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پارامترهای پشتیبانی/   ورودی های قابل اندازه گیری 
سه فازسه فازتکفازتکفازورودی ولتاژ شهری1

تکفازتکفازتکفازتکفازتکفازورودی ولتاژ ژنراتور2

تکفازتکفازتکفازورودی جریان مصرف کننده3

دارددارداندازه گیری فشار روغن و دمای آب موتور4

داردداردداردداردورودی دیجیتال جهت آالرم روغن و کنترل فاز5

داردداردداردداردورودی دینام6

داردداردداردداردخروجی کنترلر ساسات کش7

داردداردداردداردداردخروجی سلونوئید خاموش کن 8

دارددارددارددارددارد(در گازسوزها  )خروجی شیر برقی 9

دارداندازه گیری ضریب توان10

فارسی/انگلیسیپشتیبانی زبان ها11

22تعداد سطح رمز تنظیمات و کنترل12

دارد(شبکه داخلی  )ارتباط اترنت 13

داردارتباط اینترنت14

داردMudBus TCPIPارتباط از طریق شبکه استاندارد 15

داردRS485ارتباط از طریق شبکه استاندارد 16

داردداردعملکرد جابجایی شیت بین چند ژنراتور بصورت شیفت کارکرد17

ECUپشتیبانی از موتورهای دارای 18

نوع ارتباط کنترل و مانیتورینگ از راه دور19
وب بیس

بدون نرم افزار

روش کنترل و مانیتورینگ  از راه دور20
قابلیت اتصال

به ریموت و

ماژول پیامکی

موبایل

(آیفون/اندروید) 

کامپیوتر/

داردداردشمارنده های آماری21

رقم4کاراکتر16خط و 6 تعداد خطوط قابل نمایش بصورت همزمان22 رقم3 

روز بدون برق20تاساعت داخلی 23

نامحدودامکانات ثبت رخدادها به همراه ثبت زمان، مقدار، تاریخ24

داردقابلیت استخراج گزارش نموداری25

داردقابلیت نصب مموری کارت جهت ذخیره داده ها26

تشخیص تابلو برق &پارامترهای قابل نمایش 
داردداردداردنمایش ولتاژ شهری27

داردداردداردنمایش ولتاژ باتری28

داردداردداردداردداردنمایش ولتاژ ژنراتور29

داردداردداردداردداردنمایش فرکانس ژنراتور30

داردداردداردنمایش جریان خروجی31

داردداردنمایش توان خروجی32

داردنمایش خروجی ساسات33

داردنمایش خروجی خاموش کن34

داردنمایش خروجی رله استارت35

داردداردداردداردنمایش خروجی کنتاکتور36

داردداردداردنمایش داغ یا سرد بودن موتور37

داردداردداردداردنمایش وضعیت سوئیچ اتومات38

دارددارد(اینترنت-اترنت )نمایش وضعیت کنترل از راه دور39

داردداردداردتشخیص عملکرد صحیح دینام40

داردنمایش زمان شمار تا استارت ژنراتور بعد از قطع برق41

داردنمایش زمان شمار تا وصل خروجی ژنراتور42

داردنمایش علت استارت ژنراتور43

داردنمایش تاریخچه باالترین و پایینترین ولتاژ، جریان ، توان برق شهری44

داردنمایش تاریخچه باالترین و پایینترین ولتاژ، جریان ، توان برق ژنراتور45

دارد ساعت اخیر24نمایش تعداد دفعات و مدت زمان قطع برق در 46

دارد روز اخیر30نمایش تعداد دفعات و مدت زمان قطع برق در 47

دارد ساعت اخیر24نمایش تعداد دفعات و مدت زمان روشن شدن ژنراتور در 48

دارد روز اخیر30نمایش تعداد دفعات و مدت زمان روشن شدن ژنراتور  در 49

دارد(منطبق بر زمان شمار مکانیکی  )نمایش ساعت کارکرد کلی ژنراتور 50

 مدل تابلو اتوماتیک انواع موتور برق و ژنراتور5جدول مقایسه 

 بازرگانی تاجR&D تهیه شده در واحد فنی مهندسی و 



تابلو برق با (قابلیت  )پارامتر ردیف
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هایATSتابلو

 فابریک شرکتی

تابلو برق با 

بردهای ایرانی

تابلو برق با بردهای 

اروپایی

پارامترهای قابل تنظیم و منحصر به فرد تابلو برق
داردتنظیم زمان شروع و پایان وضعیت قرار گیری استارت ژنراتور در طول هفته جهت مکان های اداری و تجاری51

52
تنظیم زمان شروع و پایان استارت ژنراتور در طول هفته جهت استارت تستی جهت آماده باش

(تست دوره ای  )و یا برنامه ریزی و زمانبندی جهت مکان های بدون برق 
دارد

دارد(حتی با وجود برق شهر  )تنظیم و امکان انتخاب خروجی بار مصرفی در زمان تست دوره ای 53

داردبرنامه ریزی هفتگی روشن شدن ژنراتور، طبق برنامه اداره برق  قبل از قطعی برق54

دارددارددارد(محافظ برق  )تنظیم حد باال و پایین ولتاژ برق شهری 55

دارددارددارد(محافظ برق  )تنظیم حد باال و پایین ولتاژ و فرکانس برق ژنراتور 56

داردداردقابلیت انتخاب اتو ریست بعد از رفع مشکل آالرم ولتاژ و فرکانس خروجی برق ژنراتور57

داردداردقابلیت تنظیم حداکثر توان خروجی ژنراتور همراه با آالرم و قطع کنتاکتور خروجی58

دارددارددارد(پیش گرمکن  )تنظیم تاخیر در وصل برق ژنراتور 59

60
همراه با آالرم(بدلیل قطع برق مصرف کننده )قابلیت تنظیم حداقل توان خروجی ژنراتور  

 و خاموشی ژنراتور بدلیل جلوگیری از مصرف سوخت و کاهش استهالک
دارد

61
تنظیم حداقل ولتاژ ژنراتور قبل و حین استارت جهت آالرم جهت توقف پروسه استارت های پی در پی ناموفق

و جلوگیری از ضربه به باتری و استارت موتور
دارددارددارد

داردتنظیم امکان استارت ژنراتور به طوالنی شدن زمان نوسان برق شهری و جایگزینی برق ژنراتور به مصرف کننده62

دارددارددارد تنظیم مدت زمان و تعداد استارت63

داردداردداردتنظیم تاخیر در استارت بعد از قطع برق شهر، تاخیر در وصل مجدد برق شهر64

داردداردداردتنظیم تاخیر در خاموشی موتور جهت خنک شدن65

داردداردتنظیم حد باال و پایین برق شهر جهت تشخیص درست قطع برق شهر66

داردتنظیم وجود یا عدم وجود برق شهری67

داردداردتنظیم مدت زمان شمار بصورت ساعت کارکرد و روزهای سپری شده جهت آالرم سرویس نگهداری تعمیرات68

داردداردتنظیم و انتخاب حد ولتاژ و یا فرکانس بعنوان شاخص روشن شدن موتور و قطع سریع استارت69

داردداردو تفاوت در عملکرد خاموش کن و ساسات کش (گازوییل، بنزین، گاز )تنظیم انتخاب نوع سوخت 70

داردداردتنظیم ساسات هوشمند و زمان های ساسات کش و خاموش کن71

داردداردداردداردتنظیمات ورودی کنترل فاز و سنسور روغن72

داردداردداردتنظیمات مربوط به ورودی دینام بعنوان شاخص روشن شدن و قطع سریع استارت73

داردتنظیم ساعت کارکرد کلی موتور برق بر اساس زمان شمار مکانیکی روی بدنه موتورها74

داردداردداردتنظیم محدودیت ساعت کارکرد ژنراتور در طول روز75

دارد(توان  )تنظیمات مربوط به کالیبره ولتاژهای شهر، ژنراتور، باتری و جریان 76

دارددارد  خارجی جهت کارکرد با سیستم های سه فازChenge Overامکان اتصال به تابلوی 77

نمایش و ثبت آالرم های تابلو برق و سیستم به صورت تفکیک شده همراه با زمان 

وقوع آالرم
رنگ3تعداد رنگ پس زمینه در زمان وقوع آالرم78

دارددارددارددارداعالم آالرم تفکیک شده مشکل در باتری قبل و بعد از استارت79

دارد(کمک به تشخیص عیب یابی سریع  )آالرم تشخیص خرابی استارت و یا رله استارت 80

دارددارددارد ساعته اخیر24آالرم تفکیک شده ولتاژها، فرکانس، جریان و اتمام ساعت کارکرد در طول 81

داردداردآالرم تشخیص اتصالی در سوییچ روشن کردن موتور82

داردثبت تمامی مقادیر ولتاژها، فرکانس و جریان قبل از وقوع آالرم جهت بررسی و عیب یابی83

داردثبت دقیق زمان و تاریخ وقوع آالرم84

دارددارددارددارد(در سیستم های سه فاز  )آالرم سنسور روغن و یا کنترل فاز 85

دارددارددارددارد(پرشر سوییچ / کنترل سطح  )امکان انتخاب نوع سنسور روغن 86

داردداردآالرم تشخیص روشن بودن و افتادن فیوز روی بدنه ژنراتور87

داردداردآالرم تشخیص ریپ زدن موتور و ریست اتومات در صورت رفع ریپ88

داردداردداردآالرم تشخیص گیرپاژ بودن موتور89

308573237

قابل ذکر است تابلوی زیمنس  و برد ماهان تولید شده در بازرگانی تاج، از نظر سخت افزار کامل و نیاز به خرید یا نصب هیچ قطعه ای ندارد 

و مجهز به شارژر

  می باشد در صورتیکه بردهای ایرانی و اروپایی موجود در بازار نیاز به تجهیزات زیر دارد که این Change Over باتری و  نیز رله های 

. زیمنس وجود داردATSلیست، تماماً در تابلو 

.بردهای اروپایی خروجی ساسات کش ندارند، بنابراین کنترل مناسبی برای موتور برق ها نخواهند داشت: نکته مهم

هزینه و  + CTترانس + ترمینال های قدرت و فرمان + سیگنال ها + کلید + رله های قدرت +  اتومات 12/24آمپر 4شارژر هوشمند + تابلو 

زمان مونتاژ

جمع تعداد قابلیت ها در هر برد یا تابلو


