
سیستم ها وراهکارهای
اه دورمانیتورینگ و کنترل از ر
آسیاشرکت فنی مهندسی سپهر الکتروگستر 



سیستم مانیتورینگ و کنترل 
راتیتاسیسات و تجهیزات برقی و مخاب



جریاا  و /اژآناالگ  ولتا/ ورودی دیجیتاا  )این سیستم متشکل از سخت افزار الکترونیکی با ورودی های مختلف 
ت و رله های خروجی می باشد که جهت سنجش شرایط محیطی و دریافات آرر  از ججهیازا( سنسگرهای مختلف

ه وظیفه جانبی ، در محل نصب میگردد و همچنین یک سرور مرکزی با نر  افزارهای مانیتگرینگ و سگپروایزری ک
یل ثبت آرر  ها ، انتقا  آرر  ها به افراد و نظارت بر عملکرد سیستم های زیر مجمگعه را بار  عهادد دارد ، جشاک

ی و یاا با نصب و راد اندازی چنین سیستمی امکا  اطالع از وضعیت ججهیزات پاور در هار مرکاز مخاابراج. میگردد
وز مانیتگرینگ وضعیت ججهیزات مستقر در دیتا سنترها و اجاق های سارور وجاگد خگاهاد داشات و در  اگرت بار

ر مرکز هرگگنه آرر  و شرایط غیر عادی ، آرر  مربگطه ثبت گردیدد و عالود بر ایجاد و نمایش شرایط اضطراری د
رات و نگهاداری مانیتگرینگ و کنتر  ، بالفا له از طریق ارسا  پیامک و یا جماس جلفنی شرایط به نیروهای جعمیا

.اطالع دادد میشگد

خابراتیسیستم مانیتورینگ و کنترل تاسیسات وتجهیزات برقی و م



میکند که این سیستم به طگر کلی برای نظارت بر عملکرد جاسیسات برقی طراحی شدد و ایزوله بگد  ورودی های آ  ، این امکا  را فراهم•
.کند جهت اجصا  به ججهیزات جانبی مختلف و در کابرد های گگناگگ ، قابل انطباق بگدد و در محیط های با نگیز بار به راحتی کار

و وضعیت اندازد گیری ولتاژ باجری ها)به طگر ویژد و خاص، بیشترین کاربرد آ  در مانیتگرینگ ججهیزات جغذیه نیرو مراکز مخابراجی •
محیطی و همچنین در دیتا سنترها و اجاق های سرور جهت نظارت بر شرایط( عملکرد ژنراجگر ها و وضعیت پاور جامین شدد برای ججهیزات 

.و باطری ها و برق سیستم ها طراحی و ساخته شدد استUPSو وضعیت 

ججهیزات ، جهت هشدار سرقت کابل و)به عالود ، این سیستم با انجا  جغییرات نر  افزاری ، قابلیت استفادد در شرکت های جگزیع نیرو •
داریها و همچنین گلخانه ها و مرغ( مانیتگرینگ سطح مخاز  و ایستگاههای پمپاژ)، ججهیزات آبفا ( هشدار بروز عیب در جابلگ های برق

.و بسیاری کاربرد های دیگر را دارا می باشد( نظارت بر شرایط محیطی و کنتر  ججهیزات جهگیه)

مخابراتیتجهیزات برقی وسیستم مانیتورینگ و کنترل تاسیسات وکاربردهای 



به  گرت ایزولهDCولت 60جا 24ولتاژ کار مدار از •

ولت48میلی آمپر در 750حداکثر جریا  مصرفی •

(ACو DCولت 300جا 9از )ورودی دیجیتا  مستقل و ایزوله جهت سنجش وضعیت ولتاژ ورودی 16دارای •

جهت اندازد گیری میزا  دمای سالن یا درجه حرارت (  DC18B20سنسگر)عدد سنسگر مخصگص دما با دقت بار 4قابلیت اجصا  به •
ججهیزات حساس

Am2301قابلیت اندازد گیری رطگبت محیط با سنسگر •

ولت 60ولت جا12از  DCسه عدد ورودی مخصگص اندازد گیری میزا  ولتاژ باطری•

فاز جهت 3جهت اندازد گیری میزا  ولتاژ برق شهری و برق ژنراجگر سه فاز با امکا  نظارت هگشمند بر برق ACدارای ورودی های •
.جشخیص جگالی فازها و نرما  بگد  هریک از فاز ها

آمپر7خروجی رله برای روشن یا خامگش کرد  سیستم های برقی جانبی با قدرت 4دارای •

دارای قابلیت ارجباط ایزوله  سریا  دو سیمه با سایر ججهیزات کنتر •

GSM modemیا LANامکا  ارسا  جمامی آرر  ها از طریق شبکه•

و مخابراتیتجهیزات برقیمشخصات فنی سیستم مانیتورینگ و کنترل تاسیسات و



گرت روشن شد  اجگماجیک فن در  : قابلیت برنامه ریزی دستگاد جهت  دور فرما  های مختلف در حین بروز آرر  های خاص ، مثال •
باررفتن آمد  مقدار دمای محیط

.جهت افزایش قابلیت های سخت افزاری و نر  افزاری در آیندد RS485دارای سریا  پگرت استاندارد •

ها و نمایش بر روی نر  افزار در کنار ارسا  و نمایش آرر  بر روی اپلیکیشن گگشیClientجمامی آرر  های رسیدد از  onlineدریافت•
همراد برای افراد جعریف شدد

ها قابلیت جنظیم مقدار ماکسیمم ، نرما  و مینیمم برای هر یک از ورودیها و همچنین زما  جاخیر و جعداد پالس در هر یک از ورودی•
.جهت جنظیم حساسیت برای جشخیص آرر 

.قابلیت جعریف ورودی ها و پارامتر های مختلف هر ورودی  بنا به سخت افزار های اجصا  دادد شدد به دستگاد در نر  افزار سرور•

ر  ها ، جاریخ ، قابلیت نمایش وضعیت آنالین همه مراکز و قابلیت گزارش دهی و فیلتر نمگد  نمایش آرر  ها بسته به نگع مرکز ، نگع آر•
.زما  ایجاد و زما  رفع آنها

و همچنین به سرور و نر  افزار مرکزی( اپلیکیشن مگبایل)ارسا  پارامترهای مگرد اندازد گیری و آرر  ها به طگر همزما  به کاربر •
مانیتگرینگ

و مخابراتیتجهیزات برقیمشخصات فنی سیستم مانیتورینگ و کنترل تاسیسات و



بلوک دیاگرام کلی 
سیستم







سیستم کنترل هوشمند 
مایشیبهینه سازی مصرف تجهیزات گرو 



:کاهش مصرف انرژیدر جهت بهینه سازی و مگجگرخانه ججهیزات کنتر  هگشمند •

گگریتم این سیستم به طگر خاص و ویژد با دارا بگد  الگگریتم های هگشمند اندازد گیری دمای محیط و ججهیزات گرمایشی و همچنین ال
مجتمع های ویژد گرمایش ساختما  های مسکگنی ، ججاری و اداری و آمگزشی به جفکیک ، می جگاند در کنتر  سیستم های گرمایشی

.های مسکگنی ، هتل ها و خگابگاهها ، ساختما  های ادارای ، و مدارس و دانشگاهها و استخر ها مگرد استفادد قرار گیرد

:کنتر  دمای سالن های گلخانه ها و مرغداری ها و سردخانه ها•

رغداری ها و این سیستم با جغییرات جزیی در نر  افزار قابل پیادد سازی جهت کنتر  ججهیزات گرمایش و جهگیه سالن های گلخانه ها و م
.سردخانه ها خگاهد بگد

یکنترل هوشمند و بهینه سازی مصرف تجهیزات گرمایشکاربردهای سیستم 



آمپر1/ ولت 7ولت و 12دو عدد جرانس جغذیه ی : ولتاژ ورودی •

میلی امپر100: ولت 220حداکثر جریا  مصرفی روی •

آمپر1:حداکثر جریا  مصرفی داخلی •

کاراکتری جهت نمایش جنظیمات ست پگینتها و مقادیر سنسگرها 4*20دارای نمایشگر •

خروجی رله ی مجزا 8دارای •

ورودی ایزوله ی دیجیتا  جهت سنجش وضعیت ججهیزات جانبی7دارای•

SIM900با بهرد مندی از ماژو   GSMبستر ارجباط•

مجهز به چیپ ساعت داخلی•

ر جحت جهت ارجباط شبکه و ایجاد قابلیت مانیتگرینگ و کنتر  از طریق نر  افزا W5100با چیپLANمجهز به ماژو  ارجباط •
وب

و ( مشعل هاکارکرد پمپ ها و)امکا  ارائه انگاع گزارشات مدیریتی از عملکرد کلی سیستم و جک جک اجزائ سیستم گرمایشی •
دما در زمانهای مختلف

رمایشیمشخصات فنی سیستم کنترل هوشمند و بهینه سازی مصرف تجهیزات گ



(باس سه سیمه)و قابلیت اجصا  کلیه سنسگرها برروی یک باس دادد DS18B20سیستم اندازد گیری دما جگسط سنسگر •

ز سیستم قابلیت برنامه ریزی سیستم جهت جشخیص بروز آرر  های خاص ، مثال باررفتن بیش از حد مقدار دمای یک بخش ا•
گرمایش و یا عملکرد غیر مطلگب یک ججهیز

ی ، با فرما  و یا مد دست( طبق الگگریتم هگشمند کنتر  گرمایش)قابلیت جنظیم رله های سیستم در مد کنتر  اجگماجیک •
مستقل به هر یک از رله های خروجی جهت کنتر  ججهیزات جانبی از طریق نر  افزار 

.ار قابلیت جعریف ورودی ها و پارامتر های مختلف هر ورودی  بنا به سخت افزار های اجصا  دادد شدد به دستگاد در نر  افز•

و همچنین به سرور و نر  افزار مرکزی ( پیامک به مگبایل)ارسا  وضعیت سیستم و آرر  ها به طگر همزما  به کاربر •
مانیتگرینگ

رمایشیمشخصات فنی سیستم کنترل هوشمند و بهینه سازی مصرف تجهیزات گ



بلوک دیاگرام کلی 
سیستم موتورخانه
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