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خوانید :در این شماره می  

 سخن نخست 

 فناوری مرکز هایشبکه 

 های استراتژیک صنعت برق کشورچالش 

 گذاری مشترکصندوق سرمایه  

 دستاوردهای مرکز 
 

 اخبار مرکز
 اخبار کمیته پذیرش

جلستته کمیتتتتتتته پتتذیرش دو  9359متتاه  اردیبهشتتت در
ارا ت   ، ی برگزار گردیتد کته در ایتن جلستاح ار هتا     

هتتتتای خورشتتتتیدی و ستتتتاخت پنتتتت 
ارا تت  و ستتاخت دستتت اه  ،  پروستتکایت

گیتتری و تبتتت و ینتتالیزور   مرکتتز انتتدا ه 
 و ارا تت پارامترهتتای شتتبکه بتترق ،  

 تحتتتت RTU دستتتت اه ستتتاخت

-IEC60870 و DNP3 پروتکلهتتای

هتتای جریتتاا  یتتادا ، ارا تت  و  )بتترای رلتته 5-101
هتای  گیتری بترای  امت    ساخت سامانه هوشتمند انتدا ه  

گذاشتته شتد و شتش اتر       نظتر  تبادل و بحث به انرژی
هتای  انترژی در محتی   ستا ی مرترآ یو و   دی ر بهینته 

پتتایش هوشتتمند و کنتتترل ،  اداری، تجتتاری و مستتکون 
ارا تت  و پیتتاده ستتا ی  ،  بحتتراا شتتبکه تو یتت  بتترق 

فرهن تت  و ستتامانه ستترویا گتترای ااتت   رستتان      
تبلیغتتات  بتترای متتترو تهتتراا بتتا عابلیتتت توستتعه صتتنعت 

 و تولیتد  در کتاربردی  تحلیلتاح ،   مت  و نلت  ایتراا   

 اه مولتد بترق بتا عابلیتت     دستت ،  LEDروشتنای    فروش
افتتتزایش تولیتتتد 
بتتتترق ) بتتتتدوا 
مرتتتتتتتتتتترآ 

تجدیتد   –ستوخت 
متتورد ار یتتاب  اولیتته    فتتار خودکتتار چالتته  و    پتتذیرا

ول تتتتاتتتتتتتر  هتتای  کتته متتورد عب  رار گرفتتت تتتتع
استتتتتلرار  جهتتت ورا عتترار گیرنتتدتتتتتتای شتتتتتاعض
 .شد خواهتند تهتتارائ مرکتز ورایتتتتتتتش به نهای 

 : فرمود آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر
 بترای  چیتزی  چته  رمضتاا  متاه  در کته  بودیتد  یگتاه  شتما  اگر

 سپاستت ذاری و شتتکر رمضتتاا یمتتدا بتتا بتتود، خواهتتد شتتما
 را امتت   گناهتاا  همته  ختدا  -اولشت     کردیتد  مت   بیشتری

 زارتتتتت ه هتتزار شتتما بتترای و بیتتامر د نهتتاا و عیتتاا ا 
    بسا د ماتتتش برای هرتتتتتش پنجاه و برد باال هتتتدرج

 سخن نخست
در برهتته ای ا   متتاا، و ارح نیتترو در جهتتت خودکفتتای  صتتنعت یو و بتترق کشتتور اعتتدام بتته     
 مایتتت ا  تیستتیا شتترکتهای نیمتته دولتتت  نظیتتر یپریو، مپنتتا، پتتارخ ستتویی  و     و خریتتد      

شتدند   تضمین  محروالح ینها نمود  این شترکتها بتا اتختاپ ایتن رویکترد  متایت  ا  ستوی و ارح نیترو موفت          
بخش  ا  بتار صتنعت بترق کشتور در  تو ه فنتاوری را بتدوش کشتند  ینمنانکته امترو  اکلت  ایتن شترکتها در              
ردیف شرکتهای بین الملل  عترار گرفتته و مایته مباهتاح فعتاالا صتنعت بترق گشتته انتد  امتا امترو  و پتا ا              

ار مواجتته نمتتود، فرصتتت دوراا پرفشتتار تحریمهتتای بتتین المللتت  کتته اکلتت  ایتتن شتترکتها را بتتا مشتتک ح بستتی
خوب  است تا بار دی ر بته نلتش  تاکمیت  و ارح نیترو در  مایتت ا  فعالیتهتای فناورانته توجته کنتی   بعبتارح           
دی ر ییا رویکردی که در دهه هتای گذشتته منجتر بته راه انتدا ی و رشتد شترکتهای بتزره در عرصته صتنعت           

وری و چالشتتهای جهتتان  در  تتو ه اعترتتاد بتترق و انتترژی شتتده بتتود، هممنتتاا پاستتخ وی تغییتتراح ستتری  فنتتا
 بین الملل  و ال وهای فرارعابت شک  گرفته در عرا بیست و یک  خواهد بود؟

تجربه شک  گرفتته در کشتورهای در  تال توستعه و اعترتادهای نودهتور در  مینته تیستیا نهادهتای جریتاا           
سا  برای ایجاد  یست بوم نتویوری و متدیریت جریتاا توستعه فنتاوری در ست،  ملت ، متا را متلاعتد مت  کنتد            

ی فنتاور نوپتا   که در کنار استمرار  مایتت ا  شترکتهای بتزره در عرصته صتنعت بترق، بایتد بته نلتش شترکتها          
که ع وه بر استتفاده ا  یخترین دستتاوردهای فناورانته ا  چتابک  ال م بترای ایجتاد جریتاا متویرگ  در توستعه           

 اعتراد دانش محور نیز برخوردارند توجه نمود  
واععیت یا است که این رویکرد در مجموعه اسناد باالدست  کشور، ا  جمله عانوا برنامه پنج  توسعه، سیاستهای 

  اعتراد ملاومت  و هممنین سیاستهای کل  برنامه شش  توسعه کشور و عوانین پی  ینها بکراح مورد اشاره و کل
تیکید عرار گرفته است  اینک پرسش اصل  یا است که ییا و ارح نیرو با توجه به سابله درخشاا در  مایت ا  

ریاا تتتتتتمایت ا  جتتتت ی خود را در  اوری، یماده است تا بار دی ر نلش پیشتاتتتتتصنای  داخل  مبتن  بر فن
 رد؟تتتتتتکردی تا ه، بر عهده گیتتتتا با رویتتترق و انرژی، اینبار امتتتتتتاوری در صنعت بتتتتتتعه فنتتتتتتتتوس
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  شش شورای س  و  برگزاری
در مح  ساختماا رویش  59س  و ششمین نشست شورای مرکز مورخ هشت  اردیبهشت  ماه 

 ینالیزور و تبت و اندا ه گیری مرکز دست اه ساخت و ارا  " ایدهبرگزار گردید  در این جلسه 
ایده مورد بحث و بررس  عرار گرفت که در نهایت به تروی  اعضای شورا رسید   این  "برق شبکه پارامترهای

در واع  این دست اه دارای یک  .تانیه در داخ  کشور است 2.0مربوط به ارا   و ساخت کنتور تابلوی  با دعت 
را فراه  نموده و عابلیت  multi-taskingه که امکاا سیست  عام  داخل  بود

این محرول با استفاده ا  تکنولوژی دهد  اامیناا سیست  را تا  د باالی  افزایش م 
های رو  دنیا نسبت به اخذ اا عاح اولیه ا  شبکه برق اعدام نموده و تمام  پارامتر

نماید  ، نمایش و پخیره م مورد نیا  شبکه را بعد ا  انجام محاسباح با دعت باال

     که تجهیز را جهتبرو  و سیست  عام  در این دست اه ع وه بر این DSPاستفاده ا  
برد  ع وه بر عابلیت اامیناا یا را نیز بسیار باال م ، سا دای یماده م هر نو  توسعه

های مختلف و فیزور رن   بزره، نمایش نمودار LCDهای خاص  که به یا اشاره شد امکانات  نظیر تمام مشخره
   باشداص این دست اه م تکاناح ختت    تنها بخش  ا  ام های مختلف وولتاژ، تواا، امکاا اترال به شبکه با پروتک 

 چهارده برگزاری ه  اندیش   
 اندیشتت  هتت  چهتتاردهمین جلستته 

 متدیراا   ضتور  بتا  فنتاور ،  وا تدهای 
 مرکتز،  در مستتلر  تماینتدگاا شترکتهای   و محترم عام 

 محت   در 9359 اردیبهشتت متاه   یکت   رو  چهارشتنبه  
ایتن   .گردیتد  برگتزار  نیترو  دکتر رنجبتر پژوهشت اه   سالن

نشستتت کتته نخستتتین جلستته وا تتدهای فنتتاور و مرکتتز  
بتتود در دو بختتش برگتتزار گردیتتد  در  59رشتتد در ستتال 
جنتتاو یعتتای مهنتتدخ یشتتتیان  متتدیر  بختتش  ابتتتدای  

شتترکت یریانتتا بهستتا پتتویش م،لبتت  بتتا مو تتو   عامتت 
هتتای استتتراتژیک صتتنعت بتترق کشتتور ارائتته     چتتالش

ای بتین میتزاا تولیتتد و   نمودنتد کته در یکتا  یا ملایسته    
در ادامتته  رآ بتترق در ایتتراا و جهتتاا انجتتام شتتد ومرتت

به نلتد مو تو  عترار داشتتن ایتراا در ملتام چهتارده         
چتالش  صنعت جهاا پرداختته شتد و بته هرکتدام ا  سته      

تتتاریخ  کلبتته پتتارادای  توستتعه بتتر پهنیتتت متتدیراا     
، اعترتاد ناکاریمتد بترق و سیاستت هتای تعرفته       صتنعت  

ای و ناکاریمتتتدی ستتتاختار کتتت ا انتتترژی کشتتتور در  
صنعت برق به تفکیتک پرداختته شتد   در پایتاا م،الت       
م،ر  شده به گفتت و گتو و تبتادل نظتر گذاشتته شتد         

یعتتای دکتتتر   در عستتمت دوم مهمانتتاا متتدعو نشستتت   
متتدیر کتت  دفتتتر دانتتش بنیتتاا دانشتت اه ی اد    ، شتتهاب 

استتت م  وا تتتد تهتتتراا جنتتتوو و یعتتتای مهنتتتدخ   
کارشتتناخ دفتتتر امتتور برنامتته و اعترتتاد     ،محرابیتتاا 

 در خرتوص دانش اه ی اد است م  وا تد تهتراا جنتوو     
معاونتتت اعترتتادی در دانشتت اه ی اد  بختتش راه انتتدا ی 
هتتای صتتحبت اخ  بتتر استت داشتتتندادهتتارات   استت م 

مشتتخش شتتده  آاهتتدا  جملتته ا یعتتای دکتتتر شتتهاب  ،
تمرکتتز بتتر  تتو ه امتتور ،  راه انتتدا ی ایتتن بختتش جهتتت

هتتای دانتتش بنیتتاا و فتتراه  نمتتودا  اعترتتادی شتترکت
ت  مایتت  هتا جهت  شترکت دستته ا   تسهی ح برای ایتن  

در ادامتته متتدعوین   باشتتدمتت  در  مینتته ستترمایه گتتذاری
ود را جهتتت ع عتته منتتدی ختت  محتتترم ایتتن نشستتت   

مرکتز  تحتت  مایتت   همکاری علمت  بتا شترکت هتای     
سترمایه گتذاری ابترا  نمودنتد   در     بحتث   بهرشد و ورود 

       رمایشاحتتتتتتتتبتتتتتا فنشستتتتتت نهایتتتتتت ایتتتتتن 
 دتتتتتتتتاا رسیتتتتتتپای بتته ز تتتتتتتتت مرکتتتتتتتتریاس
  

 های فناوری مرکزشبکه

 
 در ایتن نشستت    پرداختته شتد   در صتنعت بترق   پیشرو

برگتتزاری نشستتت تخررتت    ی مبنتت  بتتر پیشتتنهاد
هتای شتبکه مختابراح و دیستپاچین  در     برای شترکت 

ست  و یکمتین کنفترانا بتین الملت  بترق ارائته شتد         
 یادر خرتتوص  عتترار گرفتتت و استتتلبال  کتته متتورد 

   صورح پذیرفت های اولیهریزیبرنامه
دومتتین نشستتت شتتبکه تشتتخیش خ،تتا و  فادتتت    

ریت ختان  مهنتدخ   بتا متدی   59پنج  اردیبهشتت متاه   
برگتتزار گردیتتد   در ایتتن نشستتت شتترکت     متتدیح 

دستتتورالعم   در خرتتوص ارائتته ایدرفتتک انتترژی  
شرکت مدیریت شبکه بترق ایتراا در راب،ته بتا خریتد      

هتای نیومریتک ،استتانداردهای    رلته مشخراح فنت    ،
هتتای ال م  تتداع  ویژگتت  و  ی مایشتت اه  و تستتت 
در شتبکه  هتای  فتادت    رلته برای عاب  استفاده بتودا  

هتتای  ا  ستتند عستتمت ارائتته دادنتتد   در نهایتتتبتترق 
کتته دتتت راهبتتردی توستتعه فنتتاوری تجهیتتزاح  فا  

بته  توس  خان  مهندخ متدیح  ارائته داده شتده بتود     
 ه شد تتظر گذاشتتتتتتتتادل نتتتتث و تبتتتتتبح

هتتای فنتتاوری مرکتتز در  تتال   شتتبکه هتتاینشستتت
کننتد کته کمتابیش    مت  جلساح ابتتدای  ختود را ات     

هتتا بتترای هتتا و دستتتور جلستتاح ایتتن نشستتت برنامتته
  شتتبکه هتتا بتته تفکیتتک مشتتخش شتتده   هرکتتدام ا
شتتتبکه تجدیتتتد پتتتذیر چهتتتارمین   نشستتتت استتتت

بتا  ضتور یعتای     59شش  اردیبهشت متاه   نشستش را
و بتتا متتدیریت ختتان   ستتانا،کارشتتناخ   رگتتر مهنتتدخ

 یعتای در ایتن نشستت   کته  برگزار نمتود  فر دکتر دانش 
چ تتتون   ستتترمایه  در خرتتتوص مهنتتتدخ  رگتتتر

ادهتتارات  هتتای تجدیدپتتذیر انتترژیصتتنعت گتتذاری در 
نل،ته نظتراح ایشتاا را بته بحتث و       ا رااو   داشتند
در نهایتت  برنامته متاه یتت  ایتن       ظر گذاشتند  تبادل ن

  نشست مشخش شد 
دومین نشست شبکه مخابراح و دیسپاچین  مرکز 

با مدیریت خان  مهندخ  59سیزده  اردیبهشت ماه 
نیا ها و ست   در این نشبرگزار گردیدرو ش 
مورد بحث عرار ها رکتتتتتدام ا  شک ح هرکتتتمش

   های اهتتتتتتنمایش    تبررس به  ه تتتگرفت و در ادام
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 سرمایه گذاری مشترک صندوق بیشتر بدانی  : 

 صندوق سرمایه گذاری مشترک چیست؟
چیتتزی نیستتت جتتز مجموعتته ای ا  ستتهام، اوراق مشتتارکت و ستتایر اوراق بهتتادار  در واعتت  متت  تتتواا یا را بتته     صتتندوق ستترمایه گتتذاری

صتورح شترکت  در نظتر گرفتت کته در یا افتتراد مختلتف پتول هتای ختود را روی هتت  مت  گذارنتد و در ستبدی ا  اوراق بهتادار ستترمایه              
ه  یتا اوراق مشتارکت ختاص در یتک صتندوق سترمایه گتذاری        گذاری م  کننتد  درنتیجته، شتما بته جتای سترمایه گتذاری در یتک ست         

مشترک سرمایه گتذاری مت  کنیتد  شتما براستاخ عتوانین و ملترراح مترتب  بتا پرداختت مبلغت  در مجموعته ی ستبد سترمایه گتذاری                
م  کنید  همتین تنتو  در سترمایه گتذاری ستب  کتاهش خ،تر یا مت  شتود و ستب  افتزایش جتذابیت صتندوق سترمایه گتذاری مت                  

ستتود ناشتت  ا  معتتام ح ستتهام یتتا اوراق  .9د  صتتندوق ستترمایه گتتذاری بتته ستته روش بتته ستترمایه گتتذاراا ختتود ستتود متت  دهتتد: شتتو
ستتود نلتتدی ستتهام و یتتا بهتتره ی پرداختتت شتتده بتته اوراق مشتتارکت موجتتود در ستتبد    .0مشتتارکت موجتتود در ستتبد ستترمایه گتتذاری  

وق سترمایه گتذاری کته سترمایه گتذار مت  توانتد بتا فتروش سته  ختود در            افزایش ار ش سه  سرمایه گتذار در صتند   .3سرمایه گذاری  
صندوق سود کس  کند  معمواًل صندوق هتا ایتن امکتاا را بته شتما مت  دهنتد کته بته جتای دریافتت ستود نلتدی، یا را دوبتاره در ختود                

 . صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتی  مالک تعداد بیشتری ا  وا دهای صندوق شوید

 صندوق های سرمایه گذاری مزایای
همتین  مدیریت  رفه ای: یکت  ا  مزایتای مهت  صتندوق هتای سترمایه گتذاری یا استت کته توست  گروهت  ا  تحلیت  گتراا و افتراد  رفته ای متدیریت مت  شتوند و                     9

تنتو : براستاخ ترتوری هتای متال  بتا افتزایش تنتو           .0مساله نکته ی بسیار مهم  برای سرمایه گذاراا به ویژه سترمایه گتذاراا خترد و کیتر  رفته ای بته شتمار مت  رود          
ستبد صتندوق هتای    در سرمایه گذاری م  تواا خ،ر سترمایه گتذاری را کتاهش داد و کتاهش عیمتت یتک سته  را بتا افتزایش در ستایر اوراق بهتادار جبتراا کترد  معمتوالً               

ستادگ : سترمایه گتذاری در صتندوق هتای       .3ایه گتذاری بته  تداع  برستد      سترمایه گتذاری بتزره  تاوی ده هتا سته  و یتا اوراق مشتارکت متنتو  استت تتا خ،تر سترم             

 . سرمایه گذاری ساده است و نیا ی به تحلی  های پیمیده ندارد

 معایب صندوق های سرمایه گذاری
متتدیریت  رفتته ای: همتتان،ور کتته متتدیریت  رفتته ای یکتت  ا  مزایتتای صتتندوق هتتای ستترمایه  .1

ه شتمار مت  رود  چتوا متدیراا  رفته ای ممکتن استت بته         گذاری است یک  ا  معایت  یا نیتز بت   
فکر مناف  خود باشتند و همتواره در جهتت بهتتر شتدا بتا ده ی سترمایه گتذاراا عمت  نکننتد )بته            

تنتو   یتاد: تنتو  بتیش ا       .0ویژه اگر دریمد یا ها ارتب  چنتدان  بتا ستود صتندوق نداشتته باشتد ا       
ود  یترا اگتر در یتک سته  ستود  یتادی        د ممکن است ستب  کتاهش بتا ده ی سترمایه گتذار شت      

کس  کنید بته دلیت  ینکته یا سته  بختش کتوچک  ا  ستبد را تشتکی  مت  دهتد، بتا ده ی شتما             
 .تغییر چندان  نخواهد داشت

 انواع صندوق های سرمایه گذاری
گتذاری در سته دستته ا  ابزارهتای متال  سترمایه گتذاری        صندوق های سرمایه گذاری بسیار متنوع  در س،  جهتاا وجتود دارد  ولت  بته اتور کلت  صتندوق هتای سترمایه          

مشتارکت دولتت  )بتدوا ریستکا  بتا ده صتندوق هتای سترمایه گتذاری، بتا استتفاده ا              اوراق دارایت  )ستهاما، اوراق بتده  )اوراق عر ته شترکت ا و اوراق عر ته       :م  کنند

د  یکت  ا  انتوا  معتروآ صتندوق هتای سترمایه گتذاری، صتندوق سترمایه گتذاری عابت             ار یاب  شتده و وا تدهای یا عیمتت گتذاری مت  شتون       NAV ار ش خالش دارای  یا

نتام دارد کته گرچته ماننتد صتندوق هتای سترمایه گتذاری معمتول  استت ولت  ماننتد یتک سته  در بتا ار سترمایه                  ETF یتا  (EXCHANGE TRADED FUND)معاملته در بتورخ  

 . معامله و عیمت یا در نتیجه ی عر ه و تلا ا مشخش م  شود

 NAV (NET ASSET VALUE) رزش خالص دارایی ها یاا

یتا ار ش ختالش دارایت  هتا در واعت  ار ش مجموعته ی سترمایه         NAV .همان،ور که گفته شد شما با پرداختت مبلغت  مالتک بخشت  ا  صتندوق سترمایه گتذاری مت  شتوید         
توجته بته تغییتراح عیمتت ستهام، اوراق بهتادار و ستود هتای نلتدی تعلت  گرفتته بته یا             گذاری صندوق تلسی  بر تعداد ستهام یا استت کته در پایتاا هتر رو  معتام ت  بتا        

 د محاسبه م  شو

 صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایران
در ایراا براستاخ اساستنامه ی تاستیا صتندوق هتای سترمایه گتذاری، تعتدادی صتندوق سترمایه گتذاری در  تال             

  در ستایت هتر یتک ا     مت  باشتد  دارای ستایت اینترنتت  مجزایت     فعالیت هستند  هتر صتندوق سترمایه گتذاری ختود      
صتتندوق هتتای ستترمایه گتتذاری اا عتتاح  یتتادی در متتورد نحتتوه ی ستترمایه گتتذاری، اب،تتال یا و ستتایر متتوارد و    

 .مسای  عانون  وجود دارد
 http://www.boursiran.irبرگرفته ا  سایت
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مرکز تاوردهایدس  
توجته بته نیتا  صتنعت      بتا  آنام انرژی گسترانشترکت    

بتترق کشور اعتتتتتدام بته ارا ت  و ستاخت دستت اه انتدا ه گیتری دائت          
گتتتا های محلتول در روکتتتتن ترانستهای عتدرح نمتوده و بتا تولیتتتتتد        
نمونتته نیمتته صتتنعت  دستتتتتت اه ، موفتت  بتته گذرانتتدا تستتت هتتای      
 الکتریکتتال و مکانیکتتال گردیتتده استتت   در  تتال  ا تتر نمونتته ای ا  ایتتن

 باشد   برداری م نر  و در  ال بهره KV022دست اه در شرای  واعع  بر روی یک ترانا 

و تستت موفلتتیت یمیتز یا    IEC-6185 پروتکت  موفت  بته تکمیت  کتدهای      موج نیروشترکت  

 شد  

درخواستتت  بنتتا بتتر صننناین نننداشترکت  

، یا شتتتترکت را در  KEPCOشتتتترکت 
مبادلتته تفتتاه  نامتته هتتا و عتترارداد هتتای   

یتتاری کتتاری متتنظ  بتته تفتتاه  نامتته هتتا  
عتترارداد کتتاری در  7 نمتود  بتتر ایتتن استتاخ 

 مینتته هتتای مختلتتف  صتتنعت بتترق بتتین و ارح 
کتتره جنتتوب  و  نیتروی ایتتراا و و ارح مشتابه در  

 و شتترکت تتتوانیر نهتتای  شتتدند  KEPCOشتترکت 
خ،توط   -9: بته شتر  پیت  مت  باشتند     مو وعاح تفاه  نامه های کاری مبادله شتده  

کاهش تلفتاح بته تعتویر تترانا هتای یتک من،لته نمونته بتا           -0 کیلو ولت 769انتلال ولتاژی 

 در یکت  ا  منتاا  تهتراا    AMIنرت  سیستت     -3هتای کت  تلفتاح بتا هستته یمتورآ       ترانا 
نرتت  سیستتت  کنتتترل مرتترآ در ستتاختماا    -9 ایجتتاد شتتبکه هوشتتمند در جزیتتره هرمتتز  -0

 های تحلتیلات در  مینههمکاری با پژوهش اه نیرو  -6 لت های دو

موفتت  بتته ارا تت  ، اجتترا ، تحویتت  موعتتت و پتتایش سیستتت   تکتنناخوردگی شننری شتترکت 

کیلوولتتت در  تتو ه عملیتتات   302هتتای انتلتتال بتترق  فادتتت کاتتتدی بتتر روی فونداستتیوا دکتت 
 ای هرمزگاا برای اولین بار در کشور شد برق من،له

موفتت  بتته ارا تت  ، تولیتتد و فتتروش رلتته  ستتاخ  همیننان فنننشتترکت 

در مناعرته  فادتت    موفلیتت بترای نخستتین بتار در ایتراا و      اfefr مین )
 ه شد تتاین رل ک خا ن  در سراسر کشتتور توس م تاواح بان 922ا  

   ؛ معرفتتت  وا تتتدهای مرکتتتز 

                           سیستمهای جامع خودکار 
 مهرداد داروییمدیر عامل:                            

 9/9/53مرکز:  در استلرار تاریخ                        
 www.uas.co.irسایت :              33712988:  تماخ شماره   

 :محوری ایده

به صورت دو  "سکشنا الیزر کی"طراحی و ساخت تجهیز 

 (SectionaLizer Keyمنظوره)

 :فعالیت  مینه

های صنعت آب و برق ، تجهیزات شبکه توزیع   انجام پروژه

 و اتوماسیون توزی 

 :ار  خ صه 

در سیست  پیشنهادی ایتن اتر  یکت  ا  پستتهای هتر فیتدر       
مجهتتز بتته نتتوع  تجهیتتز بتته نتتام   )ترجیحتتاً در وستت  فیتتدرا

SectionaLizer Key گردد که در صعورت رخعداد   می

 جداسازی دو قسعتت فیعدر از  اقدام به قطعی برق فیدر ، 

 Autoreclosingکند و زمانی کعه سیسع     یکدیگر می

هایی از فیدر کعه در طعرم معیعوب    نتاید ، پستعتل می

گردد. لذا عالوه بعر کع  شعدن    دار میقرار ندارند فوراً برق

فوری و خودکار بخش قابل توجهی از منطقعه خاموشعی ،   

باقیتانده نیعز  یابی و تعتیر بخش منطقه مانور جهت عیب

یابد و سبب تسری  در یعاف   منطقعه معیعوب    کاهش می

هعای نگهعداری و تعتیعر    فیدر و کاهش چشعتگیر هزینعه  

 گردد .شبکه می

 :هدآ با ار 

 های تو ی  برقشرکت 
  مراکز و اداراح دولت 
  ها و کارخانجاحبیمارستاا 

 : و عیت یخرین 

تولیتد کترده کته    وا د فناور نمونه نهای  فتا  اول محرتول را   
تمام  مرا   ی موا عملکرد نمونه ی مایش  را در ی مایش اه مرج  رله و 

  فادت پژوهش اه نیرو با موفلیت ا  نموده است  

رورویدادهای پیش  
المللتت  بتترق ، الکترونیتتک ، تجهیتتزاح و صتتنای     یتتا دهمین نمایشتت اه بتتین  

 واع  در مشهد 0/9/59ال   32/0/59وابسته 

 

شهرک قدس، ان های بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیروتهران،    

   33879571تلف :  

33832783نتابر:   

www.eptp.ir 
info@eptp.ir 

 کانل اطالع رسانی مرکز در تلگرام 

  
 

سو اند )پیامبر اکرم صاشد که گناهاا را م رمضاا بدین سب  رمضاا نامیده   

http://www.eptp.ir/
mailto:info@eptp.ir

