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ناجیحمیدرضا مهندس :ارائه دهنده



معرفی شرکت

ونجشسدستگاههایکنندهتولیدوسازندهطراح،پرمون،گسترپایشبنیاندانششرکت
هتجاستفادهموردصنعتیروترهایمودموکنندهتجمیعدستگاههایجملهازانرژیپایش

.میباشدبرقصنعتبخصوصانرژیصنایعدرسازیهوشمندونمودنمکانیزه
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مقدمه                           

برایخدماتارائهکشور،دربرقتوزیعوتولیدهایشرکتهدفتریناصلیاینکهبهتوجهبا
وزیعتهایدیسپاچینگاصلیوظیفهزمینهایندراستاقتصادیومطمئن،پایداربرقتامین

وضعیتپایشهمچنینوتاسیساتسازیبهینهشبکه،نگهداریوسرویسکیفیتبرنظارت
.استرسانیبرقشبکهولتاژوبار

وضعیتازکاملآگاهیبرقتوزیعدیسپاچینگمراکزاپراتورهاییعمدهوظایفازیکی
بارثقلمراکزوهاکابلوخطوطباروضعیتشبکه،هایقطعیمانور،نقاطشبکه،اتصاالت

.گرددمیمشخصبیشترچههرمستمرپایشومانیتورینگلزومبنابراین.باشدمیشبکه

ازسازدمحققرافوقاهدافکهمانیتورینگهوشمندسیستمیکوجودراستاایندر
.رودمیشماربهتوزیعفوقوتوزیعهایشبکههوشمندسازیضروریات
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هایپروتکلبادادهکنندهتجمیعدستگاهساختپروژهDLMS/Cosem-Modbus،هدفبا

کنترل،مراکزبهانتقالواندازگیریدستگاههایازاطالعاتسازیذخیرهوآوریجمع

.استشدهانجامپرموناطالعاتفناوریمهندسیشرکتتوسط
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دستگاه تجمیع کننده داده

بهوکردهآوریجمعگیریاندازهتجهیزاتازشدهگیریاندازههایدادهدستگاه،این

ازدادهدهکننتجمیعدستگاهکلیعبارتبه.فرستندمیپردازشیومانیتورینگمراکز

هایدستگاهطریقازرااطالعاتتواندمیDLMS/Cosem-Modbusهایپروتکلطریق

راهاآناطالعاتوکردهآوریجمعکنند،میپشتیبانیپروتکلاینازکهگیریاندازه

.دهدانتقالمرکزبهاینترنتوشبکهبسترطریقازوذخیره
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جمعجهتتوانمیراآنکهاستسیستمیدادهکنندهتجمیعدستگاهواقعدر

رسالیااطالعاتتحلیلباوگرفتبکاربرقتوزیعهوشمندشبکهدراطالعاتآوری

.پرداختشبکهوضعیتتحلیلوبررسیبهآن،سویاز

دستگاه تجمیع کننده داده



اهمیت و ضرورت استفاده

یپارامترهاگیریاندازهتجهیزاتهمراهبهدادهتجمیعسیستمهایبکارگیری

ونظارتانامکافزایشوشبکهاعتمادقابلیتافزایشدربسزاییتأثیربرقتوزیع

.داشتخواهدپیدررابرقتوزیعسیستمکنترل

نههزیکاهشدرتوجهیقابلتاثیردادهکنندهتجمیعسیستمهایبکارگیری

.داردخطاکاهشوانسانینیروی
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DLMS/Cosem پروتکل

پروتکلDLMS/Cosemزمینهدرموجودهایپروتکلترینمهمازیکی

.باشدمیبرقهایشبکههوشمندسازی

یرو،نانتقالخطاترنت،فیزیکیهایالیهانواعباهماهنگیقابلیتپروتکلاین

.داردرا...وتلفنمعمولیخطوط
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Modbus پروتکل

 پشتیبانی ازMODBUS RTU

 پشتیبانی ازMODBUS TCP/IP

 پشتیبانی از نرم افزارهایSCADA

امنیت باال در انتقال اطالعات
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مشخصات دستگاه
تجمیع کننده دادهمشخصات دستگاه 

(DCU)دستگاه تجمیع کننده داده نام دستگاه

DCU1502مدل

5/15* 5/8* 11ابعاد

گرم500وزن

220V ACتغذیه

5-24ورودی دیجیتال V DC

-240Vخروجی دیجیتال 7A

سانتی گراددرجه 80تا -10دمای کاری دستگاه

شرکت فناوری اطالعات پرمون

10



مشخصات فنی دستگاه
تجمیع کننده دادهمشخصات دستگاه 

عددEthernet1پورت 

عدد4ورودی دیجیتال

عدد6خروی دیجیتال

عددRS4854پورت 

عدد USB2پورت 

امکان اتصال مودم وایرلس به 
دستگاه

-

-GPRSامکان اتصال مودم 

عددLCD1نمایشگر 
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نرم افزار کنترل و مانیتورینگ پست های توزیع

.
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از نرم افزاری جهت مانیتورینگ کننده، نمایش داده های اندازه گیری شده توسط  تجمیع جهت 

.دور طراحی شده است که داده ها را ذخیره و تحلیل می نمایدراه 



قابلیت های نرم افزار

تعریف پست

تعریف کنتور

 منطقهتعریف

تعریف رویداد

مدیریت دیتابیس

 پارامترهاقابلیت نمایش نمودارهای گرافیکی از

قابلیت گزارش گیری
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DCU

Network

PC
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مشخصات سخت افزاری
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RS485محافظ پورت 

هایپورتازمحافظتجهتRS485جلوگیریو
مزاحمهایسیگنالمقابلدردستگاهآسیباز

طبقدیتاخطوطرویبرصنعتدرشدهایجاد
IECاستاندارد 61000-4-4
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جمع بندی

یزآنالوتحلیلوانتقالآوری،جمعجهتپرمونگسترپایششرکتتولیدات
.میگیرندقراراستفادهموردکشورانرژیهایشبکهاطالعات

شدهاندازیراهونصبکشوربرقپست1000بربالغدراکنونهمشرکتاینتجهیزات
.است

صنایعوشرکتهاجهتمحصوالتتولیدگسترشجهتراخودامادگیشرکتاین
.مینمایداعالمزمینهایندرصادراتنیزوداخلی

03432466574:تماستلفن

:سایتوب
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