
 مشخصات فنی دستگاه هشدار سرقت ترانسفورماتور

 شرح مشخصه دیفر

1  
 بدنه

 20در  12در  12به ابعاد UVمقاوم به  الستیکپ

 سانتی متر

2  
 +50تا  -    20 محدودة دمای کار مجاز

3  
 درصد 95تا    0 محدوده کاری )عملكرد( از نظر رطوبت

4  
 IP65 درجه حفاظت دربرابر آب و خاك

5  

های غیر درجه حفاظت ضربه مكانیكی برای بخش

 شكستنی
IK07 

6  
 روی ترانسفورماتور توزیع و یا داخل تابلو توزیع محل نصب دستگاه

7  
 تغذیه دستگاه

 ACولت  400ی ال 110

 فشار ضعیف ترانسفورماتور خروجیقابل استفاده از 

8  
 نوع اتصال تعذیه

 خروجیسیم جهت اتصال به  2سیم یا تكفاز  4سه فاز 

)در حالت سه فاز تعذیه از  فشار ضعیف ترانسفورماتور

یكی از فازها گرفته شده و از دیگر فازها جهت نمونه 

 شود( گیری ولتاژ استفاده می

در هر دو حالت، سیم نول به نول ترانسفورماتور یا تابلو 

 یابد.برق اتصال می

9  
 دارد برابر موج صاعقه محافظت در

10  
 دارد محافظت در برابر تخلیه الكتریسیته ساکن

11  
 دارد هرتز 50قابلیت کار در برابر میدان های مغاطیسی 

12  
 دستگاهزیر  دربه رنگ آبی  LEDچراغ چشمک زن  نشانگر صحت کارکرد سیستم

13  
 نوع تغذیه پشتیبان

میلی آمپرساعتی  2200 یون-لیتیومقابل شارژ  باطری

 مرحله ای 3قابل تعویض و شارژر بهینه 

14  
 ساعته سیستم در قطعی برق 12تامین کارکرد حداقل  تغذیه پشتیبان عملكرد



15  
 توسط پیامک فارسی تشخیص و اعالم کمبود شارژ باطری

16  
 GSM-2Gشبكه  بستر مخابراتی

17  
 اپراتورهای سیم کارت فعال در ایرانسازگار با تمامی  مورد پشتیبانیGSMاپراتورهای 

18  

 GSMمجهز به سیستم تشخیص مسدود کننده آنتن 

(Jamming Detection) 

دارد )آژیر محلی و ارسال پیامک بعد از رفع مسدود 

 کننده(

19  

در محل  GSMهشدار دهنده عدم پوشش شبكه 

 نصب
 یا آالرم صوتی  LEDتوسط نشانگر 

20  
 شدن ترانسفورماتورامكان هشدار تكفاز یا دوفاز 

جهت تشخیص کات اوت کشی و یا کات اوت سوزی 

 کیلوولت 20

21  

سنسورهای تشخیص احتمال سرقت ترانسفورماتور 

 توزیع

جاگذاری شده سنسور حرکت،ولتاژ، لرزش و سنسور زاویه

داخل باکس دستگاه و عملكرد طبق دستورالعمل توانیر 

 "سیستم هشدار سرقت ترانسفورماتور توزیع"

22  
 ورودی های دیجیتال

عدد ورودی )زون( از نوع کنتاکت خشک جهت اتصال  3

به سنسورهای کابل، درب تابلو و .... در نظر گرفته شده 

 است.

23  
 امكان نصب میكروفن

جهت شنود صدای محیط و صحت سنجی عملكرد 

 دستگاه

24  
 (Optionalورودی های خاص )

ولت جهت تشخیص قطع و وصل  220دارای یک ورودی 

 کلید فشارضعیف تابلو )سنسور کلید(

25  
 خروجی ها

آمپر با قابلیت قطع و  7ولت  250عدد رله با کنتاکت  2

 وصل از طریق پیامک

26  
 ریموت  RF (Optional) 2قابلیت تعریف ریموت 

27  

معمول  RFقابلیت تعریف ریموت سنسورهای بیسیم 

 (Optionalدر ضدسرقت های اماکن )
 سنسور( 24زون بیسیم ) 6تا 

28  
 5 مدت خدمات پس از فروش

29  
 2 حداقل مدت گارانتی



 

30  
 انجام تنظیمات 

از طریق وب سایت، نرم افزار انروید و یا کدهای 

 پیامک دستوری 

31  

دستورالعمل نصب و راه اندازی )انجام تنظیمات و 

 پیكربندی و بهره برداری به زبان فارسی(
 دارد


