
توجـــه

در صورت غیرفعال بودن دکمه ها، حتما
.Google Driveاپلیکیشن                     خود را به روزرسانی نمایید

مشاهده کاتالوگ



برای بازگشت در هر مرحله از این دکمه

استفاده کنید.

برای مشاهده منوی کاتالوگ در هر بخش

از این دکمه استفاده کنید.

متوجه شدم



برای شروع
یکی را انتخاب نمایید

درباره پتسا صنعت

محصوالت و خدمات

تماس با ما



پتسا صنعت

تاریخچه

گواهینامه ها

مشتریان ما

برند های کاری

سوابق اجرایی



ــر پیشــرفته تریــن ــه ب ــا تکی  شــرکت پتســا صنعــت ب
ــزار ــه اتوماســیون ، اب ــا در زمین ــاوری هــای روز دنی  فن
 دقیــق و مخابــرات، در حــال ارائــه طیــف گســترده ای
 از خدمــات مشــتمل بــر مشــاوره، طراحــی و مهندســی،
ــن ــدازی و همچنی ــب و راه ان ــزات، نص ــن تجهی  تامی
 طراحــی و تولیــد سیســتم هــای ســخت افــزاری و نــرم
ــروژه ــه پ ــی ب ــای صنعت ــر ه ــواع کامپیوت ــزاری و ان  اف

های مختلف کشور می باشد.
 پتســا صنعــت فعالیــت خــود را در ســال۱۳۷۰ از واحــد
 صنعتــی شــرکت پتســا آغــاز نمــود و در ســال ۱۳۷۸ بــا
 نــام شــرکت پتســا صنعــت ثبــت و بــه ارائــه خدمــات

تخصصی خود ادامه داد.

تاریخچه شرکت

اطالعات بیشتر

https://www.patsaind.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c/


اطالعات بیشتر

گواهینامه های

 
  گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار

گواهینامه صالحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه
 

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

 پروانــه عرضــه خدمــات ورود، خریــد و فــروش تجهیــزات
رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

 عضــو اتحادیــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی مهندســی،
مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

APEC ,AIAC ,IEPMA عضو انجمن صنفی

BS OHSAS 18001  / HSE-MS / IMS
ISO 9001  / ISO 14001  / ISO TS - 29001 TUV 

گواهینامه ها

https://www.patsaind.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7/


اطالعات بیشتر

P.O.G.D.C

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
نفت-گاز-پتروشیمی

�ر�� م�ی پاال�ش و ��ش 
��آورده �ی ���ی ا�ان

توزیع نیروی برق سراسر کشور 

مشتریان ما

https://www.patsaind.com/%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86/


اطالعات بیشتر
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برندهای کاری

https://www.patsaind.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af/


محصوالت و خدمات
شرکت پتسا صنعت

خدماتمحصوالت



محصوالت

اتوماسیون
صنعتی

تولید داخل

کامپیوتر
صنعتی

شبکه
صنعتی



مشاهده بر اساس
دسته بندی محصوالت

یا
کاربرد راهکار ها در صنایع

کاربرددسته بندی

کامپیوتر صنعتی



کامپیوتر صنعتی

کامپیوتر صنعتی بدون فن

سرور صنعتی

مانیتور و نمایشگر صنعتی

پ            و

دیجیتال ساینج

مادربورد صنعتی

کیبورد و ماوس صنعتی

لپ تاب صنعتی

تبلت و هندهلد صنعتی

Panel PCHMI

کامپیوتر صنعتی



اطالعات بیشتر

شــرکت صنعتــی  کامپیوترهــای  گســترده   رنــج 
ــدون افــت ــاال و ب ــد ب ــا طــول عمــر مفی  پتســاصنعت ب
 عملکــرد بــه مــا ایــن امــکان را مــی دهــد تــا براســاس
 مشــخصات مــورد نیــاز بهتریــن گزینــه مربــوط را
 انتخــاب کنیــم. ایــن گزینــش مــی توانــد براســاس نــوع
 صنعــت، شــرایط محیطــی، محــل نصــب ، انــواع
 سیســتم هــای عامــل و پردازنــده هــا و ... بــه بهتریــن

نحو صورت پذیرد.
 کیــس هــای ایــن ســری از کامپیوترهــای صنعتــی
 براســاس نحــوه قرارگیــری بــه انــواع قابــل نصــب در رک،
ــی ــدی م ــیم بن ــتاده تقس ــورت ایس ــه ص ــوار و ب ــر دی  ب
ــا پشــتیبانی از نســل ۴ ــی ب  شــوند. مادربردهــای صنعت
 الــی ۱۲ پردازنــده هــای Intel و همینطــور ســری Atom و
 Celeron امــکان اســتفاده از سیســتم هــای عاملــی
 چــون وینــدوز، وینــدوز ســرور، لینوکــس، اندرویــد و ... را

 ارائه می دهند.
 همچنیــن مــی تــوان در ایــن کامپیوترهــا بــا توجــه بــه
ــاس ــا ب ــن از اسالت هــا ب ــک پلی ــا ب ــرد و ی ــوع مادرب  ن
ــا ۲۰ اسالت) ــوع (ت ــداد متن ــای ISA, PCI, PCIe و تع  ه

استفاده نمود.

کامپیوتر صنعتی

https://www.patsaind.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/


اطالعات بیشتر

ــبی ــه مناس ــن، گزین ــدون ف ــی ب ــای صنعت  کامپیوتره
 بــرای نظــارت و کنتــرل سیســتم هــا در شــرایط خــاص
 مــی باشــند. ایــن دســته از تجهیــزات بــا اســتفاده از بــه
ــول ــش ط ــا و افزای ــای روز دنی ــوژی ه ــن تکنول  روزتری
 عمــر مفیــد، پشــتیبانی از رنــج وســیع دمایــی، مقاومــت
ــت ــا قابلی ــاژوالر ب ــرزش، ســاختار م ــه شــوک و ل ــاال ب  ب
 افــزودن امکانــات، ســرعت بــاالی انتقــال داده از طریــق
 ورودی و خروجــی هــای متنــوع و ارتباطــات بــدون ســیم
 و همینطــور داشــتن اســتانداردها و ویژگــی هــای کار در
ــری در ــرد بهت  شــرایط محیطــی ســخت و خشــن عملک
ــی، ــیمی، ریل ــت و گاز و پتروش ــون نف ــی همچ  صنایع
 حمــل و نقــل، ســیمان، داروســازی، مــواد غذایــی و ... را

 ارائه می دهند.
 ایــن کامپیوترهــا بــا جدیــد تریــن نســل پردازنــده هایــی
ــت پشــتیبانی از ــم و ... قابلی ــون، ات ــلرون، زئ ــد س  مانن
 چندیــن حافظــه دائــم، خروجــی هــای تصویــر مســتقل
ــای ــه درگاه ه ــز ب ــن مجه ــد HDMI, DP و همچنی  مانن
EtherCat, CAN, Profibus, Profinet صنعتــی ماننــد 
ــردن ــرآورده ک ــرای ب ــبی ب ــاب مناس  ,Ethernet و… انتخ

نیازهای گوناگون در صنایع مهم کشور می باشند.

کامپیوتر صنعتی بدون فن

https://www.patsaind.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/


اطالعات بیشتر

 ســرور صنعتــی نــوع خاصــی از تجهیــزات ســرور اســت
 کــه بایــد بســیار قابــل اعتمــاد، بــا عمــر طوالنــی مــدت و
ــه خطــا باشــد. مــا ســرورهای امنیتــی شــبکه  مقــاوم ب
ــزات ــرو تجهی ــازندگان پیش ــط س ــده توس ــی ش  طراح

صنعتی را ارائه می دهیم.
 ســرور هــای صنعتــی ۴U ،۳U ،۲U ،۱U و ۵U مــا بــا
 کارایــی بــاال مهندســی شــده انــد تــا بــه طــور یکپارچــه

و کارآمد در انواع محیط های صنعتی کار کنند.
ســایر و   ،MIL-STD-۸۱۰  ،DO-۱۶۰ از   پشــتیبانی 
 اســتانداردهای پیشــرو، تــا ۱۸ اسالت BIOS ،PCle هــای
Xeon® Scalable ــای ــده ه ــن پردازن ــی، آخری  سفارش
 ®Intel، و تعــداد زیــادی اسالتDIMM، ایــن ویژگــی هــا
ــما ــرای  ش ــا ب ــی م ــرورهای صنعت ــا س ــده ت ــث ش  باع
ــت ــر و قابلی ــی نظی ــرد ب ــاال، عملک ــر ب  دوام و طــول عم

گسترش را به ارمغان بیاورند.
 چــه تمرکــز شــما بــر اتوماســیون صنعتــی، حمــل و نقــل،
 نفــت و گاز یــا مخابــرات باشــد، میتوانیــد بــه ســرورهای

صنعتی تست شده ما اعتماد کنید.

سرورهای صنعتی

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

 مانیتورهــای صنعتــی شــرکت پتســا صنعــت، رنــج
 گســترده ای از صفحــات نمایــش از ســایز ”۵٫۷ الــی ”۵۵
ــودن، ــی ب ــت لمس ــون قابلی ــی چ ــات متفاوت ــا امکان  ب
ــی ــاوت ( داخل ــای متف ــط ه ــتفاده در محی ــکان اس  ام
ــاز) و .... را ــای ب ــا فض ــرل و ی ــای کنت ــاق ه ــد ات  مانن

 پوشش می دهند.
 همینطــور ایــن نمایشــگرها بســته بــه نــوع محــل
ــل ــت، پن ــم، رکمون ــدون فری ــواع ب ــه ان ــری، ب  قرارگی

مونت، رومیزی و ... تقسیم می شوند.
 اســتفاده از بــه روز تریــن دانــش هــا و تکنولــوژی هــا در
 ســاختار LCD و Touch، باعــث ســهولت و افزایــش
(Control & Monitoring) ســرعت نظــارت و بررســی 
ــه ــتن گزین ــا داش ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــا ش  داده ه
 Sunlight Readable قابلیــت خوانــدن در نــور مســتقیم

خورشید در محیط Outdoor نیز وجود دارد.
ــا ــار ب ــرد و غب ــت و گ ــه رطوب ــاوم ب  نمایشــگر هــای مق
 IP-۶۵ و فریــم فلــزی بــا طراحــی ای ظریــف و نیــز
ماننــد لمســی  هــای  صفحــه  ســاخت   تکنولــوژی 
بــودن شیشــه ی محافــظ دارا  و   PCAP ،مقاومتــی 
ــط ــرای محی ــبی ب ــاب مناس  (Protective Glass) انتخ

 های سخت و خشن هستند.

مانیتورهای صنعتی

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

 پنــل پــی ســی هــای کامپیوترهــای یکپارچــه بــا صفحــه
 نمایــش هســتند کــه در ابعــاد مختلــف بــا ویژگــی هــای

متفاوت قابل ارائه می باشند.
 پنــل هــای شــرکت پتســاصنعت بــه دســته هــا و انــواع
 مختلــف ماننــد اســتیل، ضدانفجــار و ... قابــل کاربــرد در
 صنایــع مختلــف دریایــی، نفــت و گاز و پتروشــیمی،
 شــیمیایی، آزمایشــگاهی و ... تقســیم مــی شــوند. ایــن
ــاال ، ــا ریســک ب ــر، ب ــط هــای پرخط ــزات در محی  تجهی
ــی ــاک اســتفاده م ــا کامًال پ ــاال و ی ــی ب  درصــد خورندگ

شوند.
 کامپیوترهــای پنلــی مــی تواننــد بــه صــورت کامال عایــق،
ــار ــل فش ــا تحمی ــی و ی ــه خورندگ ــاوم ب ــد آب و مق  ض
 بــاال بــا درجــه نفوذپذیــریIP۶۶ و یــا IP۶۹K ارائــه

 گردند.
ــر هــا از پروسســورهای ســری Atom و ــن کامپیوت  در ای
 یــا  Core i  اســتفاده شــده اســت. همچنیــن در برخــی
ــا ــی ب ــودن اسالت های ــه نم ــکان اضاف ــا ام ــری ه  از س
ــکان ــدد ام ــداد ۲ ع ــا تع ــا PCle ت ــای PCI و ی  درگاه ه
ــه در ــی ک ــروژه های ــرای پ ــکل را ب ــوده و مش ــر ب  پذی
 فضــای محــدود احتیــاج بــه نصــب کارت دارنــد برطــرف

می نماید.

Panel PC & HMI

https://www.patsaind.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84%db%8c/


اطالعات بیشتر

 راه حــل دیجیتــال ســاینج از اجــزای متعــددی از ســخت
ــت و ــده اس ــکیل ش ــزار تش ــرم اف ــا ن ــه ت ــزار گرفت  اف
ــن ــر بهتری ــکاری یکدیگ ــا هم ــه ب ــن مجموع ــی ای  تمام
 عملکــرد را ارائــه مــی دهنــد. بــه طــور معمــول، محتــوای
ــه ــه س ــش ب ــه نمای ــر روی صفح ــده ب ــش داده ش  نمای
 دســته تقســیم مــی شــود: ویدیو/ســرگرمی، جهــت
ــرد ــه کارب ــن س ــری. ای ــی و صوتی/بص  دهنده/اطالعات
ــند(غالبا ــته باش ــانی داش ــم همپوش ــا ه ــد ب ــی توانن  م

 این اتفاق رخ می دهد).
مکان هــای در  معمــوًال  هــا  ســاینیج   دیجیتــال 
 پرجمعیــت یــا شــلوغ ماننــد فروشــگاه ها، موزه هــا،
ــم ــه حج ــی ک ــایر مکان های ــتوران ها و س ــا، رس  هتل ه
 ترافیــک باالیــی دارنــد، اســتفاده می شــوند. تمــام
راهیابــی، اخبــار،  ارائــه  نمایشــگرها  ایــن   هــدف 
ــدگان ــه بینن ــی ب ــات تبلیغات ــایر اطالع ــی و س  بازاریاب
 اســت. دیجیتــال ســاینیج هــا بــرای نمایــش محتــوا در
ــری ــر و ارزان ت ــه ی کارآمــد ت ــزرگ گزین  ابعــاد بســیار ب
 نســبت بــه  صفحــه نمایــش هــای بســیار بــزرگ

یکپارچه هستند.

دیجیتال ساینج
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اطالعات بیشتر

ــای ــتریان کامپیوتره ــیع مش ــج وس ــه رن ــه ب ــا توج  ب
ــران، شــرکت ــاوت کارب ــای متف ــدی ه ــی و نیازمن  صنعت
 پتســاصنعت طیــف گســترده ای از مادربردهــای صنعتــی

را در سبد محصوالت خود قرار داده است.
formهــای  factor در  مادربردهــا  ایــن   مجموعــه 
ATX، Mini ITX، Micro ATX، UTX،SBC متفاوتــی مثــل  
ــی  ( در ســایزهای”۵٫۲۵”،۳٫۵” ،۲٫۵ )، PC/۱۰۴ و ســی پ
 یــو کارت هــای Backplane Version (بردهــای پســیو)

ارائه می شوند.
ماننــد متنــوع  کاربردهــای  بــرای  مادربردهــا   ایــن 
ــزات ــی ATM، تجهی ــای بانک ــتگاه ه ــا، دس ــک ه  کیوس
ــع ــی در صنای ــوش مصنوع ــگرها و ه ــکی، نمایش  پزش

مختلف عرضه می گردند.
 مادربردهــای ســری Embedded بــه صــورت بــدون فــن
ATX بــا ابعــاد بســیار کوچــک تــری نســبت بــه ســری 

ارائه می شوند.
 همچنیــن در صورتــی کــه از تعــداد زیــادی کارت در
 کامپیوتــر اســتفاده شــود، مــی تــوان از ســریATX ( تــا
 ۷ اسالت PCI و PCle ) و یــا ســری بــک پلیــن ورژن ( تــا

۲۰ اسالت PCle ،PCI و ISA) استفاده نمود.

مادربوردهای صنعتی
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ــتفاده ــی اس ــکان های ــی در م ــاوس صنعت ــورد و م  کیب
ــه ای هســت ــه گون  مــی شــود کــه شــرایط محیطــی ب
 کــه احتمــال وجــود گــرد و غبــار، کثیفــی، آلودگــی هــای
 ســطحی و پاشــش آب وجــود دارد. شــرکت پتســا
ــی ــه صنعت ــج کامــل و بهین ــه پکی  صنعــت ، جهــت ارائ
ــد ــوط مانن ــی مرب ــزات جانب ــن تجهی ــه تأمی ــبت ب  نس
 کیبــورد، مــوس و تــرک بــال مختــص مصــارف صنعتــی و
 مناســب بــرای صنایــع نفــت، گاز و پتروشــیمی، فــوالد،

سیمان، شیمیایی، بهداشتی و ... اقدام نموده است.
ــتانداردها و ــتن اس ــا داش ــوالت ب ــته از محص ــن دس  ای
ROHS ،CE ،EMV تأییدیــه هایــی چــون اســتاندارد 
 ،NEMA ،DIN EN۶۰۶۰۱-۱ و رنــج مقاومــت بــه رطوبــت و
ــع ــاب در صنای ــن انتخ ــا IP-۶۸ ) بهتری ــار ( ت ــرد و غب  گ

 مختلف می باشد.
ــواع ــه ان ــری، ب ــرار گی ــل ق ــه مح ــته ب ــا بس ــورد ه  کیب
 رومیــزی، پنــل مونــت و ... ارائــه مــی گــردد. همچنیــن
ــای ــوان از کیبورده ــی ت ــر، م ــت ت ــری راح ــرای کارب  ب
 مجهــز بــه تــرک بــال و یــا تــاچ پــد اســتفاده نمــود. الزم
ــداد ــه و تع ــس بدن ــوع جن ــر اســت براســاس ن ــه ذک  ب
ــته ــه دس ــوالت ب ــن محص ــا، ای ــورد ه ــای کیب ــد ه  کلی

های بیشتری نیز تقسیم خواهند شد.

کیبورد و ماوس صنعتی
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اطالعات بیشتر

 لــپ تــاپ هــای صنعتــی، تجهیزاتــی هســتند کــه بــرای
 محیــط هــا و شــرایط خــاص ماننــد لــرزش هــای
ــی و ــاال طراح ــت ب ــا و رطوب ــار و دم ــرد و غب ــدید، گ  ش
ــپ تــاپ هــا در کارخانجــات، ــد. ایــن ل  تولیــد شــده ان
ــروژه ــا، پ ــتان ه ــره ای، بیمارس ــای زنجی ــگاه ه  فروش
 هــای عمرانــی، معــادن و صنایــع حمــل و نقــل، نفــت،
ــاپ ــوند.لپ ت ــی ش ــتفاده م ــیمی و ... اس  گاز و پتروش
 هــای صنعتــی شــرکت پتســا صنعــت بــا مجهــز بــودن
 بــه امکاناتــی چــونLTE ،GPS ،Bluetooth ،WiFi و ... در
ــی ــا نواح ــاط ب ــراری ارتب ــت برق ــز قابلی ــق دور نی  مناط
بــا قابلیــت را دارد.ایــن لــپ تــاپ هــا   مختلــف 
Qudraclear و همچنیــن فنــاوری Sunlight readable 
ــش را ــت نمای ــری قابلی ــر بات ــه عم ــیب ب ــدون آس  ب

نسبت به دیگر رقبا چندین برابر می نماید.
ــا ــاپ هــا، از ســایز "۱۱ ت ــپ ت ــن ل  صفحــات نمایــش ای
،LAN ،USB ، COM ۱۵/۶  مــی باشــد و بــا پــورت هــای" 
،Webcam ــون ــی چ ــور امکانات  VGA ،HDMI و همینط
Smart card reader , ۱D/۲D imager barcode reader

و ... قابل ارائه می باشند.

لپ تاپ صنعتی
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ــا قابلیــت  تبلت هــای صنعتــی شــرکت پتســا صنعــت ب
 پشــتیبانی از رابــط کاربــری اندرویــد یــا وینــدوز عالوه بــر
ــد. ــه می کنن ــددی ارائ ــات متع ــاوم امکان ــه  ای مق  بدن
ــرای ــد و ب ــری دارن  ایــن تبلت هــا چرخــه عمــر طوالنی ت
ــه و ــد ضرب ــده اند، ض ــاخته ش ــن س ــای خش  محیط ه
ــار ــرد و غب ــد آب و گ ــن ض ــاع و همچنی ــقوط از ارتف  س
ــت ــن تبل ــی ای ــای لمس ــش ه ــه نمای ــتند. صفح  هس
 هــای صنعتــی در برابــر شکســتن و خــراش مقــاوم
ــی ــای صنعت ــت ه ــا و تبل ــد هلده ــن هن ــتند. ای  هس
ــکنرهای ــا NFC ، GPS ، ۵G ،Wi-Fi و اس ــبک وزن ب  س
 بارکــد یــک  یــا دو بعــدی بــرای اســتفاده در انبــارداری و

مدیریت موجودی گزینه های مناسبی هستند.

تبلت و هندهلد صنعتی
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نفت، گاز و پتروشیمی

انرژی و محیط زیست

حمل و نقل هوشمند

هوشمند سازی کارخانه

کامپیوتر صنعتی



اطالعات بیشتر

 بــرای تقریبــا ۳۰ ســال، شــرکت پتســاصنعت بــه تامیــن
 محصــوالت کامپیوتــری صنعتــی بــا کیفیــت بــاال بــرای
در گاز  و  نفــت  بــزرگ  بــه شــرکت هــای   خدمــت 
 پاالیشــگاه هــای نفــت و صنایــع ارائــه دهنــده گاز
ــا ــرکت پتس ــوالت ش ــت. محص ــه داده اس ــی ادام  طبیع
 صنعــت بــرای اســتفاده در سیســتم هــای نفــت و گاز و
ــی مــی باشــند.این محصــوالت ــا اســتانداردهای جهان   ب
ــد ــی مانن ــی حیات ــای عملیات ــت عملکرده ــرای مدیری  ب
ــی ــتفاده م ــیمی اس ــزات پتروش ــات تجهی ــرل عملی  کنت
 شــوند. کامپیوتــر هــای صنعتــی مــورد اســتفاده در
 صنعــت اســتخراج، پاالیــش و توزیــع نفــت و گاز بایــد
 بــه گونــه ای طراحــی و ســاخته شــده باشــند کــه
 آزمایش هــای دقیقــی را بــرای عملکــرد مناســب در
ــش، ــعه های فرابنف ــه اش ــن، از جمل ــای خش ــط ه  محی
 دماهــای شــدید، آب نمــک، مــواد شــیمیایی، تکان هــا،
 لرزش هــا و محیــط هــای قابــل اشــتعال را بــا موفقیــت

سپری کرده باشند.

نفت، گاز و پتروشیمی
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و انــرژی  کاربردهــای  بــرای   کامپیوترهــای صنعتــی 
 محیــط زیســت، بســته بــه موقعیــت مکانــی و شــرایط
 محیــط عملیاتــی، اغلــب مشــخصات منحصــر بــه فــردی
 را بــرای هــر پــروژه مــی طلبنــد. راه حــل هــای مــا بــه
 گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه منعطــف و قابــل
ــی ــه م ــی ک ــن معن ــه ای ــتند، ب ــازی هس ــخصی س  ش
 توانیــد کامپیوتــر صنعتــی ایــده آل را بــرای خــود
ــه ــرای ارائ ــی ب ــای صنعت ــد. کامپیوتره ــدی کنی  پیکربن
 عملکــرد قابــل اعتمــاد در مــواردی کــه بــه دمــای
ــاز ــرزش نی ــه و ل ــل ضرب ــا تحم ــترده ی ــی گس  عملیات
 دارنــد، در کاربردهــای مربــوط بــه انــرژی و محیــط

زیست اولویت اول هر کارفرمایی هستند.

انرژی و محیط زیست
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ــاد ــرای اقتص ــد ب ــل کارآم ــل و نق ــای حم ــتم ه  سیس
تجــاری، نقلیــه  وســایل  اســت.  ضــروری   جهانــی 
 اتومبیــل هــا، اتوبــوس هــا، هواپیماهــا، کشــتی هــا و
 قطارهــا بــرای جابجایــی مســافران و کاالهــا در سراســر
ــرای ــی ب ــان ضــروری هســتند. کامپیوترهــای صنعت  جه
 هوشــمند ســاختن سیســتم هــای حمــل و نقــل بــه کار

گرفته می شوند.
 اســتفاده از رایانه هــای صنعتــی منجــر بــه وســایل
ترافیــک مدیریــت  سیســتم های  هوشــمند،   نقلیــه 
ــوارض، سیســتم های  هوشــمند، جمــع آوری هوشــمند ع
 فــروش هوشــمند بلیــط و طیــف گســترده ای از مزایــای
 دیگــر می شــود. سیســتم های حمل ونقــل هوشــمند
ــری ــات جلوگی ــد، از تصادف ــش می دهن ــام را کاه  ازدح
ــد و ــه را می دهن ــی وســایل نقلی ــکان ردیاب ــد، ام  می کنن
ــه ــد و ب ــش می دهن ــه ای را کاه ــای گلخان ــار گازه  انتش
 کارایــی سیســتم های حمل ونقــل در سراســر جهــان

می افزایند.

حمل و نقل هوشمند

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

 اکثریــت قریــب بــه اتفــاق کامپیوترهــای تجــاری
ــازار نمــی تواننــد شــرایط موجــود در اکثــر  موجــود در ب
ــی ــدگان م ــر تولیدکنن ــد. اگ ــل کنن ــا را تحم ــه ه کارخان
ــه ــمند ارائ ــد هوش ــه تولی ــی ک ــام مزایای ــد از تم   خواهن
کامپیوترهــای بــه  بایــد  کننــد،  اســتفاده   می دهــد 

صنعتی با توان پردازش باال تکیه کنند.
بــرای الزم  محاســباتی  قــدرت  صنعتــی   رایانه هــای 
 پــردازش داده هــای پیشــرفته را کــه در تولیــد هوشــمند
کارخانه هــای می کننــد.  ارائــه  اســت،   مســتلزم 
 هوشــمند مقادیــر زیــادی از داده هــا را در هــر مرحلــه از
صنعتــی کامپیوترهــای  کمــک  بــه  تولیــد   فرآینــد 
ــمند ــای هوش ــه ه ــد. کارخان ــت می کنن ــردازش و ثب  پ
ــد ــده ی تولی ــی، آین ــیا صنعت ــت اش ــر اینترن ــی ب  مبتن

هستند.

هوشمندسازی کارخانه
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مشاهده بر اساس
دسته بندی محصوالت

یا
کاربرد راهکار ها در صنایع

کاربرددسته بندی

شبکه های صنعتی



                  مبدل و مدیاکانورتر گ

 ب           صنعتی

سوییچ و روتر صنعتی

تجهیزات وایرلس و بیسیم

تجهیزات جانبی شبکه

فایروال صنعتی

نرم افزار شبکه

Gateway

شبکه های صنعتی



مبدل و مدیاکانورتر

گ           صنعتی

سوییچ و روتر صنعتی

ب

ب

ب

تجهیزات وایرلس

تجهیزات جانبی شبکه

فایروال صنعتی

نرم افزارهای شبکه

Gateway

Managed

Unmanaged

PoE

شبکه های صنعتی



مبدل و مدیاکانورتر

گ           صنعتی

سوییچ و روتر صنعتی 

تجهیزات وایرلس

مودم روتر مخابراتی

اکسس پوینت

تجهیزات جانبی شبکه

فایروال صنعتی

نرم افزارهای شبکه

Gateway

شبکه های صنعتی



مبدل و مدیاکانورتر

گ           صنعتی

سوییچ و روتر صنعتی

تجهیزات وایرلس

تجهیزات جانبی شبکه

منبع تغذیه صنعتی

انواع کانکتورهای صنعتی

ماژول        و

سایر تجهیزات جانبی

فایروال صنعتی

نرم افزارهای شبکه

Gateway

SFPTransceiver

شبکه های صنعتی



اطالعات بیشتر

  ایــن تجهیــز یکــی از مطمئــن تریــن و بــه صرفــه تریــن
 تجهیــزات جهــت افزایــش فاصلــه تجهیــزات مخابراتــی
 از یکدیگــر مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از آن مــی تــوان
ــه یکدیگــر متصــل کــرد و طــول ــر را ب   بســترTCP و فیب
 شــبکه را افزایــش داد.کمپانــی هــای Advantech و
 HIRSCHMANN مبــدل هــای بــا کیفیتــی را جهــت

  تامین این نیاز تولید نموده اند.
ــت ــی هــا در حال ــن کمپان  Media Converter  هــای ای
،FTTX ، PoE ، Duplex ، MultiMode ، Single Mode 

تجاری و صنعتی قابل استفاده اند.

مبدل و مدیاکانورتر
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اطالعات بیشتر

 ایــن ســری محصــوالت کامال بــا Modbus/TCP منطبــق
  اســت و بهتریــن راهــکار جهــت اتصــال دســتگاه هــا و
یــا  Modbus/RTU  ) ســریالی  هــای   کنترلــر 
 Modbus/ASCII ) موجــود بــه شــبکه اترنــت مــی باشــد
 و در محیــط هــای نامطلــوب صنعتــی  بــا رنــج دمایــی

گسترده و گرد و غبار زیاد قابل استفاده است.

Gateway
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اطالعات بیشتر

ــزار و سیســتم ــا ســخت اف ــای Managed ب  ســوئیچ ه
 اجرایــی قــوی بــا قابلیــت مدیریــت ســوئیچ در الیــه دو
هــا،  VLAN از  پشــتیبانی  جهــت  شــبکه  ســه   و 
ینــه بــرای ایجــاد یــک  Redundancy و QoS بهتریــن گز
ــی در ــه راحت ــه  ب ــند ک ــی باش ــی م ــن ارتباط ــتر ام  بس
ــد. ــل اســتفاده ان ــی قاب ــط هــای نامناســب صنعت  محی
ــه قابلیــت  تنظیــم، مدیریــت و خطایابــی شــبکه از جمل

های این دسته از سوئیچ ها می باشند.
  ســوئیچ هــای قابــل مدیریــت توانایــی اختصــاص رنــج
 مشــخصی از IP  هــا بــه تعــداد زیــادی از تجهیــزات در
 زمــان یکســان را در اختیــار مهندســان قــرار مــی دهنــد.
 از دیگــر قابلیــت هــای ایــن ســوئیچ هــا مــی تــوان بــه
ــر روی ــوئیچ ب ــک س ــات ی ــردن تنظیم ــی ک ــکان کپ  ام
ــن ــا اســتفاده از ای ــرد. ب ــر اشــاره ک  ســوئیچ هــای دیگ
 قابلیــت نــه تنهــا مــدت زمــان الزم بــرای تنظیــم ســوئیچ
 هــا بــه شــدت کاهــش مــی یابــد بلکــه احتمــال بــروز

خطا در تنظیمات نیز به حداقل می رسد.

Managed Switch
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اطالعات بیشتر

 ســوئیچ هــای  Unmanaged در مــواردی کــه نیــازی بــه
 مدیریــت ســوئیچ وجــود نــدارد و صرفــا ارتبــاط در الیــه
  فیزیکــی شــبکه برقــرار اســت کاربــرد دارنــد. ایــن
ــج ــه دلیــل قیمــت مناســب و تحمــل رن  ســوئیچ هــا ب
ــرد و ــت و گ ــر رطوب ــاوم در براب ــترده و مق ــی گس  دمای
ــای ــه ه ــیاری از پروس ــرای بس ــه ب ــن گزین ــار، بهتری  غب
ــن ــند. ای ــی باش ــی م ــای صنعت ــط ه ــی در محی  کنترل
PoE  ســوئیچ هــا مــی تواننــد باپشــتیبانی از  قابلیــت 
 تامیــن تــوان مــورد نیــاز تجهیزاتــی چــون دوربیــن هــا
 و تلفــن هــای IP از طریــق کابــل شــبکه را داشــته

باشند.
 ســوئیچ هــای غیرقابــل مدیریــت ADVANTECH و
 HIRSCHMANN عالوه بــر دارا بــودن کلیــه قابلیــت
ــاهده ــکان مش ــای Unmanaged ،ام ــوئیچ ه ــای س  ه
 اطالعــات پــورت هــا جهــت تشــخیص و حــل خطاهــای

 احتمالی را نیز فراهم می کند.

Unmanaged Switch
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اطالعات بیشتر

 بــا اســتفاده از یــک ســوئیچ Power-over-Ethernet، یــا
 همــان PoE می توانیــد نیــاز تجهیــزات شــبکه بــه بــرق
 و داده را از طریــق یــک کابــل شــبکه بــه طــور همزمــان
ــع ــه منب ــاز ب ــدم نی ــبب ع ــر س ــن ام ــن کنید.ای  تامی
 تغذیــه اصلــی و همچنیــن کاهــش تعــداد کابــل هــا بــه

طور قابل توجهی می گردد.
ــوئیچ ــترده ای از س ــف گس ــت طی ــا صنع ــرکت پتس  ش
 هــایPoE از مــدل هــای ســاده ۵ پــورت PoE تــا

سوئیچ های ۲۵ پورتی +PoE را دارا می باشد.

PoE Switch
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اطالعات بیشتر

 مــودم روتــر هــای  مخابراتــی دســتگاه هایــی هســتند
 کــه بــا اســتفاده از بســترهای ارتباطــی اترنــت و دیتــای
 موبایــل  ۲G/۳G/۴G قابلیــت قرائــت داده هــای انــواع
ــن ــال فرامی ــن ارس ــری و همچنی ــدازه گی ــزات ان  تجیه

جهت کنترل از راه دور مورد استفاده قرار می گیرند.
 از ویژگیهــای مهــم ایــن تجهیــزات مــی تــوان بــه مــوارد

ذیل اشاره کرد :

             پشتیبانی از انواع پورتکل های صنعتی
      سازگار با محیط های سخت و خشن
      دسترسی ایمن و مطمئن به اینترنت

      تعویض سیم کارت بدون باز کردن دستگاه
      دارای قابلیت پیکربندی از طریق محیط وب

      امکان تعيين سطوح دسترسی مختلف
Failover دارای دو سیم کارت با عملکرد      

        امکان بروزرسانی برنامه دستگاه از راه دور
      قابلیت ریست دستگاه از راه دور

مودم روتر صنعتی
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اطالعات بیشتر

 ایــن تجهیــزات بســتر مناســب بــرای ارتباطــات بیســیم
کنــد.از مــی  فراهــم  را  صنعتــی  هــای  محیــط   در 
 مهمتریــن مزایــای اکســس پوینتهــای صنعتــی میتــوان

به موارد ذیل اشاره نمود:
 طراحــی مقــاوم و فشــرده آن هــا کــه بــرای اســتفاده در
ــی ســاخته شــده (IP۶۷/۶۸) قابلیــت ــای صنعت  محیطه
ــراد ، ــانتی گ ــه س ــا ۷۰ درج ــی ۴۰- ت ــج دمائ  کار در رن
 اســتفاده از کانکشــن هــای M۱۲  در اکســس پوینــت هــا
ــر ــرای ه ــد اج ــی توان ــای PoE  م ــورت ه ــود پ  و وج
 پــروژه بــی ســیمی را  در شــرایط ســخت محیطــی

امکان پذیر سازد.
 اســتفاده از سیســتم عامــل قدرتمنــد HiLCOS مجموعــه
ــن ــا باالتری ــایRedundancy  ب ــکل ه ــی از پروت  ای غن
ــن ــی همچنی ــبکه صنعت ــت ش ــان و امنی ــطح اطمین  س
جهتــه همــه  هــای  آنتــن  عظیــم   تنــوع 
دار جهــت  هــای  آنتــن   ،(Omnidirectional) 
ــره (Hemisperical) و ــای نیمک ــن ه  (Directional)،آنت
ــده ــاال، راه حــل ای ــا ســرعت ب ــل هــای ارتباطــی  ب  کاب

 آلی را ارائه می دهد.
 

اکسس پوینت
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اطالعات بیشتر

ــی ــت صنعت ــا کیفی ــیار ب ــد و بس ــه کارآم ــع تغذی  مناب
ــل ــت و قاب ــدار و ثاب ــاژ پای ــواره خروجــی هــای ولت  هم
 اطمینانــی را فراهــم مــی کننــد. بــدون توجــه بــه نــوع
 کاربــری آن هــا اعــم از پــروژه هــای بســیار ســاده و یــا
ــوان از ــی ت ــده م ــیون پیچی ــرل و اتوماس ــتم کنت  سیس

این منابع استفاده کرد.
 ایــن دســته از محصــوالت شــامل انــواع مختلــف منابــع
 تغذیــه ی ســوئیچینگ، انــواع UPS، بافــر مــاژول،
هــای مــاژول  بالعکــس،  و   AC بــه   DC  مبدلهــای 
ــای ــده ه ــع کنن ــیعی از قط ــف وس  Redundancy و طی

مدار الکترونیکی (ECB) می باشد.

منبع تغذیه
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اطالعات بیشتر

HIRSCHMANN کانکتــور هــا و ســوکت هــای صنعتــی 
 ماننــد ســری هــای OCTOPUS و BAT۴۵۰F جهــت
 اتصــال کابــل شــبکه LAN و منبــع تغذیــه بــرای ســوئیچ
ــی ــتاندارد محیط ــه از اس ــیم ک ــی س ــزات ب ــا و تجهی  ه

IP-۶۵/۶۷ برخوردار هستند، مناسب اند.
 ایــن کانکتــور بــرای محیــط هــای صنعتــی ســخت کــه
ــاد ــا بســیار زی ــار در آنه ــرد غب ــزان گ ــاال و می ــت ب  رطوب
ــام ــور هــا بن ــن  کانکت ــی باشــند. ای  اســت، مناســب م
 هــای کانکتــور نظامــی و یــا کانکتــور صنعتــی ضــد آب
 نیــز در صنعــت شــناخته شــده مــی باشــند. آن هــا  قالبــا
 بــه فــرم کانکتــور ۸ پیــن, کانکتــور ۴ پیــن و یــا کانکتــور

۱۲ پین تولید می شوند.

کانکتور صنعتی

https://www.patsaind.com/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/


اطالعات بیشتر

 SFP یــک مــاژول فرســتند نــوری کوچــک اســت کــه بــه
 راحتــی مــی تــوان آن را حمــل کــرد. مــاژول SFP یــک
ــه ســیگنال ــال ب ــده ســیگنال دیجیت ــل کنن ــاژول تبدی  م
 نــوری اســت کــه متناســب بــا نیازهــای صنایــع مختلــف
ــوری در ــر ن ــتر فیب ــروی بس ــا  ب ــال داده ــت انتق  جه

فواصل  مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
Small Form-Factor Pluggable ــارت ــف عب   SFP مخف
تجهیــزات دســته  در  هــا  مــاژول  ایــن    اســت. 
 Transceiver قــرار مــی گیرنــد و عمدتــا بــرای تقویــت
SFP Transceiver .ــوند ــی ش ــرده م ــه کار ب ــیگنال ب س
 هــا امــروزه بیشــتر در شــبکه هــای زیرســاخت و انتقــال
 داده در کارخانجــات و محیطهــای صنعتــی بدلیــل نویــز
 پذیــر بــودن بســترهای ارتباطــی الکتریکــی کاربــرد
ــی  از ــای صنعت ــا و روتره ــوییچ ه ــد. س ــی دارن  فراوان
ــه تجهیزاتــی هســتند کــه از مــاژول SFP اســتفاده  جمل

میکنند.

ترانسیور های صنعتی
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اطالعات بیشتر

ــن ــرد ای ــیو) : عملک ــبکه (پس ــال ش ــر فع ــزات غی  تجهی
 تجهیــزات بــدون نیــاز بــه تــوان الکتریکــی بــرق صــورت
 مــی گیرد.ایــن تجهیــزات عبارتنــد از : انــواع کانکتورهــا و
ــای ــل ه ــچ پن ــواع پ ــال و ان ــا کان ــت ی  اتصــاالت ، داک

صنعتی. پچ کورد و پیگ تیل های صنعتی.
ــژه ــل هــا وی ــن کاب ــژه اتصــال :ای ــگ وی ــای کانفی  کابله
 اتصــال تجهیــزات اکتیــو شــبکه از طریــق پــورت کنســول
 بــه کامپیوتــر جهــت تنظیــم و کانفیــگ آنهــا مــی

باشند.
ــوری ــر ن ــا فیب ــت و ی ــل اترن ــان کاب ــورد هــا هم ــچ ک  پ
 مــی باشــند بــا ایــن تفــاوت کــه طــول آنهــا کوتــاه شــده

و روی هر دو سر آن یک سوکت قرار گرفته است.
ــر مــی باشــد ــوری تکــه کوتاهــی از فیب ــر ن  پیگتیــل فیب
 کــه فیبــر پــس از ورود بــه پــچ پنــل بــه آن فیــوژن مــی

شود.
 پــچ پنــل : قطعــه ای مســتطیل شــکل کــه داخــل رک و
 یــا روی ریــل قــرار مــی گیــرد و محــل جمــع آوری کابــل

 ها  است.
ــواع آنتــن هــای وایرلــس (بیســیم) :در مــواردی کــه  ان
ــس دچــار افــت ســیگنال و کاهــش  شــبکه هــای وایرل
امــواج بیــن  افزایــش فاصلــه  بــه دلیــل   ســرعت 
 فرســتنده و گیرنــده مــی شــود، از آنتــن وایرلــس بــرای

حل این مشکل استفاده می شود.

سایر تجهیزات جانبی شبکه
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اطالعات بیشتر

ــبکه ــت ش ــرای امنی ــروری ب ــزاری ض ــا اب ــروال ه  فای
 هســتند کــه بــرای محافظــت از دارایــی هــای شــرکتها و
ــرات ــه ج ــد. و ب ــده ان ــد ش ــی  تولی ــات صنعت  کارخانج
 میتــوان گفــت  کــه هیــچ تجــارت و صنعتــی در دنیــا از
ــدات عمــدی و چــه ــه در امــان نیســت. چــه تهدی  حمل
ــنل ــت پرس ــه دس ــد ب ــی توانن ــدات م ــی، تهدی  اتفاق
ــا هکرهــای خارجــی باشــند. در هــر صــورت، ــی ی  داخل
 یــک شــبکه محافظــت نشــده مــی توانــد شــرکتها را در

معرض خطر قرار دهد.
ــی ــی از ویژگ ــای صنعت ــا و روتره ــوئیچ ه ــه س ــا اینک  ب
ــرای ــی ب ــتند  ول ــوردار هس ــادی برخ ــی زی ــای امنیت  ه
 کنتــرل ارتبــاط بیــن دســتگاه هــا و برقــراری ارتبــاط امــن
 در کل شــبکه بــه  فایــروال هــای صنعتــی نیازمنــد

هستیم.
 از ایــن رو کمپانــی آلمانــی HIRSCHMANN کــه یکــی از
 بزرگتریــن و معتبرتریــن تولیــد کننــدگان تجهیــزات
ــزات ــد تجهی ــی باش ــا م ــی در دنی ــای صنعت ــبکه  ه  ش
 متعــددی را بــرای برقــراری یــک شــبکه امــن و مطمئــن

به بازار عرضه کرده است.

فایروال صنعتی

https://www.patsaind.com/industrial-firewall/


اطالعات بیشتر

ــی، ــبکه ی صنعت ــدن ش ــر ش ــده ت ــر و پیچی ــا بزرگت   ب
ــز ــر آن نی ــارت ب ــد و نظ ــرداری کارآم ــه ب ــت نقش  اهمی
 افزایــش مــی یابــد. هــای ویــژن (HiVision) کــه یکــی
 از محصــوالت صنعتــی شــرکت Hirschmann اســت بــه
 طــور ایمــن و خــودکار دســتگاه های شــبکه را شناســایی
ــر ــارت ب ــدی و نظ ــکان پیکربن ــما ام ــه ش ــد و ب  می کن
 ایــن دســتگاه هــا از جملــه دســتگاه های دارای قابلیــت

 SNMP از سازنده های مختلف را خواهد داد.
ــت ــبکه و مدیری ــه از ش ــه جانب ــت هم ــه حفاظ  نتیج
ــرد ــب عملک ــه موج ــت، ک ــاال اس ــت ب ــا کیفی ــبکه ب  ش
 کارآمدتــر تیــم هــای مهندســی خواهــد شــد. ایــن نــرم
 افــزار یکــی از بهتریــن و معتبرتریــن نــرم افزارهــای
 مانیتورینــگ شــبکه هــای صنعتــی مــی باشــد و قابلیــت

تنظیمات تجهیزات شبکه را بصورت یکپارچه دارد.

نرم افزارهای شبکه
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نفت، گاز و پتروشیمی

حمل و نقل
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اطالعات بیشتر

 همانطــور کــه اطالع داریــد محیطهــای پســتهای فشــار
ــا نویزهــای ــرق محیطهایــی هســتند کــه در آنه  قــوی ب
ــه اســتفاده از  الکترومغناطیســی شــدیدی وجــود دارد ک
 هــر تجهیــزی در ایــن پســتها امــکان پذیــر نمــی باشــد
 و از طرفــی بدلیــل اینکــه پســتهای فشــار قــوی بــرق در
 مناطــق جغرافیایــی مختلفــی ماننــد مناطــق کوهســتانی،
 مناطــق کویــری و مناطــق مرطــوب قــرار گرفتــه انــد لــذا
ــزات مــی بایســت نســبت رنــج دمایــی وســیع و  تجهی

رطوبت  مقاوم باشند.
IEEE-۱۶۱۳ و IEC-۶۱۸۵۰-۳ پشتیبانی از استانداردهای

 امــکان داشــتن پــورت هــای اترنــت و فیبــر نــوری  بــه
تعداد دلخواه

 برقراری ارتباط صنعتی ایمن در شبکه
مدیریت و مانیتورینگ شبکه در اتاق کنترل.

.RMON ,SNAP پشتیبانی از پروتکلهای اعالم خطا

برق
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اطالعات بیشتر

  ارتبــاط بیــن ســطوح مختلــف در یــک فرآینــد از
 باالتریــن اولویــت در یــک پروســه تولیــد در پتروشــیمی
ــی ــزات ارتباط ــه تجهی ــن کلی ــد بنابرای ــی آی ــمار م  بش
 نظیــر ســوئیچ هــا، روترهــا و مبــدل هــا مــی بایســت
ــت از ــن صنع ــتانداردهای الزم در ای ــت اس ــن رعای  ضم

ویژگی های کارکرد صنعتی نیز برخوردار باشند.

.Ethernet IP و Profinet پشتیبانی از پروتکلهای
 قابلیــت اســتفاده از افزونگــی و Redundancy در بســتر

های مهم ارتباطی.
MRP: Media Redundancy Protocol

PRP: Parallel Redundancy Protocol 
 دارای اســتاندارد Zone ۲ ،ATEX ۱۰۰a جهت اســتفاده در

. GL و همچنین استاندارد Hazardous محیطهای
ــاال جهــت ممانعــت از دسترســی غیــر  تأمیــن امنیــت ب

مجاز به بخشهای حساس و امنیتی شبکه.

نفت، گاز و پتروشیمی
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,  EN-۴۵۵۴۵-Rail  ,  EN-۵۰۱۵۵ اســتاندارد   دارای 
.Track-Side , RAIL , Onboard EN-۵۰۱۲۱-۴

 اســتفاده از کانکتورهــای صنعتــی بــا IP بــاال در اتصــاالت
.M۱۲ ,M۶

ــاال جهــت ممانعــت از دسترســی غیــر  تأمیــن امنیــت ب
مجاز به بخشهای حساس و امنیتی شبکه.

 قابلیــت کارکــرد در محیطهــای ســخت صنعتــی IP۶۷ و
.(-۴۰ ºC ~ ۸۰ ºC) کارکرد در دمای

 ایجــاد بســترهای مطمئــن شــبکه در مســافتهای طوالنــی
از طریق فیبر نوری و سیستم های بدون سیم.

حمل و نقل
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 صنایــع فلــزی، یــک صنعــت فرآینــدی در مقیــاس بــزرگ
 و پیچیــده اســت و نقــش مهمــی در اقتصــاد ایــران ایفــا
ــط ــاک و محی ــد. بســیاری از فرآیندهــای خطرن ــی کن  م
 هــای خشــن در هــر مرحلــه از تولیــد وجــود دارد. تقاضــا
ــزی ــع فل ــازی در صنای ــیون و هوشمندس ــرای اتوماس  ب
 بســیار بــاال اســت. ولــی صنایــع فلــزی محیــط ســختی
ــه ــتند. ب ــی هس ــیم صنعت ــی س ــای ب ــبکه ه ــرای ش  ب
ــزی، ــع فل ــای صنای ــه ه ــده کارخان ــط پیچی ــل محی  دلی
ــه ــوار و پرهزین ــز دش ــیمی نی ــای س ــبکه ه ــتقرار ش  اس
ــاال ــار ب ــرد و غب ــط گ ــوالدی و محی ــاختار ف ــت. س  اس
ــی ســیم، ــف جــدی ســیگنال ب ــه تضعی ــب منجــر ب  اغل
 صحنــه هــای تداخــل الکترومغناطیســی قــوی و مشــکل
 پوشــش شــبکه بــاال مــی شــود. امــا پتســاصنعت
ــن ــرای ای ــی را ب ــزات شــبکه هــای صنعت ــن تجهی  بهتری
 شــرایط دشــوار از معتبرتریــن برندهــای جهانــی تامیــن

می کند.

صنایع فلزی
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 راه حــل هــای انعطــاف پذیــر بــا حداکثــر قابلیــت
اطمینان در سالن های مونتاژ.

ــای ــان ه ــه الم ــی ب ــزان دسترس ــر می ــکان حداکث  ام
خطوط تولید بدنه خودرو.

 ارائــه راه حــل هــای دقیــق جهــت ســیم بنــدی و
 مدیریت شبکه در سالن های رنگ.

جهــت  cUL۵۰۸/cUL۶۱۰۱۰-۱/-۲-۲۰۱ اســتاندارد   دارای 
استفاده در محیطهای صنعتی پر از نویز.

 ارتقــاء کیفیــت بــاال بــا حداکثــر درجــه اطمینــان بخشــی
 و قابلیت دسترسی در خط تولید موتور و گیربکس.

خودروسازی
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اطالعات بیشتر

ــده انحصــاری ــوان نماین ــه عن ــت ب  شــرکت پتســا صنع
 کمپانــی هــای Advantech و WAGO، قابلیــت تامیــن و
ــای ــواع RTU ه ــتیبانی از ان ــی و پش ــات فن ــه خدم  ارائ

صنعتی در حوزه پروژه های تله متری را دارد.
ــه ــای تل ــکل ه ــتیبانی از پروت ــا پش ــا ب ــن RTU ه  ای
 متــری ماننــد OPC UA ,DNP۳ ,IEC۱۰۴ بــرای کلیــه
ــات ــال از راه دور اطالع ــری و انتق ــه مت ــای تل ــروژه ه  پ
 گزینــه بســیار مناســبی هســتند. همچنیــن بــا توجــه بــه
ــعه ورودی ــکان توس ــا ام ــن RTU ه ــودن ای ــاژوالر ب  م
ــیار ــداد بس ــا تع ــال ب ــوگ و دیجیت ــای آنال ــی ه  خروج

 زیاد هم وجود دارد.
 عالوه بــر پروتــکل هــای تلــه متــری، بــا توجــه بــه مجهــز
ــیم ــاط بیس ــترهای ارتب ــه بس ــا ب ــن RTU ه ــودن ای  ب
 ماننــد وای فــای یــا ســلوالر امــکان انتقــال اطالعــات بــه
 صــورت بیســیم و در فواصــل بســیار طوالنــی هــم فراهــم

شده است.
ــده ــب ش ــتانداردهای کس ــه اس ــه ب ــا توج ــی ب  از طرف
 بیــن المللــی در خصــوص دمــای کاری، ایــن محصــوالت

می توانند در رنج گسترده دمای محیطی کار کنند.
 قیمــت مناســب و بــه صرفــه و کامال رقابتــی ایــن
ــه هــای انتخــاب RTU هــای ــر مولف  محصــوالت از دیگ

مذکور است.

RTU

https://www.patsaind.com/rtu/


اطالعات بیشتر

 کمپانــی تایوانــی ADVANTECH یکــی از پیشــگامان
ــان ــوت I/O در جه ــای ریم ــاژول ه ــعه م ــد و توس  تولی

است.
ــای ــکل ه ــاس پروت ــر اس ــا ب ــاژول ه ــن م ــد ای  تولی
ــم ــی از مه ــف یک ــی مختل ــترهای ارتباط ــی و بس ارتباط

 ترین مزیت های این محصوالت می باشد.
ــاس ــاس RTU مدب ــای مدب ــکل ه ــتیبانی از پروت   پش
 TCP و همچنیــن بســترهای ارتباطــی ســریال RS۴۸۵ و
 اترنــت از مهمتریــن ویژگــی هــای ارتباطــی ایــن مــاژول

ها می باشد.
ــواع ــد ان ــی توانن ــوالت م ــن محص ــر ای ــرف دیگ  از ط
را دیجیتــال  و  آنالــوگ  هــای  خروجــی  یــا   ورودی 
ــش ــکان پوش ــود ام ــه خ ــه نوب ــه ب ــد ک ــتیبانی کنن  پش
 کلیــه ورودی خروجــی هــای یــک پــروژه را فراهــم مــی

سازند.

Remote I/O

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

ــی ــده کمپان ــوان نماین ــه عن ــت ب ــا صنع ــرکت پتس  ش
ــه ــی WAGO ارائ ــی ADVANTECH و آلمان ــای تایوان  ه
 کننــده انــواع PLC هــا و کنترلــر هــای هوشــمند صنعتــی

می باشد.
 طیــف گســترده ایــن کنترلــر هــا بــه نحــوی اســت کــه
ــی را ــاط صنعت ــای ارتب ــکل ه ــه پروت ــد کلی ــی توانن  م

پوشش دهند.
ــد در ــا می توانن ــن PLC ه ــی، ای ــاختار فیزیک ــر س  از نظ
 دمــای کاری گســترده و شــرایط محیطــی نامناســب هــم

به خوبی کار کنند.
ــاژوالر ــت و م ــای کامپک ــدی، PLC ه ــته بن ــر دس   از نظ

انواع مختلف این محصوالت را تشکیل می دهند.
 در خصــوص PLC هــای مــاژوالر امــکان اتصــال تعــداد
ــال ــوگ و دیجیت ــی آنال ــا خروج ــادی کارت ورودی ی  زی

وجود دارد.

PLC and controller

https://www.patsaind.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%da%a9%d9%88%d9%be%d9%84%d8%b1-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


اطالعات بیشتر

تایوانــی کمپانــی  در  بــرداری  داده  هــای   سیســتم 
ــه دو دســته  ADVANTECH از نظــر ســاختار فیزیکــی ب
USB هــای  مــاژول  و   PCI/PCIe هــای  کارت   کلــی 

تقسیم بندی می شوند.
۵۰۰ MS/s ســرعت داده بــرداری بســیار بــاال تــا حــدود 
 (مگاســمپل بــر ثانیــه) و رزولوشــن بســیار بــاال تــا حــدود
ــای ــن کارت ه ــاخصه های ای ــن ش ــت از مهم تری  ۲۴بی

داده برداری می باشد.
ــاختار ــا س ــود ب ــه خ ــه نوب ــم ب ــای USB ه ــاژول ه  م
 بســیار ســاده ای کــه دارنــد باعــث تســهیل فرآینــد داده

برداری می گردند.
 بــه گونــه ای کــه یــک مــاژول USB بــه هیــچ عنــوان بــه
 منبــع تغذیــه و یــا ترمینال هــای جانبــی نیــازی نــدارد و
 بــه ســادگی بــا وصــل شــدن بــه پــورت USB لــپ تــاپ

می تواند فرآیند داده برداری را شروع نماید.

DAQ SYSTEMS

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

 کمپانــی آلمانــی WAGO ارائــه کننــده انــواع کانکتــور هــا
و ترمینال های صنعتی می باشد.

 کیفیــت مثــال زدنــی محصــوالت آلمانــی هــم بــه لحــاظ
ــه ای ــه گون  ســاختار و هــم از نظــر اتصــال الکتریکــی ب
ــع در ــان صنای ــیاری از صاحب ــت بس ــه رضای ــت ک  اس
جملــه از  اســت.  نمــوده  جلــب  را  جهــان   سراســر 
 مهمتریــن صنایــع شــناخته شــده در جهــان کــه از ایــن
 محصــوالت اســتفاده مــی کننــد مــی تــوان بــه صنعــت

ریلی اشاره نمود.
WAGO ــای ــور ه ــا و کانکت ــال ه ــری ترمین ــاختار فن  س
 گزینــه بســیار مناســبی بــرای اســتفاده در صنعــت ریلــی
 کــه ارتعاشــات فراوانــی در آن هــا وجــود دارد مــی

باشد.
ــای ــیم ه ــایز س ــی WAGO از س ــای کمپان ــور ه   کانکت
ــع را ــر مرب ــا ۹۵ میلیمت ــع ت ــر مرب ــف  ۰/۲ میلیمت  مختل

پوشش می دهند.

Connectors & Terminals
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اطالعات بیشتر

ــطه ــواع واس ــده ان ــه کنن ــی WAGO ارائ ــی آلمان  کمپان
 هــای الکتریکــی جهــت اســتفاده درصنایــع مختلــف مــی

باشد.
  نامگــذاری طیــف وســیعی از محصــوالت بــه نــام
 واســطه هــای الکتریکــی بــه تنهایــی مــی توانــد
ــه ــی باشــد. از جمل ــده محصــوالت متنوع  پوشــش دهن
تغذیــه منابــع  بــه  تــوان  مــی  محصــوالت   ایــن 
ــیگنال، ــای س ــده ه ــت کنن ــواع تقوی ــوئیچینگ، ان  س
ــای ــدل ه ــواع مب ــی و ان ــای صنعت ــور ه ــواع ایزوالت  ان

جریان به ولتاژ و برعکس اشاره نمود.
 منابــع تغذیــه ســوئیچینگ بــا جریــان هــای مختلــف از
 یــک آمپــر تــا ۵۰ آمپــر و بــه صــورت تــک فــاز و ســه فــاز

ارائه می شوند.
 تقویــت کننــده هــای ســیگنال و تصحیــح کننــده هــای
 ســیگنال بــرای تغييــرات و تبدیــل ســیگنال هــای
 مختلــف ولتــاژ از میلــی ولــت بــه ولــت و از میلــی آمپــر

به آمپر و برعکس استفاده می شوند.

Electrical Interfaces
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اطالعات بیشتر

ــان بســیاری از ــزون ارتباطــات در جه ــا توســعه روز اف  ب
ــعه ــت و توس ــات اینترن ــر ارتباط ــی ب ــوالت مبتن  محص

اینترنت اشیا طراحی و تولید می گردند.
 در ایــن راســتا کمپانــی ADVANTECH کــه یکــی از
 پیشــگامان توســعه محصــوالت IIoT میباشــد طراحــی و
ــواع ــرداری IIoT ان ــای داده ب ــاژول ه ــواع م ــد ان  تولی
 گیــت وی هــای IIoT و همچنیــن طراحــی و تولیــد نــرم
 افــزار و پلتفــرم جامــع IIoT را در دســتور کار خــود قــرار
 داده اســت. مهمتریــن پروتــکل هایــی کــه در ایــن
 محصــوالت مــورد پشــتیبانی قــرار مــی گیرنــد عبارتنــد از
 پروتــکل MQTT، پروتــکل NBIOT، پروتــکل LORA و

دیگر پروتکل های بین المللی.
 از نظــر ســخت افــزاری هــم ایــن محصــوالت بــه گونــه
 ای طراحــی شــده انــد کــه بتواننــد در مراکــز دور افتــاده

و بدون اتصال سیمی مورد استفاده قرار بگیرند.
ــیم ــوالت از س ــن محص ــی از ای ــه برخ ــوان نمون ــه عن   ب
ــور ــه ط ــد ب ــی توانن ــه م ــد ک ــی کنن ــتیبانی م  کارت پش

مستقیم اطالعات را به فضای ابری ارسال کنند.

IIoT Products
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اطالعات بیشتر

 شــرکت پتســا صنعــت بــا در اختیــار داشــتن نمایندگــی
 کمپانــی تایوانــی ADVANTECH و کمپانــی آلمانــی
 WAGO، امــکان ارائــه نــرم افــزار هــای اســکادا و کنتــرل

مانیتورینگ را دارد.
ــام ــا ن ــزار ADVANTECH ب ــرم اف ــتا ن ــن راس  در همی
 WEBACCESS یکــی از نــرم افزارهــای موفــق مبتنــی بــر
ــت ــه قابلی ــد ک ــی باش ــکادا م ــای اس ــروژه ه  وب در پ
ــن ــگ را دارد. همچنی ــت ت ــی نهای ــداد ب ــش تع  پوش
 ویژگــی هایــی ماننــد ترنــد، آالرم و ریپــورت هــای دوره
ــی ــزار م ــرم اف ــن ن ــای ای ــخصه ه ــن مش  ای از مهمتری

 باشد.
 پشــتیبانی از انــواع پروتکل هــای ارتبــاط صنعتــی و
ــی ــر ویژگ ــری از دیگ ــه مت ــای تل ــکل ه ــور پروت  همینط
ــا ــاط ب ــکان ارتب ــه ام ــت ک ــزار اس ــرم اف ــن ن ــای ای  ه
ــی ــم م ــف را فراه ــای مختل ــا از برنده ــواع PLC ه  ان

سازد.
ــد ــه نویســی مانن ــج برنام ــان هــای رای  پشــتیبانی از زب
 FBD ، Ladder ، ... از مهمتریــن مولفــه هــای ایــن نــرم
ــبیه ــی و ش ــکان طراح ــن ام ــد همچنی ــی باش ــزار م  اف
ــای ــدی ه ــتفاده از توانمن ــا اس ــد ب ــک فرآین ــازی ی  س

گرافیکی نرم افزار بسیار ساده می نماید.

SCADA Software
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اطالعات بیشتر

 درایــو هــای صنعتــی کمپانــی اتریشــی B&R بــا قابلیــت
 کنتــرل دور ســروو موتــور هــا بــا ســرعت پــردازش بســیار

باال ارائه می شوند.
  ســایکل تایــم در یــک درایــو ســروو موتــور B&R کمتــر از
 ۴۰۰ میکــرو ثانیــه مــی باشــد کــه بــه نوبــه خــود منجــر
 بــه کاهــش زمــان لــوپ کنترلــی تــا ۵۰ میلــی ثانیــه مــی

گردد.
 ایــن موضــوع باعــث می شــود فرآیندهــای صنعتــی بــا

دقت و سرعت بسیار باالیی به انجام برسند.
ــال ــه کانفرم ــا الی ــی B&R ب ــی کمپان ــای صنعت  درایوه
ــث ــود باع ــه خ ــه نوب ــه ب ــوند ک ــه می ش ــگ ارائ  کوتین
ــی را ــخت محیط ــرایط س ــل ش ــت تحم ــود قابلی  می ش

داشته باشد.
 از جملــه شــرایط ســخت محیطــی مــی تــوان بــه نفــوذ

گرد و غبار و بخارها و رطوبت محیط اشاره کرد.
B&R قابلیــت مــاژوالر بــودن ســروو درایــو هــای کمپانــی 
 بــا نــام اختصــاری ACOPOS ، ایــن امــکان را مــی دهــد
ــدد و ــای متع ــی ه ــا و خروج ــداد ورودی ه ــه از تع  ک
 کارت هــای ارتباطــی در حــوزه شــبکه صنعتــی اســتفاده

شود.

Industrial drives
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اطالعات بیشتر

ــی (Motion control) در ــرل حرکت ــای کنت ــتم ه  سیس
هــای  form  factor بــه   ADVANTECH  کمپانــی 

مختلفی طراحی و تولید می گردند.
ــه صــورت ــرل حرکتــی ADVANTECH ب  کارت هــای کنت
بــا کارت هــا  ایــن  می شــوند.  طراحــی   PCI/PCIe 
 قابلیــت پشــتیبانی از DSP باعــث تقســیم وظایــف
ــن ــوند و بنابرای ــی ش ــر م ــن کارت و کامپیوت ــی بی  کنترل
ــه انجــام ــا ســرعت بســیار بیشــتری ب ــرل ب ــد کنت  فراین
ــر ایــن، ایــن کارت هــا تــا ۸ محــور  مــی رســد. عالوه ب
ــرل ــت کنت ــد. قابلی ــتیبانی میکنن ــی را پش ــرل حرکت  کنت
ــرای ــتند و ب ــور را دارا هس ــتپ موت ــور و اس ــروو موت  س
 پــروژه هایــی کــه کنتــرل اینترپولیشــن، همــگام ســازی
ــاز ــرعت نی ــر پرس ــی و تریگ ــگ دائم ــا، کانتورین  محوره

باشد مورد استفاده قرار می گیرند.
ــی ــا کارای ــری از DSP و FPGA ب ــا بهره گی ــن ب  همچنی
 بــاال، بــه محاســبه مســیر حرکــت، کنتــرل زمــان بنــدی و
ــرل ورودی ــف، و کنت ــای مختل ــازی محوره ــگام س  هم
ماننــد عملکردهایــی  ارائــه  بــرای  هــا   خروجــی 
Interpolation محــور،    ۶ تــا   Interpolation خطــی 

دایره ای دو محور و ... می پردازند.

Motion control systems
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اطالعات بیشتر

ــزاری ــرم اف ــکل ن ــی ، پروت ــق اســتانداردهای جهان  مطاب
DNP۳ مــورد اســتفاده در سیســتمهای تلــه متــری بایــد 

یا IEC-۶۰۸۷۰-۵-۱۰۱ / ۱۰۳ / ۱۰۴ باشد.
ــران ، ــپاچینگ گاز ای ــده در دیس ــتفاده ش ــکل اس    پروت
 IEC-۶۰۸۷۰-۵-۱۰۴ مــی باشــد ولــی مطابــق نیــاز شــرکت
مـتـــری تلـــه  سیســتم  بــرای   ، ایــران  گاز   ملــی 
ایــن بــر  عالوه   ،  CNG  ,  TBS  ,  CGS  ایســتگاههای 
ــق OPC-UA و ــات از طری ــال اطالع ــه انتق ــکل ، ب  پروت
Telecontrol ــوالت ــد . محصـ ــی باش ــاز م ــز نی  SQL نی
 کمپانی WAGO دارای Certificate معتبـــر بيـــن المللـی
 IEC-۶۰۸۷۰-۵-۱۰۴ از DNV.GL بـوده و OPC-UA و SQL را
 نیــز پشــتیبانی می کند . راه حـــل شـــرکت پتســاصنعت
 بــرای اســکادا ، نــرم افــزار ClearSCADA محصــول

شرکت اشنایدر الکتریک می باشد .

صنعت گاز

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

ــرزش هــر دو بــه ــر ل  رســانایی عالــی و مقاومــت در براب
ــل ــدار و قاب ــی پای ــال الکتریک ــرای اتص ــدازه ب ــک ان  ی
ــت ــی اهمی ــیون صنعت ــبکه اتوماس ــک ش ــاد در ی  اعتم
قابلیــت و  عمــر طوالنــی  از ســویی طــول   دارنــد. 
ــمند را ــی ارزش ــم مزیت ــزات WAGO ه ــان تجهی  اطمین

برای اپراتورهای کارخانه به ارمغان می آورد.
  WAGO متعهــد بــه ارائــه طیــف گســترده ای از راه حــل
ــواد ــرآوری م ــت ف ــای صنع ــه نیازه ــت ک ــی اس  های

غذایی را برآورده می کند و از آن فراتر هم می رود.
ــاوری ــه فن ــز ب ــاز مجه ــی از دیرب ــن کمپان ــزات ای  تجهی
ــود را در ــری  CAGE CLAMP ارزش خ ــار فن ــال فش  اتص
ــن ــد. ای ــرده ان ــت ک  ســخت ترین شــرایط محیطــی ثاب
ــط  هــای ســخت ــر محی ــه آســانی در براب  محصــوالت ب
ــدون ــًا ب ــن و واقع ــاالت ایم ــد و اتص ــت می کنن  مقاوم
ــد. در ــاد می کنن ــای دوره ای را ایج ــی ه ــه بررس ــاز ب  نی
 کارخانجــات مــواد غذایــی محیــط هــای اشــتعال پذیــر
ــا ــا آن ه ــی ب ــا بخوب ــوالت م ــه محص ــد ک ــود دارن  وج

مطابقت دارند.

صنایع غذایی
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اطالعات بیشتر

ــتمی ــه سیس ــاختمان (BMS) ب ــت س ــتم مدیری  سیس
ــاختمانی ــه س ــک مجموع ــه در ی ــود ک ــی ش  اطالق م
 نصــب شــده و از طریــق اجــزای خــود ، کنتــرل قســمت
ــای ــی ه ــش خروج ــاختمان و نمای ــف س ــای مختل  ه
ــد. سیســتم ــر میکن ــکان پذی ــر ام ــرای کارب  مناســب را ب
ــده ــد دربرگیرن ــی توان ــت هوشــمند ســاختمان م  مدیری
  ســرویس هــای مکانیکــی ، الکتریکــی و حفاظتــی نظیــر
 مــوارد زیــر باشــد :  سیســتم روشــنایی - سیســتم هــای
 ایمنــی - سیســتم اعالم و اطفــای حریــق - کنتــرل ورود و

خروج - کنترل توزیع برق و ...
PLC بــا ارائــه WAGO در همیــن راســتا کمپانــی آلمانــی 
ــاف ــت انعط ــا قابلی ــای BMS ب ــص کاربرده ــای مخت  ه
 پذیــری بــاال در برنامــه نویســی و تنــوع بســیار زیــاد در
 انــواع مــاژول هــای ورودی / خروجــی ، و داشــتن
،Lonworks ،KNX نظیــر BMS پروتکلهــای اســتاندارد 
 BACnet ،enocean و DALI تمــام نیازهــای یــک پــروژه

BMS را برآورده می کند .

هوشمند سازی ساختمان
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اطالعات بیشتر

شــرکت  eXTReme ســری  هــای   RTU و   کنترلرهــا 
 WAGO راه حلــی مناســب بــرای صنعــت بــرق از جملــه
 اتوماســیون پســت هــای بــرق و کلیدهــای هوایــی مــی

باشند.

مزایای استفاده از این محصوالت :

سیستم ماژوالر
پشتیبانی از رنج وسیعی از قطعات

 طراحــی فشــرده ( تــا ۶۱ کانــال در دوازده میلیمتــر )
CAGE CLAMP تکنولوژی ارتباطی

هزینه مناسب و مصرف انرژی پایین
کاهش هزینه تعمیر و نگهداری

سرمایه گذاری مطمئن
بیشترین بهره وری

برق و انرژی
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اطالعات بیشتر

و شــیمیایی  صنایــع  هــای  ســایت  از  بســیاری   در 
انفجــار احتمــال  و  گاز  بعلــت وجــود   ،  پتروشــیمی 
 بایســتی از سیســتم هــای کنتــرل ضــد انفجــار اســتفاده
ــی ــیون کمپان ــوالت اتوماس ــری از محص ــک س ــرد . ی  ک
ــر ی ــه دارای بر ــند ک ــی باش ــای Exia م  WAGO ، ماژوله
ــرای نصــب در Zone-۲ و اتصــال ــب بـ ــی مناسـ  داخلـ
Zone-۱ یــا Zone-۰ مســتقیم ســیگنال هــای موجــود در  
ــه ــدی موجـــب صرف ــن پیکربن ــه آن هــا هســتند . ای  ب
 جویی در هزینـــه هـــای نصـــب و راه اندازی و فضاهـای
Safety Related با ارزش مـــی شـــود . از مــاژول هـــای 
ــر ــرای باالت ــوان ب ــز میت ــی TuV نی ــه ایمن  دارای تائیدی

بردن ضریب ایمنی استفاده نمود .

صنایع پتروشیمی

https://www.patsaind.com/


اطالعات بیشتر

ــی از ــوان یک ــه عن ــاز ب ــان از دیرب ــی WAGO آلم  کمپان
 تامیــن کننــدگان تجهیــزات در حــوزه سیســتم کنتــرل در
 صنعــت ریلــی شــناخته شــده اســت. ارائــه انــواع
ــل ــت تحم ــا قابلی ــری ب ــای فن ــور ه ــا و کانکت  ترمیناله
 ارتعاشــات محیطــی یکــی از مهم تریــن مزیت هــای

تجهیزات پسیو کمپانی WAGO آلمان می باشد.
ــیون ــوالت اتوماس ــه محص ــکا ب ــا ات ــر ب ــوی دیگ   از س
انــواع بــاس  صنعتــی و تجهیــزات کنترلــی ماننــد 
ــای ــه غن ــکا ب ــا ات ــی و ب ــر هــای صنعت  کوپلرهــا و کنترل
 کافــی در زمینــه انــواع کارت هــای ورودی/خروجــی
 آنالــوگ و دیجیتــال امــکان جمــع آوری اطالعــات از
 سنســور هــا و انتقــال فرامیــن کنترلــی بــه اکچویتــور هــا

به راحتی میسر شده است.
هــای پروتــکل  و  اســتانداردها  مهمتریــن  جملــه   از 
 صنعــت ریلــی کــه محصــوالت WAGO از آن پشــتیبانی

/ EN ۵۰۱۲۱-۵ / DIN EN ۵۰۱۲۱-۴ :می کنند عبارتند از 
DIN EN ۵۰۱۵۵ / EN ۴۵۵۴۵ 

صنایع ریلی
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اطالعات بیشتر

 خدمــات پتســا صنعــت در زمینــه تلــه متری/اســکادا از
ــا ــه ت ــنجی گرفت ــکان س ــادی و ام ــات بنی ــاز مطالع  ف
 نصــب، راه انــدازی و تحویــل سیســتم را شــامل میشــود.

خدمات این واحد به طور خالصه عبارتند از :

 مشاوره ، تامین و طراحی سیستم های تله متری
ــات در ــع آوری اطالع ــی جم ــای تخصص ــه راه کاره  ارائ

شبکه های توزیع آب شهری
ارائه راه کارهای مدیریت مصرف انرژی

ارائه راه کارهای مخابراتی جهت انتقال اطالعات
 ســایت ســرویس شــامل نظــارت بــر نصــب، راه انــدازی

و اجرای پروژه
بازرسی و نوسازی سیستم کنترل و ابزاردقیق

مطالعات بنیادی و امکان سنجی
ارائه خدمات آموزشی

راه کارهای تله متری
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کامپیوتر صنعتی

مودم صنعتی

پاورمیتر صنعتی

تولید داخل



 تولیـــد باکیفیـــت انـــواع کامپیوترهای صنعتی در داخل
 کشـــور باعـــث خواهــد شـــد تــا صنعتگـــران داخلــی با
 اطمینـــان از امنیت سایبری محصـــوالت تولیـــد داخـــل
ــا کیفیــت ــد محصــول ب ــده خری ــر از عه ــا قیمــت بهت  ب
 برآینـــد. در گذشـــته عـــدم امـــکان تولیـــد محصـوالت
 مرغـوب باعـث میشـد تـا محصـوالت خارجـی، زیباتـر و
 مســـتحکمتر بـــه نظـر آینـد. بـــا شناســـایی ایـن نقطه
 ضعـــف و تامیـــن ایــن زیرســـاخت مهــم و تاثیرگـــذار
 توســـط متخصصـــان پتساصنعت ، مشتریان داخلـی بـا
 دسترســـی مناسـب و قیمت رقابتـــی میتوانند محصـول
ــا ــت بـ ــم در رقابـ ــد و هـ ــه کننـ ــی تهی ــت عالـ  باکیفی
 محصـــول خارجـــی از مزیتهـــای بیشـــتری برخـــوردار
 شـــوند. در دوران تحریمهـــای ناجوانمردانـــه کشـورهای
ــر ــت عالوه ب ــا صنع ــرکت پتس ــکا، شـ ــی و آمری  غربـ
 اشـــتغالزایی و تولید محصـــول بـــا کیفیـــت مورد نیـــاز
 بـــازار در داخل کشـــور، موفق شـده اســـت بر توانمنـدی
 صنعتگــران داخلــی در بســـیاری از زمینه هـــای صنعـــت
 کشـــورمان بیفزایـــد و از واردات بــی رویــه ی محصـــول
 نهایـــی نیــز بکاهـــد کــه ارزش افـــزوده ایـــن کار قابــل

 محاسـبه و ارزشگذاری نیسـت.

اطالعات بیشتر

کامپیوتر صنعتی

https://www.patsaind.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
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مودم صنعتی

https://www.patsaind.com/pr300/


ــا ــت ب ــا صنع ــى پتس ــاز صنعت ــه ف ــای  س  پاورمیتره
ــر ــب و کار در اکث ــکان نص ــى دى و ام ــگر ال س  نمایش
ــی ــب م ــیار مناس ــت بس ــى و قیم ــاى صنعت ــط ه  محی
 باشــند. از جملــه ویژگــی هــای ایــن پاورمیتــر هــا

 عبارتند از :
 قابلیــت انــدازه گیــرى مقادیــر تــوان اکتیــو و رى اکتیــو
ــرژى ــاز ، ان ــان ســه ف ــوان کل ، جری ــاز و ت ــراى هــر ف  ب
 اکتیــو و رى اکتیــو، فرکانــس شــبکه و انتقــال اطالعــات و
طریــق از   SCADA و   URT سیســتمهاى  بــا   ارتبــاط 

 امکانات زیر:
پورت RS۴۸۵ و شبکه مدباس

 چهــار کانــال آنالــوگ خروجــى ۴ تــا ۲۰ میلــى آمپــر یــا ۰
تا ۲۰ میلى آمپر

دو و   Relay  No  Relay دیجیتــال  خروجــى   چهــار 
Open collector Optocouplerخروجى پالس 

Passiveچھار ورودی دیجیتال 

اطالعات بیشتر

پاورمیتر صنعتی

https://www.patsaind.com/
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تامین
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اجرای
پروژه ها



خدمات فنی مهندسی

https://www.patsaind.com/


  شــرکت پتســا صنعــت در  راســتاي تاميــن کاال و ارايــه
 هــر چــه بهتــر خدمــات فنــی مهندســي و اجــرای هــر
ــازار  چــه بهتــر پــروژه هــا و نيــز حضــور مســتمر  در ب
ــت ــيس و ثب ــه تاس ــدام ب ــه اي اق ــرا منطق ــاي ف  ه
ــف ــكار(Joint) در كشــورهای مختل  شــركت هــاي هم
 نمــوده و در حــال حاضــر كليــه فرآينــد خريــد خارجــي
 خــود را در صــورت لــزوم در ارتبــاط مســتقيم بــا ايــن
ــروژه ــه ی اجــرای پ ــد. در زمین ــال مــي نماي ــر دنب  دفت
ــت ــا صنع ــه پتس ــی  ک ــرکت های ــر ش ــا عالوه ب  ه
ــن ــی تامی ــار دارد، توانای ــا را در اختی ــی آن ه  نمایندگ
 کاال از بیــش از۳۰ برنــد مطــرح دیگــر جهــان در زمینــه
 اتوماســیون صنعتــی را نیــز داردکــه میتــوان بــه

CISCO ,INDUKEY ,AXIOMTEKو... اشاره کرد.

تامین کاال

اطالعات بیشتر

https://www.patsaind.com/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/


اطالعات بیشتر

اجرای پروژه ها

ــه فعالیــت ــاز ب ــدای آغ  شــرکت پتســا صنعــت، از ابت
ــداف ــتای اه ــددی را در راس ــای متع ــروژه ه ــود، پ  خ
ــاط ــع، در نق ــازی صنای ــازی و بازس ــعه ای، نوس  توس
ــه ــف کشــور انجــام داده اســت. همــان طــور ک  مختل
 مــی دانیــد سیســتم هــای کنتــرل و اتوماســیون
 بخــش مهمــی از هــر واحــد صنعتــی هســتند و
ــت ــانی و مراقب ــن بروزرس ــرا و همچنی ــی و اج  مهندس
ــه ــی و تجرب ــد دانــش و توانای ــا، نیازمن  مســتمر از آنه
 کافــی در ایــن زمینــه مــی باشــد. در ایــن راســتا
پتســا و متخصصــان مجــرب شــرکت   مهندســان 
ــر ــه ب ــرودگار و تکی ــف پ ــه لط ــت ب ــا عنای ــت ب  صنع
 تجربــه ی ۳۰ ســاله در اجــرای و پیــاده ســازی سیســتم
ــروژه ــل پ ــت کام ــا موفقی ــتند ب ــرل توانس ــای کنت  ه
ــرانجام ــه س ــز ب ــوع را نی ــن ن ــددی از ای ــای متع  ه

برسانند.

https://www.patsaind.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-dcs/
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پروژه اعالم حریق ساختمان ها و تونل های آزادراه
تهران شمال 

خرید و راه اندازی سیســتم کنترل         پاالیشــگاه
پارسیان 

F&G

تامین تجهیزات و اجرای سیســتم کنترل ســایت
هیدروژن شــهرک صنعتی بهشــهر

ز پارس ز 13 مجتمــع گا ه فــا ه پاالیشــگا وژ پــر
PLC,HIPPS,FGS,ESD,CDSجنوبی- سیستم کنترل

طراحی، تامین و اجرای سیستم کنترل واحد
پتروشیمی فجر(فجر انرژی خلیج فارس)     

ETP2RO و         

 تولید بیش از 1000 دســتگاه کامپیوتر صنعتی جهت
تجهیز پمپ بنزین های سراسر کشور

مشاهده پروژه ها و جزئیات بیشتر

جدول سوابق اجرای پروژه

https://www.patsaind.com/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%be%d8%aa%d8%b3%d8%a7-%d8%b5%d9%86/


https://www.patsaind.com/
tel:+989024265252
https://www.instagram.com/patsaind/

