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IR-SCADA سامانه بومی کنترل و مانیتورینگ صنعتی
-محیط کاربری)HMI( تحت وب و عدم نیاز به نصب نرم افزار در سمت کالینت

-قابليت اجرا بر روی سيستم عاملهای ويندوز، لينوکس، اندرویدو....)مستقل از پلتفرم(

-راهنام و رابط کاربری زیبا و دو زبانه فارسی/انگلیسی با پشتیبانی از تقویم میالدی/ شمسی

-پشتیبانی از پروتکلهای متعدد صنعتی مانند 

Modbus )Serial ,IP( , DNP3 )Serial ,IP(,IEC)101, 103 , 104(,BACnet ,Mbus , 1wired

Java EE – Ajax – Spring MVC بهره گیری از تکنولوژیهای نوین برنامه نویسی نظیر-

Derby , MySQL , Oracle , postgressql :امکان استفاده از پایگاه داده های متنوع-

-امکان تهیه فایل JSON از تنظیامت سیستم و نقاط داده ای بهمراه مقادیر نقاط

-امکان ارسال پست الکرتونیکی محتوی رخدادها و الگهای سیستم برای مدیریت

SQL دسرتسی به بانک اطالعاتی جهت مدیر سیستم از طریق ابزار-

-امکان نصب چندین رسور بصورت توزیع شده برای مراکز بزرگ

-عدم محدودیت در تعریف تعداد نقاط و کاربران

-محیط کاربری و راهنامی فارسی و انگلیسی

-امکان استفاده از تقویم شمسی  و میالدی

-قابلیت عملیات با حجم انبوه داده ها

-عدم نیاز به هرگونه الیسنس خارجی
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فهرست پروتکلهای صنعتی مورد پشتیبانی 

منودار 20 روزه فشار آب در 5 نقطه دانشگاه

صفحه ورودی نرم افزار در مرورگر 

منونه ای از راهنامی فارسی برنامه 

منونه گزارشات نرم افزار بصورت تحت وب از امپراژ یکی از باسبارهای پست

فرم تعیین ضوابط گزارش 

گیری نرم افزار

منایــش جزئیــات یــک نقطــه اطالعاتــی شــامل 

مقادیــر مینیمــم، ماکزیمم،مجموع،میانگیــن، 

زمانهــای تغییــر مقــدار، منــودار تغییــرات در 

بــازه انتخابــی و...

شامتیک توان یک پست منونه با باسبارهای آن

شامتیک فشار ورودی های آب بصورت آنالین

پروفیل مرصف 5 روزه آب در یک خوابگاه دانشگاه

رقم آنالین کنتور آب بهمراه مرصف ساعتی و روزانه در یک خوابگاه دانشگاه

  Email:info@irScada.com
  http://www.irScada.com
 مشهد- دانشگاه فردوسی-مرکزرشدفناوری

–رشد 4 واحد 402
051 3876 8388

لطفا برای دریافت کاتالوگ محصوالت به وب سایت رشکت مراجعه فرمایید

مبدل سریال به اترنت ایزوله
  DLR01  : مدل

ایــن دســتگاه جهــت ارســال اطالعــات بــاس 485 رسيــال صنعتــی بــر روی شــبکه اترنــت طراحــی 

و ســاخته شــده اســت.امکان قرائــت اطالعــات ارســالی از تجهیــزات صنعتــی بــا پروتــکل مدبــاس 

ــزار  ــرم اف ــر ن ــا ه ــزار IR-SCADA ی ــرم اف ــده و ن ــم ش ــت، فراه ــرت اترن ــر روی بس ــال ب رسي

اســتاندارد دیگــری ميتوانــد در قالــب پروتــکل مدبــاس TCPآنــرا قرائــت منايــد.

قرائت آنالین دیتاالگرهای انرژی در پستها و تابلوخانه ها	 

 	TCP Server  و Client TCP/UDP پشتیبانی از مدل های ارتباطی

دارای باس رسيال ایزوله شده با قابليت حفاظت باس تا 3 کيلو ولت	 

رابط کاربری تحت وب جهت تنظيامت دستگاه 	 

دارای يک پورت  USBو يک پورت اترنت 	 

سیستم پایش احتراق مشعل دیگ بخار

 CAS01  : مدل
هــدف از تولیــد محصــول حــارض، نظــارت لحظــه ای بــر کیفیــت احــرتاق  مشــعل هــای دیــگ 

بخــار آب )boiler( موتــور خانــه هاســت. ایــن ســامانه بــا منونــه بــرداری لحظــه ای از دمــا و 

گازهــای اگــزوز دیــگ بخــار، وضعیــت لحظــه ای شــعله مشــعل را از طریــق پروتــکل مدبــاس 

ــی  ــودن آن آگاه م ــم ب ــور را از تنظی ــوده و اپرات ــال من ــزار IR-SCADA ارس ــرم اف ــه ن TCP ب

ســازد. همچنیــن امــکان مشــاهده منــودار از طریــق LCD تعبیــه شــده دســتگاه و نیــز ارســال 

اطالعــات از طریــق GPRS هــم وجــود دارد.

چهار ورودی آنالوگ و دو ورودی دیجیتال	 

رابط کاربری تحت وب جهت تنظيامت دستگاه	 

 	3kv دارای باس رسيال ایزوله شده با قابليت حفاظت باس تا

قرائت آنالین دما، نسبت اکسیژن احرتاق، میزان گاز مرصفی	 

سامانه قرائت فشار و کنتور آب

CPS02  : مدل
ایــن محصــول کــه از ســه جــز سنســورها، قســمت انتقــال داده و قســمت تامیــن انــرژی تشــکیل 

شــده اســت، مــی توانــد میــزان فشــار لحظــه ای خــط لولــه  و نیــز حجــم مــرصف اب را تنهــا بــا 

نصــب قــاب سنســور، بــا دقــت بــاال خوانــده و از طریــق ارتبــاط بیســیم بــه گیرنــده و ســپس 

نــرم افــزار IR-SCADA منتقــل منایــد. سیســتم تامیــن انــرژی ضمــن کاهــش مــرصف سنســورها 

از طریــق مدیریــت انــرژی، بــا تامیــن انــرژی ســامانه از باتــری و پنــل خورشــیدی، عمــال امــکان 

نصــب سیســتم را در مکانهــای فاقــد شــبکه بــرق و شــبکه اترنــت، فراهــم میســازد.

 	Wireless، GPRS ،امکان انتقال داده از طریق اترنت

 	TCP Server  و Client TCP/UDP پشتیبانی از مدل های ارتباطی

عدم نیاز به تعویض کنتور اب برای قرائت راه دور آن	 

تامین انرژی از طریق برق و باتری 	 


