
(تاج )زیوٌس (لاتلیت  )پاراهتر ردیف
ّایATSتاتلَ

 فاتریه ضروتی

تاتلَ ترق تا 

تردّای ایراًی

تاتلَ ترق تا 

تردّای ارٍپایی

پاراهترّای پطتیثاًی/   ٍرٍدی ّای لاتل اًذازُ گیری 
سِ فازسِ فازتىفازٍرٍدی ٍلتاش ضْری1

تىفازتىفازتىفازتىفازٍرٍدی ٍلتاش شًراتَر2

تىفازتىفازٍرٍدی جریاى هصرف وٌٌذ3ُ

دارددارداًذازُ گیری فطار رٍغي ٍ دهای آب هَتَر4

داردداردداردٍرٍدی دیجیتال جْت آالرم رٍغي ٍ وٌترل فاز5

داردداردداردٍرٍدی دیٌام6

داردداردداردخرٍجی وٌترلر ساسات وص7

داردداردداردداردخرٍجی سلًََئیذ خاهَش وي 8

دارددارددارددارد(در گازسَزّا  )خرٍجی ضیر ترلی 9

دارداًذازُ گیری ضریة تَاى10

فارسی/اًگلیسیپطتیثاًی زتاى ّا11

22تؼذاد سطح رهس تٌظیوات ٍ وٌترل12

دارد(ضثىِ داخلی  )ارتثاط اترًت 13

داردارتثاط ایٌترًت14

داردMudBus TCPIPارتثاط از طریك ضثىِ استاًذارد 15

داردRS485ارتثاط از طریك ضثىِ استاًذارد 16

داردػولىرد جاتجایی ضیت تیي چٌذ شًراتَر تصَرت ضیفت وارورد17

ECUپطتیثاًی از هَتَرّای دارای 18

ًَع ارتثاط وٌترل ٍ هاًیتَریٌگ از راُ دٍر19
ٍب تیس

تذٍى ًرم افسار

رٍش وٌترل ٍ هاًیتَریٌگ  از راُ دٍر20
(آیفَى/اًذرٍیذ)هَتایل 

واهپیَتر/

داردداردضوارًذُ ّای آهاری21

رلن4واراوتر16خط ٍ 6 تؼذاد خطَط لاتل ًوایص تصَرت ّوسهاى22 رلن3 

رٍز تذٍى ترق20تاساػت داخلی 23

ًاهحذٍداهىاًات ثثت رخذادّا تِ ّوراُ ثثت زهاى، همذار، تاریخ24

داردلاتلیت استخراج گسارش ًوَداری25

داردلاتلیت ًصة هوَری وارت جْت رخیرُ دادُ ّا26

تطخیص تاتلَ ترق &پاراهترّای لاتل ًوایص 
داردداردداردًوایص ٍلتاش ضْری27

داردداردداردًوایص ٍلتاش تاتری28

داردداردداردداردًوایص ٍلتاش شًراتَر29

داردداردداردداردًوایص فرواًس شًراتَر30

داردداردًوایص جریاى خرٍجی31

داردداردًوایص تَاى خرٍجی32

داردًوایص خرٍجی ساسات33

داردًوایص خرٍجی خاهَش وي34

داردًوایص خرٍجی رلِ استارت35

داردداردداردًوایص خرٍجی وٌتاوتَر36

داردداردًوایص داؽ یا سرد تَدى هَتَر37

داردداردداردًوایص ٍضؼیت سَئیچ اتَهات38

دارددارد(ایٌترًت-اترًت )ًوایص ٍضؼیت وٌترل از راُ دٍر39

داردداردتطخیص ػولىرد صحیح دیٌام40

داردًوایص زهاى ضوار تا استارت شًراتَر تؼذ از لطغ ترق41

داردًوایص زهاى ضوار تا ٍصل خرٍجی شًراتَر42

داردًوایص ػلت استارت شًراتَر43

داردًوایص تاریخچِ تاالتریي ٍ پاییٌتریي ٍلتاش، جریاى ، تَاى ترق ضْری44

داردًوایص تاریخچِ تاالتریي ٍ پاییٌتریي ٍلتاش، جریاى ، تَاى ترق شًراتَر45

دارد ساػت اخیر24ًوایص تؼذاد دفؼات ٍ هذت زهاى لطغ ترق در 46

دارد رٍز اخیر30ًوایص تؼذاد دفؼات ٍ هذت زهاى لطغ ترق در 47

دارد ساػت اخیر24ًوایص تؼذاد دفؼات ٍ هذت زهاى رٍضي ضذى شًراتَر در 48

دارد رٍز اخیر30ًوایص تؼذاد دفؼات ٍ هذت زهاى رٍضي ضذى شًراتَر  در 49

دارد(هٌطثك تر زهاى ضوار هىاًیىی  )ًوایص ساػت وارورد ولی شًراتَر 50



(تاج )زیوٌس (لاتلیت  )پاراهتر ردیف
ّایATSتاتلَ

 فاتریه ضروتی

تاتلَ ترق تا 

تردّای ایراًی

تاتلَ ترق تا 

تردّای ارٍپایی

پاراهترّای لاتل تٌظین ٍ هٌحصر تِ فرد تاتلَ ترق
داردتٌظین زهاى ضرٍع ٍ پایاى ٍضؼیت لرار گیری استارت شًراتَر در طَل ّفتِ جْت هىاى ّای اداری ٍ تجاری51

52
تٌظین زهاى ضرٍع ٍ پایاى استارت شًراتَر در طَل ّفتِ جْت استارت تستی جْت آهادُ تاش

(تست دٍرُ ای  )ٍ یا ترًاهِ ریسی ٍ زهاًثٌذی جْت هىاى ّای تذٍى ترق 
دارد

دارد(حتی تا ٍجَد ترق ضْر  )تٌظین ٍ اهىاى اًتخاب خرٍجی تار هصرفی در زهاى تست دٍرُ ای 53

داردترًاهِ ریسی ّفتگی رٍضي ضذى شًراتَر، طثك ترًاهِ ادارُ ترق  لثل از لطؼی ترق54

دارددارددارد(هحافظ ترق  )تٌظین حذ تاال ٍ پاییي ٍلتاش ترق ضْری 55

دارددارددارد(هحافظ ترق  )تٌظین حذ تاال ٍ پاییي ٍلتاش ٍ فرواًس ترق شًراتَر 56

داردلاتلیت اًتخاب اتَ ریست تؼذ از رفغ هطىل آالرم ٍلتاش ٍ فرواًس خرٍجی ترق شًراتَر57

داردداردلاتلیت تٌظین حذاوثر تَاى خرٍجی شًراتَر ّوراُ تا آالرم ٍ لطغ وٌتاوتَر خرٍجی58

دارددارددارد(پیص گرهىي  )تٌظین تاخیر در ٍصل ترق شًراتَر 59

60
ّوراُ تا آالرم(تذلیل لطغ ترق هصرف وٌٌذُ )لاتلیت تٌظین حذالل تَاى خرٍجی شًراتَر  

 ٍ خاهَضی شًراتَر تذلیل جلَگیری از هصرف سَخت ٍ واّص استْالن
دارد

61
تٌظین حذالل ٍلتاش شًراتَر لثل ٍ حیي استارت جْت آالرم جْت تَلف پرٍسِ استارت ّای پی در پی ًاهَفك

ٍ جلَگیری از ضرتِ تِ تاتری ٍ استارت هَتَر
دارددارددارد

داردتٌظین اهىاى استارت شًراتَر تِ طَالًی ضذى زهاى ًَساى ترق ضْری ٍ جایگسیٌی ترق شًراتَر تِ هصرف وٌٌذ62ُ

دارددارددارد تٌظین هذت زهاى ٍ تؼذاد استارت63

داردداردداردتٌظین تاخیر در استارت تؼذ از لطغ ترق ضْر، تاخیر در ٍصل هجذد ترق ضْر64

داردداردداردتٌظین تاخیر در خاهَضی هَتَر جْت خٌه ضذى65

داردداردتٌظین حذ تاال ٍ پاییي ترق ضْر جْت تطخیص درست لطغ ترق ضْر66

داردتٌظین ٍجَد یا ػذم ٍجَد ترق ضْری67

داردداردتٌظین هذت زهاى ضوار تصَرت ساػت وارورد ٍ رٍزّای سپری ضذُ جْت آالرم سرٍیس ًگْذاری تؼویرات68

داردداردتٌظین ٍ اًتخاب حذ ٍلتاش ٍ یا فرواًس تؼٌَاى ضاخص رٍضي ضذى هَتَر ٍ لطغ سریغ استارت69

داردٍ تفاٍت در ػولىرد خاهَش وي ٍ ساسات وص (گازٍییل، تٌسیي، گاز )تٌظین اًتخاب ًَع سَخت 70

داردتٌظین ساسات َّضوٌذ ٍ زهاى ّای ساسات وص ٍ خاهَش وي71

داردداردداردتٌظیوات ٍرٍدی وٌترل فاز ٍ سٌسَر رٍغي72

داردداردتٌظیوات هرتَط تِ ٍرٍدی دیٌام تؼٌَاى ضاخص رٍضي ضذى ٍ لطغ سریغ استارت73

داردتٌظین ساػت وارورد ولی هَتَر ترق تر اساس زهاى ضوار هىاًیىی رٍی تذًِ هَتَرّا74

داردداردتٌظین هحذٍدیت ساػت وارورد شًراتَر در طَل رٍز75

دارد(تَاى  )تٌظیوات هرتَط تِ والیثرُ ٍلتاشّای ضْر، شًراتَر، تاتری ٍ جریاى 76

ًوایص ٍ ثثت آالرم ّای تاتلَ ترق ٍ سیستن تِ صَرت تفىیه ضذُ ّوراُ تا 

زهاى ٍلَع آالرم
رًگ3تؼذاد رًگ پس زهیٌِ در زهاى ٍلَع آالرم77

دارددارددارداػالم آالرم تفىیه ضذُ هطىل در تاتری لثل ٍ تؼذ از استارت78

دارد(ووه تِ تطخیص ػیة یاتی سریغ  )آالرم تطخیص خراتی استارت ٍ یا رلِ استارت 79

دارددارد ساػتِ اخیر24آالرم تفىیه ضذُ ٍلتاشّا، فرواًس، جریاى ٍ اتوام ساػت وارورد در طَل 80

داردآالرم تطخیص اتصالی در سَییچ رٍضي وردى هَتَر81

داردثثت تواهی همادیر ٍلتاشّا، فرواًس ٍ جریاى لثل از ٍلَع آالرم جْت تررسی ٍ ػیة یاتی82

داردثثت دلیك زهاى ٍ تاریخ ٍلَع آالرم83

دارددارددارد(در سیستن ّای سِ فاز  )آالرم سٌسَر رٍغي ٍ یا وٌترل فاز 84

داردآالرم تطخیص رٍضي تَدى ٍ افتادى فیَز رٍی تذًِ شًراتَر85

داردآالرم تطخیص ریپ زدى هَتَر ٍ ریست اتَهات در صَرت رفغ ریپ86

داردآالرم تطخیص گیرپاش تَدى هَتَر87

(در ٍاحذ هیلیَى تَهاى  )همایسِ لیوت 
8.5

واهل

10

واهل

1.3

فمط ترد

2.5

فمط ترد

لاتل رور است تاتلَی زیوٌس تَلیذی ضذُ در تازرگاًی تاج از ًظر سخت افسار واهل ٍ ًیاز تِ خریذ یا ًصة ّیچ لطؼِ ای ًذارد در صَرتیىِ تردّای ایراًی ٍ ارٍپایی 

. زیوٌس ٍجَد داردATSهَجَد در تازار ًیاز تِ تجْیسات زیر دارد وِ ایي لیست، تواهاً در تاتلَ 

.تردّای ارٍپایی خرٍجی ساسات وص ًذارًذ، تٌاترایي وٌترل هٌاسثی ترای هَتَر ترق ّا ًخَاٌّذ داضت: ًىتِ هْن

ّسیٌِ ٍ زهاى هًَتاش + CTتراًس + ترهیٌال ّای لذرت ٍ فرهاى + سیگٌال ّا + ولیذ + رلِ ّای لذرت +  اتَهات 12/24آهپر 4ضارشر َّضوٌذ + تاتلَ 


