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تصاویر محصول
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شرح مشکل

 استمشکالت موجود که منجر  به ضرورت اجرای پروژه شده:
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های باالی تعمیر و نگهداری کنتاکتورهای خازنی موجود در شبکههزینه-
های خریداری رگوالتورهای میکروپروسسوریهزینه-
در شرایط عدم جبرانسازی مطلوب شبکه توسط سیستم موجود به نحوی که سیستم توزیع-

.رددگپیک بار دچار کمبود توان راکتیو و در شرایط کم بار، دچار اضافه توان راکتیو می



معرفی محصول و مرحله اجرایی آن

توضیحات فنی محصول و توضیح آن که چگونه این محصول مشکل را حل می نماید.

موردتیوراکتوانمیزانکمترینبهتوجهباراتوزیعفیدرهایدراستفادهموردخازنیهایبانککهاستصورتاینبهکیلوواری100جبرانسازاینعملکرد
-می،(TSC)تورتریسباشوندهسوئیچهایخازنازاستفادهودقیقالکترونیکیمداریکطراحیازاستفادهبالذا.نمایدمیانتخابتوزیعهایپستدرنیاز

وردمخازنکوچکترینبرابرکنترلقابلراکتیوتوانمقدارکمترینواستگسستهTSCدرشدهتولیدراکتیوتوانمیزان.بخشیدتحققراعملاینتوان
.گیردمیقراراستفاده

(نمونه آزمایشگاهی، صنعتی، نیمه صنعتی. )در حال حاضر، محصول در چه مرحله ای است

نمونه صنعتی و در حال کار در یکی از پست های توزیع برق زمینی اراک

 (تمامی تاییدیه ها، آزمون ها و استاندادردهای اخذ شده ذکر گردد)تاییدیه دارد یا خیر.

 دارد یا خیرگواهی ثبت اختراع

.بله دارد

 شودنوشته زمان عملکرد اگر دارد عملکرد و مدت خیر؟ نمونه پایلوت دارد یا.

.حدود شش ماه است که در مدار است
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مزیت های فنی و رقابتی محصول و کاربری های آن

قیمت تمام شده بسیار پایین نسبت به نمونه خارجی آن-1مزیت 

ساختار انعطاف پذیری باال-2مزیت 

کاربرد و طراحی و نصب ساده-3مزیت 
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بازارهای هدف

ونموداراگر.(تعدادیاوارزییاریالیحسببربازارتقاضاییانیازمیزانمنظور)بازارحجمذکرباهدفبازار
.گردداضافهداردوجوداطالعاتی

قدیمیمدلباخازنیبرقتابلو200حدودمرکزی،استانبرقنیرویتوزیعشرکتازشدهگرفتهآماراساسبر
شرکتدرفقطشدهساختهمحصولباتعویضجهتباالییبسیارحجمکهاستموجوداستانسطحدر(کنتاکتوری)

ارخانجات،کاکثردرخازنیبرقتابلوهایداشتنواراک،شهربودنصنعتیبدلیلآن،برعالوه.داردوجوداستانتوزیع
.داردوجودمحصولاینبرایمطلوبیبسیارهدفبازار

ارزش ریالی بازار قابل
دستیابی 

سهم قابل 
دستیابی 

حجم کلی بازار  نام بازار هدف 

300/000/000/000 50% 100به طور متوسط 
تابلو در هر استان

شرکتهای توزیع
ر نیروی برق سراس

کشور

120/000/000/000 50% 80به طور متوسط 
تابلو در هر استان

کلیه کارخانجات
صنعتی
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سال آینده3پیش بینی فروش محصول در 
تابلو بستگی به سفارش و امکانات موجود200تا 150: حجم فروش در سال

میلیون تومان120: قیمت تمام شده در سال اول به ازای هر تابلو

تومانمیلیون 150: ازای هر تابلودوم به قیمت تمام شده در سال 

تومانمیلیون 200: ازای هر تابلوسوم به قیمت تمام شده در سال 

میلیون تومان200: قیمت فروش محصول در سال اول

تومانمیلیون 250: قیمت فروش محصول در سال اول

میلیون تومان300: قیمت فروش محصول در سال اول
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پایان


