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تصاویر محصول
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DCتغذیه

WiFiماژول 



شرح مشکل

عدم دسترسی عمومی به داده های لحظه ای مصرف برق

عدم دسترسی عمومی به داده های کنتورهای هوشمند درکشور

د عدم وجود دیتا بیس داخلی از داده های مصرف انرژی برق مشترکین با رزولیشن درح
دقیقه یا کمتر

نیاز به دسترسی لحظه ای به داده های مصرف برق

ارائه سرویس های مبتنی بر داده های مصرف
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قابلیت های محصول

فاز3وفازتکهایسیستمبراینصبقابلیت-

آمپر30تامشخصانشعابهربرایبرقمصرفگیریاندازهتوانایی-

مصرفی،انرژیولتاژ،وجریانTHDتوان،کیفیت:شاملتوزیعشبکهمختلفپارامترهایمحاسبهقابلیت-
مصرفیجریان،شبکهولتاژ

:شاملمصرفایلحظههایگزارشارائهتوانایی-

oپرباریباری،میانباری،کمدرساعاتمصرفتفکیکبهساعتیمصرف

oپرباریباری،میانباری،کمدرساعاتمصرفتفکیکبهروزانهمصرف

oپرباریباری،میانباری،کمدرساعاتمصرفتفکیکبهماهانهمصرف
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قابلیت های محصول

اکسلفایلخروجیصورتبهمصرفمختلفهایگزارشارائهامکان-

مختلفهایپروتکلازحمایتقابلیتبااشیاءاینترنتفنآوریبرمبتنیکامال-

درسیستمشدهثبتکاربرانسایرباکاربرهرمصرفایمقایسهگزارشارائه-

آنهامصرفمیزانبراساسدرسیستمشدهثبتکاربرانبندیرتبه-

موبایلAPPوادمینپورتالکاربران،پورتالافزارهاینرمارائه-

AES128رمزنگاریبرمبتنیامنکامالصورتبههادادهارسال-

شدهایجادپلتفرمبررویهوشمندهایخانهمناسبکاربردیهایبرنامهسازیپیادهامکان-

داخلیدانشبرمبتنیکامال-

موجودخارجیهاینمونهبهنسبتپایینبسیارقیمت-
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نمونه پیاده سازی سیستم

سیستم APPنمونه 



نمونه های مشابه خارجی
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تاییدیه ها
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مزیت های فنی و رقابتی محصول

پایین بودن قیمت تمام شده محصول

ذخیره سازی داده ها درسرورها داخل کشور

:امکان استفاده از سیستم درکاربردهای مختلف هوشمند سازی نظیر

رفتارهای غیر نرمال کاربرانشناسایی -

تشخیص الگوی مصرف کاربران-

تشخیص نوع مصرف کاربران -
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کاربردهای سیستم 

مونیتورینگ و کنترل مصرف انرژی برق درمصارف خانگی

موینتورینگ مصرف برق درسازمان ها  و ادارات

مسکونی/مونیتورینگ مصرف برق درمجتمع های تجاری
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نمونه پیاده سازی سیستم

(واحدی صیاد مشهد150مجتمع )
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نمونه پیاده سازی سیستم

(نصب در ستاد مرکزی شرکت توزیع برق مشهد)
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نمونه پیاده سازی سیستم

نصب در مرکز فنآوری های)

(پیشرفته دانشگاه فردوسی مشهد
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نمونه پیاده سازی سیستم

SocialGridسیستم 
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نمونه پیاده سازی سیستم

SocialGridسیستم 
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بازارهای هدف

ارزش ریالی بازار قابل
دستیابی

( میلیون تومان)

سهم قابل دستیابی  حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

315000 هزار نفر350
درصد حجم کلی 1)

(بازار

میلیون نفر35 مشترکین شرکت برق

90000 1000 هزار10بیش از  سازمان های دولتی

450000 5000 هزار500 مراکز تجاری
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پیش بینی فروش محصول در

سال آینده3
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قیمت تمام شده قیمت فروش

هزار20اولسالفروشبینیپیش
عدد
بعدهایدرسالدرصد20ساالنهرشد

دالر20حدودشدهتمامقیمت

تمامقیمتبرابر1.5فروشقیمت
شده



پایان


