
 مشخصات فنی نشانگرهای خطا با قابلیت ارسال اطالعات

 مشخصات نرم افزاری : .1

   قابلیت اتصال به هر بِرند صنعتیRTU ( و تجمیع با سیستم اتوماسیونSCADA شبکه توزیع با پشتیبانی )ها شبکه

 IEC101و  DNP3.0از جمله  های مختلفو پروتکل

 سرور مرکزی در محل دیتا سنتر شرکت لزوم نصب 

 دارا بودن مودم و یا مبدل جهت تبدیل اطالعات دریافتی از نشانگرها و تحویل آن به سرور مرکزی 

 ( قابلیت ارسال آالرم بصورت از راه دورremote توسط بستر ارتباطی موثر اعم از )GSM ،GPRS  وAPN 

  ،برقراری ارتباط و ِاعمال فرامین انجام تنظیمات، ریستGPS ی زمانی بنا بر نیاز ادمین هر بازه و ... به نشانگرها در

 افزار اتوماسیون شبکهنرم

 ولتاژی زمانی و ، دستی،)مخابراتی(دور راه خودکار، از قابلیت ریست 

o ریست خودکار با برگشتن جریان بار 

o ریست از راه دور از طریق ارسال پیامک 

o  ریست زمانی نمایش خطای دائم 

o  گذراریست زمانی خودکار برای نمایش خطای 

o       قابلیت های ریست و تست تریپ دستی 

 منطق تریپ جریان تطبیقی با منطق محدودکننده جریان هجومی 

o  توجه: منطق تریپ تطبیقی نیازی به انتخاب ظرفیت تریپ یا اصالح تنظیمات با تغییرات بار را ندارد و به

 منظور پاسخگویی به تغییرات و رشد بار طراحی شده است.

 نده خطاهای جریان برگشتی ناشی از حضور منابع تولید پراکنده یا منابع جبران ساز توان راکتیو منطق محدودکن

 ها در پایین دست محل خطامانند خازن

  قابلیت شناسایی و ارسال آالرم انواع خطاهای دائم و گذرا و تمییز آنها از یکدیگر و همچنین انواع خطاهای اتصال

 (earth faultزمین ) ( و اتصالover currentکوتاه )

 بر  آمپر 5-120ای جریان در بازه ثانیه با استفاده از تغییرات لحظهمیلی 30در حداقل زمان  قابلیت شناسایی خطا

 آمپر  200-1500و همچنین با استفاده از تعریف حد آستانه جریان خطا در بازه  ثانیه

 ویرایشگر bitmap شده توسط کاربر ساخته برای ایجاد نمادهای تعریفاز پیش 

 های تعریف شده به عنوان آالرم )برای دهنده خطا نصب شود تا پیامنشان تواند به همراهافزاری تکمیلی که مینرم

شماره  3حداقل نمونه : خطای دائمی( از طریق پیامک بر اساس محل خطا و محدوده امور به یک یا چند گیرنده )

 .گرددبردار و/یا مسئول شیفت( ارسال می( مسئول آن محدوده )بهرهوتبا سطوح دسترسی متفا تلفن همراه مختلف



 ریزی و بروزرسانی قابلیت برنامهfirmware  ها بصورت از راه دور از طریق دیپ سوئیچبوسیلهGSM ،GPRS  و

APN .یا در محل 

  وجود اپلیکیشن موبایلی به منظور مدیریت بر نشانگرهای خطا و تحلیل خطاهای ارسالی از هر نشانگر 

 اهمیت این ویژگی  .های خاص وجود داردهای خاص به شمارهقابلیت فیلتر انتقال پیغام که در آن امکان انتقال آالرم

د به سیستم اسکادا )مرکز دیسپاچینگ( ارسال شود های مهم از قبیل خطای دائم بایتر می شود که آالرمزمانی روشن

 ارسال گردد. PMبه واحد تعمیر و نگهداری  (low batteryهای با اهمیت کمتر )و آالرم

 سازی آخرین حوادث و آپلود آن بر روی قابلیت ذخیرهPC  از طریقGSM ،GPRS  وAPN 

 ای خطقابلیت ارسال جریان لحظه 

 ای خط قابلیت ارسال دمای لحظه 

 وجود قابلیت به منظور ردیابی کالکتورها و نشانگرها در مواقع سرقت 

 افزاری :مشخصات سخت .2

  قابلیت نصب آسان بوسیلهhot stick    بر روی خط برقدار وself-test  با میله مخصوص 

   سیکل عمر طوالنی 

o سال( 10-15 بکارگیری باطری لیتیومی با کیفیت باال و تکنولوژی نانووات )طول عمر حدود 

o )بدون نیاز به باطری و هیچ گونه شارژر خارجی )از طریق جریان خط 

 استحکام مکانیکی قابل قبول در مقابل تنش مکانیکی و ضربه 

  جنس بدنه از پلی کربنات ضد اشعه UV  و ضد اشتعال 

  وجود تجهیزات جانبی به منظور Reset  و نصب نشانگر روی شبکه به صورت خط گرم 

 جوی با حداقل درجه حفاظت  دشوار شرایط برابر در بدنه مقاومتIP54  

 مشخصات عمومی : .3

  36-5قابلیت استفاده در انواع شبکه ها اعم از تک مداره و دو مداره با ولتاژ کاری kv 

 های شعاعی و رینگ باز و بستهقابلیت استفاده در شبکه 

 های مختلف شبکه )نوع مثلثی، ... و پیکربندی ها اعم از یکطرفه، صلیبی،قابلیت نصب بر روی انواع پایهPhase 

Mounted Indicators .) 

 قابلیت نصب بر روی انشعابات به منظور شناسایی انشعابات دارای خطا  

  نشانگر خطای مجاور بر روی پایه بصورت  9قابلیت ارتباط با حداقلMaster  وSlave  متر 40فاصله  حداکثربا 

  مجهز به سیستمGPS  برای فراهم ساختنtag زمانی و مکانی 

 العاده روشن و شفافنمایش آالرم بصورت فوق 

o ( 360زاویه دید وسیع )درجه 

o قابلیت رویت زیر نور شدید خورشید 



o  متر 2000الی  500متر و در شب  300الی  200در روز 

 تنظیم مدت زمان چشمک  قابلیت قابلیت نمایش خطاها به تفکیک رنگ به همراهLED 

 با رنگ قرمز LEDخطای دائم: 

 با رنگ سبز LEDخطای گذرا: 

Low battery :LED با رنگ زرد 

 سانتیگراد درجه +70 تا -40 بین کاری دمای 

 125تا سقف  اضافه ولتاژ های هجومی،در برابر جریان دارای مقاومت باال kv  12تا سقف  اضافه جریانوkA 

  کیلومتر بر ساعت 150حداکثر سرعت  بادارای مقاومت باال در مقابل جریان باد 

  سال بدون هزینه  5گارانتی و خدمات پس از فروش به مدت 

 سال 10با هزینه کارفرما به مدت  خدمات پس از فروش و تامین باطری جایگزین 

  نشانگرها، ریزی نفر کارشناس پیرامون موضوعات نحوه کافیگ و برنامه 10ساعت برای  8دوره آموزشی به مدت برگزاری

  عملکرد مودم و یا مبدل و ....برداری صحیح، نحوه استفاده از اپلیکیشن، نحوه اندازی، نحوه بهرهنحوه نصب و راه


