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تصاویر محصول
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تصاویر محصول
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شرح مشکل

 از برق در اجرای مامورت های محوله روزانه منوط به اطمینانهای شرکت سالمت و ایمنی کاری تکنسین
تشخیص اشتباه میتواند آسیب های شدید . عدم وجود جریان در  همه شرایط کاری و محیطی  است

.  جسمی بدنبال داشته باشد

ست بکارگیری این ابزار ت. فازمتر های موجود در بازار از دو روش هشدار  نوری و صوتی استفاده میکنند
داده وصل بودن برق را افزایش/در شرایط محیطی با آلودگی صوتی و نوری، درصد خطا در تشخیص قطع

.و خطر جانی در پی خواهد داشت
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معرفی محصول

(استینی)فازمتر لرزشی مدل جیبی 

اجزاء اصلی محصول
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 AG13باتری دکمه ای

موتور ویبره موبایلی

SMDمدار چاپی و قطعات 

بدنه عایق پالستیکی یکپارچه

میلیمتری15نوک فلزی 
المپ نئون
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فرآیند تولید محصول 
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مطالعات، محاسبات و طراحی کامپیوتری محصول

طراحی کامپیوتری ساخت نمونه آزمایشگاهی مرحله تولید آزمایشیتجاری سازی
سرمایه گذاری 

و تولید انبوه



فرآیند تولید محصول 
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ساخت قالب نمونه و تولید نمونه آزمایشگاهی

طراحی کامپیوتری ساخت نمونه آزمایشگاهی مرحله تولید آزمایشیتجاری سازی
سرمایه گذاری 

و تولید انبوه



فرآیند تولید محصول 
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(نمیه صنعتی)تولید محدود 

عدد1000

طراحی کامپیوتری ساخت نمونه آزمایشگاهی مرحله تولید آزمایشیتجاری سازی
سرمایه گذاری 

و تولید انبوه



فرآیند تولید محصول 

9

طراحی کامپیوتری ساخت نمونه آزمایشگاهی مرحله تولید آزمایشیتجاری سازی

ثبت شرکت، ثبت برند، طراحی بسته بندی: مراحل تجاری سازی

سرمایه گذاری 
و تولید انبوه



فرآیند تولید محصول 
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طراحی کامپیوتری ساخت نمونه آزمایشگاهی مرحله تولید آزمایشیتجاری سازی
سرمایه گذاری و تولید 

انبوه



ها و استانداردهاتأییدیه

 آزمایشگاه وزارت نیرو مورد آزمایش قرار 95/2/27نمونه این محصول در  تاریخ
.تاییدیه های زیر را دریافت کرده استTR95018گرفته و با گزارش آزمون 
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آزمون مقاومت عایقی                                                                مطابقت با استاندارد

                                                    مطابقت با استانداردآزمون مقاومت دی الکتریکی

           مطابقت با استانداردآزمون بررسی و اندازه گیری محدوده و آستانه عملکرد

           با استانداردمطابقت آزمون بررسی و اندازه گیری جریان نشتی در ولتاژهای مختلف



گواهی ثبت اختراع

 در تاریخ 88258این محصول با شماره
فازمتر لرزشی تحت عنوان 1394/12/22

ی غالمرضا حیدری شریفبه نام آقای تستر 
در اداره ثبت اختراع سازمان ثبت استاد و

.امالک کشور ثبت اختراع شده است
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افتخارات پژوهشگر
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مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

ول
ص

ح
ی م

ایا
مقابلیت استفاده در فضاهای با آلودگی صوتی یا مکان خارج از دید مستقیمز

طراحی زیبا، سبک و کاربر پسند

قیمت مناسب و رقابتی در مقایسه با محصوالت وارداتی
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بازارهای هدف

 استخصوصیو بخش دولتیبازار هدف محصول شامل دو بخش.

 3000استان و هر استان بطور متوسط خرید 31با احتساب )شرکت های توزیع برق کشوردر بخش دولتی، تکنسین
(فازمتر

گی، مصرف بخش خصوصی؛ تکنسین برق ساختمان، مهندسان سخت افزار،تکنسین برق صنعتی ، تعمیرکاران لوازم خان
(هزار مشتری60تا 50با احتساب ) خانگی

بازار خارجی؛ شامل بخش مسکن و ساخت ساز در کشورهای جنگ زده عراق و سوریه

ارزش ریالی بازار قابل

دستیابی 

قیمت تقریبی
(ریال)

سهم قابل 

دستیابی 

حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

105,000,000,000 700,000 150000 400000 بازار داخلی

60,000,000,000 ($4)1,200,000 50000 200000 بازار عراق

60,000,000,000 ($4)1,200,000 50000 200000 سوریهبازار
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 

تمحصوالوارداتوسازوساختومسکنبازاررونقومیزانهاتحریمتورم،جملهازاقتصادیشرایطبهتوجهبا
درمحصولتولیدمیزان1402و1400،1401سالسهدرمیشهبینیپیشقانونیغیروقانونیهایمسیرازمشابه

لهبریبراسهازبیشرشد(محصولکاراییوکیفیتبهتوجهب)بازارسهمگرفتنبادومسالدر30000اولسال
.رسیدخواهد200000بهدومسالبهنسببرابریدورشدبا1402سالدرو100000

بودخواهدریال760500و45000،58500ترتیببه%30تورمگرتننظردربامحصولشدهتمامقیمت.

استشدهگرفتهنظردرریال1200000و700000،900000اولسالدرپیشنهادیفروشقیمت.
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پایان

با تشکر از توجه شما


