plc6400 

Wismo tiwan-serial modem modem 

7000 Series CPU: LPC2478FBD208 (NXP Company) hmi 

1240-protocol modbus ( tika co) Temp sensor 

Polycarbon-ip55 box 

Ls-22 A contactor 

Finder company- 16A-2p Line sensor 

perella corp  with relay Smock detector 

Windows 7 ,8 support- Up to 100Mbps Ethernet to usb interface 

Asa co calibration 
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 مشخصات فنی تفصیلی

با کاربرد کامال صنعتی و ورودی سریال و اترنت  کاربرد در کلیه صنایع صنعتی   6411سری  plcکنترلر اصلی 

 و فنی

 ایزوله در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاههای صنعتی:نویز پزیری 

 صنعتی:فرمان پذیری

 fbd:محیط نرم افزاری 

  modbus:رابط کاربری

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

Plc6400 

 این محصول در باالترین سطوح امنیتی مانند انرژی اتمی بکار گرفته شده است

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

     فنی

 ایزوله در برابر نویز در سطح صنایع سنگین و کارگاههای صنعتی:نویز پزیری 

 صنعتی:فرمان پذیری

 fbd:محیط نرم افزاری 

  modbus:رابط کاربری

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

 پورت 6:تعداد ورودی 

      پورت 6:تعداد خروجی 

Hmi 

7171 

تاچ اسکرینرنگی   

 مودم صنعتی سریال

 ایزوله در برابر نویز با بدنه آلومینیوم: نویز پذیری 

 RS232 سریال:نوع ارتباط

   wavecom :کارخانه سازنده

Gsm modem 

 tika 1241سنسور یکپارچه دما و رطوبت دیجیتال

   مود باس صنعتی:پروتکل ارتباطی 

Temp & hum sensor 
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 (ضمیمه می باشد) دارد:   گواهینامه کالیبراسیون از مراکز استاندارد

 درجه سانتی گراد 1.2:حداکثر انحراف از دمای مرجع 

 درصد  1.1:حداکثر انحراف اندازه گیری از رطوبت مرجع

  lsکنتاکتور صنعتی مارک 

 22A:جریان نرمال تیغه 

 3:تعداد تیغه قدرت 

 360A:جریان ضربه ای قابل تحمل

contactor 

 اصلی و قطع برق کولر  قطع برق آشکار ساز

 رله ای–ولت  221

16A 

 160Aجریان ضربه ای 

 کارخانه فیندر ایتالیا

Line & fuse 

detector  

 باطری و شارژر اصلی 

 شارژر   1A –ولت  16.8

 میلی آمپر باطری لیتیم یون صنعتی 2611-ولت  14.7

 شارژر کامل –با محافظ اتصال کوتاه 

Battery 

charger  

 باکس و یا تابلوی اصلی 

 پلی کربنات:جنس

 ip 55 :درجه حفاظت

 صنعتی: کالس درجه بندی 

 سبک: نوع درجه بندی 

box 

 پلی کربنات:جنس بدنه 

 قطره روی زمین  1حساسیت سنجش میزان نشت آب به ضخامت 

Water leakage 

sensor 
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 صنعتی: کالس درجه بندی 

 سبک: نوع درجه بندی 

 کروم  مقاوم در برابر خوردگیفایبر با آبکاری :نوع فیبر مدار چاپی 

 1312-1321-1241سنسور دما دیجیتال 

 مود باس صنعتی:پروتکل ارتباطی 

 (ضمیمه می باشد) دارد:   گواهینامه کالیبراسیون از مراکز استاندارد

 درجه سانتی گراد 1.2:حداکثر انحراف از دمای مرجع 

 

 External Temprature 

sensror 

Tika 1321 or 1302 

 مود باس صنعتی:پروتکل ارتباطی 

 

 External transmitter 

sensor 

Tika 1315 or 1330 

 مود باس صنعتی:پروتکل ارتباطی 

 قابلیت سنجش برق سه فاز و تک فاز

 .......توان و  -فرکانس –جریان  –قابلیت نمایش فاکتورهای ولتاژ 

Voltage & current  

transmitter 

 

 گواهینامه کالیبراسیون برای سنسور ها از مراکز آزمون و خطای استاندارد دریافت شده است(1

 سال می باشد 3سال بوده و قابل ارتقای به مدت  1گارانتی تجهیزات به مدت (2

 

 

 


