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ت بزرگ 
ناگون از 
ستيابي به 
ي و تابلو 
حد را بر 

در . مايد
ع بر روي 
يري قرار 
دن يا در 
ه معموأل 
ش توسط 

راي حل 
ي شده و 
عات مهم 
ن فيدرها 
ك بانك 

سيساتأ ساير ت
 اطالعات گون
ه به منظور دس
تر هاي صنعتي
طالعات هر وا
طريق ارسال نم
صورت مجتمع
ي و تصميم گي
دها، خارج بو
فاده نمايند كه
 و تهيه گزارش

.  

را بر داده ها 
ماژوالر طراحي

واند اطالعي ت
 ولتاژ و جريان
گرفته و در يك

االيشگاهي و
 جمع آوري
مانهاي مربوطه
 روي كامپيوت
ر مي تواند اط
يز از همين ط
ص آن مركز به

ت در آماگيري
ن توليد واحد
 كاغذي استف
وسط اپراتور
.شتباه مي باشد

گنيروتينام و
كه بصورت ما

اين سيستم مي 
وات، مگاوار،

را از سيستم گ 

  

 نيروگاهي، پا
اصلي آنظيفه

س صدور فرم
 اطالعات بر
ي آيد و اپراتور
ورد نياز را ني
ي واحدهاي آ
جهت سهولت
اتي مانند ميزا
سنتي گزارش

تو...  خطاها و 
گير و توأم با اش

وجمع آوري 
 مدرن است ك
.جام مي دهد
تي مانند مگاو
) موارد ديگر
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  داده ها

 از واحدهاي
ي باشد كه وظ

ي الزم و سپس
ل معموالً اين
نمايش در مي
 فرمان هاي مو
و حياتي تمامي
ترس مديران ج
 اساسي و حيا

سيستم سيد از
ت، آالرم ها و
 بسيار زمان گي

سيستم جمند
كور، سيستمي

رعت بااليي انج
ه برق اطالعات
پ واحد ها و
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گنيروتين

د صنعتي اعم
ن واحدها مي
ام پردازشهاي
در اتاق كنترل
 مي باشند به ن
شاهده كند و

العات اساسي 
العات در دست
ي به اطالعات
عات ديگر باي
ثبت اطالعات
 ثبت كاغذي

 بردهاي هوشم
سيستم مذك. 

 با دقت و سر
ثال در نيروگا

س شبكه، تريپ

ectronic Co

لكترونيكي برده

نام آوري و

 هاي هر واحد
و ابزاردقيق آن
ق كنترل، انجا
.تم مي باشد

به هر واحد ط
ي مربوطه مش
ي معموالً اطال
ارد و اين اطال
جهت دسترسي
ها و ساير اطاع
ث. زينه بر است
ن ركوردهاي

 الكترونيكي
ئه كرده است
خيره داده ها را

به عنوان مث(  
گاوار، فركانس

       ompany
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ستم جمع

همترين بخش
سمت كنترل و
ل آنها به اتاق
هينه كل سيست
گانه كه مربوط
پيوتر يا تابلوي
 مراكز صنعتي
شگر وجود ندا

و مديران ج. د
 بودن واحد ه
غير دقيق و هز
جستجو در ميان

ستا، شركت
 ذكر شده ارائ
ع آوري و ذخي
 مراكز صنعتي
ك و يا كلي، مگ

      
     

 

 

 

سيس

  

يكي از مه
صنعتي، قس
فيلد، انتقال
عملكرد به
هاي جداگ
روي كامپ
بسياري از
يك نمايش
نمي گيرند
حال كار
زمان بر، غ
نيروها و ج

در اين را
مشكالت
عمل جمع
و كليدي
به تفكيك



اطالعات 
 بخشهاي 
يم گيري 
ز كارها، 
ي طراحي 
ن قابليت 
و يا اعالم 

  . باشد

كان تهيه 
از به تهيه 

 نمايش، 
وط به هر 
 اترنت به 

همچنين كليه ا
رشناسان در
عات در تصمي
 اجراي مجوز
م به گونه اي

همچنينشد و 
ظه پيك بار و
فع عيب موثر

ل لحظه اي امك
گونه اي كه نيا

ورد نياز براي
تايل پنل مربو
اده از پورت

يش دهد و ه
 مديران و كا
كه اين اطالع
واحدها جهت
ضمناً اين سيستم
ن فراهم مي با
واحدها در لحظ
 بخشيدن به رفع

ماري به شكل
 مي سازد به گ

 آيتم هاي مو
در رك هاي ت
رده و با استفا

  .شود

يد اپراتور نما
به نحوي كه

 داشته باشند ك
ع از خروج و

ض...). و ازار
 و از هر مكان
ش ميزان بار و
ند در سرعت

هاي كلي و آم
فزاري فراهم

وگاه و تعداد
د)  يا ديجيتال

جمع آوري كر
ور منتقل مي ش
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رگ جهت د
 قرار دهد، به
احدها اطالع
مصرف، اطالع
با و برنامه هاي
طريق اينترنت

مانند گزارش. ت
ورت مي توانن

وري سيگنالهآ
 به شكل نرم ا

  .گردد

وواحدهاي نير
آنالوگ( ها

هر واحد را ج
 نرم افزار سرو

t Boards Ele

  هاي هوشمند

ر بزك نمايشگ
 شبكه داخلي
رف انرژي وا

بهينه سازي مص
رت واحدها و
يت كلي از ط

SM را داراست
ن كه در اينصو

وجه به جمع آ
ي پشتيباني را
ي مرتفع مي گ

جه به تعداد و
ه به نوع داده
ي مربوط به ه
ز اين طريق به

ectronic Co

لكترونيكي برده

و بر روي يك
يران بر روي

ظه اي و مصر
ب مانند. ( شدا

خروج يا استار
طالع از وضعي

MSه از طريق

به مديران اهدح

ن سيستم با تو
د نياز واحدهاي
 روزانه و دستي

 سيستم با توج
وري داده بسته
 و سيگنال هاي

كند و ازل مي

       ompany
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 ذخيره كرده و
 دسترسي مدير
ز وضعيت لحظ
 تواند موثر با
 برنامه هاي خ
 كه امكان اط
رش و يا حادثه

حاوانند تريپ 

 مي گردد اين
 مختلف مورد
شات به شكل

ده سازي اين
كارت جمع آو
ب مي گردد
ه محلي متصل

      
     

 

 

 

اطالعاتي
را جهت
مختلف از
ايشان مي
بازديدها،
شده است
ارايه گزار
حوادثي ما

ياد آوري
گزارشات
اين گزارش

جهت پياد
تعدادي ك

واحد نصب
يك شبكه



  

ل و ابزار 

 انتظار و 

ستم هاي 

ي صنعتي 

 

تم هاي كنترل

 وظايف مورد

ي و ارتقاي سيس

راي واحدهاي

هاي تعميرات

ولوژيكي سيست

آنها در انجام

ق بروز رساني

ت اقتصادي، بر

  

جراي روش ه

كردي و تكنو

 و اشكاالت آ

قع آنها از طري

ساير مالحظات

:  داشته باشد 

آمد از طريق اج
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ي سطح عملك

يي چالش ها

 چگونگي رفع

ر رقابتي و س

ير را به همراه

تعميرات كارآ
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طالعه و بررسي

 منظور شناسا

كارآمد جهت

ت موازين بازا

واند محاسن زي

 طالعات

هت مديريت تع

ectronic Co

لكترونيكي برده

جام فرآيند مط

هاي صنعتي به

 هاي مفيد و ك

جود با رعايت

شده كه مي تو

 آيند توليد

 و يكپارچه اط

 بستر الزم جه
 شگويانه

       ompany

شركت ال        

جمع بندي، انج

ود در واحده

 ارايه راه حل

بزار دقيق موج

تي محسوب ش

هينه سازي فرآ

مديريت جامع

رآهم آوردن
يشگيرانه و پيش

      
     

 

 

 

  

  

در يك ج

دقيق موجو

در نهايت

كنترل و ا

امري حياتي

به •

م •

فر •
پي



ل و ابزار 

ت كه در 

يتورينگ 

ري كليه 

ي مراكز 

به هنگام 

الً ايمن و 

ن سيستم 

كنترل مي 

ستم هاي كنترل

عتي مدتي است

 كنترل و ماني

ت با جمع آور

 كليه نياز هاي

ي، مشاهده ب

 صورت كامال

اين. راهم آورد

سيستم هاي ك

 عملكرد سيست

خش هاي صنع

ده اي، سيستم

 توانسته است

ي يك سرور،

ري اختصاصي

ي اينترنت به

اكز صنعتي فر

 روز رساني س

و نوسازي تقا

هي و ساير بخ

اي ارتباط داد

رشناسان خود

ادهها بر روي

ير گزارش گ

العات بر روي

را براي مر... 

روش براي به
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  ي توليدي

 ضعف و ارتق

د هاي نيروگاه

د، پروتكل ها

  .ت

صصين و كار

گر و ذخيره د

 به روز مانند

هده كليه اطال

ح دسترسي و

مطمئن ترين ر
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ه در واحد هاي

ف كردن نقاط

ز جمله واحد

ب شده در فيلد

حال انجام است

ي وقفه متخص

 يك نمايشگ

يتم مدرن و

 داخلي و مشا

و ايجاد سطوح

كز صنعتي، ما
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 هاي ناخواسته

  يت مطلوب

  هاي توليد

  ت توليد

فرآيند برطرف

تلف صنعتي ا

جهيزات نصب

رل و غيره در

ند با تالش بي

حدها بر روي

ء به يك سي

ر روي شبكه

ر تحت وب و

ستم كنترل مر

       ompany
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كاهش توقف

رسيدن به كيفيت

كاهش هزينه ه

فزايش ظرفيت

كر است كه ف

واحد هاي مخت

ختلف نظير تج

ه در اتاق كنتر

ردهاي هوشمن

 مورد نياز واح

 جهت ارتقاء

o( اطالعات بر

 طريق نرم افزا

 تغيير در سيس

      
     

 

 

 

ك •

ر •

ك •

اف •

الزم به ذك

دقيق در و

سطوح مخ

نصب شده

شركت بر

اطالعات

صنعتي را

)online

مطمئن از

با كمترين

  .باشد



 كاربران

  ن

لي و تيم 

دگي و 

  گيري

ولت استفاده ك

S 

  گنال ها
ي براي كاربران

 ن بسيار باال

 رايندي

ميم گيران اصل

ت از كار افتاد

  تي 

امر گزارش گ
Exc 

تي جهت سهو
 ي نوين

 LCD  و... 

SMSصوتي و 

 

ت و تبادل سيگ
تلف دسترسي
منيت و اطمينان
جه به شرايط فر
ن توسط تصم

حلي در صور

هر مركز صنعت

ت تسريع در ا
cel  ترده مانند

ي مركز صنعت
 با سيستم هاي
ئو پرژكتور و
هشدارهاي ص
كليه اطالعات

دازش اطالعات
جاد سطوح مخت

onlineبا ام ،
احي ها با توج
 دسترسي به آ

 كنترلرهاي مح

ف كاربر براي ه

ص رخداد جهت
ي صفحه گستر
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 صنعتي

راكز صنعتي
 با استانداردها
ولت كار كرد
گ مانند ويد
 در تصوير و ه
چنين بازيابي ك
اهش زمان پرد
 داخلي و ايجا
eت به صورت

غييرات در طرا
تي و سادگي

 كنترل توسط

ست و تعريف

خ يا نوع خاص
ت نرم افزارهاي

t Boards Ele
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كنترل مركز ص
ات كليدي مر
 كامالً مطابق
ها به دليل سهو

حه نمايش بزرگ
تغييرات رنگ
 ذخيره و همچ
كار به علت كا
 بر روي شبكه

نترنتر روي اي
بليت اعمال تغ
طالعات مديريت

وط به سيستم
  زي

ي بنا به درخوا
  طالعاتي
و تاريخ  ساعت

رشات با فرمت

ectronic Co

لكترونيكي برده

يير در سيستم ك
 نمايش اطالعا
ت به صورت
كاري اپراتورها
 بر روي صفح
ت رخدادها با تغ
ال در ورود و
ت و دقت در ك
دن اطالعات

دن اطالعات بر
سيستم و نيز قاب
 سيستمهاي اط

اليت هاي مربو
م كنترل مركز
هاي اختصاصي
يبان از بانك ا
ي متعدد مانند
 يا ذخيره گزار

       ompany
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  ها

عدم ايجاد تغيي
جمع آوري و
نمايش اطالعا
كاهش فشار ك
قابليت نمايش
اعالم وضعيت
امنيت بسيار باال
فزايش سرعت
قابليت قرار دا
ابليت قرار داد
مكان توسعه س
مكان استقرار

 مديريت

مكان ادامه فعا
ا خرابي سيستم
هيه گزارش ه
هيه نسخه پشتي
يجاد فيلتر هاي
مكان چاپ و

      
     

 

 

 

ويژگي ه

ع  -1
ج -2
ن  -3
ك -4
ق  -5
ا  -6
ا  -7
اف -8
ق  -9

قا -10
ام -11
ام -12

م
ام -13

يا
ته -14
ته -15
اي -16
ام -17

 



  

جه به نياز 
 نرم افزار 
طابقت با 

ه، تريپ 
ه نمايش 
ن صفحه 
 رنگ و 

 بوده و با توج
هاي برق اين

راتور بدليل مط

فركانس شبكه
 برروي صفحه
 با نگاه به اين
 صورت تغيير

ًال اختصاصي
ي در سيستم ه
م افزار براي اپر

ت، مگاوار، ف
دها را رخدا

ر اتاق كنترل
 رخدادها به

رم افزار كامال
ي نقشه كشي
كار با اين نرم

مانند مگاوات(
و آالرم ها و
 اي كه اپراتو
يه تغييرات و
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ختلف يك نر
ه استانداردهاي
.ي شده است

ي نيروگاهي
و...) و ر گاز

 باشد، بگونه
كلي. هد داشت
  .ي باشد
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D   

 در جاهاي مخ
با توجه به. ود

ي و پياده ساز
 .  ن مي باشد

واحدهاي كلي
 سوخت ،فشار

LC (دارا مي
حت نظر خواه
ميرنامه ريزي

ectronic Co
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Data Mon

ه ماهيت كار
 سازي مي شو
داردها طراحي
راحت و آسان

ش اطالعات ك
سطح مخازن
Dوژكتور و

يروگاه را تحت
صويري قابل بر

       ompany

شركت ال        

nitoringر 

زار با توجه به
راحي و پياده

بق با اين استاند
تاندارد كامالً ر

 قابليت نمايش
وع سوخت ،س
انند ويديو پر
ضعيت كلي ني
رم صوتي و تص

      
     

 

 

 

نرم افزار

اين نرم افز
مشتري طر
كامالً مطاب
سيستم است

نرم افزار
واحدها نو

ما(بزرگ 
نمايش وض
ايجاد آالر



  
در بانك 
ش هايي 
ه كليه ي 
انجام مي 

؛ ربر است
  د طراحي 
به راحتي 

ل هاي مجزا د
 ماهيت گزار
عات مربوط به
 همين اساس ا

و تعريف كار
د گرفته شود
حدود كند و به

 و در جدول
ت ورودي و
م افزار، اطالع
وسط برنامه بر

 

ه درخواست و
 از سيستم بايد
ي خود را مح

ه بندي كرده
به نوع اطالعا

طراحي نرماز
ي اطالعات تو
 .ارد مي شود

ختصاصي بنا به
رش هايي كه
 ي جستجوي
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 آنها را دسته
عات بستگي ب
 حقيقت قبل ا
ه و دسته بندي
ك اطالعاتي وا

و اخ ي متعدد
مي انواع گزار
ي تواند دامنه

  .كند
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ش اطالعات،
ي كردن اطالع

در. رفته شود
 افزار داده شد
دول هاي بانك

ي گزارش هاي
 توجه به تمامي
 ها، كاربر مي
ستم دريافت ك
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يافت و نمايش
ند؛ دسته بندي
 از سيستم گر
 به طراح نرم
ورودي در جد

 برنامه، تهيه ي
د نرم افزار با
يه ي گزارش

د را از سيس خو

       ompany
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 به محض دري
 ذخيره مي كن
در نهايت بايد
اي مورد نياز،
ي اطالعات و

كارهاي اصلي
ر كه ذكر شد

در هنگام تهي 
اي مورد نياز

      
     

 

 

 

نرم افزار
اطالعاتي
دارد كه د
گزارش ها

تمامي. شود

يكي از كا
همان طور
.مي شود

گزارش ها



ختصاصي 
ورد توجه 
ر تاريخ و 
ن اطمينان 

ستفاده از 
داگانه اي 

. مي باشد
ل شده و 
، نمايش 
حت وب 
كافي نت 
اطالعات 
ي سرعت 

ي گزارش اخ
ميت پايين، مو
جداگانه با ذكر
روند مي توان

 اطالعات با اس
مه در فايل جد
  .ذخيره كرد

حت وب دارا م
ر سرور متصل
 چاپ مجدد
در نسخه ي تح

منزل ، اداره،ك 
متصل شده و ا
 در ارتباطهاي

ن تعداد زيادي
 يا به دليل اهم
 در جدولي جد

با اين ر. ا كرد

پ مجدد اين
ز توسط برنامه

ذ Excelمانند 

كر شده را تح
زم به كامپيوتر
تجو ، قابليت
حال دريافت د

(ز هر مكاني 
 به نرم افزار مت
شده است كه

ساس مي توان
ص نشده باشد
گزارش ها را
 نيز اطالع پيدا

.  

بر، امكان چاپ
 در صورت نيا
فحه گسترده م

ي امكانات ذك
مجوز هاي ال
 سازي و جست
رش هاي در ح
زار را دارد، از
رس اينترنتي
 افزار سعي ش

  .ود
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شته و بر اين اس
ش ها مشخص
رم افزار اين گ
تويات آن ها
. نخواهد رفت

ص توسط كارب
گزارش ها را
 افزار هاي صف

ليت ارئه تمامي
نت با داشتن م

محدود نات
ت فعلي گزار
ل به اين نرم افز
كردن يك آد
راحي اين نرم
ولي مشاده نمو

 

t Boards Ele

  هاي هوشمند

ز مشتري داشت
ب برخي گزار

د نيز نرونه موار
ي توان از محت
سيستم از بين

ي خاصش ها
وان اطالعات گ
 به فرمت نرم

Web b  (قابل
ز طريق اينترن

تمامي امكا. 
 بررسي وضعيت
ه مجوز اتصال
رنت و وارد ك

در طر. نمايند
رعت قابل قبو

ectronic Co

لكترونيكي برده

 بستگي به نياز
كن است قالب
ند؛ در اين گو
در هر زمان مي
ده اي در اين س

و گرفتن گزار
همچنين مي تو
ي توان آنها را

  

base( ت وب

زار مي توان ا
 دريافت كرد
ي مورد نياز و

كاربري كه. د
سترسي به اينتر
م را مشاهده ن
 اطالعات با سر

       ompany

شركت ال        

ن گزارش ها
ر اين ميان ممك
ار نگرفته باشن
خيره كرده و د
 هيچ گونه داد

حدود سازي و
جود داشته و هم
د و يا حتي مي

ر تحت وب

سخه ي تحت
 از اين نرم افز
 مورد نظر را
هاي اختصاصي
زار وجود دارد

با دس في است
 توسط سيستم
نتي هم بتوان ا

      
     

 

 

 

تعداد اين 
در. داشت

مشتري قر
ساعت ذخ
داشت كه

پس از مح
چاپگر وج
ذخيره كرد

 

افزارنرم 

نرم افزار نس
با استفاده
اطالعات

گزارش ها
اين نرم افز

كاف... ) و 
ثبت شده
پايين اينترن

 



  طبقه اول –

 مند

– 2پالك  -ن 

8-021 

   ايران زمين

- 0341 

 

دهاي هوشم

كوچه چمن -

88873503: ر

ساختمان ا –ه

-2476699: ر

www  
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كي بردتروني

  

ي پارك ساع

نمابر   88-021

 

بان امام جمعه

نمابر   0341 -

.ib‐eco.co

t Boards Ele

  هاي هوشمند

شركت الكت

باالتر از - صر

8873502: فن

انتهاي خيا –

-2477799: ن

om

ectronic Co

لكترونيكي برده

يعصول يابانخ -

تلف

كرمان

تلفن

       ompany

شركت ال        

-تهران 

      
     

 

 

 

  

  


