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یک تجھیز کامال صنعتی برای کنترل  
مانیتورینگ و ھشدار فاکتورھای محیطی در اتاق سرور است اطالق اصطالح صنعتی روی این 

  ن بطور کامل آشنا می شویم

با توجھ بھ کنسول اصلی این سیستم می توان بھ ساختار کامال راحت آن پی برد این سیستم در صفحھ 
لیھ نیاز ھای اولیھ کاربران را برطرف می سازد بھ طوریکھ با یک نگاه بھ صفحھ اصلی 

  تمامی مشکالت بروز کرده داخل اتاق سرور قابل مشاھده و نمایش است

این ساختار آنقدر راحت طراحی گردیده کھ ھر کاربر حتی بدون آموزش توانایی کار با آن را داشتھ و 

  

                                                                      server room controller

 ٣ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  ھ نام خداب
  SRC(server room controller)سیستم کنترل اتاق سرور 

مانیتورینگ و ھشدار فاکتورھای محیطی در اتاق سرور است اطالق اصطالح صنعتی روی این 
ن بطور کامل آشنا می شویمآسیستم بھ دلیل ساختار سخت افزاری آن بوده کھ در ادامھ با 

با توجھ بھ کنسول اصلی این سیستم می توان بھ ساختار کامال راحت آن پی برد این سیستم در صفحھ 
لیھ نیاز ھای اولیھ کاربران را برطرف می سازد بھ طوریکھ با یک نگاه بھ صفحھ اصلی 

تمامی مشکالت بروز کرده داخل اتاق سرور قابل مشاھده و نمایش است

این ساختار آنقدر راحت طراحی گردیده کھ ھر کاربر حتی بدون آموزش توانایی کار با آن را داشتھ و 
  مورد تست و ارزیابی قرار دھدقابلیتھای آن را می تواند 

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

سیستم کنترل اتاق سرور 
مانیتورینگ و ھشدار فاکتورھای محیطی در اتاق سرور است اطالق اصطالح صنعتی روی این  -

سیستم بھ دلیل ساختار سخت افزاری آن بوده کھ در ادامھ با 

با توجھ بھ کنسول اصلی این سیستم می توان بھ ساختار کامال راحت آن پی برد این سیستم در صفحھ 
لیھ نیاز ھای اولیھ کاربران را برطرف می سازد بھ طوریکھ با یک نگاه بھ صفحھ اصلی اصلی ک

تمامی مشکالت بروز کرده داخل اتاق سرور قابل مشاھده و نمایش است

این ساختار آنقدر راحت طراحی گردیده کھ ھر کاربر حتی بدون آموزش توانایی کار با آن را داشتھ و 
قابلیتھای آن را می تواند 
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  ثبت و گزارش تک تک خطا ھای رخ داده در محیط  اتاق سرور بھ ھمراه زمان برطرف شدن خطا 

                                                                      server room controller

 ۴ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  قابلیتھا و امکانات نرم افزاری
  اتاق سرور سنسورھای قابل اتصال بھ کنترلر

  قطع یو پی اس

  قطع فیوز اصلی

  قطع فیوز کولر

  ورود غیر مجاز

  فاز دو فاز شدن ورود ی سھ

  یا تک فاز نوسان برق در ورودی سھ فاز 

  سنسورھای دیجیتال دیگری کھ در این لیست نیامده اند

  برگشت بھ وضعیت نرمال ھمگی فاکتورھای فوق

  

  و گزارش اندازه دمای محیطی اتاق سرور

  ثبت و گزارش اندازه رطوبت محیطی اتاق سرور

  گزارش اندازه دمای تک تک رکھا

  ثبت و گزارش افزایش دما و رطوبت و دمای تک تک سنسورھا

ثبت و گزارش تک تک خطا ھای رخ داده در محیط  اتاق سرور بھ ھمراه زمان برطرف شدن خطا 

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

قابلیتھا و امکانات نرم افزاری )١
سنسورھای قابل اتصال بھ کنترلر)١-١

  دما)١

  رطوبت)٢

  قطع برق)٣

قطع یو پی اس)۴

  نشت آب)۵

  دود و اتش)۶

  قطع کولر)٧

قطع فیوز اصلی)٨

قطع فیوز کولر)٩

ورود غیر مجاز)١٠

دو فاز شدن ورود ی سھ)١١

نوسان برق در ورودی سھ فاز )١٢

سنسورھای دیجیتال دیگری کھ در این لیست نیامده اند)١٣

برگشت بھ وضعیت نرمال ھمگی فاکتورھای فوق اعالم )١۴

  

  گزارشات)١-٢

و گزارش اندازه دمای محیطی اتاق سرورثبت )١

ثبت و گزارش اندازه رطوبت محیطی اتاق سرور)٢

گزارش اندازه دمای تک تک رکھاثبت و )٣

ثبت و گزارش افزایش دما و رطوبت و دمای تک تک سنسورھا)۴

ثبت و گزارش تک تک خطا ھای رخ داده در محیط  اتاق سرور بھ ھمراه زمان برطرف شدن خطا )۵
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                                                                      server room controller

 ۵ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  گزارش بصورت اکسل از تمامی سنسورھای دما و رطوبت 

  نمایش خرابی تک تک المانھای کنترلری سیستم  

 قویم شمسی و میالدیت ٢گزارش گیری با 

  ثبت گزارشات در داخل حافظھ بدون نیاز بھ اتصال بھ کامپیوتر

  منحنی  و گراف تغییرات دما و رطوبت برای تک تک سنسورھا

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

گزارش بصورت اکسل از تمامی سنسورھای دما و رطوبت )۶

نمایش خرابی تک تک المانھای کنترلری سیستم  )٧

گزارش گیری با )٨

ثبت گزارشات در داخل حافظھ بدون نیاز بھ اتصال بھ کامپیوتر)٩

منحنی  و گراف تغییرات دما و رطوبت برای تک تک سنسورھا)١٠
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  مانیتورینگ)١-٣

  مانیتورینگ ھشدارھا روی صفحھ ال سی دی)١

  مانیتورینگ اندازه ھای دما و رطوبت روی موبایل)٢

 pcمانیتورینگ  تحت شبکھ روی )٣

    مانیتورینگ تحت وب ) ۴

  مانیتورینگ مستقل روی سنسور دما و رطوبت )۵

  اعالم ھشدار ھا و اعالن تغییر وضعیت )١-۴

   نمایش پاپ آپ بھ ازای ھر االرم)١

  االرم صوتی بازر بھ ازای ھر االرم)٢

  ارسال اس ام اس برای ھر االرم)٣

  ھشدار بھ صورت میس کال برای ھر آالرم)۴

  ھشدار بھ صورت زنگ روی دسک تاپ)۵

  ھشدار بھ صورت زنگ  کنار کنترلر اتاق سرور)۶

  HMIھشدار بھ صورت نمایش روی )٧

 ھشدار بھ صورت ایمیل)٨

  داده ارسال اس ام اس برای بازگشت بھ وضعیت نرمال تمامی خطا ھای رخ)٩

  آژیر–اس ام اس  - ایمیل(تفکیک پزیری ھشدارھا بھ ھر یک از روشھای اطالع رسانی )١٠
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  کامپیوتر و نمایشگر تاچ اسکرین

  عدد بدون تغییر سخت افزاری فقط با اضافھ شدن رلھ و باکس قدرت

                                                                      server room controller

 ٧ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  دسترسی ھا و کنترل ھا

  با کامپیوتر محیطی اتاق سرور دما و رطوبت آالرم

   تنظیم تک تک دماھای رک ھا با کامپیوتر

 تاچ اسکرین موجودو تک تک دماھای مستقل با صفحھ تنظیم دما و رطوبت 

   تنظیم تک تک دمای کولر ھای فعال 

  تک تک کولرھای موجودتنظیم مدت زمان کارکرد 

  تنظیم حداقل رطوبت بھ منظور اتصال خروجی بھ دستگاه رطوبت ساز

  غیر فعال کردن یک االرم مشخص در زمان اضطرار

  غیر فعال کردن خروجی آالرم ھا بطور یکجا

  و یا روی کنترل اصلی  کامپیوترفعال و غیر فعال کردن االرمھا با 

  کلید سخت افزاری برای غیر فعال کردن خروجی آژیر

کامپیوتر و نمایشگر تاچ اسکرین طریق ٢از  کاربران  حذف و اضافھ شماره ھای تلفن

  کنترل اتوماتیک کولرھا بدون حضور د ر محل

  اتوماتیک کردن کولرھا در مواقع لزوم با سیستم قدرتکنترل دستی و 

عدد بدون تغییر سخت افزاری فقط با اضافھ شدن رلھ و باکس قدرت ۴قابلیت افزایش تعداد کولر ھای کنترل کننده تا 

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

دسترسی ھا و کنترل ھا)١-۵

دما و رطوبت آالرمتنظیم )١

تنظیم تک تک دماھای رک ھا با کامپیوتر)٢

تنظیم دما و رطوبت )٣

تنظیم تک تک دمای کولر ھای فعال )۴

تنظیم مدت زمان کارکرد )۵

تنظیم حداقل رطوبت بھ منظور اتصال خروجی بھ دستگاه رطوبت ساز)۶

غیر فعال کردن یک االرم مشخص در زمان اضطرار)٧

غیر فعال کردن خروجی آالرم ھا بطور یکجا)٨

فعال و غیر فعال کردن االرمھا با )٩

کلید سخت افزاری برای غیر فعال کردن خروجی آژیر)١٠

حذف و اضافھ شماره ھای تلفن)١١

کنترل اتوماتیک کولرھا بدون حضور د ر محل)١٢

کنترل دستی و )١٣

قابلیت افزایش تعداد کولر ھای کنترل کننده تا )١۴
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 وضعیت  ساعت اول ۶
  )T(بازه دما  کولرھا

 ھر چھار کولر خاموش

  

  

ھر چھار 
  کولر خاموش

  

  

°١۶<T 

  روشن ١کولر 

  خاموش ۴و٣و٢کولر

  

یک 
  کولرروشن

سھ کولر 
  رزور

  

°١٨<T °≤١۶  

  روشن ٢و ١کولر 

  خاموش ۴و٣کولر

  

دو 
  کولرروشن

  دوکولر رزور

°٢٠ <T  ≤
°١٨  

 

                                                                      server room controller

 ٨ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  ساعت دوم ۶  ساعت سوم ۶

  

 ھر چھار کولر خاموش

  

  ھر چھار کولر خاموش

  

ھر چھار کولر خاموش

  روشن ٣کولر 

  خاموش ۴و٢و١کولر

  

  روشن ٢کولر 

  خاموش ۴و٣و١کولر

  

کولر 

کولر

  روشن ۴و ٣کولر 

  خاموش ٢و١کولر

  

  روشن ٣و ٢کولر 

  خاموش ۴و١کولر

  

کولر 

کولر

  فاکتورھای قابل نمایش روی صفحھ اول

  اندازه دمای  محیطی اتاق سرور

  اندازه رطوبت  محیطی اتاق سرور

  صفحھ نمایشگرنمایش تک تک ورودیھای آالرم دیجیتال روی 

  عالمت آالرم در صورت وجود بصورت چشمک زن

  ورودی الگین و الگ اوت

  پورت اتصال بھ شبکھ 

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

  ساعت چھارم ۶

 ھر چھار کولر خاموش

  

  روشن ۴کولر 

  خاموش ٣و٢و١کولر

  

  

  روشن ۴و ١کولر 

  خاموش ٣و٢کولر

  

  
فاکتورھای قابل نمایش روی صفحھ اول)١-۶

اندازه دمای  محیطی اتاق سرور)١

اندازه رطوبت  محیطی اتاق سرور)٢

نمایش تک تک ورودیھای آالرم دیجیتال روی )٣

عالمت آالرم در صورت وجود بصورت چشمک زن)۴

ورودی الگین و الگ اوت)۵

پورت اتصال بھ شبکھ )۶
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مکانیزم انتقال انتن بھ طبقات باالتر بھ منظور دریافت سیگنال بھتر و دسترسی راحتتر 

  

  تفکیک رنگی مقادیر ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجھ بھ مرز تعیین شده برای ھشدار

  روی صفحھ کامپیوتر

  

                                                                      server room controller

 ٩ پیشران صنعت ویرا
۴۴٩٧٣۶٨١                                                                                                           

  متمایز صنعتی

plc  صنعتی با استاندارد ھای صنعت برق و اتوماسیون  

  کولر ھااتوماتیک برای کنترل  کمکی

  حسگر دما با پرو تکل مود باس صنعتی 

مکانیزم انتقال انتن بھ طبقات باالتر بھ منظور دریافت سیگنال بھتر و دسترسی راحتتر و  آنتن بیرونی و داخلی با قابلیت انتخاب

  طراحی کامال ماژوالر بھ منظور تعمیر و نگھداری در زمان کوتاھتر

 offline , onlineحالت  ٢کنترل و مانیتورینگ در 

  قابلیت افزایش تعداد سنسورھای دما بدون تغییر سخت افزاری

تفکیک رنگی مقادیر ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجھ بھ مرز تعیین شده برای ھشدار

  قابلیت کالیبراسیون دستی در محل توسط پنل نمایشگر و کامپیوتر

  درخواست دریافت اطالعات فعلی با استفاده از موبایل در ھر وضعیتی

  قابلیت اتصال بھ تمامی سنسورھای دیجیتال موجود در دنیا

روی صفحھ کامپیوتر کنترل ھوشمند قطعات و تعیین وضعیت ماژولھای  از کار افتاده 

 قطره آب ١سنسورھای رطوبت سوزنی با رزولوشن سنجش 

  وببا نصب نرم افزار  web serverت کار در حالت 

lcd   ٧سایز "src2.11+     اختیاری(قابل نصب و یا عدم نصب(  

  با توجھ بھ نیاز کارفرما قدرتی ) ولت  ٢٢٠- ولت ١٢(خروجی آالرم 

  

ontroller(src2.2)

پیشران صنعت ویرا
۴۴٠۵۵١٢٨ -۴۴٩٧٣۶٨١

متمایز صنعتی مزایای)١-٧

plcسخت افزار )١

کمکیپی ال سی )٢

حسگر دما با پرو تکل مود باس صنعتی )٣

آنتن بیرونی و داخلی با قابلیت انتخاب)۴
  بھ مودم

  

طراحی کامال ماژوالر بھ منظور تعمیر و نگھداری در زمان کوتاھتر)۵

کنترل و مانیتورینگ در )۶

قابلیت افزایش تعداد سنسورھای دما بدون تغییر سخت افزاری)٧

تفکیک رنگی مقادیر ثبت شده بازای دما و رطوبت با توجھ بھ مرز تعیین شده برای ھشدار)٨

قابلیت کالیبراسیون دستی در محل توسط پنل نمایشگر و کامپیوتر)٩

درخواست دریافت اطالعات فعلی با استفاده از موبایل در ھر وضعیتی)١٠

قابلیت اتصال بھ تمامی سنسورھای دیجیتال موجود در دنیا)١١

کنترل ھوشمند قطعات و تعیین وضعیت ماژولھای  از کار افتاده )١٢

سنسورھای رطوبت سوزنی با رزولوشن سنجش )١٣

ت کار در حالت قابلی)١۴

 lcdنمایشگر )١۵

خروجی آالرم )١۶
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    سخت افزار -٢
  

Specification(technical data) 

6400pac  Series CPU: LPC2368FBD10 (NXP Company)  Main controller 

Wismo tiwan-serial  port modem modem 

5000 Series CPU: ATmega64A (ATmel Company) 

5130-5140 relay & mosfet output  pac controler 

Auxillary controller 

7000 Series CPU: LPC2478FBD208 (NXP Company) 

Color touch scrren hmi 

monitor 

Needle  sensor  high resoulution by pishran    Water leakage senesor 

1240 modbus temp & hum sensor  by tika Temp & hum sensor 

1302 modbus temp with transmitter temp rack sensor 

Polycarbon-ip55      35*25*12 Cm Controller box 

Polycarbon-ip55      30*20*13 Cm Cooling control box 

Ls company-3ph contact 12A contactor 

  220V-12V  85 db electronic  indoor  siren siren 

2.5 or 4 raad co industrial electric terminal Terminal  controller 

6 or 10 raad co industrial electric terminal  Terminal  cooling box 

Pvc industrial electric  gland  6 or 9 or 11 sizing  gland 

Finder italia 220 V-2p Cut off line sensor 

Finder italia 220 V-2p  Cut off ups sensor 

perella corp  with relay Smock detector 

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

14.8V-2200 mA lithium  battery  & 16.8 V-1000 mA charger Battery & charger 

Asa co calibration 
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  مزایا و تفاوتھا نسبت بھ مدلھای دیگر -٣

درجھ امنیت و پایداری سیستم قابل قبول بوده بطوریکھ در حال    plcبدلیل استفاده از سخت افزار )1  

حاضر ھمھ سیستمھای کنترل و مانیتورینگ در صنایع مختلف از این سخت افزار بھ خاطر پایداری خوب استفاده می 
  کنند

 طراحی ماژوالر سیستم باعث می شود تا در صورت خرابی و مشکالت فنی در کوتاھترین زمان ممکن سیستم)٢
  دوباره اورھال گردد

استفاده از سنسورھای صنعتی مودباس باعث می شود تا کمترین انحراف و حداقل خطا در پردازش ایجاد گردد )٣
 ,بدون وجود ھیچ خطایی مجھز ھستند بھ سنسورھای آنالوگ و یا دیجیتال کھ مشاھده می شود کھ سیستمھایی  بکرات(

  )تکرار آن موجب آزار کارفرما و سلب آسایش وی خواھد شد کھ بھ نگھدار سیستم ھشدار ارسال میکنند

این امکان را بھ کارفرما می دھد کھ در صورت نیاز بھ توسعھ سیستم و افزایش تعداد   plcاستفاده از سخت افزار )۴
  سنسور ھا این مھم را بدون تغییر در سخت افزار اصلی و ھزینھ کرد دوباره برای خود محفوظ بدارد

  از سخت افزار با استاندارد ھای صنعتی حداقل نویز پذیری را در یک سیستم ایجاد می نماید استفاده)۵

  قابلیت ارتقای نرم افزار را در ھر زمان حتی از راه دور برای سیستم مھیا می نماید   plcوجود سخت افزار صنعتی )۶

ل صنعتی باعث می شود حتی اگر در شرایط استفاده از یک سخت افزار استاندارد در سیستم ھای اتوماسیون و کنتر)٧
شرکت سازنده انحالل و یا عدم فعالیتش محرز شد ھر شرکت اتوماسیون و کنترل صنعتی قابلیت رفع عیب و یا خاصی 

  را داشتھ باشد کارفرماکمک رسانی بھ 

ابزار دقیق ماسیون صنعتی واتودمای اتاق سرور یک سیستم  و مانیتورینگ  و در انتھا باید عنوان کنیم کھ سیستم کنترل
اھمیت طراحی و ساختھ شود چرا کھ  )دارای اساس نامھ مرتبط(است کھ فقط باید توسط شرکتھای خبره در این امر

امکان ھر نوع سعی و خطایی را از مدیر سیستم سلب می نماید سیستمھای کنترل خصوصا در اتاق ھای سرور  پایداری
بنابر این استفاده از خدمات شرکتھایی کھ در ھمھ زمینھ ھا مانند نرم  نخواھد داشتو مدیر انتخابھای زیادی روی میز 

کھ  بسیار تامل برانگیز استسیستم ھای اکسس و مشابھ آن فعالیت میکنند  -ساعات حضور و غیاب  -شبکھ  -افزار 
  دورنمای قابل تصوری برای آن نمی توان یافت

سیستمھای  ,انجام می دھند  و بیزینس عموما کار بازرگانیوھمچنین شرکتھایی کھ در این امر تخصص کار نمی کنند 
از شرکتھای چینی با کیفیتی مثال زدنی تھیھ می نمایند و بدلیل عدم   oem-ckd-skdمورد نظرشان را بھ صورتھای 

و پروسسھ تحویل در آنھا بسرعت انجام می شود بھ ھمین  تست ھای اولیھ آنھا بسیار ناقص بودهتخصص در این زمینھ 
و  ن میفروشند امکانیزمی با ایرادھای زیاد را تحویل می گیرند و ناچارا ھمان سخت افزار معیوب را بھ خریدارجھت 

 و مصایب و مشکالت را برای خریداران باقی می گذارند  بعد از چندی از گردونھ رقابت و فعالیت خارج می شوند
  الزم بیاداوری است کھ شرکتھایی این چنینی حتی ازدادن حداقل خدمات تعمیر و نگھداری معذورند
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