
 Hamedsoft دستگاه های تنش زدایی

 رهیغ و لیآن ،ییزدا تنش شگرم،یپ از اعم یحرارت اتیعمل گونه هر یبرا آل دهیا دستگاه نیا
 . باشدیم

 کی از یلمس صورت به آن یکنترل ستمیس HMI 10 نیا در. است شده لیتشک نچیا 
 یکنترل ستمیس نسخه نیآخر از و است ریپذ برنامه مجزا کانال هر ستمیس

Hamedsoft Easy Program است شده استفاده آن در. 

 صورت به یکنترل منطق PID یشودم اعمال مربوطه یها یخروج به که بوده. 

 ورتص به آنکه ای و کند کنترل را ییزدا تنش یحرارت اتیعمل مرحله 4 یتواندم دستگاه 
 .دارد نگه ثابت یدما کی در را یخروج و کند عمل ترموستات

 داخل در هیثان 30 هر گراد،یسانت درجه دهم کی دقت با را ییدما راتییتغ ستمیس نیا 
 ظهحاف یرو بر اکسل رییتغ قابل ریغ لیفا کی صورت به آخر در و یکندم رهیذخ خود
 .کند یم رهیذخ باشد یم USB سکید فلش صورت به معموال که یجانب

 اطالعات برق قطع صورت در که باشد یم ساعت 40 آن یداخل حافظه مجموعه نیا 
 .رود ینم نیب از آن

 تماس با ما

 ، خیابان رجایی، به سمت باقرشهر، بعد از شهرسنگتهران

 143خیابان شهید فیروزی، پالک 

  - 5521819 – 20تلفن: 

info@hamedsoft.ir 

http://taneshzodayee.ir|  http://hamedsoft.ir 
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HSP-12 کانال 12: دستگاه تنش زدایی 

Aتوان دستگاه : 

 85 :85 کیلو وات 

 100 :100 کیلو وات 

 140 :140 کیلو وات( ۷0)دارای دو ترانس   کیلو وات 

 0220 :120 کیلو وات 

 0380 :120 کیلو وات 

 0380+ :240 کیلو وات 

 
 

Bمدل خروجی دستگاه : 
 S:  سوییچ های اکترونیکیSSR 

 C: کنتاکتور 

 V:  محدود کننده جریانSCR  ولت 220با قابلیت خروجی حداکثر 

 C+کنتاکتور با قابلیت سوییچ بین دو مد مختلف : 

 V+ محدود کننده جریان :SCR  ولت 380با قابلیت خروجی حداکثر 

 

 ابعاد خارجی دستگاه

 105 و عمق، 85 عرض، 85 متر، یسانت حسب بر کانال 6 ییزدا تنش دستگاه یخارج ابعاد
 انواع یتمام یرو بر نصب تیقابل دستگاه نیا. باشد یم چرخ ارتفاع محاسبه بدون ارتفاع

 دارد را Hamedsoft شرکت یها کانکس

 

 

 ترموکوپل قابل اتصال
  تمامی انواع ترموکوپل تایپK یاز قبیل سیمی و یا میله ا 

 

 واحد کنترلی
  جهت مشاهده دما، آمپر مصرفی، صفحه نمایشگر از نوع لمسی

 ولتاژ خروجی و تنظیم پارامترهای مورد نیاز تنش گیری.

  خروجی آژیر در صورت بروز خطاهای مختلف مانند قطع شدن
 ترموکوپل و یا عدم وجود آمپر خروجی در لحظه اتصال المنت ها

  امکان برنامه ریزی مجزا به ازای هر کانال و همچنین امکان راه
 اندازی هر کانال در لحظاتی متفاوت.

 

 

 ثبت اطالعات و گراف
 این دستگاه از نوع بدون کاغذ میباشد در نتیجه به جوهر و  رکوردر

کاغذ در طول کارکرد احتیاجی نمی باشد. اما در صورت نیاز به ثبت 
و یا پرینتری قابلیت پرینت بر   بر روی کاغذ با اتصال به هر کامپیوتر

 روی کاغذ را دارد.

 30 رثبت تغییرات دمایی با دقت ثبت اطالعات تمامی کانال ها در ه 
 ثانیه

  نمایش تغییرات دمایی در هر لحظه بر روی صفحه نمایش و
 USBهمچنین امکان گرفتن خروجی بر روی حافظه جانبی از نوع 

 در هر لحظه.
  ساعت و در صورت اتصال حافظه جانبی  40حافظه داخلی دستگاه

(SD CARD & USB Flash) یک ماه به ازای هر گیگا بایت 
  در صورت سفارش با نصب یک ترمینال سفارشی امکان اضافه

کانال موجود  12کانال اضافه بر  1200کردن کانال جهت رکورد دما تا 
 فراهم می باشد.
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 و ایمنی امنیت

 

 مجهز به کنترل فاز جهت جلوگیری از اتصال اشتباه در هنگام اتصال 

 دارای ترانس ایزوله جهت جلوگیری از برق گرفتگی در هنگام کار کرد دستگاه 

 دارای سیستم محافظ جان جهت جلوگیری از نشت برق قبل از اتصال به ترانس 

  مجهز به سیستمEMERGENCY  و همچنین کلید   عالوه بر کلید قطع و وصل
سوییچ دار جهت قفل دستگاه و ایمنی در زمانی که کاربر به هر دلیل احتیاج به 

 ترک دستگاه در لحظه کارکرد دارد.

  )... مجهز به سیستم رمز ورودی در سطوح مختلف )اپراتور، ناظر، تعمیرکار و
 .جهت مشاهده و برنامه ریزی دستگاه

 

 تجهیزات دستگاه
 

 توضیحات تکمیلی سازندهکشور  نام قطعه
 Emergencyکلیدها، محافظ جان، سیستم 

 و مدار قدرت
 Schneider Electric آلمان

 ساخت شرکت شیوا ایران کنترل فاز

ابزار دقیق استفاده شده جهت خواندن 
 دمای ترموکوپل ها

 Shinko ژاپن

 HYUNDAYIو یا  LS کره جنوبی مدار قدرت خروجی

 Delta تایوان مدار فرمان

 PM View تایوان صفحه نمایشگر

 PVCروکش  ایران سیم ها و کابل های داخلی دستگاه

 کامال ایزوله ایران ترانسفورماتور دستگاه
 

 

 دستگاه فیزیکیمشخصات 

 ارتفاع عرض طول مدل دستگاه

HSP12-85-C 110 85 120 

HSP12-85-S 110 85 120 

HSP12-100-C 160 100 120 

HSP12-100-S 160 100 120 

HSP12-140-C 200 100 120 

HSP12-140-S 200 100 120 

HSP12-0220-C 110 85 120 

HSP12-0380-C 110 85 120 

HSP12-0380-C+ 110 85 120 

HSP12-0220-V 110 85 120 

HSP12-0380-V 110 85 120 

HSP12-0380-V+ 110 85 120 
 

ب در نص مامی دستگاه های تنش زدایی تولید شده در این شرکت قابلیتت
 کانتینرهای ساخت این شرکت را دارد.
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 توان دستگاه کد فنی
منبع تغذیه قابل 

 اتصال
 ولتاژ خروجی المنت

حداکثر تعداد المنت 
قابل اتصال به هر 

 کانال

بیشترین توان برای 
 هر کانال

 خروجی دستگاه

HSP12-85-C 85 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 60  المنت 2  کیلو وات ۷.1   کنتاکتور 

HSP12-85-S 85 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 60  المنت 2  کیلو وات ۷.1   SSR 

HSP12-100-C 100 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 65  المنت 2  کیلو وات ۷.5   کنتاکتور 

HSP12-100-S 100 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 65  المنت 2  کیلو وات ۷.5   SSR 

HSP12-140-C 140 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 60  المنت 4  کیلو وات 11   کنتاکتور 

HSP12-140-S 140 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ایزوله ولت 60  المنت 4  کیلو وات 11   SSR 

HSP12-0220-C 120 کیلو وات ولت 220 -تک فاز   ولت 220  المنت 4  کیلو وات 10   کنتاکتور 

HSP12-0380-C 120 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ولت 220  المنت 4  کیلو وات 10   کنتاکتور 

HSP12-0380-C+ 120 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ولت 380ولت یا  220  المنت ۷المنت و یا  4  کیلو وات 20   کنتاکتور 

HSP12-0220-V 120 کیلو وات ولت 220 -تک فاز   ولت 220تا  0از   المنت 4  کیلو وات 10   SCR 

HSP12-0380-V 120 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ولت 220تا  0از   المنت 4  کیلو وات 10   SCR 

HSP12-0380-V+ 240 کیلو وات ولت 380 -فاز  3  ولت 380تا  0از   المنت 8  کیلو وات 10   SCR 
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