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اهداف و تحقیقات درطرح کنترل هوشمند روشنایی معابر

کنترل دینامیک و برخط روشنایی•
فرامین لحظه ای مدیر سیستم•
ها بهاساس تردد خودرو رعایت استاندارد روشنایی معابر بر •

زمانمتغیر با صورت 
اندازه گیری و تاثیر تردد خودرو و عابرین در کنترل برخط•
اندازه گیری روشنایی محیط در کنترل برخط•

RCUمحصوالتتوسعهوطراحی
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L-RCU

IoT/BMS-M-RCU

IoT/BMS-S-RCU

L-RCU
(Lighting - Remote Control Unit) 

سطحسهدرمحصولارائه:

(باراولینبرای)فازسهنجومیساعت

(باراولینبرای)دورازپایشهوشمندنجومیساعت

(بارناولیبرای)دورازپایشهوشمندنجومیساعت+روشناییکنتور



محصولتصاویر
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بیان مساله

[1]درصد30و حدود (درصد18)جهانیاز میانگین باالتر مصرف انرژی ایران در بخش روشنایی

 (2]هزار مگاوات پیک مصرف کل کشور 60حدود)درصد3تا 2/5حدود درمعابرروشناییی الکتریکی در بخشانرژمصرف]

 عدم قابلیت پایش و کنترل شبکه های روشنایی

طراحی روشنایی معابر فعلی به صورت استاتیک و بدون انعطاف

بروز خطاهای متعدد در فتوسل ها و حتی ساعت نجومی های فعلی

ضعیت نیاز به طراحی دینامیک روشنایی معابر بر اساس پارامترهای محیطی از جمله حجم تردد، توجه به امنیت اجتماعی و و

شبکه توزیع برق
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ویژگی های فنی محصول و کاربری های آن

مزیت های تجهیز نسبت به سایر تجهیزات با کارکرد نسبتا مشابه
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...(ا و اعم از معابر، محوطه ها، پارک ها و هتل ه)ترکیبی از کاربردهای حیاتی و مهم در کنترل شبکه روشنایی 

قابلیت کنترل روشنایی بر اساس وضعیت ترافیک و تردد به دو صورت لحظه ای و برنامه ریزی شده

SCADAو قابلیت اتصال به نرم افزار های مانیتورینگ و افزایش رویت پذیری و کنترل پذیری شبکه روشنایی

روشنایی از راه دور قابلیت کنترل 

روشناییباالنس بار در شبکه قابلیت 

روشناییقابلیت جایگزینی کنتور 

(IoT/BMS)و کاربردهای کشاورزی و خانگی توزیع/روشناییدر شبکه  RTUتوسعه به عنوان یک قابلیت 



مزیت های رقابتیدست آورد های توسعه محصول و 

«بازارنیازباترکیبوگذشتهسال هایکاربردیتحقیقاتحاصل،«دورازپایشسه فازهوشمندنجومیساعت

کرماناستانجنوببرقنیرویتوزیعشرکتشبکهدرپایلوتصورتبهدستگاه27تعدادنصب

سالیکطیدرافزاریسختوافزارینرمهایسیستمکاراییبررسی

درصد35ازبیشجوییصرفهگزارش

هوشمندخانهوخانگیکنترلهایطرحدرتجهیزارائهوصنعتینیمهتولید

اختراعثبتاظهارنامهدارای

آپشناساسبرفروش-ماژوالرصورتبهتجهیزطراحی

اختراعاتجشنوراه-1393تهراناختراعاتجشنوراه)حوزهایندرمجریهایطرحخارجیوداخلیمتعددجوایزکسب
((طالمدال)2019و(برنزمدال)2017جنوبیکرهاختراعاتجشنواره-1399کرمان
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بازارهای هدف و چشم انداز فروش
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سهم قابل دستیابی حجم کلی بازار نام بازار هدف 
ارزش ریالی بازار قابل 

دستیابی 

10،0005037,500,000,000شرکت های توزیع برق

10،0005037,500,000,000شهرداری ها

10،0002015,000,000,000هتل ها و مراکز  عمومی

1،000201,500,000,000...آب و فاضل آب و )سایر صنایع 

50،0002075,000,000,000کشاورزی و صنعتی

50،0002075,000,000,000خانگی و ویالیی

241،500،000،000دستگاه13100032200جمع



هانیازمندی مراحل انجام شده، مسیر پیش رو و 
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توسعهوتحقیق

صنعتینمونهساخت

سالیکدرموفقپایلوتتست

داردوجودمحدودفروشوماهدردستگاه100تاتولیدقابلیتحاضرحالدر.



هانیازمندی مراحل انجام شده، مسیر پیش رو و 

6

:روپیشمراحل

(فنیپرسنلجذبوصنعتیتولیدخطایجاد)ماهدردستگاه1000ازبیشتولیدبهرسیدن

فراگیرگارانتیخدماتارائهقابلیت

بازاردرپشتیبانیوخصوصیودولتیبازارهایبهمعرفی

خارجیبازاریابیوداخلیخصوصیبازارهایدرحضوروپشتیبانی

فوقمراحلدرتوسعهجهتگردشدرسرمایهتامین



پایان
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