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تصاویر محصول
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شرح مشکل

 ربه ایعقمشاهده گرمکانیکی و میکروسوئیچ هایموجود و استفاده از سیستم هایقدیمی بودن.

نیاز به استفاده از دو دستگاه جهت مشاهده دمای روغن و سیم پیچ.

قابلیت اطمینان کم و عدم دقت کافی در اندازه گیری و فرمان.

 دوره اینیاز به کالیبراسیون و سرویس.

قیمت باالی تجهیزات فعلی.

 دمای ترانسفورماتورهااندازه گیروارداتی بودن تجهیزات.
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معرفی محصول و مرحله اجرایی آن
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سنسور دمای محیط

سنسور دمای روغن

سیم پیچدمای شبیه ساز
RTD PLC

ریست LED نشانگر تنظیمات

دمای سیم پیچدمای محیط دمای روغن

نگهدارنده 
ماکزیمم دما

وضعیت 
رترانسفورماتو

فن هاوضعیت 
HMI

ذخیره اطالعات
ارسال اطالعات
 فن هاارسال فرمان قطع و وصل
ارسال سیگنال هشدار
ارسال سیگنال قطع
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 فورماتورهاترانسمدیریت صحیح دمایی ترانسفورماتورها و جلوگیری از آسیب عایقی شدید یا از بین رفتن.

 ستی دماو ثبت داپراتوربا هزینه کم، عدم نیاز به ترانسفورماتورهادماییشدن امکان انجام مطالعات فراهم.

انجام تست نمونه آزمایشگاهی.

 نیاز به اخذ گواهیIP65برای پک نهایی محصول.

 برای ثبت اختراع محصولاقدمنیاز به.

 آنوتستنیاز به نصب نمونه آزمایشگاهی در یک کارگاه ترانس.



مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

قیمت پایین و در دسترس بودن تجهیرات اولیه

قابل نصب بر روی انواع ترانسفورماتورهای قدرت

فرمان هاامکانات الزم جهت ارسال انواع اطالعات و 

قابلیت توسعه و انجام تغییرات به صورت نرم افزاری و بدون هزینه اضافی

محیط گرافیکی، صفحه نمایش ساده و کاربری آسان دستگاه

دوره ایتعمییراتعدم نیاز به کالیبراسیون یا 
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بازارهای هدف

ارزش ریالی بازار 
دستیابی قابل

سهم قابل دستیابی حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

43.290.000.000 25% 4329 ایترانسفورماتورهای برق منطقه

125.970.000.000 30% 34992 ترانسفورماتورهای زمینی شرکت توزیع

14.400.000.000 40% 900 خصوصیترانسفورماتورهای

- - - صادرات به بازارهای بین المللی
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.فروشازحاصلریالیمیلیون40سودوهاشرکتومنطقه ایبرقترانسفورماتورهربرایریالمیلیون200تمام شدههزینهفرضبا
.فروشازحاصلریالیمیلیون12سودوتوزیعشرکتزمینیترانسفورماتورهربرایریالمیلیون60تمام شدههزینهفرضبا



سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
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سال شمسی

ساله3پیش بینی میزان فروش 

برق منطقه ای شرکت توزیع شرکت های خصوصی 



پایان


