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 سخن نخست             

 

 یاعتبار یارز یدهایخر یمشکالت به وجود آمده برا - ج 

ها از شرکت یافتیدر یبانک یهاLCنرخ ارز و اتمام مدت اعتبار  ینوسانات باال لیدل به

 یهانشده و به بانک دیتائ یها توسط بانک مرکزاعتبار سفارش نیتأم ،یتجار یهابانک

 هیها به مواد اولشرکت یمسئله منجر به عدم دسترس نیاست که ا دهیعامل ابالغ نگرد

 در صفحه دوم ادامهاز شده است.یموردن یضرور یکاالها

 ستیبرق در ل یهاشبکه ازیموردن یضرور یهااقالم و تعرفه یبرخ یریقرارگ -د 

 الورودممنوع یکاالها

مونه ن نکهیا رغمیصنعت برق، عل یهاپروژه لیجهت تکم ازیموردن یِاز اقالمِ واردات یبرخ

ت ثب تیقرارگرفته و مشمول ممنوع ییچهارم کاال تیاولو فیدر رد ساخت داخل ندارند

 یقدامبرق، تاکنون ا یکایمکرر سند یریگیپ رغمیاند. متأسفانه علسفارش و واردات شده

 .است رفتهیها صورت نپذآن رییاصالح و تغ یبرا

 موجود در گمرک هیمواد اول صیعدم ترخ - ه

 یبندتیاست که قبل از طرح اولو یگمرک یاز مباد هیمواد اول صیترخ از دیگر مشکالت

یداری... ثبت سفارش و خربرات و ،یحواله ارز ،یصورت اعتبار اسنادبه ،یاقالم واردات

 و یتوسط بانک مرکز یریکشور در انتظار اعالم کد رهگ یهاو اکنون در گمرک شده

در مورخ شانزدهم مرداد سال  رانیوزئتیه نامهبیتصو 5بند  نی. همچنستنده صیترخ

التفاوت نرخ واردشده به گمرک را ملزم به پرداخت مابه یکاالها یتمام صیترخ ،یجار

خش ب یناتوان لیگمرک کرده است که به دل صیثبت سفارش و ترخ یارز در بازه زمان

رق صنعت ب ازیموردن زاتیتجه صیترخ عمالا التفاوت مذکور، پرداخت مابه یبرا یخصوص

الذکر، منظور رفع مشکالت فوقبه انیصنعت برق در پا یکایسند .کرده است رممکنیرا غ

 داده است: شنهادیبه شرح پ ییراهکارها

 که  ییکاالها یبرا رانیوزئتیه 16/05/1397مورخ  نامهبیعدم شامل شدن تصو

 صنعت برق، ازیموردن زاتیتجه صیروند ترخ لیوارد گمرک شده و تسه

 که تا  ییکاالها یبرا رانیوزئتیه 16/05/1397مورخ  نامهبیشامل شدن تصو عدم

 .ثبت سفارش شده است نامهبیتصو نیقبل از ابالغ ا

 سازنده یهاشده شرکتانجام یهابه ثبت سفارش ازیموقع ارز موردنبه صیتخص، 

 یبانک مرکز یاز سو ازیموردن یهاهیدییو صدور تأ یدر انجام بررس عیتسر، 

 با اصالح فرمول محاسبه  یجار یآن به قراردادها میو تعم یبخشنامه ارز دیتمد

دادن نرخ ارز در  مالک قرار نیمتناظر بر قراردادها و همچن طیبا توجه به شرا لیتعد

 ارز، هیبازار ثانو

 یبخش خصوص ندگانیوزارت صنعت و نما رو،یکارگروه مشترک وزارت ن لیتشک، 

 یحل مشکالت فعاالن بخش خصوص ریگیپ تیبا جد رانیصنعت برق ا یکایسند 

  امروز است. یاقتصاد یهاها و بحرانعبور از چالش یصنعت برق برا

 

 هاعبور از آن یصنعت برق و راهکارها مانکارانیسازندگان و پ یارز یهاچالش

تهران درخواست کرد که به  یاز اتاق بازرگان یانامه یط رانیصنعت برق ا یکایسند

د. در کن یدگیرس ازیو ارز موردن هیمواد اول نیدر تأم مانکارانیمشکالت سازندگان و پ

منظور شور بهک یرساختیز عیاز صنا یکیعنوان صنعت برق به نکهیبر ا دینامه، با تأک نیا

قال انت د،یتول یهاشبکه یاحداث و نگهدار یبرا ازیموردن زاتیجهو ت هیمواد اول نیتأم

شده است که در حال ارز است، عنوان صیتخص ازمندیبرق، همواره ن یروین عیو توز

مربوطه، فعاالن  یهاهیمقررات و رو رییوار نرخ ارز و تغجهش شیافزا لیحاضر به دل

اشاره  ریبه موارد ز توانیم جملهاند که ازشده یصنعت برق کشور دچار مشکالت متعدد

 :کرد

شده در سامانه توسط ثبت یهاموقع ارز و توقف درخواستبه صیعدم تخص - الف

 یبانک مرکز

صنعت برق در سال  ازیموردن زاتیواردات تجه زانیتهران، م یمعادن و کشاورز ع،یصنا

ها و پروژه لیمنظور تکمدر حال حاضر بهدالر بوده است.  اردیلیم 1.2مجموعاا  1396

شش ماه  یبرا وروی ونیلیم 630بر صنعت برق، بالغ ازیموردن هیکاال و مواد اول نیتأم

 ونیلیم صدیو س اردیلیم کی، 1397سال  انیبلغ تا پام نیاست که ا ازیاول سال موردن

منظور ادامه صنعت برق، به یکایعضو سند یهاشرکت نیاست. همچن شدهیابیارز وروی

 یهاسفارش لیو تحو دیارز جهت خر یفور نیبه تأم ازیخود، ن یجار یهاروند پروژه

عضو  یهاشرکت یثبت درخواست از سو رغمیاست که عل یدر حال نیخود هستند، ا

و  نیمکرر قوان راتییتغ لیها به دلشرکت نیا رانیا یدر سامانه بانک مرکز کا،یسند

کاال مواجه  لیحوعدم ت سکیموقع ارز و ربه صیبا مشکل عدم تخص یمقررات ارز

 .هستند

 صنعت برق یعدم جبران نوسانات نرخ ارز در قراردادها - ب

 یثباتیبا ب یطیکشور در شرا یاتیو ح یرساختیز عیاز صنا یکیعنوان برق به صنعت

کاال و خدمات خود مواجه شده است که  دیتول نهیهز یناگهان شینرخ ارز و افزا یکنون

کمبود  لیبه دل زی( ن91و  90ارز در سال  متیق شی)در موج اول افزا نیازاشیپ

شدت در هب دستنیازا یقراردادها و موارد تندر م لیتعد ینیبشیعدم پ ،ینگینقد

 زیها تاکنون ناز آن یاز قراردادها متوقف و برخ یتوجهتنگنا قرارگرفته و تعداد قابل

 جهت جبران خسارات یتیحما زمیمکان چیه زیاند. در حال حاضر ننشده فیتکل نییتع

که  شودیم یادآوریصنعت برق وجود ندارد.  یدر قراردادها راتییتغ نیاز ا یناش

 ،یفنّاور  زات،ینرخ ارز به لحاظ واردات تجه راتییصنعت برق از تغ یریاثرپذ

صنعت برق در  یقراردادها یدرصد است. از طرف 85 زانیبه م هیو مواد اول آالتنیماش

 .هستند لیو فاقد تعد یالیو انتقال عمدتاا ر عیبخش توز
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                                ضو جدید خانوادهع

  سنج آراز ماهانانرژی 

   

و ساخت  یطراح"عنوان طرح این شرکت 

کنتور هوشمند برق مطابق با الزامات طرح 

 "DLMS یفهام و بر اساس پروتکل ارتباط

های زمینه فعالیت این شرکت در حوزهاست. 
 الکتریکی هایسامانه اندازیراه و نصب تولید، طراحی،

طرح  نیهدف از اباشد. برق می و آب صنایع در

و ساخت کنتور هوشمند برق مطابق با  یطراح

طرح  نیاستانداردها و الزامات طرح فهام است. در ا

افزار کنتور، سخت یدر چند فاز جداگانه و مواز

ت قرائ یافزارهاکنتور و نرم یارتباط یهاپروتکل

 یازسادهیو پ یکنتور طراح یکربندیاز راه دور و پ

 ،ریشرکت توان یاستانداردهامنظور از  .خواهد شد

است که در قالب  یو عملکرد یتمام الزامات فن

 یالمللنیب یطرح فهام و با ارجاع به استانداردها

شده است. با هوشمند برق ابالغ یکنتورها یبرا

کنتور هوشمند برق،  یمشتر نکهیتوجه به ا

کنتور  چیبرق هستند لذا ه عیتوز یهاشرکت

متفاوت ازآنچه در  یولبا محص تواندینم یساز

با  قتیوارد بازار بشود. در حق شدهانیالزامات ب

 عیتوز شرکت زین ستمیبردار سبهره نکهیتوجه به ا

به محصول  گرید یهاتیاست لذا افزودن قابل

و  دهدیبه طرح م یشیجنبه نمونه آزما شتریب

را از بازار دور خواهد کرد؛ اما مسلماا  ییمحصول نها

د شو یاتیعمل رانیبازار برق در ا یروز کهیرتدرصو

 تیبتوانند فعال یخصوص عیتوز یهاو شرکت

 ییهاتیباقابل ییدر آن صورت کنتورها ندینما

 یبازار داشته باشند؛ اما برا توانندیم زین شتریب

 نیمنتظر وضع قوان دیبا هاتیقابل نیا نییتع

 ه،یاز ساخت نمونه اول پس .مرتبط ماند یباالدست

الزم آغاز خواهد شد.   یهاهیدییاخذ تأ ندیفرآ

شده و انجام هیطرح مطالعات اول نیا یاجرا یبرا

 شدهلیطرح تشک یاجرا یمسلط برا یفن میت

ت صورکنتور به یطرح بخش ارتباط نیاست. در ا

خود  کهینحوبه ،شودیم یکامالا مستقل طراح

 زیمستقل ن صولمح کیعنوان بخش به نیا

 .داشته باشد زیبه بازار را نارائه  تیقابل

سازمان آب نشست خبرگان  نیدوم( ج

 و برق خوزستان
نشست خبرگان سازمان آب و برق  نیدوم

 یهاپروژهبسته  نیتدو یخوزستان در راستا

در قالب دو کارگاه  یتوسعه فناور یاتیعمل

ابزار  یهاکارتبسته بهبود  یطراح دوروزه

بهبود ادوات  یو بسته طراح یروگاهین قیدق

 خیاز تار یسطح یهاآب یسنجش کم

در محل سد و  24/5/1397تا  21/5/1397

. کارگاه برگزار شد مشکیکرخه اند روگاهین

در  یروگاهین قیابزار دق یهاکارتبسته بهبود 

و دوشنبه و کارگاه بسته  کشنبهی یروزها

 یآب در روزها یبهبود ادوات سنجش کم

 نی. در ابرگزار شدو چهارشنبه  شنبهسه

 یجناب آقا یپس از سخنران هانشست

محترم سد و  رعاملیمد یزدانیمهندس 

 ریمد یدریدکتر ح نیکرخه و همچن روگاهین

 میت ،یکاربرد یهاپژوهشمحترم دفتر 

صنعت برق و  یمرکز توسعه فناور ییاجرا

 یااجر رویپژوهشگاه ن یندگیکه به نما یانرژ

کارگاه را به عهده 

 یهابخشداشتند، در 

 با خبرگان به یمختلف

 نظرتبادلبحث و 

 نیپرداختند. در ا

ا ب ییاجرا میکارگاه ت

 کردیاستفاده از رو

شکل گامسه(، در SCA) کیاستراتژ نهیگز

با خبرگان به بحث و  سهیو مقا یطراح ،یده

 پرداختند. نظرتبادل

 یهایخروجکارگاه با در نظر گرفتن  نیدر ا 

ابتدا  ،برگزار شدنشست اول که در اهواز 

 یهاحوزه یساز ییخبرگان در مورد نها

د بهبو یهابستهاز  هرکداممرتبط با  میتصم

پرداختند. سپس با در نظر  نظرتبادلبه  باهم

 یهاحوزه نیب یارتباط یهاحوزهگرفتن 

 همچون یگرید یفاکتورها نیو همچن میتصم

 یکانون میتصم یهاحوزه ت،یو اهم تیفور

 مرتبط با هر یهانهیگزشد. در ادامه  ییشناسا

 دهشانتخابخبرگان  یربا همفک میحوزه تصم

مرتبط با هر حوزه  یهاپروژهتمام بسته  و

 هاحوزه نیا بیترک نیو همچن یکانون

 یسر کیبا انتخاب  تیدرنهااستخراج شد. 

زمان اجرا  نه،یمانند هز یاسهیمقا یفاکتورها

 .دیانتخاب گرد یینها یهاپروژهو ... بسته 
 

 اخبار مرکز
برگزاری الف( 

 نشست شورای مرکز شتمینوهپنجاه
وهشتمین نشست شورای مرکز در تاریخ پنجاه

برگزار شد. در این نشست دو  09/05/1397

طراحی و "وکار فناورانه  با موضوع ح کسبطر

ساخت سامانه هوشمند پایش آنی مصرف 

طراحی و ساخت  "و  "برق مشترکین توزیع

 ،"رطوبت  خاک یریگاندازه حملقابلابزار 

 تیدرنهامورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت که 

شورا، با استقرار متقاضیان در مرکز موافقت 

نمودند. هدف از اجرای طرح اول، ارائه یک 

، یرسانبرقزیرساخت در راستای شبکه هوشمند 

جامع  یاسامانه یسازادهیپاز طریق طراحی و 

( برای پایش آنی یافزارنرمو  یافزارسخت)

 . استمصرف برق مشترکین توزیع 

در این طرح با بررسی و شناخت الگوی مصرف 

هر وسیله، روشن یا خاموش بودن و میزان 

 یریگاندازهمصرف انرژی وسایل مختلف تنها با 

پارامترهای الکتریکی ابتدای هر انشعاب 

و بر اساس پردازش این  شودیمتشخیص داده 

اطالعات خدماتی از قبیل تعیین الگوی مصرف 

برق مشترکین، پایش مصرف انرژی وسایل 

مجزا و برآورد  صورتبهالکتریکی مختلف 

مصرف هرکدام و اعالن هشدارهای  یهانهیهز

 مشترکین ازیموردنمربوطه، تخمین میزان برق 

 .باشدیم ارائهقابلدر آینده و ... 

و  حملقابلهدف از طرح دوم، ساخت یک ابزار 

. استرطوبت خاک  یریگاندازهارزان برای 

با استفاده از این ابزار زمان  توانندیمکشاورزان 

به نوع محصول و میزان  با توجهیاری را آببهینه 

رطوبت خاک تعیین کنند این مسئله از آب یاری 

 کندیمنابهنگام و اضافی محصوالت جلوگیری 

خود منجر به افزایش تولید محصوالت  که

  .شودیمکشاورزی و کاهش  مصرف آب و برق 

 

 برگزاری کمیته پذیرش ب(س
 

 

برای  کمیته پذیرشیک  1397 مردادماهدر 

و  طراحی"با عنوان  طرح فناورانه بررسی

برگزار  "خودرو آنالین پایش سامانه ساخت

ورد ، مپس از بررسی و نقد اعضای کمیته شد. که

  ستماعضای قرار گرفت. دیتائ
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 بیشتر بدانیم
 یست؟چ  MVPیا  حداقل محصول پذیرفتنی

« حداقل محصول پذیرفتنی»است. این اصطالح که معادل فارسی آن  Minimum Viable Product ای  MVPی کارآفرینی، شده در حوزهترین مفاهیم مطرحیکی از مهم

ها نسبت به ی بازخورد مشتریی آن، مشاهدهو هدف از ارائه ها باشدهای الزم و کافی برای عرضه به مشتریحداقل ویژگیشود که دارای است، به محصولی گفته می

واند در تفروش است که میی ناقص از محصول نهایی نیست؛ بلکه یک محصول قابلمحصول است. این محصول یک نمونه

ارائه شد و  فرنک رابینسونبرای اولین بار توسط  2001ت در سال های جدیدی به آن اضافه شود. این لغآینده ویژگی

 .همگانی شد اریک ریسو  استیو بلنکتوسط 

و همچنین امکان شکست خوردن آن وجود دارد. اما تولید  بر استهای زیاد کاری سخت و زمانتولید یک محصول با ویژگی

ی ممکن آزمایش کنند. حداقل کمترین تالش و هزینهی خود را با کند که فرضیهبه کارآفرینان کمک می MVP یک

دهندگان معموالا این های اولیه و اساسی برای گسترش محصول در آینده است. توسعهمحصول پذیرفتنی دارای ویژگی

یهای خود مها از طریق بازخوردهایی که از مشتریکنند. آنهای بالقوه عرضه میاز مشتری یارمجموعهیمحصول را به ز

ها قرار ی اولیه و اطالعات مرتبط با بازاریابی به دست آورند. این کار از ساختن محصولی که مورد استقبال مشتریانداز خوبی نسبت به نمونهتوانند چشم، میرندیگ

بازخورد  یآن، حداکثر اطالعات الزم دربارهتواند به کمک کند. حداقل محصول پذیرفتنی، درواقع ورژنی از یک محصول جدید است که یک تیم مینگیرد، جلوگیری می

ی آورسازی، ارائه، جمعساز است که طی فرآیندهای تولید ایده، نمونهها را با حداقل تالش ممکن به دست آورد. حداقل محصول پذیرفتنی یک محصول دستمشتری

ر عنوان یک محصول ناموفق دشوند تا درنهایت یک محصول مطلوب تولید شود یا بهمیشود. این مراحل چندین بار تکرار تحلیل و یادگیری تولید میوها، تجزیهداده

 .نظر گرفته شود
 

 هدف از ساخت حداقل محصول پذیرفتنی چیست؟

 های یک محصول با حداقل منابعتوانایی سنجش فرضیه، 

 افزایش سرعت یادگیری، 

 تر محصول به مشتریی هرچه سریعارائه، 

  های آن در آیندهی ویژگیی اولیه و توسعهنمونهایجاد، 

 و هایی که موردتوجه مشتری نیستندکاهش اتالف زمان برای طراحی بخش 

 ازیدهنده در ساختن محصول موردنهای تیم توسعهنمایش توانایی. 
 

 MVPمراحل ساخت یک 

 اولین قدم برای ساخت یک :هدف و مخاطبان خود را تعریف کنید MVP خود را جای و  کامل تعریف کنید طورکار خود را بهوی کسباین است که طرح یا ایده

 .مشتری بگذارید

 تحلیل کنید یخوبها را بهاگر در حال حاضر محصوالتی مشابه با محصول یا خدمات شما در بازار وجود دارد، باید آن :رقبای خود را بشناسید. 

 دام دهد که بدانید کسایت، این امکان را به شما میوب مثال در یک طورها بهبررسی یوزرفلو یا مسیر حرکت مشتری :کنیدها را تعیین مسیر حرکت مشتری

 .سایت خود را باید تقویت کنیدهای وبقسمت

 بیشترین ضرورت هستندامکاناتی را که دارای  لیستی از امکانات ضروری هر بخش تهیه کنید. :لیستی از امکانات ضروری تهیه کنید. 

 سنجی محصول را امتحان و مشکالت آن شود. در بخش آلفا مهندسان کیفیتمی ی آلفا و بتا تقسیماین بخش به دو مرحله :بسازید، امتحان کنید و یاد بگیرید

شود. درنهایت مشکالت هفته بررسی می 2یا  1ها طی وردهای آنگیرد و بازخکنند. بعد از رفع مشکالت و در بخش بتا، محصول در اختیار کاربران قرار میرا مطرح می

 .ی محصول، چندین بار تکرار شوندتوانند بعد از عرضهمی ادگرفتنیشود. مراحل امتحان کردن و شوند و محصول ارائه میشده برطرف میمطرح

 MVPاز  هاییمثال

ها پول زیادی برای شروع نداشتند و حتی قادر به اندازی کنند. آنجدید راه کاروکسبتصمیم گرفتند یک  2007در سال  جو گبیاو  برایان چسکی :Airbnbطرح 

ادند. ی جالبی ارائه دبرگزار شود، مطلع شدند و ایده در شهرشان  ه قرار بودها از کنفرانس طراحی کی آپارتمان خود در سانفرانسیسکو هم نبودند. آنپرداخت مبلغ اجاره

ها از آپارتمان خود عکس گرفتند و آن را در یک کنند، محل ارزانی برای اقامت پیشنهاد دهند. آنها این بود که به افرادی که در این کنفرانس شرکت میی آنایده

اندازی از نیازهای ها درخواست دادند. این محصول اولیه چشمی آنخانه یی چندروزهنفر برای اجاره 3ساده قراردادند و در کمال تعجب مشاهده کردند که  سایتوب

ی شخص دیگری اقامت کنند تا اینکه اتاقی با مبلغ بیشتری در هتل دهند در خانهها متوجه شدند که بسیاری از مردم ترجیح میها نشان داد. آنمردم و بازار را به آن

  .اندازی کنندا راهر Airbed & Breakfast خود به نام استارتاپرد تا بتوانند ها کمک کاجاره کنند. همین موضوع به آن

ها را برای اینکه بتواند نظر مشتری درو هیوستون، ی این محصول،محصول پذیرفتنی است. سازندهی حداقل های ارائهترین مثالیکی از معروف: Dropboxطرح 

در  گروهشها بازخورد بگیرد. ولی او و اعضای از آن ماا یمستقجو کردن از مردم، وها جویا شود، مجبور بود به خیابان برود و با پرسگذاری فایلی اشتراکنسبت به ایده

همین موضوع باعث شد تقاضا برای محصولی که هنوز تولید نشده  .کامل توضیح دادند طورای درست کردند و مشخصات محصول خود را بهدقیقه 3 عوض یک ویدئوی

 .هزار نفر برسد 75هزار نفر به  5از  شبکیبود در عرض تنها 

 : بندیجمع

دانید آیا فروش خوبی خواهد داشت یا خیر. خالق باشید و سعی کنید محصولی خرج کنید که نمی ی خود را برایی سرمایهدرنهایت به یاد داشته باشید که نباید همه

هایی از محصول خود را تغییر دهید و دقت بررسی کنید و در صورت لزوم بخشخود استفاده کنید. سپس بازخورد کاربران را به MVP یحل مناسبی برای ارائهاز راه

 ..ار عرضه کنیدسپس محصول نهایی را به باز

 

http://www.zoomit.ir/tag/business/
http://www.zoomit.ir/tag/website/
http://www.zoomit.ir/tag/website/
http://www.zoomit.ir/tag/website/
http://www.zoomit.ir/tag/startup/
http://www.zoomit.ir/tag/dropbox/
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 از مرکز شدهخارجهای موفق شرکت
 

    سارینا سیستم شریف 

 محمدرضا زمانی مدیرعامل:

 09122977007 ارتباط با مدیرعامل:

 info@sarinasys.com پست الکترونیک:
 

از  یکیعنوان به 1394در سال  فیشر ستمیس نایسارشرکت 

ماژول  یکسب دانش فن" یمحور دهیفناور با ا یواحدها

در  "یمتراهداف تله یبرا متیقو ارزان یصنعت یمخابرات

 نی. ادیمستقر گرد یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

مختلف مرکز همچون   یهاتیشرکت در دوره رشد خود از حما

 یابیخدمات بازار ،یاخدمات مشاوره ،یشگاهیآزما یتخصص دماتخ

فاده ازنظر متخصصان و است هاشگاهیشرکت در نما یبرا تیو حما

 نایمند شد. ساربهره یشیاندشده در جلسات همدعوت رانیمد

 یهاشرکت گریبا د یدر دوره حضور خود تعامل خوب فیشر ستمیس

و توسعه بازار داشته  یدانش و فنّاور شیمستقر در مرکز در جهت افزا

از بازار موجود در  یشرکت توانست به حجم نسبتاا خوب نیاست. ا

کند و در حال حاضر به دنبال توسعه بازار  دایدست پ یحوزه انرژ

 نیدر ا یاصل یهاتیشده خود است. ازجمله فعالماژول ساخته یبرا

و  رانسلیا انندمطرح کشور م یمخابرات یراستا، مذاکره با اپراتورها

 دیها در خصوص تولآن نیتأم رهیمشارکت در زنج یهمراه اول برا

 یشرکت، اقدام برا نیا یاصل یهابرنامه گریمحصول خود است. از د

 کیانفورمات یعال یشورا نامهیگواه افتیو در انیبنکسب مجوز دانش

ز الزم ا یهاهیدییشرکت به دنبال کسب تأ نیا نی. همچنباشدیم

 و عیو ثبت محصول در وزارت صنا ییویمقررات راد میتنظ انسازم

 معادن باهدف توسعه بازار محصول خود است.

 شرکت بهین تجربه ؛معرفی واحدهای مرکز
 ایرج بروجنی: یرعاملمد 

 88365899: تماس شماره 

 Info@bbtpower.com : الکترونیک پست 

 :محوری ایده
و مجهز به  مصرفکمفوق  ییشبکه هوا یخطا یآشکارسازها

 GPSو ماژول  یمخابرات زاتیتجه

 :فعالیت زمینه

 یمحصوالت مرتبط با صنعت برق و انرژ دیو تول یطراح

 :طرح خالصه
 اندیو م یکیالکتر دانیاز راه دور م یسنسورها یتکنولوژ یمحصول دارا

رق ب یروین عیشبکه توز ریبا نصب در ز کهیطوربهبوده  یسیمغناط

 انیرج راتییتغ زانیم دائم هاییبردارنمونهبا  یفشارقوفشار متوسط و 

و با در نظر  یریگاندازهشبکه را  یخطا انی( و جرdi/dtدر بازه زمان )

 یولتاژ شبکه و لحاظ پارامتر زمان، توسط پردازشگرها تیوضع گرفتن

فاز  یو خطا نیفاز به زم یخطا ازجملهشبکه را  یخطاها شدهیطراح

 وهی. شنمایدیمگذرا اعالم  یاز خطا دائم یخطا کیبه فاز را با تفک

است که  ییارسال کدها نیهمچن ینور یهاالمانتوسط  یرساناطالع

بودن شبکه و  یرفعالغفعال و  تیزمان خطا، وضع ،نوع خطا نیمب

 یبستر مخابرات قیاز طر است؛ کهسالمت دستگاه  تیوضع نیهمچن

GSM   و GPRS  ن تلف هاییگوش لیاز قب شدهیفتعر هاییرندهگبه

، لی( جهت تحلSCADA) نگیسپاچیمستقر در د یافزارهانرم ایهمراه 

 .نمایدیمارسال  هاگزارش هیو ته سازییرهذخ

 بازار هدف:
 توانیر رمجموعهیز یهاشرکت کلیه 

 وضعیت: آخرین     

 .باشدیم اولیه نمونه طراحی مرحله در محصول

                        

 روپیشرویدادهای                               

      
  

 
 

 

 

 

  

@eptp_inc 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 

    

http://www.eptp.ir/
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