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  انگلستان ABIساخت  +Board Master 8000معرفی سیستم عیب یاب بردهاي الکترونیکی  

  

  با سالم 

انگلستان بوده و  ABIساخت کمپانی  Board Master 8000 Plusسیستم کامپیوتري عیب یاب مدارات الکترونیکی بردتستر و آي سی تستر احتراماٌ، 

انحصاري و کادر سرویس مجرب ، امکان ارائه آموزش ، خدمات پس از فروش و گارانتی سیستم  فوق را فراهم شرکت هابر با بهره مندي از امتیاز نمایندگی 

 نموده است.

ي آنالوگ و در عصر تکنولوژي نوین ، تعمیر و عیب یابی مدارهاي الکترونیکی بایستی بر مبناي اصول علمی  و دور از هرگونه حدس و گمان باشد. مدارها

ب شده فقط بوسیله سیستم هاي مجهز به تکنولوژي امروزي و پیشرفته ـا نصـهاي پیشرفته بر روي آنه ICو  SMDه انواع قطعات پیچیده دیجیتال جدید ک

را که یکی از پیشرفته ترین سیستم هاي تست و  Board Master 8000 Plusباشد. بسیار خوشحالیم که سیستم کامپیوتري  قابل تعمیر و عیب یابی می

  ی جهان است به حضورتان معرفی می نمائیم. عیب یاب

  خواهشمند است پس از بررسی از تماس با ما دریغ نفرمائید. 

تـوانـائـی    AICT:Analogue IC Test Moduleو BFL:Board Fault locator Moduleه ـرفتـاژول پیشـه دو مـه وسیلـم بـسیستایـن 

ي دیجیتال و آنالوگ و قطعات مختلف روي بردها از قبیل (دیود ، ترانزیستور ، تریستور ، فت ، موس فت ، ها ICآزمـایـش و عیـب یـابـی انـواع بـردها و 

  دارلینگتون ، اپتی کوپلر و ...) را دارا بوده و بطور همزمان با روشهاي مختلفی همچون : 

(Functional Test / Truth Table Test / Connection test / Voltage test / Thermal Test / Digital V-I Test / Analogue V-I Test…) 

(Single test – Loop Test – True Loop Test – False Loop Test)  

نشان دهد. این دستگاه می تواند آي سی هاي  یا خارج از مدار تست و نتیجه را بصورت واضح و قابل فهم بر روي مانیتور قطعات مورد نظر را در داخل مدار 

یافت نمی شوند به روش  Data Bookهاي بسیار خاص و سفارشی را که در  ICخته را با توجه به کتابخانه بسیار وسیع خود شناسائی نماید و حتیناشنا

  مقایسه ، عیب یابی نماید.

ثانیه تست و نمونه برداري نماید و سالم را بطور همزمان و در عرض چند  ICپین ) از یک برد یا  256تا  Upgradeپین ( قابل  128این سیستم قادر است 

نمونه خراب یا کلیه اطالعات بدست آمده مانند : مقدار ولتاژ ، چگونگی اتصاالت ، شکل موجها و... را در فایلی مشخص ذخیره نموده و در هنگام نیاز با 

ه و نوع اختالف بصورت مشخص و با توضیحات کامل بر مشکوك مقایسه نماید که در اینصورت تمامی پین ها تک به تک با نمونه صحیح ذخیره شده مقایس

  روي مانیتور نشان داده خواهد شد. 

هاي دیجیتال و آنالوگ را که در   ICمی توان انواع  ABI/Premier linkبوده و بوسیله نرم افزار جدید و قدرتمند  Upgradeقابل   ABIسیستم هاي 

  هاي موجود در کتابخانه تست و عیب یابی نمود.  ICمـانند سایر کتابخانه سیستم وجود ندارد به آن اضافه نمود و

 ، ی از شماتیک و حتی قطعات و آي سی هاي روي برد درست نمی باشدـه یا اطالعاتـدارات پیچیده که هیچ گونه نقشـی مـب یابـت عیـوق جهـگاه فـدست

، بردهاي کنترلی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، شرکتهاي  آموزشی و تحقیقاتی موثر بوده و بعنوان مثال در صنایع هواپیمایی ، صنایع نظامی ، مراکز

و جاهایی که از بردهاي متنوع استفاده میگردد مانند صنایع مخابراتی ،  PLCماشین سازي ، نیروگاههاي گازي و حرارتی و...  بردهاي بکار رفته در دستگاهاي 

 بسیار باالیی برخودار می باشد.  کنترل خطوط راه آهن و مترو... از کارایی
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یا برد و یا قطعات تحت آزمایش ، سیستم بطور اتوماتیک  ICاز ویژگیهاي دیگر این دستگاه اتو کلیپ بودن آن می باشد بطوریکه که پس از اتصال کلیپ برروي

ی دهد و در صورت مشاهده خرابی یا نشتی ، درصد اختالف پین هاي قطعه تحت آزمایش را شناسائی و اطالعات روي پین ها را برروي صفحه مانیتور نشان م

  را با رنگ قرمز و حتی بصورت آالرم صوتی اعالم می نماید. 

 MIS گیري باشد و با استفاده ازیک ماژول لوازم اندازهمی  .....و... LCD  DVD-RW ,این سیستم مجهز به آخرین ورژن یک کامپیوتر  بوده و داراي مانیتور

: Multiple Instrument Station  100کاناله دیجیتالی حافظه دار  2 اسیلوسکوپ : شامل MHz  10، سوئیپ فانکشن ژنراتورMHz  فرکانس ،

  ) شامل :(VPS: Variable Power Supply، مولتی متر دیجیتالی دوکاناله و یک ماژول منبع تغذیه  150MHzمتر

) بطور مستقل عمل نموده وکاربر را از دستگاههاي تست و اندازه گیري  24V—0 , -24V—0±(و محدود کننده جریان  6V~2.5منبع تغذیه ، متغیر 

  جانبی بی نیاز می سازد.

د ـت ، درصورتیکه شرکت یا سازمانی بودجه کافی جهت خرید بردمستر کامل نداشته باشـده اسـه شـی و ساختـاژوالر طراحـورت مـبص ABIاي ـم هـسیست

نصب شده خریداري و از امکانات و توانائیهاي این سیستم بهره مند گردد و درصورت  PCرروي یک ـاژول که بـد مـنیاز خود یک یا چن د با توجه بهـمی توان

  ارتقا دهد.    Board Master 8000 Plusتامین بودجه آن را 

 با بیش از هشتاد نماینده فروش و با ارائه سیستم هاي متنوع تست و اندازه گیري در سطح جهان پیشتاز بوده و بسیاري از کمپانی هاي معظم  ABIکمپانی 

  ند از :و بخش هاي تعمیرات ، تحقیقات و پژوهش خود استفاده می نمایند که تعدادي از آنها عبارت  QCدنیا از این دستگاهها در خطوط تولید ، تست ، 

HP ، آمریکاNEC ، ژاپن  Mitsubishi ،Ford  ،Mercedece  ،Nasa ، راه آهن فرانسه و ... همچنین   ، نیروي دریایی انگلستان ، نیروي هوایی انگلستان

  ان داخلی عبارتند از  : در سطح کشور به شرکتها و سازمانهاي مختلف واگذار گردیده که از جمله مصرف کنندگ ABIدستگاه از سیستم هاي   70بالغ بر 

             

  مجتمع پتروشیمی تبریز  - ١

 آشیانه جمهوري اسالمی ایران  - ٢

 فرودگاه مهر آباد  -نیروي هوائی ارتش  -3

 تعمیرات قصر فیروزه  -نیروي هوائی ارتش  -4

 جهاد  -نیروي هوائی ارتش  -5

  نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن (رشت)  -6

 آموزش شهید وطن پور  مرکز - هوانیروز اصفهان-7

 صنایع یا علی(ع)   - هوانیروز اصفهان-8

 مرکز تحقیقات نیمه هادي وابسته به صنایع دفاع (هشت دستگاه) در چهار مرحله  -9

  واحد ابزار دقیق   -پاالیشگاه نفت بندرعباس -10

  شرکت ساخت تراکتور  -مجتمع تراکتور سازي تبریز -11

  آهنگري - مجتمع تراکتور سازي تبریز -12

  ماشین سازي ایران تبریز  -13

  شرکت مخابرات استان فارس (شیراز)  -14
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  نیروي دریائی سپاه پاسداران  -15

  شرکت هواپیما سازي ایران  -16

  شرکت صنام                      -17

  شرکت چرخشگر تبریز   -18

  شرکت مخابرات استان کرمانشاه  -19

  رقی تبریز شرکت مخابرات آذربایجان ش -20

  مرکز تعمیرات کوي کن شرکت مخابرات  -21

  شرکت مخابرات استان همدان  -22

  شرکت مخابرات استان کرمان  -23

  صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  -24

  کارخانه دارو سازي رازي تبریز                                 -25

  گروه فیزیک  - دانشگاه تبریز  -26

  لوژي یزد صنایع متا -27

  پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی (کارگاه الکترونیک)   -28

 اداره استاندارد کرج  -29

  صنایع قطعات الکترونیک ایران شیراز  -30

  شرکت گاز اصفهان  -31

  شرکت گاز فارس  -32

  شرکت گاز شهرري  -33

  شرکت گاز مشهد  -34

  شرکت پاالیش نفت الوان  -35

  نفت اراك شرکت پاالیش  -36

  دستگاه 2مجتمع  پتروشیمی خراسان  -38

  مرکز آموزش سازمان هواپیمائی کشوري مهر آباد  -39

  مجتمع پتروشمی خارك  -40

   فوالد مبارکه ( اصفهان ) -41

  پاالیشگاه گاز سرخون بندرعباس  -42

  شرکت سایپا (سه دستگاه)  -43

  شرکت ایران تایر -44

  شرکت ساپکو -45

  اهواز  -صنعتی فوالد ایران  گروه ملی -46

  پایانه هاي صادرات مواد نفتی (خارك) -47

  دانشگاه شهید چمران اهواز  -48

  پاالیشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی ( گارگاه ابزار دقیق ) -49
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  مجتمع تراکتورسازي تبریز ـ شرکت موتورسازان  -  50

  اصفهان  - نیروي هوائی ارتش -51

  شیراز  - نیروي هوائی ارتش -52

  شیراز  - نیرو دریائی سپاه -53

  واحد الکتریک  -پاالیشگاه بندرعباس -54

  شرکت ایران خودرو  -55

  پتروشیمی آریاساسول  -56

   ابزار دقیق  پاالیشگاه سوم تعمیرات  -مجتمع گاز پارس جنوبی  -57

  ریخته گیري  - تراکتورسازي تبریز -58

  کارگاه ابزار دقیق  - چهارم  پاالیشگاه –گاز پارس جنوبی مجتمع  -59

  شرکت پاالیش گاز ایالم -60

 پتروشیمی پردیس-61

   پتروشیمی زاگرس -62

  پتروشیمی غدیر – 63

  نیروگاه کرمان -64

  نیروگاه مسجد سلیمان -65

  نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن - 66

  برق)( واحد تعمیرات  پتروشیمی جم -67

 پتروشیمی اروند -68

  انپتروشیمی کاوی -69

  

در   Boardmaster 8000در صورت تمایل، امکان   برگزاري جلسه آموزشی و آشنایی بیستر با دستگاه تست و عیب یابی بورد هاي الکترونیک مدل 

  محل شرکت هابر  می باشد و جهت هماهنگی آن با شرکت تماس حاصل فرمائید.

  با تقدیم احترام                                                                           

  خسروي- شرکت تجارتی هابر                                                                        

  

                                   


