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 های کاتالوگمحتوای بخش

کیفیت توان بهراد :   کیفیت توان معرفی ثبـّات     توضیح مختصر  پیرامون اهمیت ثــبـّـات 

اصلی دستگاه :   کیفیت توان بهراد به ویژگی های  کوتاه ثبات     های دستگاه به صورت موردیهمراه ویژگیمعرفی 

کیفیت توان در صنعت و شبکه برق رسانیکاربردها :   کاربردهای ثــبـّـات  از      اشاره به برخی 

گیری  قابل جدول پارامترهای اندازه :  اندازه      گیری توسط دستگاهلیست پارامترهای قابل 

آن ها  :   قابلیت های ارتباطی دستگاه و قابلیتآشنایی با روشارتباطی و ویژگی های   هاهای آنهای 

 و نمایش شکل موج آالرم  تعریف و ثبت  معرفی قابلیتآالرم ها و دریافت شکل موج  : 

  سازی دستگاههای ذخیرهآشنایی با قابلیتمعرفی ویژگی های ذخیره سازی :  

آن :  افزار و ویژگی های  افزار  معرفی نرم   ه بومی سازی شدهرایانآشنایی با نرم 

از راه دور: از راه دور تحت وب بر بستر    معرفی سیستم پایش    GPRSآشنایی با سیستم جامع پایش 

الکتریکی :  اتصاالت  الکتریکی جهت نصب در شبکه های مختلفمشخصات  آرایش اتصاالت   انواع 

اتصاالت دستگاه و مشخصات مکانیکی :     از طراحی صنعتی و اطالعهمراه نماهای تصاویر محصول بهنمای فیزیکی ،  ات ی 

  با ساختار بیرونی دستگاه تبطمر 

ارتباطی، محیطی، ظاهری: مشخصات فنیجدول  گیری، دقت، ذخیره سازی،  اندازه   خالصه مشخصات ورودی، خروجی، 

گون:     جدول سفارش گونا انتخاب مدل های دستگاه بر اساس امکانات    جدول 



 
 

 

.  

انتقال و  الکتریکی، نیاز به پایش دقیق شبکه برق در نقاط مختلف ) در تمامی سطوح  انرژی  گسترش روزافزون مصرف  با 

از  الکتریکی اهمیت بیشتری یافته است.  کیفیت توان  ارتقای سطح  انواع مطالعات و بررسی ها جهت بهبود و  توزیع( برای 

الکتریکی برای بررسی تاثیر بر شبکه برق، مدیریت مصرف   سوی دیگر پایش انرژی  کننده  دستگاه های صنعتی مصرف 

گیری و ثبت داده های توان   اندازه  گسترش است. دستگاه  از نیازهای درحال  کاهش هزینه ها  از استانداردها و  انرژی، عبور 

الکتریکی مربوط به شبکه برق پارامتر  ،الکتریکی اندازهو یا دستگاه های  گون را با دقت باال  گونا گیری،   های الکتریکی صنعتی 

کند.  کیفیت تواننمایشگر و ذخیره، نمایش و به شکل های مختلف ارسال می  اندازه ثبات  ای توان  هگیری دادهیک دستگاه 

که عالوه بر داده انرژی)های پایه الکتریکی است  کیفیت توان )نظیر شاخص (نظیر ولتاژ، جریان و  های هدامنه و فاز مولفهای 

اندازه  نماید. گیری و ثبت میهارمونیکی ولتاژ و جریان، عدم تعادل ولتاژ و جریان و غیره( را نیز 

 

 3 معرفی ثــبـّـــات کیفیت توان

 ثبـّـات کیفیت توان چیست؟

این بخش می انید:در   خو

 

 شــــــــــــــــبکه بـــــــــــــــــرق و  اهمیــــــــــــــــت پـــــــــــــــــایش 

ی  کننـــــــــــــــدههـــــــــــــــای مصـــــــــــــــرفدســـــــــــــــتگاه

الکتریکی   انرژی 
  کیفیـــــــــــــــت ــــــــــــــــات  تـــــــــــــــوان در کـــــــــــــــاربرد ثبـّ

 کیفیت توان  اتمطالع
   پارامترهــــــــــای پایــــــــــه و پیشــــــــــرفته قابــــــــــل

کیفیت تواناندازه  گیری با ثبـّـات 

 
 



 
 

  + 

  

 معرفی ثبـّـات کیفیت توان 1

از   کیفیت برق( باالمنظور  که متعادل،   کیفیت توان ) ای  گونه   موج لشکبا بدون نویز کیفیت ولتاژ  است به  

از فرآیندهای صنعتی مختلف، تقریبا خالص و فرکانس  و دامنه پایدار باشد.  سینوسی انرژی  افزایش تقاضای  با 

اختالل در شبکه می شوند از بارها به طور مرتب باعث  از صنایع  بسیاری  آل در بسیاری  ایده  از شرایط  انحراف  و 

کیفیت توان شناخته  .سنگین رخ می دهد اند  میاین به عنوان افت  کیفیت توان عبارت  اثرات افت  از  شود. برخی 

 از:

 الکتریکی  خرابی و عملکرد نادرست تجهیزات 

 استهالک و پیری زودرس تجهیزات شبکه و مشترکین 

 انرژی بیشتر  تلفات 

 گیری اندازه   عملکرد نادرست سیستم های حفاظتی و 

 هفت مشکل شایع در افت کیفیت توان 

 کیفیت توان

اثر اختالف   : توان راکتیو که در  بین منبع و  AC در یک سیستم  فاز بین جریان و ولتاژتوانی 

افزایش تلفات و اشغال ظرفیت خطوط.  بار رد و بدل می شود. عامل 

 

از   : هارمونیک از مراتب باالتر ) مضارب  صحیح  وجود مولفه های سینوسی با فرکانس هایی 

ازفرکانس اصلی( در شکل موج ولتاژ یا جریان  الکترونیک شبکه. ناشی  درت ق تجهیزات 

ایجاد تلفات و   و بارهای غیرخطی UPS سیستم هایمتغیر ،  سرعت مانند درایوهای  ،عامل 

 آسیب به تجهیزات.

از  : عدم تعادل شبکه بارگذاری   نابرابری در دامنه یا اختالف فاز بین ولتاژ های سه فاز ناشی 

های تکفاز در یک سیستم سه فاز به صورت نامتعادل، خطای تکفاز به زمین و غیره، موجب  

گرما و اختالل در عملکرد موتورهای سه فاز.  ایجاد 

 

کلیدزنی خازن ها، برق  تغییر :  شرایط گذرا از  گهانی در شرایط ماندگار ولتاژ یا جریان ناشی  نا

  تجهیزات و عایق ترانسفورماتورها.آسمان و غیره، عامل خرابی 

 

گذرا  ولتاژکمبود، بیشبود و قطعی    شامل  : تغییرات ولتاژ از خطاهای  کوتاه ناشی  برای مدت 

 ی یا خرابیدر شبکه نظیر خطای تکفاز به زمین، ورود و خروج بارهای بزرگ. موجب قطع

 دستگاه های حساس.

 

الکتریکی   .در ولتاژ منظمتغییرات تصادفی یا   : )فلیکر( سوسو زدن کوره های قوس  از  ناشی 

  و جوشکاری. موجب چشمک زنی المپ ها  و عملکرد نادرست بارهای حساس.

 

ادوات  :وسانات ن از تغییرات بار. موجب عملکرد نادرست  بعضی تغییرات در ولتاژ ناشی 

 حفاظتی و تغییرات شدید در روشنایی.

     

 پایش کیفیت توان:

   آلودگی های تشخیص منشاء 

 کیفیت توان

 

   اختالالتتشخیص رویدادها و  

 کیفیت توان

 

  برنامه ریزی پیشگیرانه و پیش

کننده برای نگهداری  بینی 

 

  از عملکرد مناسب اطمینان 

 تجهیزات

 

   تست حساسیت دستگاه ها به

کیفیت توان  اختالالت 

 

  توزیعکاهش تلفات در سیستم 

انتقال  و 

 

  بررسی منشاء و تاثیر خطاها در

 سیستم قدرت

 

 
 



 
 

 

  

این بخش هدف از ویژگی  ،در  از نوع فعالیت آنهای دستگاه میارائه برخی  کاربران فارغ  که برای تمامی  ت ها حائز اهمیباشد 

اصلیویژگیباشد به همین دلیل عبارت می انتخاب نموده های  از خصوصیات دستگاه  این دسته   ایم.را برای 

از:این ویژگی  ها عبارتند 

گیری گیری، استانداردها اندازه  اندازه   : داده های قابل 

افزار :   نرم افزار رایانهنرم 

 آالرم ،شکل موج، حافظه داخلیهای دستگاه : قابلیت

 ت الکتریکیودی / خروجی ،  اتصاالوراتصاالت : 

 بدنه ، صفحه نمایشمکانیکی و ساختاری : 

 

 

 5 های اصلی دستگاهویژگی

های اصلی ویژگی  

این بخش می انید:در   خو

 

 ـــــــــا ویژگـــــــــی هـــــــــای عمـــــــــومی آشـــــــــنایی ب

کیفیت توان بهراد  ثبـّـات 
 هـــــــــــای اشــــــــــاره مختصــــــــــر بـــــــــــه ویژگــــــــــی

 ظاهری و بیرونی دستگاه
 اولیـــــــه بـــــــا پلتفـــــــرم هـــــــای نـــــــرم  آشـــــــنایی 

 افزاری سازگار با دستگاه
 اتصـــــــــــــــــــــــــــاالت و ورودی و  معرفـــــــــــــــــــــــــــی 

اســـــــــــــــتفاده خروجـــــــــــــــی هـــــــــــــــای قابـــــــــــــــل 

 دستگاه

 

 



 
 

 

   

 های اصلی دستگاهویژگی 2

     

اصلی :ویژگیتوضیحات پیرامون   های 

 

 آشـــــــــنایی مختصـــــــــر خواننـــــــــده مـــــــــیویژگـــــــــی ایـــــــــن بخـــــــــش صـــــــــرفا  بـــــــــه منظـــــــــور   کامـــــــــل در بخـــــــــشهـــــــــای معرفـــــــــی شـــــــــده در  هـــــــــای بعـــــــــدی  باشـــــــــند و  توضـــــــــیحات 

 آمده است.
  ابعاد  .باشدمیمتر میلیجعبه دستگاه واحد 
   از الکتریکی متناوب مورد استفاده قرار میجریان  رهای اتوها ، ترانسفورمCTمنظور  که برای نمونه برداری جریان   گیرند.است 
   از که برای نمونه برداری   ولتاژرهای  اتوها ، ترانسفورمPTمنظور   گیرند.متناوب مورد استفاده قرار می ولتاژاست 

 

 

 



 
 

 

  

کاربرد اشاره شده است. کیفیت توان و نیز پارامترهای مهم در هر  کاربردهای رایج ثبـّـات  از  این بخش به برخی   در 

کیفیت توان در طراحی توان پژوه بهراد شرکت  کیفیت توان، امکاناتخود عالوه بر توجه به  ثبـّـات   کاربردهای رایج یک ثبـّـات 

گرفته است.و قابلیت  های مورد نیاز محققین و پژوهشگران را نیز در نظر 

کتیو ،   /انرژیتوانضریب توان، فرکانس، گیری ولتاژ ، جریان، اندازه  قابلیت کتیو وا کاربردهای رایج  را  کیظاهری از جمله 

کیفیت توان به شمار  انرژی به صورت چهار میثبـّـات  کیفیت توان بهراد امکان محاسبه قیمت  البته در ثبـّـات  که  روند 

 ای نیز فراهم شده است.تعرفه

اندازه کیفیت توان بهراد هارمونیکی پیشرفته در های گیری افزون بر موارد ذکر شده قابلیت  که   فراهم شده استثبـّـات 

ان  هارمونیک 05توان می کاربر قرار داد و نیز شکل موج گیری شده را دازهاول پارامترهای  را های ولتاژ و جریان در اختیار 

 افزار مشاهده نمود.توسط نرم

 

 

 7 کاربردها

 کاربردهای ثبـّـات کیفیت توان 

این بخش می انید:در   خو

 

  کیفیـــــــــــــت تـــــــــــــوان در ــــــــــــــات  کـــــــــــــاربرد ثبـّ

 صنعت برق رسانی
  کیفیـــــــــــــت تـــــــــــــوان در ــــــــــــــات  کـــــــــــــاربرد ثبـّ

الکتریکی انرژی   مطالعات حوزه 
   کیفیـــــــــــــت تـــــــــــــوان در ــــــــــــــات  کـــــــــــــاربرد ثبـّ

هــــــــــا و صـــــــــــنایع بــــــــــه منظـــــــــــور کارخانــــــــــه

انـــــــــرژی  ارتقـــــــــاء  صـــــــــرفیممـــــــــدیریت  و 

کیفیت توان  سطح 
 انـــــــــــــدازه گیـــــــــــــری پارامترهـــــــــــــای مهـــــــــــــم 

کاربرد  شونده در هر 
 



 
 

 

  
 کاربردها 8

     

 ها و کاربردها :قابلیت

     گیاااااااااا  در تماااااااارده  رندادهااااااااار   اااااااا

جایااااااااااااری   تاااااااااااا  ی   تیاااااااااااا  و ولتاااااااااااار    

 ت  ی ر  تی    همیت د ر  .
   در  رندادهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااریه د اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

و  هاااااااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااااا    کارگاااااااااااااااااااااااا 

هااااااااااااااااااااااا  باااااااااااااااااااااار  ورود  پساااااااااااااااااااااات

قیماااااااات   ااااااااا   داااااااا   دااااااااا ورد  اااااااا ای 

      صاااااااااااااااااااا ر    اااااااااااااااااااارر ت ا اااااااااااااااااااا 

   داخاااااااااااااااااااا رد ر  همیاااااااااااااااااااات ویاااااااااااااااااااا  

  ست.
   در  رندادهااااااااااااار  ت  ی ااااااااااااارته د ااااااااااااا

شاااااااااااا   تو یااااااااااا  یاااااااااااا دطرل ااااااااااار  در 

هااااااااااا  و یاااااااااا  پسااااااااات ان قاااااااااا  بااااااااار 

 ا  تو یاااااااااااااااااااااا  و باااااااااااااااااااااار     قاااااااااااااااااااااا 

گیااااااااااااااااا  هاااااااااااااااار    اااااااااااااااا    قردلیاااااااااااااااات

هااااااااااااااااااااااااااااااااااررد  ی ه  ی ااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت  و 

 رر دتاهااااااااااااااااااااااااااااار  و رویااااااااااااااااااااااااااااا  دهر  

خااااااار   ینیااااااات تااااااا  ی    یاااااااا  ااااااا   

ت ااااااااااااااااااااااارد    م ااااااااااااااااااااااا د وی ااااااااااااااااااااااا  د 

    د ر  .ولتر (جریگر  وی  
    هررد  یااااااااااااااااااااا  هااااااااااااااااااااار    د ااااااااااااااااااااار

 سرسااااااااااااااااه در صاااااااااااااااا  ت  اااااااااااااااا  د و 

ذوب د اااااااامرر دااااااااه  یاااااااا . داااااااار یاااااااار ت  

هررد  یااااااااااااااااا  در داجااااااااااااااااا   صاااااااااااااااااله 

صاااااااااااااا ری  داااااااااااااا ر   دااااااااااااااه تاااااااااااااا  ی در 

ه ی اااااااااااا  و  دااااااااااااری  صااااااااااااا   جاااااااااااا یه 

  اد.
       د شاااااااااااااااااات      اااااااااااااااااار   رداااااااااااااااااا

  ااااااااا    مل ااااااااااد سی ااااااااات   د تااااااااا ر 

هاااااااااااااااار   د اااااااااااااااا  هاااااااااااااااار  صاااااااااااااااا  ته 

ح ااااااااااری   یاااااااااا ر هاااااااااار    داااااااااارر و ... 

دیت   اااااااااااااااااا  داااااااااااااااااا   یاااااااااااااااااا  یاااااااااااااااااارده  

حنرظاااااااااااااااااااااات دی ااااااااااااااااااااااتا و د  اااااااااااااااااااااا د 

 مل اااااااااااااد سی اااااااااااات   ماااااااااااا    اااااااااااا . 

 یااااااا      ااااااار  داااااااه ت   ااااااا  شااااااارد   

هااااااااااااااار       ااااااااااااااار  شااااااااااااااا   دااااااااااااااا   

هاااااااااررد  ی ه قااااااااا      ااااااااا   ت ااااااااارد  

 ولتااااااااااااار  و جایاااااااااااااری(   در یت ری ااااااااااااا  

 اااااااااااااارر دتا هاااااااااااااار  شاااااااااااااا    دماااااااااااااا   

 د  ص و ...
  در شاااااااااااااا    دااااااااااااااا    ت ساااااااااااااا   یاااااااااااااار

 اااااااااره  شااااااااا    هااااااااار  ج یاااااااااا     و 

سی اااااااااات  هاااااااااار     اااااااااا  دیت   اااااااااا  

در  مل اااااااااااااااااااااد سی اااااااااااااااااااات   لااااااااااااااااااااه 

ترثیاگاااااااااااا ر درشااااااااااا . دااااااااااار  ساااااااااااتنرد     

در یت ری ااااااااااااااااا  دقیااااااااااااااااا   مل ااااااااااااااااااد 

ر شاااااااااااااااااااااا     د اااااااااااااااااااااا  دت یااااااااااااااااااااااا د

دیتااااااااااا  ی دااااااااااار د  شااااااااااا     صاااااااااااله ر  

 تضمی   اد.

 

 

س ج   ینیت و دی  ی دصاف   ا     م  د    دا         بر  کارگا  ها  ورود  ص  در

   تا  دی  ی  ت  ی ر  تی  و هررد  ی  دصا ه ( 

 

  اح جرد   قردلت   جر      ع دطرل ر   دا  ان قا  بر  ای  یشا   تو  ص  در   رط د تلف 

 هر و....DG  می ری  حنرظت   

دصاف   ایج ت        گ هص  ت  د تلف در و ح هر  انرژ   صرف ک  د  ها   ص  دا رو

 و  ه دادی د   لگ    مل اد  د ت ر هر     ا ت ر هرو ...  ه ی ل تا  و     ع  رر دتاهر    ا 

  ( رهریو    درت رهر ن رتا       ص  دا رو و بر     ق  ا  یتو   پست ها

ج ت حنرظت د تا    ی  یرده و   تا    ا    د تلف  ی  ا  بر  ورود  هاپست  ص  در 

 دصا ه ها د  



 
 

  

پایش دائم  و  ند  شا   تاسیسات بر  و اطالع ا  کلی  رویدادها،  -

  صارف انرژ ، نوسانات و شاخص ها  کیفیت توان

ساااا نش انواع پارا  ر  و شاااااخص ها  کیفیت توان برا   گاه  ا   -

 وض یت بر   صرف 

 تشخیص و ثات نوسانات بر  ورود  در واحدها        -

 

ک یو ت ت تاران سااا   ب ی   ضااری   - شاا اخت   اب  تودید توان را

 قدرت

تشاااااخیص تریان نشااااا   در سااااایسااااا ی قدرت با اندا   گیر  تریان  -

 نو 

بر اساااااااااا   ACتشاااااااااخیص ریوی اد  ری   و   انی    وتورها   -

 اندا   گیر  شاخص ها  هار ونی   و ردم ت اد 

اناادا   گیر   دودگ  هااا  هااار ونی   در  ااااااااا ااای  سااااااااا  ی  برا   -

 طراح  فیل رها  تاران سا 

سااااااااا نش ردم ت اد  ود اژ و تریان برا  تلوگیر  ا   سااااااااای  ب   -

 ACتن یزات  وتورها  

و تشاااااااااخیص رلااان خراب  تاران سااااااااااااا   ن یر سااااااااا نش رمل رد  -

SVC،TCR و غیر ( با ثات ش ن  وج ود اژ و تریان 

 

اندا   گیر   صااارف انرژ  اد  ری   در واحدها   ااا     با دقت  -

 بسیار باال در ت رف  ها   خ لف

تف یک  صااااااااااارف انرژ  و یاف    یزان تلفات برا   دیریت ب ی    -

  صرف انرژ 

یت تودید بر  در سااااااااایسااااااااا ی ها  انرژ  اندا   گیر   یزان و کیف -

 تندیدپذیر

 

ت ریف انواع  الرم هااااا و ف ااااا  ساااااااااااااا   رداااا  هااااا  خروت  برا   -

 تلوگیر  ا   سی  ب  تن یزات اد  ری   پرقدرت

 اااااااااادور فر ااان هااا  ق   و و اااااااااان بر اسااااااااااا  وقوع رویاادادهاا   -

 گوناگون
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 گیری ولتاژ و جریان سه فاز و جریان نوترال  اندازه 

  کتیو،  ظاهری و کتیو، را ا گیری توان/انرژی  انرژی به صورت چهار تعرفه ای محاسبهاندازه   قیمت 

  اندازه مولفه های هارمونیکی ولتاژ و جریان سه فاز تا مرتبه گیری   ام  05اندازه 

  گیری عدم تعادل)نامتعادلی( ولتاژ و جریان  اندازه 

 گیری فرکانس و ضریب توان فازها  اندازه 

 گیری شده اندازه  کمینه و بیشینه تمامی پارامترهای   محاسبه 

 کلی هارمونیکی ولتاژها و جریان ها  محاسبه اعوجاج 

  ،کمبود ولتاژ کیفیت توان نظیر   اضافه جریانولتاژ و  بیشبود تشخیص و ثبت رخدادهای 

 گیری زاویه فاز مولفه های هارمونیکی ولتاژ و جریان  اندازه 

 کتیو، ظاهری و ضریب توان کتیو، را ا گیری هارمونیکی پیشرفته شامل مولفه های هارمونیکی توان   اندازه 

 

 

 01 گیریپارامترهای قابل اندازه

گیری اندازه قابل پارامترهای  

 خوانید:در ای  بخش   

 

   رر دتاهاااااااااااااریه  ااااااااااااا  ت سااااااااااااا  دساااااااااااااتگر 

 گیا  ه ت        قرد  
 هااااااااااااااااار  د تلاااااااااااااااااف   ت ااااااااااااااااارب حرلااااااااااااااااات

گیااااااااااا  ولتااااااااار   جایااااااااااری  تاااااااااا  ی و   ااااااااا    

   ا    ت نر    س   ر  (
 هاااااااااااااااااااااااااااااااااار  د تلااااااااااااااااااااااااااااااااااف حرلاااااااااااااااااااااااااااااااااات

هاااااااااااااااار  هااااااااااااااااررد  ی ه گیااااااااااااااااا   اااااااااااااااا    

  ی ا ت  و د هر  قرد    ت رب

 
 



 
 

 

  

 دقت  نموع کن خط فا  

    1/0  ولتاژ  % 

    1/0  جریان  % 

 توان

کتیو     2/0 ا  % 

کتیو     2/0 را  % 

    2/0 ظاهری  % 

    2/0  ضریب توان  % 

هرتز   10/0    فرکانس  

ام  05تا مرتبه  یاندازه و فاز هارمونیک هارمونیک  
    1/0 ولتاژ  % 

    1/0 جریان  % 

کلی هارمونیکی  اعوجاج 
    1/0 ولتاژ   % 

    1/0 جریان   % 

 انرژی

کتیو     2/0 ا  % 

کتیو     2/0 را  % 

    2/0 ظاهری  % 

ایمحاسبه قیمت به صورت چهار تعرفه      2/0  % 

 هارمونیکی  پیشرفته
اصلی +    مولفه هارمونیکی 3مولفه 

اول 05از   انتخابی هارمونیک   

 %      1 ولتاژ

 %      1 جریان

کتیوتوان   ا      1  % 

کتیو  %      1 توان را
توان 

 ظاهری
    1  % 

ضریب توان 

 جابجایی
    1  % 

 گیری اندازه قابل پارامترهای 00

  عدم تعادل واقعی ولتاژ -0:    تشخیص نامتعادلیقابلیت 

 عدم تعادل واقعی جریان -1                                                

 

  کیفیت امکان  :  توانتشخیص رخدادهای 

از ثبت  -1  کیفیت توان 11111بیش   رخداد 

کمبود وثبت رخداد -2                                       انتخاب تعداد نیم سیکل و آستانه وقوع(  ولتاژ بیشبود های   )امکان 

انتخاب آستانه وقوع(  جریاناضافه ثبت رخداد   -3   )امکان 

 

                                                                



 
 

 

  

آنالین داده  ارتباطی با آن برای پایش  از یک دســـــــتگاه ثبات داده، تنوع روش های  اســـــــتفاده  از مهم ترین نیازها در  یکی 

گیری شـــــــده،  اندازه  ایجاد تنظیمات مختلف بر روی آن  های  کارکرد دســـــــتگاه و  کنترل  دریافت داده های ذخیره شـــــــده، 

کاربر می تواند  کاربرد و محل مورد اســـتفاده و محدودیت های  ارتباطی با توجه به نوع  اســـت. بدیهی اســـت روش های 

انواع بســـــــــت کیفیت توان بهراد، فراهم ســـــــــاختن  از ویژگی های بارز  ثبات  ارتباطی به متفاوت باشـــــــــد.  رها/پروتکل های 

کردن ماژول های اضافی به دستگاه   یا صورت محلی و از راه دور آن هم به صورت پیش ساخته و بدون نیاز به اضافه 

 می باشد. 

 

 01    آن ها یها یژگیو و یارتباط یهاقابلیت 

 قابلیت های ارتباطی

 خوانید:در ای  بخش   

 

   همیااااااااااااااااات ت ااااااااااااااااا ع و وی گاااااااااااااااااه هااااااااااااااااار 

  قردلیت هر   رت ر ه در ث ر  هر
   د ا ااااااااااااااااااه   اااااااااااااااااا  ع قردلیاااااااااااااااااات هاااااااااااااااااار

  ینیت ت  ی د ا د رت ر ه ث ر  

 
 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 01 هاهای آنهای ارتباطی و ویژگیقابلیت 

     

 ها  ارتااط  :پروت نتوضیحات پیرا ون 

 ارتااط بر بس ر GSM/GPRS ش د.دستگر   ضر   دهد   در ص ر  درخ  ست  رندا 

 
 



 
 

  

 

  

 01 شکل موجها و آالرم

 خوانید:  در ای  بخش 

 

  همیااااااااات ت ایاااااااااف و ث ااااااااات   ر  هااااااااار داااااااااا 

 رو  د د  هر         گیا  ش  
  قردلیاااااااااات هاااااااااار  ث اااااااااار   ینیاااااااااات تاااااااااا  ی

 د ا د دا   ت ایف   ر  هر

 
 

آالرم ها بر روی وقوع رویداد یا  انواع  آنالین وضعیت دستگاه های متصل در شبکه، امکان تعریف  از نیازها در پایش  یکی 

کاربران  گیری یا تحلیل خاصی توسط  تغییرات پارامترهای مختلف است. تغییرات پارامترهای مختلف می تواند  به تصمیم 

از جمله شرکت های توزیع برق کیفیت توان بهراد امکان تعریف   حرفه ای دستگاه  آالرم بر روی پارامترهای   01گردد. ثبات  نوع 

سازد. در صورت بروز را فراهم می و صدور فرمان بر روی خروجی های رله اساسی شبکه با تعیین سطح آستانه فعال شدن

از تغییرات متناظر با آالرم تعریف شده، عالوه بر نمایش اطالعات مرتبط با آن د کاربری دستگاه، هریک  افزار و منوی  ر نرم 

کامل   31برای  ذخیره سازی بر روی حافظه  انتهایی  با مشخصات  انجام میآالرم  آالرم را با گیرد. نیز مینیز  توان وقوع یک 

گردد. رله های وضعیت خروجی کنترل خاصی متناسب با آن فراهم   دستگاه هماهنگ نمود تا امکان اجرای 

 

  آالرم



 
 

 

  
 های رخداد ها شکل موجآالرم و  01

 دریافت شکل موج 

کیفیت توان بهراد   از جملثبات  کاربر   هامکان دریافت شـــکل موج ها بر اســـاس تعریف 

از  از ولتاژها یا جریان های ســـه فاز  ســـطح آســـتانه مشـــخص شـــده یا وقوع  عبور هریک 

ولتاژ یا اضافه جریان فراهم شده است. هنگام بروز رویداد، تمامی شکل /افزایش افت

که  گیرد  کاربر قرار می  گونه ای در اختیار  از وقوع  0موج ها به  ســــــــــیکل پیش و پس 

 رویداد قابل رویت باشد.

 

 

   دریر ااااااات شااااااا   دااااااا   هااااااار  ولتااااااار

و جایاااااااااااااااااااااااااری ه گااااااااااااااااااااااااار  وقااااااااااااااااااااااااا ع 

رویاااااااااااااااا  دهر   ینیاااااااااااااااات تاااااااااااااااا  ی در 

وقاااااااا ع  م اااااااا د یاااااااار شاااااااا       جملاااااااا  

دی اااااااا  د ولتاااااااار  یاااااااار  ضاااااااار   جایااااااااری 

و  یاااااااااا  وقاااااااااا ع داخااااااااااه    رویاااااااااا هر  

  تاااااااااار  داااااااااا   در دصاااااااااااف    اااااااااا   

  اااااااااا    ل تای اااااااااه    جملااااااااا    ااااااااا  ع 

د ت رهااااااااااار  داااااااااااه ت   ااااااااااا      ااااااااااار  

دنیاااااااااااا   در  ختیاااااااااااارر  اااااااااااارندا قااااااااااااا ر 

 ده .
 



 
 

 

  

 خوانید:در ای  بخش   

 

  همیاااااااااااااات دریر اااااااااااااات شاااااااااااااا   داااااااااااااا   و 

قردلیاااااااااات هاااااااااار  ث اااااااااار  د ااااااااااا د در  یاااااااااا  

 خص  
 

01 
 شکل موج ولتاژ و جریان    و ثبت نمایش

گو یشبکه، م یها انیشکل موج ولتاژها و جر از جمله شاخص ها یکل  تیوضع یایتواند  توان باشد.  تیفیک  یشبکه 

کل رهیتوان و غ بیاضافه ولتاژ، ضر  ایها، شکاف ها، عدم تعادل، افت  کیهارمون یفیک  زانیم از شکل موج   یبه صورت 

ا یها  تیفیک  یدادهایهنگام وقوع رو انیولتاژ و جر یشکل موج ها افتیخصوص، در نیشبکه قابل استخراج است. در 

کمبود  از جمله وقوع  کوتاه مدت در مصرف    یدهایاز رو  یوقوع برخ زیو ن انیاضافه جر  ایولتاژ  دشبو یب ایتوان در شبکه 

انرژ انواع موتورها  یکیالکتر  یکننده   کاربر قرار دهد.  اریدر اخت یدیتواند اطالعات مف یبزرگ، م یاز جمله 

کاربردهای مهم ثبت شکل موج، تحلیل عیوب موتورهای  از  می باشد. تحلیل فرکانسی جریان استاتور موتورها   ACیکی دیگر 

که می توان با تشخیص به  انواع عیوب مکانیکی و الکتریکی موتورها به دست می دهد  گرانبهایی در خصوص  اطالعات 

انجام داد.  این عیوب، برنامه ریزی های پیش بینانه ای برای تعمیر ونگهداری موتورها   موقع 

  شکل موج



 
 

 

  
01 

 ها ی ولتاژ و جریان شکل موج

  شاااااااااااا   داااااااااااا   ولتر هاااااااااااار و جایااااااااااااری

هاااااااار  شاااااااا     دااااااااه ت   اااااااا  گ یااااااااار  

وضاااااااااا یت  لااااااااااه شاااااااااا       جملاااااااااا  

شااااااااااااارخص هااااااااااااار   ینیااااااااااااات تااااااااااااا  ی 

 درش . 
   دیاااااااااااا  ی  ینااااااااااااه هررد  یاااااااااااا  هاااااااااااار

شااااااااا رف هااااااااار   ااااااااا   ت ااااااااارد     ااااااااات 

یاااااااار  ضاااااااار   ولتاااااااار   ضااااااااای  تاااااااا  ی و 

غیااااااااا  داااااااا  صاااااااا ر   لااااااااه    شاااااااا   

داااااااااااااااااا   هاااااااااااااااااار  شاااااااااااااااااا    قرداااااااااااااااااا  

  ست ا    ست. 
 

کیفیت توان بهراد امکان دریافت و نمایش و ذخیره  از شــــــــــکل موج  10ثبات  ســــــــــیکل 

کامپیوتری را  ههای س افزار  فاز ولتاژ و جریان به صورت دستی  و در لحظه توسط نرم 

آورده است.    فراهم 

با نرخ  تاژ و جریان  به مدت   8امکان ذخیره شـــــــــکل موج های ول  15کیلوهرتز 

از   دقیقه  نمونه( فراهم است. 7,000,000)بیش 

 

 



 
 

 

  

انرژی   کننده های  پارامترهای شـــــــــبکه یا مصـــــــــرف  الکتریکی، ذخیره برای اجرای تحلیل های مختلف بر روی 

ســــازی آن ها اجتناب ناپذیر اســــت.  ظرفیت ذخیره ســــازی، محدوده پارامترهای ذخیره شــــونده، فواصــــل بین 

کیفیت  که  از مواردی هســــتند  ذخیره ســــازی رکوردها و ســــرعت دســــتیابی به پارامترهای ذخیره شــــده همگی 

کیفیت توان بهراد ارتقاء می بخشـــــــــند. ثبات  حافظه داخلی پرســـــــــرعت و پایدار دارای یک  ذخیره ســـــــــازی را 

از یک ثانیه تا یک روز با امکان  می گیری شــده با فواصــل زمانی ذخیره ســازی  اندازه  باشــد. تمامی داده های 

گیری مختلف و نیز تعیین محدوده تاریر و ســـــاعت بر روی  اندازه  ایجاد فایل های مجزا متناســـــب با شـــــرایط 

نین دســـــتگاه قابلیت ذخیره ســـــازی شـــــکل موج های ولتاژ و همچحافظه داخلی قابل ذخیره ســـــازی هســـــتند. 

کیفیت توان،  10000دقیقه، اطالعات  15جریان به مدت  دسته شکل موج بر اساس وقوع   100عدد رویداد 

افتاده  اتفاق  کیفیت توان و اطالعات آالرم های  از طریق درگاه را دارد.  رویدادهای  ، نرم   USBحافظه داخلی 

افزار  اترنت( و نیز نرم  کامپیوتری )    ( قابل تخلیه است.Wi-Fi)  موبایلافزار 

  

 08 ی   ساز رهیذخ یها یژگیو یمعرف

سا  ذخیر   

 خوانید:در ای  بخش   

 

   د ا ااااااااه وی گااااااااه هاااااااار  حر  اااااااا  ث اااااااار

  ینیت ت  ی د ا د
   جاااااااااااا و  دساااااااااااات  هاااااااااااار  د تلااااااااااااف د د

 دا   ذخیا  سر  
  ج و  ظا یت  در ه حر    دا  سری   ع

 و گر  هر  ذخیا  سر  
 



 
 

 

  

   

ثر ی  0 گر   در ه     دقی   0  دقی   10   

گ
 ال
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ن

 

 ~سر  11 ~در  20 ~رو  10  ری 

انرژی و توان  ~سر  12 ~در  11 ~رو  7 پایه + 

 ~سر  3 ~در  1 ~رو  2 کیفیت توانپایه +  

انرژی و توان   پایه + 

کیفیت توان  + 
 ~سر  3 ~در  1 ~رو  2

انرژی و توان  پایه + 

کیفیت توان پیشرفته  + 
 ~سر  2 ~در  5/2 ~رو  1

انرژی و توان   پایه + 

کیفیت توان  + 

کیفیت توان پیشرفته  + 

 ~سر  5/1 ~در  2 ~رو  1

 

 نوع الگ

 

 

فاز در هر نوع الگ 3پارامترهای   

(V =  Va , Vb , Vc , Vn , Vab , Vbc , Vca 

I = Ia , Ib , Ic , In 

Pf , P , Q , S , Ep , Eq , Es ( per phase and total)) 
 

 پایه

 

V , I , PF , f , P , Q , (V & I Phase Angle) 

 (کمینه و بیشینهمقادیر واقعی ،  شامل )
 

 انرژی و توان

 

P , Q , S , Ep , Eq , Es 

 (کمینه و بیشینه   مقادیر واقعی ، شامل )
 

 کیفیت توان

 

 هارمونیک اول ولتاژ و جریان 01دامنه 

 هارمونیکی ولتاژ و جریانکلی اعوجاج  

 نامتعادلی ولتاژ و جریان
 

 کیفیت توان پیشرفته

 

 هارمونیک اول ولتاژ و جریان 01 زاویه فاز

V,I,P,Q,S,PF گیری هارمونیکی پیشرفتهاندازه  
 

 های ذخیره سازیمعرفی ویژگی 09

 و گام زمانی الگ سازی بر اساس  نوعمدت زمان ذخیره جدول

  در صااااااااااااااا ر   سااااااااااااااااتنرد     د ااااااااااااااااتا

GPRS   د اااااااااااااااری ذخیاااااااااااااااا  سااااااااااااااار   

تمااااااااااااااااارده د د  هااااااااااااااااار دااااااااااااااااا   ااااااااااااااااا ر 

 رد ااااااااااا ود داااااااااااا رو  سااااااااااااور  داااااااااااا  

  ا ه  ده درش .
   ذخیاااااااار  سااااااااا   شااااااااا ن  ااااااااوج هاااااااااا

 دقیق  15بمدت 
  ذخیااااااااااااااااار  رویااااااااااااااااادادها  کیفیااااااااااااااااات

 ردد 10000توان تا 
  ذخیااااااااااااااار   الرم هاااااااااااااااا  تشاااااااااااااااخیص

 داد  شد 
   دسااااااااااااااااااا   شااااااااااااااااااا ن  100ذخیااااااااااااااااااار

 ااااااااااااوج باااااااااااار اسااااااااااااا  رویاااااااااااادادها  

 کیفیت توان



 
 

 

 

 

  

گیری شــــده،  اندازه  رســــم نمودارهای مختلف، رویت جزئیات آالرم ها و برای مشــــاهده  و مقایســــه پارامترهای 

افزارهای  از حافظه به فرمت های مناســــــــــب، ورود داده ها به نرم  رویدادها، تبدیل داده های تخلیه شــــــــــده 

افزار جامع مانیتورینگ  از این دســـــــت، وجود یک نرم  ایجاد تنظیمات وســـــــیع و پیشـــــــرفته و مواردی  تحلیلگر، 

که ن کیفیت توان بهراد بسیار مفید و در مواردی  یاز به پایش چندین دستگاه باشد اجتناب ناپذیر است. ثبات 

افزار جامع مد اترنت ) دارای یک نرم  کمک بستر  که به  که نسبت به سایر بسترها دارای سرعت یریت است 

افزار می توان شــبکه این نرم  کمک    و قابلیت اطمینان بیشــتر اســت( نیازهای یادشــده را فراهم می ســازد. به 

کمک یک دروازه شـــــــــبکه ) اینترنت و به  از طریق بســـــــــتر  پایش نمود. نیز  از ثبات ها را  ( gatewayای محلی 

از راه دور بهره  افزار برای مدیریت دســـــــــتگاه ها  کلیه امکانات نرم  از  طراحی شــــــــــده برای ثبات ها، می توان 

 جست.

 

 11 رایانهنرم افزار  یمعرف

 نرم افزار رایانه

 خوانید:در ای  بخش   

 

   د ا اااااااااه وی گاااااااااه هااااااااار  د تلاااااااااف  اااااااااا

  اااااااااااا  ر ر یر اااااااااااا  ث اااااااااااار   ینیاااااااااااات تاااااااااااا  ی 

 د ا د
 تصرویا     د ی   ا      ر 

 

 
 



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رایانهمعرفی نرم افزار  10

  آنالین در صفحات گیری شده به صورت  اندازه  کلیه پارامترهای  نمایش 

 مختلف 

  از پارامترها کمینه و بیشینه هریک    نمایش مقادیر 

 ترسیم نمودار و جدول مولفه های هارمونیکی ولتاژ و جریان سه فاز 

 و جریان سه فاز نمایش جدول فازهای هارمونیکی ولتاژ 

 گرام فازوری ولتاژ و جریان شبکه  ترسیم دیا

  آنالین مولفه های هارمونیکی برای پارامترهای خاص امکان تغییر و مشاهده 

کتیو، ظاهری و ضریب توان کتیو، را  نظیر توان ا

 ( رسم نمودار تغییرات پارامترهای مختلفtrends  در بازه های زمانی )

گون  گونا

 آنالین وضعی  ت و جزئیات وقوع آالرم ها مشاهده 

 دریافت اطالعات آخرین آالرم های ذخیره شده در حافظه دستگاه 

  آنالین وضعیت و جزئیات وقوع کیفیت توانمشاهده    رویدادهای 

  ذخیره شده در حافظه دستگاه رویدادهایدریافت اطالعات آخرین آالرم 

  بر اساسدریافت شکل موج های ولتاژ و جریان شبکه به صورت دستی یا 

 وقوع رویداد

  دریافت لیست الگ های موجود در دستگاه، امکان دانلود مجزای آن ها از

 csvحافظه داخلی دستگاه، نمایش و تبدیل آن ها به فایل 

 ارتباطی و آالرم ها گیری، ذخیره سازی،  اندازه   اعمال تنظیمات مختلف 

 کمینه و بیشین انرژی ها  و مقادیر   ه پارامترهاامکان ریست دستی مقادیر 

 

 

 های نرم افزار رایانهویژگی



 
 

 

 

  

 افزار رایانهتصاویر محیط نرم



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 سیستم پایش از راه دور یمعرف
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 خوانید:در ای  بخش   

 

      د ا اااااااااااااه سی ااااااااااااات   اااااااااااااری

ر   دور د ت اااااااااااااااه داااااااااااااااا وب داااااااااااااااا 

 GPRSد تا 

 

 
 

که  گونه ای باشد  کاربردها نظیر پست های برق ممکن است به  کیفیت توان در برخی  محل نصب ثبات داده 

اینترنت  از ذخیره سازی داده های    ADSLدسترسی به شبکه  امکان پذیر نباشد. از سوی دیگر ممکن است به غیر 

از جه آنالین آن ها نیز  انجام مطالعات بعدی، پایش  گیری شده برای  اتی مورد نیاز باشد. با توجه به پوشش اندازه 

از بستر  از نقاط، استفاده  کثری شبکه داده موبایل در بسیاری  گیری شده  GPRSحدا اندازه  انتقال داده های  جهت 

از راه دور دستگاه ها را میسر می سازد.  ثبات، پایش 

کیفیت توان بهراد مجهز به یک مودم       که به صورت داخ  GSM/GPRSثبات  لی و بدون نیاز به ماژول اضافی، است 

از دستگاه به یک وب سرور ارسال و  گیری شده  اندازه  کرده است. داده های  از راه دور را فراهم  انتقال داده  بستر 

از احراز هویت به لیست دستگاه های تحت پوشش خود  کاربران پس  از  در دیتابیس ذخیره می شوند. هریک 

کرده و امکان مشاهد آنالین داده ها، دانلود داده های ذخیره شده بر اساس تاریر و ساعت و اعمال دسترسی پیدا  ه 

کاربری تحت وب برای آن ها فراهم خواهد بود. از طریق رابط   تنظیمات بر روی دستگاه های متصل شده 

 

 سیستم پایش از راه دور مبتنی بر وب



 
 

 11 سیستم پایش از راه دور یمعرف  



 
 

 

 

  

  

 مشخصات اتصاالت الکتریکی
11 

 خوانید:در ای  بخش   

 

  اااااااا    تصاااااااار  دسااااااااتگر  داااااااا  شاااااااا    در  

 هر  د تلف ر ی 
      ستنرد      CT  وPT  هر 
  تصااااااار  دااااااا  شااااااا    سااااااا   ااااااار  در حرلااااااات 

 س  سیم  و   رر سیم  
  تصر  ت نر  دستگر  

 
 



 
 

 

  

 11 مشخصات اتصاالت الکتریکی 11



 
 

 

 18    یکی، اتصاالت دستگاه و مشخصات مکان یکیزیف ینما  

 خوانید:در ای  بخش   

 

   تصااااااااااارویا  ا حاااااااااااه صااااااااااا  ته دساااااااااااتگر

 و  ج    د   
  تصرویا د  هر  دستگر 

 

 
 

 RS485 ورودی ولتاژهای سه فاز

ورودی/خروجی 

 دیجیتال
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    یکی، اتصاالت دستگاه و مشخصات مکان یکیزیف ینما

 



 
 

 

 خالصه مشخصات فنی

 ورودی

 VAC, 120-430 VDC 305-85 تغذیه دستگاه

 ورودی جریان

 5A (CT) × 4 جریان نامی

 6A جریان ماکزیمم

 Imax,0.5sec * 20 حفاظت اضافه جریان

 ورودی ولتاژ

 230VL-N/400VL-L × 3 ولتاژ نامی

 500VL-N/800VL-L ولتاژ ماکزیمم

 800VL-N/1400VL-L,Continuous حفاظت اضافه ولتاژ

 فرکانس
 Hz 50 نامی

 Hz 65-45 محدوده تغییرات

اندازه گیری و 

 نمایش

 پارامترها اندازه گیری

ولتاژهای فاز و خط/جریان های فاز و نوترال/توان اکتیو/توان 

راکتیو/توان ظاهری/انرژی اکتیو/انرژی راکتیو/انرژی 

فاز مولفه های زاویه و  دامنهتوان/فرکانس/ظاهری/ضریب 

(/اعوجاج کلی هارمونیکی/عدم تعادل ام 01هارمونیکی )تا مرتبه 

/پارامترهای هارمونیکی پیشرفته )توان اکتیو،راکتیو ولتاژ و جریان

 و ضریب توان هارمونیکی(/مقادیر مینمم و ماکزیمم پارامترها

 پایش

 رویدادها

 ( رویدادهای کیفیت توانVoltage Sag/Swell) 

  رویداد  01111تشخیص و ثبت 

  قابلیتتت تنمتتیم ستتان  ستتتانه و بتتازه تشتتخیص )در حتتد نتتیم

 سیکل شبکه(

  الرم ها

  مه ریزی نا کان بر به  01ام ها  پارامتر یه  نوع  الرم بر روی کل

 Under/Over/Equalصورت 

 تنمیم زمان تاخیر و حد  ستانه تشخیص 

  امکان فعال سازی رله های خروجی هنگام وقوع  الرم به صورت

Latch/Pulse 

 مشخصات فنیخالصه  11

 



 
 

 

 )ادامه( خالصه مشخصات فنی

 دقت

 % 0.1 ولتاژ

 % 0.1 جریان

 % 0.02 فرکانس

 % 0.2 توان اکتیو

 % 0.5 توان راکتیو

 % 0.2 ضریب توان

 (Class 0.2s)  % 0.2 انرژی اکتیو

 (Class 0.5s)  % 0.5 انرژی راکتیو

 % 1 مولفه های هارمونیکی

 3ppm (-40 to 85 ºC) ساعت
 

 امکانات ذخیره سازی

  سال 01امکان ذخیره سازی پارامترها به مدت 

 ذخیره شکل موج رویدادهای کیفیت توان 

  جریان و ولتاژ هایشکل موج  طوالنی مدتذخیره امکان 

 ذخیره رویدادهای کیفیت توان 

 ذخیره  الرم ها 

 امکانات ارتباطی

 بسترهای ارتباطی

 RS485 

 Ethernet 

 USB 
 GPRS 

 Wi-Fi 

 پروتکل ها

 Modbus RTU 

 HTTP 

 TCP/IP 

 نرم افزار

 )بستر اترنت( ویندوزنرم افزار پایش 

 (GPRSنرم افزار تحت وب )بستر 

 (Wi-Fiاپلیکیشین موبایل )بستر 
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 خالصه مشخصات فنی )ادامه(

  مپر 0ولت  001دو رله خروجی  خروجی های دستگاه

 استانداردها
IEC 62053-22,23,24 

IEC 61000-4-7 

IEEE 1459 

 شرایط محیطی

 درجه سانتیگراد 01تا  -01 محدوده دمایی عملکرد

 درجه سانتیگراد 01تا  -00 محدوده دمایی قابل تحمل

 IP51 درجه حفاظت پانل جلویی

 مشخصات ظاهری

 Graphic LCD 160*160 صفحه نمایش

 Panel-mount/96)W(*96)L(*77(96))H( mm ابعاد دستگاه

 92mm*92 ابعاد برش

 

 

 

 

 

  

11 



 
 

 جدول سفارش 11 

 


