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شماره هشتم بهمن ماه 1395

در این شماره میخوانید :
آنچه که باید درباره مرکز رشد بدانید
طرح کسب و کار چیست ؟
عضو جدید خانواده با ایده طراحی و ساخت
چراغ های خیابانی LED
رویدادهای پیشرو
پیشرفتهای علمی تکیه مهیکنه  ،اقتصها را برمحهرر علهم قهرار مهی هه ،
سخن نخست
اما معنای آن این نیست ک ایهن اقتصها منحصهر به انشهمن ان اسهت و فقه
"سخن نخسهت" ایهن شهماره به بیهان بررهی فرمایشهات مههم
انشمن ان میترانن نقش ایفها کننه ر اقتصها مقهاومتی  ،نخیهر  ،تجربه هها و
مقاد معظم رهاری ر ارتاها بها مسهاد انهش بنیهان ارتصها
ار  .ایشان ر جلسه یه ار ریهیس جمههرر و اعاهای هیه ت ودهت ر تهاری مهارتها – تجرب های صهاباان صهنعت  ،تجربه هها و مههارتههای کهارارانی
ک ارای تجرب و مهارتن – مهیترانه اثهر بذهرار و مهیترانه ر ایهن اقتصها
 92/6/6فرمر ن  “ :نجیره کار علمی تا تردی وبا ار بایستی نااا شر .
نقش ایفا کن  .اینک افت میشهر انهش محهرر  ،معنهای آن ایهن نیسهت که
مها بایه بتهرانیم ر مینه ی علهم  ،اوالً نذهراریم برکهت پرشهتابی که امهرو
عناصر با تجرب صنعتذر یا کشهاور که ر لهرا سهااههای متمها ی کارههای
وجهر ار  ،مطلقهاً کنه بشهر  ،بخصهر ودهت بایه به آن اهتمهاد بکنه .
بزرای را بهر اسهات تجربه انجهاد ا ه انه  ،اینهها نقهش ایفها نکننه  ،نخیهر ،
عهر کهر د ایهن جهزو و اودریهت اوا برنامه ههای کشهرر اسهت  ،یعنهی به
نقش بسیار مهمی بر عه ه اینهاست".
لرر ویژه روی مسهلل ی پیشهرفت علهم بایه کهار بشهر  .اداته مسهلرا رجه
انتشارات مرکز
یک برای پیشهرفت علهم  ،و و ارت علهرد و به اشهت و رمهان هسهتن  ،دکهن
و ارتهههای صههنعتی  ،و ارت کشههاور ی  ،و ارتهههای بتههی رهه ماتی  ،اینههها
راین شماره ا پیهک رویهش
همشان مهی تراننه ر ایهن مینه کمهک بکننه و بایه کمهک بکننه  ،یعنهی کتاب "آن ک بای ربهاره مرکهز رشه
واقعهاً همکههاری بههین انشههذاهههها و بههین مراکههز علمههی و تحقیقههاتی و سههتذاه ب انی " معرفهی مهی اهر  .ایهن کتاب ه
هههای رهه ماتی مهها – مثههه همههین و ارت صههنعت  ،و ارت راه  ،و ارت نفههت  ،باوی ال عاتی است ک می تران آاهاهی
و ارت کشههاور ی  ،ایههن و ارتهههای ارنههاارنی ک ه بهها مسههاکه فنههی سههروکار جزیی ب پژوهشذران و فناوران ر رصر
ارن (( -ال د است)) ،اینهها مهیتراننه واقعهاً مثهه یهک مکنه های عمهه بکننه مراکز رش اراک ه  .این کتاب مشهتمه
و ا رون مرکهههز تحقیقهههاتی و علمهههی ،آن شهههیرهی علمهههی را بکشهههن و آن بر مق م  ،معرفی مرکز ومزیت های ویهژه
سهتذاه را وا ار به کههار و تحهر بکننه  .اداته اینکه عههر کهر د ،و نکته مرکز برنام و فعادیت های مرکز می باش .
است ر مرر این مسهاکه علمهی  :یکهی تکمیهه نجیهره علهم و فنهاوری اسهت
اخبار مرکز
 ،یعنههی ایههن نجیههره ا ای ه ه و فکههر و سه س علههم و سه س فنههاوری و س ه س
با برنام تلریزیرنی ر مرکز
تردی ه و س ه س بهها ار را مهها بای ه تکمیههه بکنههیم  ،واال ااههر انان ه مهها کههار
تحقیقاتی را کر یم  ،ب فنهاوری ههم رسهی یم  ،امها مهث ً تردیه اناهره نشه  ،یها لی مهراکرات انجهاد شه ه ا سهری مرکهز بها
بها ار بهرایش پههیشبینهی نشه  ،ایههن بهرب رراهه رههرر  ،همه اینهها بایسههتی و شاک نسهیم و راهر و ر راسهتای اقه امات
مهرر ترجه قهرار بذیهر و ایههن نجیهره کهار علمههی ،تها تردیه و بها ار بایسههتی بمههایتی ا شههرکت هههای انههش بنیههان  ،آغهها بهها و برنام ه
نااا بشهر  ،یعنهی نذهاههها بایه روی مجمهری ایهن نجیهره باشه  ،ایهن یهک "نسههیم انههش" بههرای شههاک نسههیم و هم نههین "بههر بنیههان
انش" برای شاک راهر ا شهرکتههای انهش بنیهان رو
نکتهه اسههت .نکتهه بعهه ی هههم شههرکتهای انههشبنیههان ،ررشههاختان امههرو
شرکتهای انهشبنیهان بها تعه ا رهربی  ،بهاالیی تشهکیه شه ه و وجهر ار  ،کلی برق  ،همیهان فهن  ،بههره وران نیهرو انهریی  ،دیهان
آریههاتش صههاا  ،سههارینا سههیتم شههری و آنههاد انههریی
هرا میترانی بای بروی سراغ شرکتهای انش بنیان"
ر تاری  93/1/1نیز ر بههرد مطهههههر ربری فرمر ن  " :اقتصا مقاومتی استران ر مرکهز رشه آغها ار یه  .و برنامه فهرق جههت
معرفی شهرکتههای انهش بنیهان مهیباشه که محصهرالت تردیه شه ه آنهها
اقتهصا انههش بنیان است یعنی ا پیشههرفتهای عههلمی استفا ه میکن  ،ب
برای کشرر مفی بر ه و وابستذی صنعت را ب رارج کاهش می ه .
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برازاری شررای اهه و پنجم
اهههه و پنجمههین نشسههت شههررای مرکههز مههرر
 95/11/4ر محه سهارتمان رویهش براهزار ار یه .
ر ایهههن نشسهههت و لهههر بههها مربهههرعات " لرابهههی وسهههارت
 Gatewayبههرای پروتکههه هههای مههرر اسههتفا ه ر انتقههاا و
تر یههع " و هم نههین "لرابههی و ترسههع مجمرعهه نههرد افههزاری
مهن سههی نذه اشههت و مهه یریت ارایههی مخصههر نیرواههاهههها
"مرر بحث و بررسی قرار ارفت.
هه ا ا اجههرای لههر اوا  ،لرابههی و تردیه سیسههتم Gateway
 ،بههرای تا ه یه و پروتکههه Modbusو dnp3ب ه یک ه یذر اسههت.
 Gatewayههها ر صههنایع مختلهه بههرای تاهه یه پروتکههههههای
ارناارن کاربر فراوان ارنه  ،و عه وه بهر کهاربر ر سیسهتمههای
تر یههع  ،ا آنجهها کهه بههرای بخههش فههرق تر یههع ا اسههتان ار های
مشهههاب  DNP3یعنهههی  870-5-103و 870-5-101اسهههتفا ه مهههی
شهر  ،مههیتهران بهها ترییراتهی ر سههتذاه لرابهی شه ه ا آن بههرای
شاک فرق تر یع ههم اسهتفا ه کهر  .ایهن لهر ا آنجها که سهارت
ارههه و بنهها بههر نیهها مصههرا رهها سههارت مههیشههر مههیترانه ا
پی یهه ای کمتههری نسههات بهه سههتذاههههای مشههاب رههارجی کهه
استفا ه عاد ارن بررهرر ار باشه و ایهن مربهری به ار انتهر شه ن
محصرا نهایی کمک میکنه  .به عه وه ایجها ترییهرات ر آن بنها
بهه بههرورت بسیارآسههانتراسههت  .ا مهمتههرین سههتاور های ایههن
لههر  ،سههارت نمرنهه ایههن محصههرا مههیباشهه  .ا اهههم الیههه
انتخاب این لر  ،آمر ش و مشاوره و انتقاا تکنردریی است.
ه ا ا اجرای لر ود ،تردیه نهرد افهزار مخصهر نیروااهههای
کشهرر ر راسهتای" سهن راهاهر ی و نقشه راه فناوریههای نهرین
نذه اری و تعمیرات نیروااهههای کشهرر"اسهت .یکهی ا نذرانهیهها
و غ غ های بخهش تردیه صهنعت بهرق ر شهرای فعلهی غفلهت ا
نذهه اری ،تعمیهرات و بههرهبهر اری بهینه ا نیرواهاهههای ودتهی و
ع د ترجه کهافی به ایهن مقرده ر نیرواهاهههای وااهرار شه ه به
بخههش رصرصههی مههیباش ه  .ر تمههاد م ه اهههای تعههادی ر بههر ه
نذه اری و تعمیهرات و مه یریت ارایهی فیزیکهی ،به دهزود اسهتفا ه
ا سیستمهای رایانه ای به رصهر سیسهتم مه یریت نذهه اری و
تعمیههرات مکههانیزه ( )CMMSت کیهه شهه ه اسههت CMMS .بهه
معنههی "اسههتفا ه ا فههنآوریهههای مکههانیزه بههرای م ه یریت قی ه و
کههارا بههر اراکههیهههای فیزیکههی ر اههارارب برنامهه ریههزی امههرر
ال عههاتی ،ا اری و اجرایههی ،رری ه  ،م ه یریت مرجههر یهههای اناههار،
قطعات ی کی و درا د مصرفی نذه اری و تعمیرات" میباش .
نظر به اهمیهت مربهری مه یریت ارایهیههای فیزیکهی و سیسهتم-
های ال عهاتی مربرله آن ،ترسهع یرسهارتههای نهردافهزاری ا
اهمیههت ویههژهای بررههرر ار اسههت .ای ه ه اصههلی ایههن لههر  ،ترسههع
 CMMSو  10ابههزار نههردافههزاری مخصههر نیرواههاههههای کش هرر
اسههتب بهه لههرریکهه عهه وه بههر پرشههش ا ن تمههامی رهه مات
CMMSهههای معمههرا و عمههرمی ،ر ه مات نههرین و راصههی را ب ه
مصههراکنن ه اان نیرواههاهی کشههرر اراک ه کن ه  .ر نهایههت شههررا بهها
لر اوا مرافقت نمهر و ر رصهر لهر ود مقهرر ار یه لهر
اراکه شه ه ا و منظهر فنههی و قیمههت فهروش محصههرا ،اصه باتی
ر آن صررت پریر ومج اً ر شررای بع ی مرکز ارای ار .

برازاری نشست
همان یشی بیست و یکم
بیسههت و یکمههین نشسههت هههم ان یشههی
وابه ه های فنهههاور مسهههتقر ر مرکزترسهههع
فنههاوری صههنعت بههرق وانههریی ر تههاری
 95/10/29ر محههه سههادن همههایش بههاف
پژوهشذاه نیهرو ر بهادی براهزار ار یه که
تماد اعاا سهتا ی و مه یران عامهه شهرکت
هههای فنههاور مسههتقر ر مرکههز رشهه ر ایههن
نشست بارر اشتن .

برازاری کمیت پریرش
ر کمیت پریرش ی و بهمن
مهههاه  ، 95پهههنر لهههر بههها
مربرعات ذیه مرر ار یهابی قهرار ارفتنه :
 -1لرابی و سارت سیستم تردی برقآبی با
فنهاوری تاه یه بهی و فشهار  -2لرابهی و
ترسههع ی مجمرع ه نههرد افههزاری مهن سههی
نذه اشههت و مهه یریت ارایههی مخصههر
نیروااهها  -3سهارت و بهرمیسها ی عهای
ها یهای اصلی و بیذان شاک های تر یع تا
سهط  20کیلرودهت  -4بررسهی و امکهان
سنجی و تعمیم و پیا ه سا ی سیستم بفاظت
کات یک پادسی ب جای روشههای مرسهرد
رکتیفایری  -5بررسی مج لر لرابی و
سارت سیستم تردی برقآبی با فناوری تا یه
بی و فشار

ر ایهن جلسه تعه ا ی ا وابه ههای فنههاور
ا جمله ه شهههرکت دیهههان آریهههاتش صهههاا ،
یارفنآور پهارت  ،همیهان فهن  ،آریانیهک و
شههرکت آنههاد انههریی اسههتران نسههات بهه
معرفهی ج یه ترین سهتاور های رهر اقه اد
نمر نهه  .هم نههین ر ایههن نشسههت معارفهه
شههرکت فرهیختذههان بههامی علههم وصههنعت
ب عنران شرکت ج یه ارایه کننه ه ره مات
لربهای مرر ت یی کمیت پریرش برای اراک
جرب وپریرش ر مرکز ،صررت پریرفت.
ر شررا ب منظرر تصمیمایری نههایی آمها ه
میشرن .

عضو جدید خانواده
مشاوران صنعت ارومی
ج یه ترین عاههر رههانرا ه مرکههز ترسههع فنههاوری صههنعت بههرق وانههریی  ،شههرکت مشههاوران
صنعت ارومی مهی باشه که بها لهر " لرابهی وسهارت اهراغ ههای ریابهانی  " LEDر
مرکزمسههتقر ار ی ه ه اسههت  .ر جهههانی ک ه قیمههت هههای فزاین ه ه انههریی و نذرانههیهههای
یسههت محیطههی ر آن رو بهه رو ر بههاا افههزایش اسههت.
برورت ترییراتهی محسهرت ر صهنعت روشهنایی مه ت هاسهت
که به تعریه افتهها ه اسههت  .یر هههای منتشههر کننه ه نههرر یهها
همان  LEDاین ترییر را محقه کهر ه به نحهری که بکهارایری آن ایهن نریه را مهی هه
که  40ادهی  70رصه انهریی ادکتریسهیت ای که یهک شههر صههرا روشهناییههای مکههان
هههای عمههرمی  ،ریابههانههها  ،معههابر  ،پارکین ه ههها و هم نههین کههاربر هههای معمههاری رههر
می کن را میتران کاهش ا  .هه ا ا اجهرای ایهن لهر ،کهاهش مصهرا بهرق ر بهر ه
روشنایی های ریابانی و معابر و نیهز کهاهش اثهرات مخهرب جریهانههای براشهتی (افهزایش
بریب تران به سهمت ، )1کهاهش  THDو افهزایش دهرمن بهر وات ،کهاهش اثهرات یسهت
محیطههی واا هههای الخانهه ای  ،عهه د نیهها بهه سههارت
نیروااههای ج یه و قابلیهت اسهتفا ه ا انهریی ههای نهر ر
سارتار این منابع نرری میباش .
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بیشتر بدانیم :
طرح کسب و کار) (Business Planچیست؟لر کسب و کار سن ی مکترب است ک جزکیات کسب و کار پیشنها ی را مشخص میکن  .این
سن بای بمن تشری مرقعیت کنرنی  ،نیا ها  ،انتظارات و نتایر پیش بینی ش ه را شر ه و کلی جرانب آن را ار یابی کن .
لر هم برای صابب آن و هم برای بمایت کنن اان مهادی آن ،به الیهه یهر ال د اسهت -1 :مههم آن اسهت که مادهک ربهاره هه ا رهر ا کسهب و کهار و
منابعی ک برای آن نیا ار ب قهت فکهر کنه  .ایهن مربهری ر بهرآور میهزان سهرمای مهرر نیها  ،به وی کمهک رراهه کهر  -2 .بعیه به نظهر میرسه که
مادهک کسههب و کههار ،بههرای راه انه ا ی آن سهرمای کههافی اشههت باشه  .بمایههت کننه اان مههادی -بانکههها یهها سههرمای اهراران ریسههکی -بایه متقاعه شههرن که
سرمای اراری ر کسب و کار ج ی  ،منطقی و رست اسهت  -3.فهر

بهر ایهن اسهت که ااهر کسهب و کهار ایه ه رهربی ن اشهت باشه  ،ههم بهرای صهابب آن و

هم برای بمایت کنن اان مادی آن ،بای این مربری را ر مربل برنام ریزی و قاه ا ه ر رفتن مق ار یا ی ا مان و هزین  ،شناسایی کنن .
اجزای یك طرح کسب و کاار  -1:اهه اا کلهی  -2مشخصهات مجهری لهر و همکهاران  -3تعریه و ترصهی کسهب و کهار -4تحلیهه اسهتراتژی بها ار
-5تحلیه مادی  -6ر ص
طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟آمها ه کهر ن یهک لهر کسهب و کهار نتیجه نههایی رونه لهر ریهزی
نیست  ،بلک تحق لر  ،ه ا نهایی است  .با ایهن وجهر نرشهتن لهر یهک مربله میهانی مههم اسهت .لهر نشهان
می ه ک بمنظرر یک کسهب و کهار پایه ار  ،بررسهیهای قیه

ر ایجها کسهب و کهار انجهاد شه ه اسهت و بهرای راه

ان ا ی آن کارآفرین  ،وظیف اش را انجاد ا ه است.
هدف طرح چیسات؟ وجهر یهک لهر کسهب و کهار  ،صهرفنظر ا انه ا ه کسهب و کهار آن  ،به همهان انه ا ه که بهرای راه انه ا ی مههم اسهت بهرای یهک
کسب و کار برقرار ( پای ار ) نیز مهم است .این لر اههار عمهه اصهلی را انجهاد مهی هه  -1 :به مه یر یها کهارآفرین کمهک مهی کنه که جرانهب و پیشهرفت
پرویه یا کسب و کهارش را مشهخص  ،متمرکهز و بررسهی کننه  -2 .یهک اههارارب منطقهی و بسهاب شه ه ایجها مهیکنه تها ر آن یهک برفه بترانه ترسهع
یاب و ت ابیر مربهر به آن برفه را ر انه سهاا آینه ه ناهاا مهیکنه  -3.بعنهران م رهر و مانهایی بهرای مهراکره بها اشهخا ثادهث ماننه سههام اران  ،فهاتر
نماین ای  ،بانکها  ،سرمای اراران و  ...بکار می رو  -4.معیاری را برای سنجش وبعیت واقعی کسب و کار ر برابرآن ک بای باش  ،اراک می ه .
همانطرر ک و شهره مثهه ههم وجهر نه ار  ،بنهابراین لربههای کسهب و کهار ماننه ههم نیهز وجهر نه ار  .ا آنجاکیکه  ،بررهی مربهرعات ر لهر به یهک
لیفی ا کسب و کارها مرتا هستن بنابراین این امهر مههم اسهت که مفها و منه رجات لربهها بها امهرر فهر ی متناسهب باشه  .بها ایهن بهاا  ،بیشهتر لربهها ا
یک سارتار آ مر ه ش ه و نظر عمهرمی بهر روی ( ر مهرر ) آمها ه سها ی لربهی که بطهرر وسهیعی قابهه اجراسهت متابعهت مهیکننه .لهر کسهب و کهار مهی
بایست نذرشی واقع بین ا پیشبینیها و مقاصه بلن مه ت اشهت باشه  .ایهن یه و نذهرش اههاراربی را به وجهر مهیآور که لهر بایه ر آن فعادیهت کنه
و نهایتاً یا مرفه مهی شهر یها شکسهت مهیرهرر  .بهرای کارآفرینهانی که به ناهاا بمایهت رهارجی هسهتن  ،آمها ه کهر ن یهک لهر جهامع  ،مرفقیهت را ر
افزایش بر ج ها یا تجهیز پشتیاان بمانت نخراه کر  .ع د وجر یک لر منطقی  ،یقینا شکست را بتمی رراه کر .
اهمیت پروسه در چیست ؟ ایجا یک لهر کسهب و کهار ربهایت بخهش امهری پر ر سهر امها بهروری اسهت .رونه برنامه ریهزی  ،مه یران یها کارآفرینهان
را وا ار میکن ک کام

ریابن آن

را ک می رراهنه ب سهت بیاورنه  .بتهی ااهر ههی بمایهت رهارجی ههم نیها نااشه  ،لهر کسهب و کهار مهی ترانه بهرای

وری ازی ن ا اشتااهات یا تشخیص فرصتهای پنهانی نقش بیاتی را با ی کن .
برای ع ه بسیار یا ی ا کارآفرینان و لرابان  ،رون لهر ریهزی ( فکهر  ،مهراکره  ،تحقیه  ،تجزیه و تحلیهه ) به انه ا ه لهر نههایی و یها بتهی بیشهتر ا آن
مفی است .بنابراین بتی اار ب یک لر رسهمی نیها ن اریه  ،ربهاره رونه لهر ریهزی بطهرر قیقهی فکهر کنه  .ایهن کهار مهی ترانه سهر یها ی بهرای لهر
کسب و کار شما اشت باش یک لهر مکتهرب وابه بها بسهت بنه ی جهراب سهاب رراهه شه تها بامیهان  ،سهرمای اهراران و  ...آسهانتر به آن اهرایش پیه ا
کنن  .یک لر کسب و کار کام آما ه نشهان رراهه ا که مه یران یها کارآفرینهان ،کهار را مهی شناسهن و آنهها را بهرای پیشهرفت لهر بهر بسهب فرآوریهها ،
م یریت  ،سرمای ها و مهمتر ا هم با ارهای اقتصا ی و رقابت ان یشی ه ان .
دالیل نوشتن طرح کسب و کاار چیسات؟ اساسهاً لهر کسهب و کهار نرشهت مهیشهر تها بترانه ر وهله اوا
راهنمای سا مان ر فعادیت رر برای رسی ن ب اهه افش باشه  .عه وه بهر ایهن ،کهاربر مههم و اصهلی لهر کسهب و
کار هنذامی است ک سا مان نیا ار فر یها سها مانی بهرای انجهاد کهاری قهانع نمایه  .ااراه معمهرالً لهر کسهب و
کههار بههرای ت ه مین سههرمای اسههتفا ه مههیشههر ودههی ر مراقههع یذههر نظیههر فههروش کسههب و کههار و ا غههاد و شههرکت
) (Merger & Aquisitionو قرار ا مشارکت ر پرویهها ) (Joint Ventureنیز ب کار میرو .
قالبهای ارائاه طارح کساب و کاار چگوناه اسات؟ قادهبههای یهک لهر کسهب و کهار بنها بهر شهرای اراکه ( Elevator Pitch -1 :یهک اراکه
مختصههر  3قیق ه ای ا ر ص ه م ه یریتی لههر کسههب و کارب ه صههررت تیههزر تالیرههاتی) -2اراک ه ی شههفاهی لههر بهها اسههتفا ه ا ابزارهههای بصههری (اس ه ی ،
نردافزارههای ارافیکهی و -3 )...مسهتن ی که ر ارتیهار ذینفعهان رهارج سها مان قهرار مهیایهر و ارای جزکیهات کهافی اسهت -4لهر عملیهاتی رونسها مانی:
یک برنامه ی کهام ً قیه و ربرایرنه هی آن سهت ا جزکیهات برنامه ریهزی اسهت که به کهار ذینفهع بهرونسها مانی نمهیآیه ودهی مه یریت بهرای عملیهاتی
سارتن برنام ب آن نیا ار  .ساک نرشتاری این لر غیررسمیتر است و صرابت بیشتری ر مقایس با لر های برونسا مانی ار  :www.nanomatch.ir .مناع
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معرفهی وابه های مرکههز ؛ تکتاااخورد ی شااری
م یر عامه :رانم هره آررن ان
پست ادکترونیک info@takta.ir:
شماره تمات8858198 :
ایده محوری:
اص و بهین سا ی سیستم مین کههههای انتقهاا بها بفاظهت کاته ی بهتن مسهل
فرن اسیرن
زمینه فعالیت :ر مات ار یابی ررر ای و بفاظت کات ی سا ههای بتنی
خالصه طرح:
براسات مطادعاتی ک ترس انشهمن ان و محققهان علهم رهرر ای و بفاظهت مهرا ر
مرسسات پیشرفت انجاد و ب اثاات رسی ه است ،تنها روش مؤثر جههت مترقه کهر ن رهرر ای
آرماتررهایی ک ر بتن آن ها نمک رسر کر ه باش  ،ب ون ترج ب مقه ار یهرن کلهر مرجهر ر
محی  ،استفا ه ا سیستم بفاظت کات ی میباش  .همین امر ب عنهران یکهی ا مهمتهرین الیهه
استفا ه رو افزون ا این روش جهت مقابل با ررر ای ش ه است .درا میتران با لرابی و اجهرای
سیستم بفاظت کات ی برای تجهیزات مرجر و هم نین جهت پرویههای آتی ،ا ایجا رسارتهای
مرکرر تا ب یا ی جلرایری نمر  .ررر ای ،افزایش مقاومهت پهای کهه و به ناهاا آن قطهع
سیستم ارتین مانی ر می ه ک فلر جریان ادکتریکی ا انکربردتها ب سهمت رها الهراا
فرن اسیرن های که برقرار ار  .ر این بین یک سری مهاجرت مرا ی ،ب ترتیب ا مرا فعااتر
ب سمت مرا نجیبتر ،همراه با این فلر جریان ر رراه ا  .ر این مان ابتماا بهرو رهرر ای
اادرانیکی ب ساب ترسعة واکنشهای ادکتروشیمیایی میان فلزات غیهر همجهنس نیهز وجهر ار .
شرکت تکتا ب نااا لرابی ،انتخاب و سارت یک سیستم مناسب ارتین است ک بتران بها ترییهر
پ ریت و جهت جریان ا برو و ترسعة ررر ای ر این قسمت ا کهها جلرایری نمای .
بازار هدف:
نیروااهها وسارتمانها
پتروشیمی
صنایع نفت و اا
آخرین وضعیت :واب فناور ر باا لرابی نمرن اودی محصرا میباش .

ستاور های مرکز
شرکت پایاروش آریا مرفه ار یه بها آمها ه
سا ی دینک پایلرت سیستم مادتی پلکسر صهرت و یتها و تسهت
کاررانه ای آن بها باههرر نماینه اان بههرق منطقه ای تهههران و
عملکههر تجهیههزات و تسههت شههای سهها ی ش ه ه ارتاهها مرکههز
یسه ااین بها  RTUپسهت ا لریه آنهاالیزر پروتکهه IEC
 60870-5-101و ت یی عملکر تجهیزات  ،مجر نصب دینهک
ر سیستم های مرر نظر را ارر نمای .
هم نههین ر پههی
مکاتاات انجاد ش ه
ا سههری شههرکت
پایا روش با شرکت
بهههرق منطقه ه ای
غرب  ،ر رصر
معرفهههی سیسهههتم
مادتی پلکسر صرت و یتا و متعاقب آن با یه کارشناسهان بهرق
منطق ای غرب ا دینک مرر نظهر  ،نسهات به اسهتفا ه ا ایهن
سیستم ر شاک مخابراتی منطق غرب ابرا تمایه نمر نه و بهر
این اسات امی میرو ک ر ساا جاری قرار ا فروش تع ا ی
دینک مادتی پلکسر با شرکت برق منطق ای غرب منعق ار .
هم نین شرکت پایا روش آریا با برازاری سمینار معرفهی مهادتی
پلکسر صرت و یتا ر شهرستان ساری  21 ،دینک  PLCمرجر
ر آن منطق را برای نصب مادتی پلکسر جهت افهزایش ظرفیهت
شاک  ، PLCب شرکت برق منطق ای ما ن ران پیشهنها نمهر
ک ر صررت اجرای لر پیشنها ی  ،ع وه بر افزایش ظرفیهت
شاک  ،امکان اجرای سیسهتم  N MSبهرای شهاک  PLCبهرای
اودین بار ر کشرر فراهم می ار .

روی ا های پیشرو

کانال اطالع رسانی مرکز در تلگرام

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو
تلفن 88590492 :نمابر88581968 :
www.eptp.ir
info@eptp.ir

