
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (clean roomسیستن اتَهاسیَى اتاق ّای تویض )

ایي سیستن کٌتشل تواهی بخشْای کٌتشلی اتاق تویض سا دس بش گشفتِ ٍ 

( گشافیکی ) توام سًگی( ، عالٍُ بش ظاّش HMIبِ ٍاسطِ سابط کاسبشی )

کاسپسٌذ کٌتشل آساى بش قسوتْای هختلف سا اهکاى پزیش صٌعتی ٍ 

 هی ًوایذ.

سیستن طشاحی شذُ داسای یک عذد سشٍس هشکضی ، یک صفحِ 

ًوایش کاهال گشافیکی ٍ لوسی ، دٍ عذد سٌسَس فشاس ، یک عذد 

سٌسَس دها ٍ سطَبت ، ٍ سیستن کٌتشل في ّا کِ بِ صَست جذاگاًِ 

 یک اص في ّا سا بش عْذُ داسد. بش سٍی ّش في ًصب شذُ ٍ کٌتشل ّش

الصم بِ رکش است ایي سیستن بِ ًَبِ خَد ًوًَِ داخلی ًذاسد ٍ توام 

سابط ّای استباطی بِ صَست شبکِ هی باشذ ٍ ایي خَد قابلیتی است 

بشای ًصب ٍ عیب یابی سشیع ٍ آساى. کِ قبال ششکتْای سیستن 

کشدًذ کِ ایي خَد ّا ًصب ٍ ساُ اًذاصی هی   PLC   کٌتشل هشابِ سا با

، ٍ سین کشی فشاٍاى سا دس بش  ّضیٌِ ّای باال ٍ ّوچٌیي ًصب هشکل

داشت . کِ ّوِ ایي هشکالت دس طشاحی ایي سیستن جذیذ ٍ کاهال 

 بَهی بشطشف گشدیذُ.

 



 

 

 

 

 

الصم بِ تَضیح است ایي سیستن قابلیت استقاء ٍ ّوچٌیي سفاسشی 

 ساصی سا داسد.

ٍ   changing Roomبخش سیستن کٌتشلی رکش شذُ شاهل دٍ

Opration Room   .هی باشذ 

یک في ، یک عذد الهپ ، ٍ کٌتشل   changing Room اتاق  دسکِ  

سا ًسبت بِ  changing Roomکٌتشل فشاس اتاق )کِ فشاس هثبت 

 هحیط ًشاى هی دّذ ( صَست هی گیشد.

باشذ الصم بِ تَضیح است سٌسَس فشاس کاهال طشاحی ٍ ساخت ایي ششکت هی 

 ) یک دّن ( پاسگال فشاس اتاق سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ. 1.0ٍ با دقت 

 عذد الهپ  3عذد في ،  3کٌتشل بش سٍی   changing Roomدس بخش 

ٍ ّوچٌیي داسای سٌسَس اًذاصُ گیشی فشاس ٍ سٌسَس اًذاصُ گیشی 

 دها ٍ سطَبت هی باشذ.

ًسبت بِ  Opration Roomکِ سٌسَس فشاس ، فشاس لحظِ ای هثبت 

 هحیط سا اًذاصُ گیشی هی کٌذ.

 ایي سیستن داسای هٌَی تٌظین فشاس هی باشذ کِ هی تَاى

 Set point  دلخَاُ سا تٌظین کشد کِ ایي عذد بشای اتاق ّای تویض بیي

 پاسگال هی باشذ. 03پاسگال تا  33



 

 

 

 

 

ّوچٌیي سیستن داسای هٌَی کالیبشاسیَى سٌسَسّای فشاس هی 

( کِ دس HMIهٌَّا بش سٍی سابط ٍاسط کاسبشی )باشذکِ تواهی ایي 

 بیشٍى اتاق ًصب هی شَد اًجام هی پزیشد.

 

 اهکاًات سیستن اتَهاسیَى اتاق ّای تویض بِ ششح صیش هی باشذ.

) دیفشاًسیلی ( طشاحی شذُ ٍ   DPTسٌسَس فشاس بِ صَست 

اختالف فشاس دٍ سش فیلتشّا سا اًذاصُ گیشی کشدُ ٍ کاسبش هی تَاًذ 

 توام عوش فیلتش سا تشخیص دادُ ٍ اقذام بِ تعَیض آى کٌذ.ا

) دٍ دسصذ( هی  3030سٌسَس سطَبت داسای دقت اًذاصُ گیشی 

 باشذ.

 ساًتیگشاد هی باشذ. 300سٌسَس دها داسای دقت اًذاصُ گیشی 

 پاسگال هی باشذ. 300سٌسَس فشاس داسای دقت اًذاصُ گیشی 

ٍ ایي هضیتی هی باشذ کِ  تواهی سابط ّا بِ صَست شبکِ هی باشٌذ

کاسبش بتَاًذ ّش چٌذ تا سٌسَس ٍ یا ٍسایل جاًبی دیگشی سا بِ 

 سیستن اضافِ کٌذ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


