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مخابراتوفیبرنوری



بــا مدیریــت هوشــمندانه ای کــه حاکــم بــر گــروه صنعتــی دانیــال 
مــوج اســت، ایــن شــرکت توانســته اســت خانــواده ای منســجم و 
پیشــرفته  سیســتم های  حــوزه  در  کم نظیــر  متخصصیــن  از  جــوان 
فنــاوری ایجــاد نمایــد. هســته اولیــه دانیــال مــوج بــا هــدف تأمیــن نیــاز 
ــروز  ــد و ام ــیس گردی ــوری تاس ــر ن ــال فیب ــای انتق ــزات و راهکاره تجهی
بــا پشــتوانه تجربــه پروژه هــای زیرســاخت مخابــرات نــوری کشــور و بــا 
کادری مجــرب و کارآزمــوده، محکم تــر از همیشــه در مســیر تکاملــی 

ــت. ــروی اس ــال پیش ــود در ح خ
بــه عنــوان یکــی از شــرکت های برتــر ایرانــی در زمینــه تحقیــق، توســعه، 
نــوری،  تجهیــزات  ویــژه  بــه  مخابــرات  تجهیــزات  به کارگیــری  و  تولیــد 
محصــوالت و خدمــات ارائــه شــده توســط مــا طیــف بســیار وســیعی از 
نیــاز صنعــت مخابــرات را در بر می گیــرد. ایــن شــرکت با ســرمایه گذاری در 
واحــد تحقیــق و توســعه خــود توانســته اســت تجهیــزات و دســتگاه هایی 
در  جهانــی  کیفیــت  بــا  مــدرن  تکنولوژی هــای  آخریــن  از  اســتفاده  بــا 

ــد. ــد نمای ــیون و ... تولی ــت، اتوماس ــرات، صنع ــای مخاب زمینه ه
پــس از ســال ها فعالیــت تخصصــی در حــوزه زیرســاخت مخابــرات، 
بــا مطالعــه ای کــه بــر روی آینــده بــازار و نیــاز کشــور انجــام شــد، مدیــران 
بــر روی فناوری هــای پیشــرفته تر  بــه ســرمایه گذاری  شــرکت تصمیــم 
گرفتنــد کــه در همیــن راســتا تیم هــای تحقیــق و توســعه بــا مشــارکت 
نخبــگان مربوطــه تشــکیل و ســرمایه گذاری الزم بــر روی آنها انجــام گردید.

دانســت؛  مــوج  دانیــال  بــرای  عطفــی  نقطــه  می تــوان  را   1400 ســال 
همزمــان بــا ورود بــه قــرن جدیــد شمســی، بــا برنامه ریــزی، طراحــی و 
تهیــه نقشــه راه بــرای آینــده، اقــدام بــه توســعه دپارتمان هــا و تشــکیل 
پیشــرفت  بــا  همــگان  تــا  نمودیــم  دپارتمــان  هــر  در   R&D واحد هــای 
فنــاوری بــا اســتفاده از تیم هــای متخصــص و جــوان ایرانــی، محصــوالت و 
خدمــات جدیــدی ایجــاد و بــه عرضــه عمومــی قــرار دهیــم. سیســتم های 
ــای  ــی، انرژی ه ــکی و صنعت ــری پزش ــا کارب ــرفته ب ــای پیش ــی، لیزره مخابرات
ــدف  ــا ه ــیاء و داده کاوی ب ــت اش ــرفته، اینترن ــای پیش ــر، باتری ه تجدید پذی
تامیــن نیازهــای علمــی، بخش هــای اصلــی چشــم انداز شــرکت را تشــکیل 

می دهنــد.
و  بین المللــی،  بازارهــای  بــه  ورود  به دنبــال  همــواره  مــوج  دانیــال 
ایجــاد روابــط اقتصــادی تنگاتنگــی بــا شــرکت های جهانــی بــوده اســت. مــا 
ــرای  ــه ب ــا فناوران ــر روی ایده ه ــرمایه گذاری ب ــذب و س ــی ج ــن آمادگ همچنی
تامیــن نیازهــای آینــده بــازار هســتیم و در همیــن راســتا بــا آغوشــی بــاز 

پذیــرای نخبــگان و صنعتگــران در مجموعــه خــود هســتیم.
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توســعه  در  فناورانــه  رویکــردی  ســال  هشــت  از  بیــش  مــوج  دانیــال 
سیســتم های مخابراتــی داشــته اســت. مــا بــا اســتفاده از فناوری پیشــگامانه 
فیبر هــای نــوری، کمــک قابــل توجهــی بــه عرضــه ایــن فنــاوری در کشــور 
کرده ایــم و می توانیــم بــا ســربلندی و افتخــار در مــورد رقابــت بــا محصــوالت 

رقبــای بین المللــی اظهــار خرســندی کنیــم.
همــگام بــا توســعه جهانــی فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات، عــاوه بــر تمرکز 
ــا  ــا بــه عرصــه اینترنــت اشــیاء نهادیــم ت ــر روی سیســتم های مخابراتــی، پ ب
در ایــن زمینــه بتوانیــم کشــور را بــه ســمت و ســوی اســتفاده از تولیــدات 

داخلــی در ایــن زمینــه ســوق دهیــم.
جهــت افزایــش بهــره وری، ما از پتانســیل کامــل نیروهای خبره اســتفاده 
ــه  ــرو در خاورمیان ــرکتی پیش ــم ش ــاوری بتوانی ــعه فن ــا در توس ــم ت می کنی
باشــیم. تجربــه گســترده و تخصــص جامــع، مــا را پیشــرو در همــکاری 
عرصــه ی  در  ســازمان ها  و  شــرکت های  بــا  فناورانــه  زمینه هــای  در 

بین المللــی کــرده اســت.
از  وســیعی  طیــف  در  فناورانــه  راهکارهــای  توســعه  دنبــال  بــه  مــا 
را حــل نماییــم. در  بتوانیــم مشــکات صنعــت  تــا  دانــش هســتیم 
همیــن راســتا، ارزش اصلــی شــرکت بــه واحد هــای R&D بــوده و در 
ایــن خصــوص بــا دانشــگاه های معتبــر و رده بــاالی داخلــی همــکاری و 
مشــارکت داشــته و عاقه منــد بــه همــکاری بــا مجموعه هــای دانــش 

ــتیم. ــز هس ــان نی بنی
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ــی  ــای علم ــظ ارزش ه ــت؛ حف ــط زیس ــظ محی ــت؛ حف ــا کیفی ــوالت ب ــه محص ارائ
داخلــی؛ ارتقــاء ســامت و عملکــرد کارکنــان؛ و ایجــاد مســئولیت و امنیــت در 
محیــط کاری از ارکان اصلــی تعهــد اجتماعــی و کارآفرینــی دانیــال مــوج بــه شــمار 
می آینــد. عملکــرد مــا بــر اســاس اســتاندارد های جهانــی اســت و تــداوم توســعه 
و ارتقــاء فناوری هــای پیشــرفته بومــی از تعهــدات اخاقــی شــرکت دانیــال مــوج 

اســت.
•مدیریتکیفیت

کارآمــد  و  منحصر به فــرد  کیفیــت  رو،  پیــش  رونــد  لطــف  بــه  مــوج  دانیــال 
کامــل  رضایــت  بــا  همــراه  طوالنی مــدت،  صــورت  بــه  را  خــود  محصــوالت 
مشــتریان تضمیــن می نمایــد. در عرصه هــای داخلــی و خارجــی مــا بــرای خلــق 
ارزش افــزوده تــاش می کنیــم و در ایــن راســتا نیــاز و رضایــت مشــتری اولیــن 

اولویــت فعالیــت ماســت.
•حفظمحیطزیست

مــوارد  از  زیرزمینــی  و  طبیعــی  منابــع  حفــظ  و  محیط زیســت  از  حفاظــت 
حائــز اهمیــت بــرای شــرکت دانیــال مــوج اســت. راهکارهــای مــا بــرای تامیــن 
انــرژی پــاک و پایــدار بــرای محیــط زیســت تعهــد مــا بــرای نســل آینــده اســت. بــا 
توســعه فناوری هــای فوتوولتائیــک، مــا ســعی بــر ایــن داریــم تــا اســتفاده از 
انــرژی پــاک خورشــید را بــرای تمامــی مــردم ســهل و آســان نماییــم. همچنیــن 
در راســتای حفــظ ســفره های زیرزمینــی، ایــن شــرکت بــا فناوری هــای اینترنــت 
اشــیاء توانســته اســت ســهم چشــم گیری در کاهــش مصــرف آب کشــاورزی 

ایفــا نمایــد.
•انرژی

در ســده ای کــه منابــع انــرژی فســیلی رو بــه پایــان اســت، مــا راهکارهــای 
اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر را ارائــه می دهیــم. اســتفاده از انــرژی 
ــا توجــه بــه طــول عمــر بــاالی ایــن منبــع انــرژی و در دســترس  خورشــیدی ب
بــودن آن، کارآمدتریــن راهــکار قابــل ارائــه از ســوی کارشناســان دانیــال 
مــوج شــناخته شــده اســت. هم راســتا بــا تولیــد انــرژی، حفــظ انــرژی و 
کاهــش مصــرف نیــز بــرای مجموعــه مــا ارزش بســیاری دارد. لــذا در همیــن 
ــرژی  راســتا فناوری هــای باتری هــای پیشــرفته و سیســتم های مدیریــت ان
در واحدهــای R&D دایــم در حــال توســعه اســت تــا بــا کارآمــدی بهینــه بــرای 

مصــرف کننــدگان تولیــد شــود.
•ایمنیوبهداشتشغلی

باالتریــن اولویــت دانیــال مــوج حفــظ امنیــت و ســامت کارکنــان و 
کارمنــدان مجموعــه اســت. هــدف مدیریــت ایمنــی و بهداشــت، ایجــاد 
ــای  ــا و منش ه ــنل از رفتاره ــل پرس ــی کام ــا آگاه ــاده ب ــوق الع ــرایط ف ش

ســالم در حــوزه ســامت آنهاســت.

فناوری دانیال موج8



مــا در دانیــال مــوج اقدامــات خــود را بــر اســاس اصــول و 
ارزش هــای کامــًا مشــخص تعریــف می کنیــم. مــا همچنیــن 
شــرکای تجــاری و تأمین کننــدگان خــود را ملــزم بــه رعایــت 

ــم. ــی می کنی ــن مبان ای
•سیاستهایتجاریدانیالموج

در اردیبهشــت 1400، هیئــت مدیــره، سیاســت های تجــاری 
دانیــال مــوج را تصویــب کــرد. ایــن سیاســت ها ارزش هــای 
لــذا دســتورالعمل های روشــن و  کــرده و  تبییــن  را  شــرکت 

شــفافی بــرای هــر کارمنــد دانیــال مــوج ارائــه می دهــد.
•شیوهنامهعملکردشرکایتجاری

مــوج،  دانیــال  تجــاری  شــرکای  عملکــرد  شــیوه نامه 
اســتانداردهای قانونــی و اخاقــی را شــرح می دهــد کــه تمــام 
شــرکای تجــاری ملــزم بــه رعایــت بــوده و کلیــه تصمیمــات و 
عملکردهــای تاثیرگــذار بــر کل مجموعــه بایــد تابــع قوانیــن ایــن 

باشــد. شــیوه نامه 
•عضویتدرمجامععمومی

بــا  هســتیم  معتقــد  مــا  شــرکت ها،  دیگــر  بــا  هم راســتا 
جهــت  در  را  الزم  ســینرژی  می تــوان  عمومــی  مشــارکت های 
پیشــبرد اهــداف مشــترک به دســت آورد، لــذا دانیــال مــوج بــا 
حضــور خــود در تشــکل های داخلــی و بین المللــی ســهم خــود را 
در ایــن زمینــه بــا تمــام وجــود ایفــا می نمایــد. مجامعــی کــه در آنهــا 

عضویــت ثابــت داریــم عبارنــد از:
سندیکای صنعت مخابرات ایران �
اتحادیــه صادرکننــدگان خدمــات فنــی مهندســی، مشــاوران  �

و پیمانــکاران
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران �
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1399

1400

1398

1397

1392

1394

DMCWDM4CH8096 اخذ استاندارد ملی برای محصول
DMCWDM16CH60 اخذ استاندارد ملی برای محصول

DMDWDM40CH6096 اخذ استاندارد ملی برای محصول
مشارکت در نمایشگاه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات سال 1399

مشارکت در نمایشگاه افغانستان سال1399
مشارکت نمایشگاه شهر هوشمند

مشارکت در نمایشگاه BakuTel سال1398
مشارکت در نمایشگاه بازسازی سوریه 1398

OHSAS18001 اخذ استاندارد
ISO9001 اخذ استاندارد
ISO14001 اخذ استاندارد
ISO10041 اخذ استاندارد

اخذ گواهی دانش بنیان نوع 1
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران
عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران

تاسیس شرکت دانیال موج توسط دکتر صمدیانی

مشارکت در نمایشگاه صنعت ریلی کشور

مشارکت در نمایشگاه سلیمانیه عراق سال1400
مشارکت در نمایشگاه روسیه سال1400

شــرکت در کنفرانــس ظرفیــت بومی ســازی بــا حضــور وزیــر محتــرم ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات
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تیـم دانیـال مـوج متشـکل از بیـش از 300 نفـر نیـروی متخصـص اسـت کـه بـا هدایـت مدیـران 
موفـق ایرانـی در تخصص هـای مختلـف خدمت رسـانی نماینـد.

میترا مهرآبادی
قائم مقام و عضو هیت مدیره

دکتر صمد صمدیانی
مدیرعامل

سیدامیررضا توکلی
معاونت مالی - اداری

رفعت هاشم زاده
مدیر فروش مخابرات نوری

امیرحسین اقدم
R&D مدیر

امین حری
مدیر دپارتمان انرژی

محمدمهدی صباغ زاده
مشـاور توسـعه و سـرمایه گذاری

امیرحسین نقدی
مدیر گروه تولید

سامان عبادی
مدیر عملیات شبکه

عمران واحدی
IoT مدیر پلتفرم

دکتر فرهاد پوالدی
IoT مدیر دپارتمان

ژاله وکیلی
مدیر انبار

مهدی محرابی 
مدیر الکترونیک

مهدی کرمی
مدیر دپارتمان هوش مصنوعی

عباس فدوی
مدیر ارتباط با مشتری

فرهام حبیبی
مدیر فناوری اطالعات

یاشار صرافی
معاون فنی

محمدحسین امیری
مشاور ارشد مالی و سرمایه گذاری
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برخیپروژههایانجامشدهدردانیالموجعبارتنداز:‹

پروژههایمخابراتی
پروژه ارتقا پهنای باند انتقال مراکز سطح استان اصفهان   �
پروژه ارتقا ظرفیت شبکه استان سمنان  �
پروژه ارتقا ظرفیت شبکه استان کهگیلویه و بویراحمد  �
ایــران   � نیازمندی هــای تجهیــزات شــبکه مناطــق مخابــرات  تامیــن  پــروژه 

)بیــش از ۲۰ اســتان کشــور(
پــروژه تامیــن و توســعه نیازمندی هــای تجهیــزات شــبکه مناطــق محــروم و   �

کم ظرفیــت مخابــرات ایــران uso )بیــش از ۲۰ اســتان کشــور(
پــروژه افزایــش ظرفیــت پهنــای بانــد اســتان های خراســان رضــوی، جنوبــی،   �

همــدان، کرمانشــاه و ۲۵ اســتان دیگــر بــه صــورت خرید مســتقل 
وب،   � ،هــای  )آســیاتک   FCP شــرکت های  بانــد  پهنــای  توســعه  پــروژه 

و…..( نــت  مبیــن  افرانــت، 
پروژه شرکت نقش اول کیفیت )ناک(  �
پروژه خرید تجهیزات مخابراتی شبکه داده پایلوت صنعت برق کشور  �

IOTپروژههای
طراحــی و امکان ســنجی هوشمند ســازی تاسیســات برقــی و مکانیکــی   �

ســاختمان های ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی
ســاختمان   � هوشــمند  ســامانه های  زمینــه  در  تحقیــق  و  پژوهــش 

مخابــرات و  پســت  دانشــکده 
ــه   � ــور ب ــو LORA در کش ــرداری از رادی ــررات بهره ب ــط و مق ــن ضواب تدوی

همــراه طراحــی ســاخت یــک شــبکه پایلــوت 
پروژه امکان سنجی و هوشمند سازی بندر شهید رجائی  �
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OTWDM1200GOTN
DMOAP01200GOTN

شرحمحصول
OTWDM 1200G نســل چهــارم شــلف های تولیــدی شــرکت دانیــال مــوج 
بــا قابلیــت ان�قــال داده 1200Gbps اســت. ایــن شــلف ۱۴ اســالت دارد؛ 
کن�ــ�ل  کارت  و  پــاو�  کارت  بــرای   (CT/P2) آخــر  و   (CT/PI) اول  اســالت 
 CFP 100G، XFP ترانســپوندرهای  بــه   ۱۲ تــا   ۱ اســالت های  هســ��د. 
 EDFA 2P، EDFA 2P، تقویت کننده هــای  و   10GSFP+ و   10G-8Port
 Raman1P، OPM 1P Spec.Anaو OPU چهارکانالــه اختصــاص دارنــد. در 
ایــن نــوع شــلف، ســینی بــا ۸ فــن هوشــمند ۷۵۰۰RPM جهــت خنک ســا�ی 
ما�ول هــا و کارت هــا تعبیــه شــده اســت. بــا تغی�ــر ســرعت چرخــش فن هــا، 
دمــای ثابــت و مناســبی بــرای تجهیــزات تأمیــن می شــود. در ایــن شــلف ها 
دو کارت کن�ــ�ل بــرای مدی��ــت و نظــارت اســتفاده می شــود. لــذا چنانچــه 
یکــی از کارت هــای کن�ــ�ل بــه هــر دلیلــی کار نکنــد، کارت دیگــ� وظیفــه 

ان�قــال داده هــای نظارتــی را انجــام مــی دهــد.

مشخصاتکارت
� 1.2Tbps ان�قال ترافیک با
کارت هــای کن�ــ�ل دوگانــه به صــورت ۱+۱ بــرای پایــدا�ی در ان�قــال  �

داده هــای نظارتــی
پاور دوگانه به صورت ۱+۱ برای پایدا�ی در تغذیه/و�ودی سیستم �
نصــب کارت هــای ســ�ویس شــلف در کناره هــای آن بــرای نصــب و  �

ــان ــدا�ی آس نگه
دسترسی به تمام متعلقات از قسمت جلویی شلف �

مشخصاتمحصول

PerformanceData TechnicalIndexes

Model and part number OTWDM 1200G OTN            
DMOAP01200GOTN        

Shelf Size
8 U: 600mm )height( x 
480mm (width) x 305mm 
(length)

Maximum Supported slots 14 Slots
Maximum Supported Chan-
nels

DWDM: 160 wavelengths; 
CWDM: 18 wavelengths

Optical Spectrum
DWDM: C- Band, 100GHz or 
50GHz
CWDM: 1270nm~1610nm

Data Transmission Each 
Channel 100 Gbit/s

Supported Services

STM-1/4/16/64, 
OC-3/12/48/256,
100M ~ 2.5Gbps,
FE/GE/10GE/100GE
ESCOM, FC100/FC200/
FC400/SAN

Module/Connector Type XFP/SFP+/SFP, LC type 
interface

Network Topology Type

Point to point, chain type, 
star type, ring type, ring-
with-chain type, ring-cross 
type, ring-tangency type

Backup and 
Protection

Network 
Level Pro-
tection

optical line 1+1 Protection

Equipment 
Level 
Protection

Dual power 
8 num fan

Working Operation Tem-
perature Range 0oC ~ 50oC

Working Environment Hu-
midity Range 5 ~ 90 %

Storage Temperature Range -10~70 oC

Cooling system power Auto fan cooling

Power Supply DC: - 36 ~  -72 )1+1(

Power Consumption MIN 150 MAX 600

Management Card 1+1
POWER MODULE PART 
NUMBER DMAPM2X5000000

Input V 48V

Output V 5V-10A
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OTWDM100GOTN
DMOAP00xxxGOTN

شرحمحصول
ــامل  ــد ش ــه می توان ــت ک ــی اس ــالت عملیات ــار اس ــتگاه دارای چه ــن دس ای
ما�ول هــای مختلــف باشــد و تــا 100G ترافیــک را عبــور دهــد. در ایــن نــوع 
شــلف ها یــک اســالت بــرای قــرار دادن کارت کن�ــ�ل، اســالت دوم بــرای 
EDFA و اســالت ۳ و ۴ بــرای قــرار دادن کارت ترانســپوندر، کــه شــامل یــک 

مــا�ول CFP Coherence 100G و یــک مــا�ول QSFP 28 100G اســت.

بــا توســعه ســ��ع این�رنــت، پهنــای بانــد ��ــاد ناشــی ا� رشــد جهشــی ترافیک 
داده هــا، عرضــه یــک سیســتم ۱۰۰G را در شــبکه ان�قــال ضــ�و�ی می کنــد. 
نســل  محــدود  مســئولیت  بــا  مــوج  دانیــال  ارتباطــی  شــرکت  بنابرایــن 

ــا  ــت، ب ــال پرظرفی ــزات ان�ق ــ�ی DMO8600 تجهی ــوالت س ــدی از محص جدی
ــن  ــت. ای ــرده اس ــه ک ــوج ۱۰۰G را عرض ــول م ــیم ط ــی و تقس ــافت طوالن مس
محصــول از فنــاو�ی ان�قــال پ�شــرفته و فنــاو�ی یکپارچه ســا�ی بــاال بــرای 
پشــ��بانی از نــ�خ ان�قــال تک کانالــی از ۱۰۰Mbps تــا 100Gbps اســتفاده 
می کنــد. ایــن وســیله پهنــای بانــدی وســیع، ظرفیــت ��ــاد و ان�قالــی کامــ� 
ــکان  ــد و ام ــم می کن ــعه 200Gbps و 400Gbps فراه ــرای توس ــفاف را ب ش
ارتقــای یکنواخــت ظرفیــت را نیــز دارد. ایــن محصــول پلت فرمی پایــدا� برای 
عملیــات چندســ�ویس و ارتقــا و توســعه شــبکه در آینــده فراهــم می کنــد. 
ضمــن این کــه به طــور گســترده ای در اپراتورهــا، ان�شــار، IDC، امــور مالــی، 
دولــت، شــبکه ابــ�ی، داده هــای بــ�رگ و ســایر صنایــع اســتفاده می شــود.

ویژ�یهایمحصول

انتقالظرفیتخیلیزیاد
 از ان�قــال بــا ظرفیــت فوق العــاده 100G×96 پشــ��بانی می کنــد، یعنــی 
ــدی  ــال هیب�� ــ��بانی از ان�ق ــا 9.6Tb/s و پش ــر ت ــک فیب ــال ت ــت ان�ق ظرفی
10G/100G×80/96، پشــ��بانی از ارتقــای یکنواخــت از ۴۰ مــوج بــه ۸۰ 
مــوج و ۴۸ مــوج بــه ۹۶ مــوج. ایــن محصــول ســرمایه گذا�ی کــم و توســعه 
یکنواخــت را در مراحــل اولیــه ســاخت شــبکه تضمیــن می کنــد تــا نیــاز 

فزاینــده آتــی بــه پهنــای بانــد را تأمیــن کنــد.
 DMOAP00100GOTN-1RUbackpower

عملکردانتقال100Gبسیارمطلوب
تشــخیص  بــرای   PDM-QPSK کدگــذا�ی  فنــاو�ی  از   100G سیســتم  
دارای  می کنــد،  پشــ��بانی   SD-FEC از  می کنــد،  اســتفاده  یکپارچــه 
 DSP پــردازش  فنــاو�ی  اســت،  عالــی   B2B OSNR تحمــل  شــاخص 
 22000PS/nm پ�شــرفته صنعتــی را بــه کار می گیــرد، تحمــل پاشــیدگی آن
اســت و ب�ــش از 1200km ان�قــال رلــه غیرالک���کــی را پشــ��بانی می کنــد. 
صرفه جویــی در ســرمایه گذا�ی و تســهیل عملیــات  و نگهــدا�ی از دیگــر 

DMOAP00300GOTN-2RUمشــخصات ایــن محصــول هســ��د. 
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قابلیتدسترسیبهخدماتانعطافپذیروجامع
 CPRI1~10، :100 از هرگونــه دسترســی بــه ســ�ویسM-100G پشــ��بانی 
 eCPRI FE/GE/10GE/25GE/40GE/100GE، FC 1G~32G، STM-N،
OTU1/2/3/4 و غیــره. ان�قــال شــفاف تأخیــر ان�قــال متقاطــع در مــدا� را 

کاهــش می دهــد.

حفاظت
قابلاعتمادمخابراتی

از ط�ح هــای متعــدد حفاظــت شــبکه  نظیــر حفاظــت از الیــه نــو�ی کانــال ۱+۱ 
و حفاظــت از ســمت خــط نــو�ی ۱+۱ پشــ��بانی می کنــد و حفاظــت چندگانــه 
را بــرای واحدهــای تجهیــزات مهــم و خطــوط فیبــر نــو�ی فراهــم می کنــد. از 
محافظــت برقــی ۱+۱منبع تغذیــه AC 220V، DC -48V، پشــ��بانی می کند. 

ساختاربسیارخوب،راحتوآسانبراینگهداری
در ایــن محصــول طــ�ح رک ۱۹ اینچــی اســتاندارد 1U، 2U و 5U اســتفاده 
شــده، نصــب کامــ� بــدون پ�ک��نــدی، قابلیــت اتصــال و اجــرا و پلت فــرم 
ــبکه و  ــرد ش ــر عملک ــل ب ــارت کام ــت نظ ــه و قابلی ــبکه یکپارچ ــت ش مدی��

تجهیــزات ا� ویژ�ی هــای آن محســوب می شــوند.

DMOAP00700GOTN-5RU

مشخصاتمحصول
Function Note
Part number DMOAP00100GOTN DMOAP00300GOTN DMOAP00700GOTN
Equipment Size
（H x W x D, mm）

1U: )back-power supply(
44×442×280

2U: )front -power supply(
88×442×220

5U: )front -power supply(
220×442×220

Service slot 4 slots 8 slots 16 slots
Power consumption 120W (Max) 180W (Max) 450W (Max)
Power module part number DMAPM2X1200000 DMAPM2X1800000 DMAPM2X4500000
Max channel number CWDM: 18 wavelengths, DWDM: 96 wavelengths（50GHz）
Single channel max rate 100Gbit/s
Line side rate 1.25Gbit/s, 2.5Gbit/s, 8Gbit/s, 10Gbit/s, 16Gbit/s, 25Gbit/s, 40Gbit/s, 100Gbit/s

Support service

STM-1/4/16/64/256、OC-3/12/48/192/768
OTU-1/2/3/4
FE/GE/10GE/25GE/40GE/100GE
FC 1G/2G/4G/8G/16G/32G
CPRI 1/2/3/6/7/10, eCPRI

Clock features Support IEEE 1588V2
Network topology Point to point, chain type, star type, ring type
Network level protection Optical channel 1+1 protection, optical multiplex 1+1 protection, optical line 1+1 protection
Equipment level protection Power supply backup
Network management SNMP, Web, CLI, Telnet

Installation “19”and 23” cabinets, ETSI 300mm/600mm cabinets
Wireless outdoor base station cabinet, hanging wall

Working temperature range -10˚C ～ 60˚C
Working humidity range 5~95% no  condensation
Storage temperature range -40˚C ～ 85˚C
Heat dissipation Fan cooling , 10000 RPM
Power supply mode AC: 90 ~ 260V or DC: -36 ~ -72 V
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Muxponder100G
DMAMUXP100G101

شرحمحصول
یکــی از امکانــات مخابراتــی در ســطح OTN کــه بــرای تجمیــع ترافیک هــای 
10G بــه کا� رفتــه و آن هــا را به صــورت 100G واحــد تبدیــل می کنــد. یــا 
 ۱۰ بــه  تبدیــل  و  د��افــت  را   ۱۰۰G دی مالتی پلکــس  ترافیک هــای  این کــه 
ترافیــک 10G می کنــد. ایــن سیســتم از ۱۰ پــورت ســ�ویس گیرنده و�ودی 
بــرای د��افــت ســ�ویس هایی کــه ما�ول هــای +SFP در آن واقــع شــده اند، 
تشــکیل می شــود. ضمــن این کــه یــک پــورت بــا مــا�ول GFP داخــل آن 
قــرار دارد. چنیــن سیســتمی بــرای ارســال و د��افــت ترافیــک 100G کا��ــرد 
دارد. ما�ول هــای قابــل تنظیــم CFP بــوده و قابلیــت تنظیــم کانال هــا را در 

طول موج هــای مختلــف دارنــد.

مشخصاتمحصول
PerformanceData TechnicalIndexes

Power Supply AC: Input 100~240V, 47~63Hz
DC: Input -40.5V~-72V

Power consumption 130W with coherent CFP/110W 
with grey CFP

Client Interface
10 SFP+ based 10G ports )10GE 
LAN/WAN, STM-64/OC-192,
FC8G, OTU2, OTU2e(

System Interface
One CFP based 100G port )coher-
ent CFP, 4x25G DWDM
CFP, grey CFP(

Environment

Working temperature: 0°C~45°C
Storage temperature: -40°C~70°C
Relative humidity: 10%~90%, no 
condensing

System Side Signal 
and
 Multiplexing Structure

100G Grey CFP: OTU4 <-> ODU4 
<-> ODU2 or ODU2e or ODUflex
100G DWDM CFP: OCH <-> OTU4 
<-> ODU4 <-> ODU2 or ODU2e or 
ODUflex
10G grey SFP+: OTU2/OTU2e <-> 
ODU2/ODU2e
10G WDM SFP+: OCh <-> OTU2/
OTU2e <-> ODU2/ODU2e

Client-Side Signal and 
Mapping Mode

OC-192/STM-64 )via AMP or BMP( 
<-> ODU2
10GBASE-R )via BMP( <-> ODU2e
10GBASE-R )via GFP-F( <-> 
ODU210GBASE-R )via GFP-F 
extended payload with preamble) 
<-> ODU2
FC8G )via BMP( <->ODUflex

FEC on 100G Port
100G OTU4: G.709 Regular FEC
100G coherent OCh: Soft-Decision 
FEC

FEC on 10G Port
Regular FEC )G.709(
I.4 Super FEC )G.975.1(
I.7 Super FEC )G.975.1(

In-band DCN Manage-
ment

GCC0 on OTU4
GCC1 or GCC2 or GCC1+2 on ODU4
GCC0 on OTU2/2e
GCC1 or GCC2 or GCC1+2 on 
ODU2/2e

Out-band DCN Man-
agement Management Ethernet port

Transmission Protec-
tion

SNC/N
SNC/I

Maintenance
PRBS
Loopback

Network Management 
System SNMP based NMS

Shelf Type and
Dimensions(mm) 
)W*D*H(

440mm*350mm*44mm
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Muxponder10GOTN
DMAMUXP010G082

شرحمحصول
ایــن محصــول یکــی از امکانــات مخابراتــی در ســطح OTN اســت کــه امــکان 
ان�قــال ترافیــک در ظرفیت هــای مختلــف ۱۰۰Mb تــا ۱۰Gb در ف��ــم OUT را 
فراهــم می کنــد. ایــن سیســتم از ۸ پــورت ســ�ویس گیرنده و�ودی بــرای 
ســ�ویس های د��افت کننــده (UNI) و پورت هــای  Uplink (NNI)تشــکیل 
  Uplink به عنــوان NN2 اصلــی و Uplink به عنــوان NNI1 می شــود. پــورت
پشــ��بان   NNI پــورت  دو  وجــود  علــت  بــه  می کننــد.  عمــل  محافظــت 
(عملکــرد Config حفاظــت د� برندهــای SNCP در شــبکه های حلقــه ای 
ــن  ــرد ای ــره ای) عملک ــبکه های زنجی ــه در ش ــیرهای دوگان ــرا�ی مس ــا برق و ی
ــی  ــورت دسترس ــت پ ــمت UNI از هش ــت. َس ــورت اس ــن ص ــه ای ــتم ب سیس
و   11.1Gbps~100M پشــ��بان  ســ�ویس  ســ�ویس گیرنده  چندنرخــی 
شــش ســ�ویس پشــ��بان  6.5Gbps~100M دیگــر UNI۱ و UNI۲ تشــکیل 
 ۲۰Gbps شــده اســت. کل پهنــای بانــد قابــل اســتفاده ۸ کانالــه محــدود بــه
بــه   DMAMUXP010G082 دارد.   OTU2 پــورت  دو   NNI َســمت  اســت. 
 STM ســ�ویس های  تجمیــع  بــرای   ،OTN دسترســی  دســتگاه  عنــوان 
و   125Mbps ب�ــن  دلخــواه  ســ�ویس  نــ�خ  و   1/4/16/64، GE/10GE
پــورت   ۸ می شــود.  اســتفاده   OTN شــبکه  بــرای   OTU2 در   10.7Mbps
و  می کننــد  د��افــت  ســ�ویس گیرنده ها  در  را  ســ�ویس  چندیــن   ،UNI
ــتم  ــن سیس ــده اند. ای ــف ش ــی تع�� ــوان چنداتصال ــتم به عن ــ� در سیس قب
قابلیــت پشــ��بانی ترکیبــی از ســ�ویس های TDM و Base Packet را دارد. 
در ف��ــم مذکــور، OTU2 از ط��ــق یکــی ا� پورت هــای تع��ــف شــده NNI بــه 

گیرنــده من�قــل می شــود. در مقابــل، Muxponder 10G ف��ــم OTU2 را 
ــه  ــق CrossConnectConfig ب ــد و طب ــت می کن ــود د��اف ــورت NNI خ ا� پ
ترافیــک د��افتــی هــ� پــورت UNI ســ�ویس گیرنده م��وطــه متصــل شــده و 

ســ�ویس گیرنده ســ�ویس را د��افــت می کنــد.

مشخصاتدستگاهازنمایجلو
� (UNI) هشت و�ودی س�ویس
� (NNI) دو خ�وجی س�ویس
� (NM) پورت شبکه
� Console پورت های
پورت BITS برای تنظیم ساعت دستگاه با سیستمی خارجی �
سوئیچ RST برای ��ست سخت افزار دستگاه �
� 

در Muxponder 10G with 322x482x45 )HxWxD( فیزیکــی ابعــاد
میلیمتــر مقیــاس

ویژ�یها
کپسوله سا�ی OTN G.۷۰۹، نگاشت و باالس�ی �
ما�ول های نو�ی نصبی �
تشخیص آالرمی �
� CLI خط فرمان ،SNMP
ــا  � ــتی ی ــرعت دس ــم س ــ�ل و تنظی ــل کن� ــای قاب ــا دم ــمند ب ــن هوش ف

ــن ــک ف اتوماتی

17



Index PerformanceParameter

Monitoring
Interface

SNMP
Interface

Connector Type RJ-45
Rate 10/100M
Interface Protocols SNMP Protocol

Console Interface

Connector Type RJ-45
Baud Rate 115200; Data bit: 8; Stop bit: 1; No parity check
Electrical Specifica-
tions RS-232

Line side 
optical

OUT 1 interface

OUT Input
Rn Parameter

Receiving sensitivity 
dBm

-21)PIN(
<-28)APD(

Receiver Reflection <-27

Overload power dBm 0)PIN(
-9(APD)

Input signal wave-
length area-nm 1280~1565

OUT Output Sn 
parameters

Optical Spectral 
Properties

Maximum -20dB Spec-
trum width-nm 1(SFP)
Minimum side mode 
suppression ratio-dB 35

Center frequency 
Nominal center fre-
quency-THz 192.1~196.0
 Center frequency offset  ≤ ±12.5)100 GHz(

Average transmit 
power

Max-dBm 6
Min-dBm 0

Minimum extinction Ratio 8.2 (SFP)
Dispersion accommodation value-ps/nm 3600 )DM SFP(

Eye Frame Meets ITUT.G957 or 
ITUT.G959.1

OUT 2 interface

OUT input Rn 
parameters

Rate – Gbit/s 9.953~11.318

Receiving sensitivity dBm
-14)PIN(
<-21)APD(

Receiver Reflection <-27

Overload power dBm
>0)PIN(
>-9)APD(

Input signal wavelength area-nm 1280~1565

OUT output sn 
parameters

Optical spectral prop-
erties

Maximum -20dB spec-
trum width-nm <0.3)NRZ(
Minimum side mode. /
Suppression ratio-dB >30

Central frequency
Nominal center
 frequency-THz Meets ITU-T G.694.1

Center frequency offset ≤ ±12.5)100 GHz(
Average Transmit power dBm -3 ~ 1
Minimum extinction Ratio dB 8.2
Dispersion acc0mmodation value-ps/nm -300 ~ 800

Eye Frame Meets ITUT.G957 or 
ITUT.G959.1

Client-side 
optical 
interface

Stm-1 interface

Rate 155 Mbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module

Connector 
Standard LC dual Fiber Bi-direc-

tional (SFP)
Optional/s LC single Fiber Bi-di-

rectional (SFP)
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Client-side 
optical 
interface

Stm-4 interface

Rate 622 Mbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module

Connector 
Standard LC dual Fiber Bi-direc-

tional (SFP)
Optional/s LC single Fiber Bi-di-

rectional (SFP)

Stm-16
interface

Rate 2.5 Gbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module

Connector 
Standard LC dual Fiber Bi-direc-

tional (SFP)
Optional/s LC single Fiber Bi-di-

rectional (SFP)

Stm-64
interface

Rate 10 Gbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module

Connector 
Standard LC dual Fiber Bi-direc-

tional (SFP)
Optional/s LC single Fiber Bi-di-

rectional (SFP)

FE ethernet inter-
face

Rate  125 Mbit/s
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module
Connector type SFP
Interface standard IEEE 802.3
Working mode Auto negotiation, forced 100M full duplex

CE ethernet inter-
face

Rate 1.25 Gbit/s
Optical interface  According to the selected SFP/SFP+ module
Connector type SFP
Interface standard IEEE 802.3
Working mode Auto negotiation, forced 1000M full duplex

10G Ethernet in-
terface

Rate 10Gbit/s
Interface standard IEEE 802.3
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module
Connector type SFP+
Working mode Full duplex

OUT1 interface

Transmission rate 2.5Gbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module
connector SFP

OUT2 interface

Transmission rate 10Gbit/s
Line pattern Scramble NRZ
Optical interface According to the selected SFP/SFP+ module
connector SFP+

External clock 
Input/output in-
terface

rate 2048 Kbit/s or 2048 KHz

Connector type RJ45

voltage voltage AC~220v(AC 85v ~ 264v(
power power <28w

Environment
Operating temperature 0~50  centigrade 
Storage temperature -25 ~ 60 centigrade
Relative Humidity 10 ~ 90 % RH )non -condensing(

Physical Dimen-
sion H/D/W Size-mm 44.180.360

Weight full load < 2.1 Kg
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1UManagement8*1GE
to2*10GEMuxpondercard

DMAMUXPXXFP082

شرحمحصول
DMAMUXPXXFP082 یــک Muxponder اســت کــه از فنــاو�ی پ�شــرفته 
TDM بــرای ان�قــال هشــت اســت��م داده اترنــت ۱G جدا�انــه بــه دو پــورت 
ــت  ــرای اترن ــی ۱+۱ ب ــت ترافیک ــن حفاظ ــن تأمی ــت ۱۰G و همچنی ــک اترن تران
را  فیبــ�  از  اســتفاده  توانــد  مــی  امــکان  ایــن  می کنــد.  اســتفاده   ۱۰G*۲
بهبــود بخشــد و محافظــت قابــل اعتمــاد ۱+۱ را حاصــل کنــد. ایــن دســتگاه 
ــت  ــی با�یفی ــتم مدی��ت ــک سیس ــی Fiberroad 1U، ی ــه شاس ــال ب ــا اتص ب
ــدا�ی  ــ�ل و نگه ــدی، کن� ــه پ�ک��ن ــود ک ــوب می ش ــه محس و مق�ون به صرف

دســتگاه را به راحتــی انجــام می دهــد.

مشخصاتمحصول
طول مــوج  � تبدیــل   10GE داده  برنامه هــا:  ا�  گســترده ای  طیــف 

MUX/deMUX WDM/OADM
� 2*10GE پش��بانی از حالت ترانک
� 10G 1 +1 پش��بانی از حالت حفاظتی
� (XFP با ما�ول فیبر) 10GE حدا��ر ۲ پورت
� (SFP با ما�ول فیبر) GE تا ۸ پورت مستقل
� SNMP پش��بانی از مدی��ت شبکه مبتنی بر
پش��بانی از CLI، وب، telnet و NMS (سیستم مدی��ت شبکه) �
حالــت مدی��ــت ســطح بندی شــده (کا��ــر معمولــی، کا��ــر ارشــد یــا  �

مدیــر).

ویژ�یهایمحصول
PerformanceData TechnicalIndexes
Part number DMAMUXPXXFP082

Module type XFP*2 optical module optional
SFP*8 optical module optional

Center wavelength Compliance with ITU-I standard

Data Rate )Gbps( Client Side: 1000Base-X/100Base-FX
Line Side:10.3Gbps

Optical interface type Client Side: SFP*8
Line Side: XFP*2

NMS TELNET、SNMP、WEB
Dimensions 482.6)W(x350)D(x43.6)H(
Power Consumption ≤15W
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OTWDM300G
DMOAP00000300G

شرحمحصول
OTWDM300G نســل دوم شــلف های دانیــال مــوج اســت کــه بــا ظرفیــت 
ــرعت  ــا س ــات ب ــال اطالع ــه ان�ق ــاد� ب ــده و ق ــد ش ــت�ی تولی ــات ب�ش و امکان
SFP هســ��د کــه  300Gbps اســت. ایــن شــلف ها دارای چهــار مــا�ول 
دو مــا�ول آن بــرای د��افــت ســ�ویس و دو مــا�ول دیگــ� بــرای ان�قــال 

اطالعــات اســتفاده می شــوند.

اســالت ۱ ایــن شــلف بــرای کارت RTL طراحــی شــده اســت. ایــن کارت بــرای 
نظــارت بــ� وضعیــت کارت هــای ترانســپوندر اســتفاده می شــود. در ایــن 

ــت. ــده اس ــی ش ــر آن طراح ــی DWDM40ch  د� �� ــینی ��ل ــلف، س ش

سیســتم شــبکه ان�قــال نــو�ی نــوع 300G کــه عمدًتــا در الیــه همگرایــی 
متــ�و و الیــه هســته متــ�و اســتفاده می شــود، نســل جدیــدی از سیســتم 
ــت  ــی اس ــافت طوالن ــاال و مس ــت ب ــاال، ظرفی ــی ب ــا یکپارچگ ــو�ی ب ــال ن ان�ق
کــه توســط شــرکت دانیــال مــوج راه انــدا�ی شــده اســت. در ایــن تجهیــزات 
از فنــاو�ی ان�قــال و فنــاو�ی بســیا� یکپارچــه پ�شــرفته اســتفاده شــده 
ــت  ــترده، ظرفی ــد گس ــای بان ــردی ا� پهن ــور عملک ــزات مذک ــت. در تجهی اس
بــاال و ان�قــال کامــ� شــفاف ارائــه می شــودکه می توانــد ارتقــای ظرفیــت 
یکنواخــت را تحقــق بخشــد. یــک راه حــل حفاظتــی جامــع، انعطاف پذیــر 
و کامــل ارائــه دهــد و پلت فرمــی پایــدار جهــت عملیــات چندســ�ویس و 

ــد. ــم کن ــده فراه ــبکه در آین ــترش ش ــاء و گس ارتق

ــی  ــتاندارد رک 8U طراح ــاس اس ــر اس ــو�ی ب ــال ن ــبکه ان�ق ــتم ش ــن سیس ای
شــده اســت کــه بــه طــور کامــل خ�وجــی را د� پانــل جلویــی بــا ارائه ۱۶ اســالت 

ســ�ویس، بــا یکپارچگــی بســیا� بــاال تعبیــه می کنــد.

ــت  ــال و ظرفی ــک کان ــرای ت ــا 10Gb/s ب ــی ت ــ�خ دسترس ــوق از ن ــتم ف سیس
بــاالی همگرایــی ســ�ویس پشــ��بانی می کنــد. ضمــن این کــه بــرای تأمیــن 
نیــاز فزاینــده آتــی بــه پهنــای بانــد، ســرمایه گذا�ی کــم در مراحــل اولیــه 
ســاخت شــبکه و گســترش یکنواخــت در مرحلــه آخــ� را تضمیــن می کنــد.

مشخصاتمحصول
از کاب�نــت ۱۹ اینچــی و ETSI پشــ��بانی مــی کنــد، چیدمانش آســان و  �

بــا تناســبی مطلوب اســت
از نصــب بــدون پ�ک��نــدی پشــ��بانی می کنــد و تجهیــزات بــه صــورت  �

اتصــال و اجرا هســ��د
ــی  � ــد و توانای ــ��بانی می کن ــه پش ــبکه یکپارچ ــت ش ــرم مدی�� ا� پلت ف

مانیتو��نــگ کامــل عملکــرد شــبکه و تجهیــزات را دارد
از طراحــی ســبز صرفه جویــی در انــ��ی بــا پ�ک��نــدی معمولــی بــا  �

می کنــد اســتفاده   ۱۵۰W بــ�ق مصــرف 
بــ� �وی شــبکه حــوزه متــ�و تمرکــز می کنــد و دسترســی بــه خدمــات و  �

همگرایــی و شبکه ســا�ی را فراهــم می کنــد

مشخصاتمحصول
FunctionNote
Part numberDMOAP00000300G
Equipment Size（H x W x 
D, mm）

8U: 370mm x 444mm x 305mm

Service slot16 slots
Power consumption150W

Max channel numberCWDM: 18 wavelengths, DWDM: 
96 wavelengths

Single channel max rate100Gbit/s

Optical Spectrum
DWDM：C- Band, 
100GHz or 50GHz
CWDM：1270nm~1610nm

Support service

STM-1/4/16/64/256
OC-3/12/48/192/768
100M~2.5Gbps
FE/GE/10GE/100GE
ESCOM, FC100/FC200/FC400/
SAN

Module/connector typeXFP/SFP+/SFP, LC type inter-
face

Network topology

 Point to point, chain type, star 
type, ring type, ring-with-chain 
type, ring-cross type, ring-tan-
gency type

Network level protectionoptical line 1+1 protection
Equipment level protec-
tion

Dual power
Dual fan

Network managementSNMP, Web, CLI, Telnet
Installation19” Rack inch
Working temperature 
range0℃～50℃

Working humidity range5~90%
Storage temperature 
range-10℃～70℃

Heat dissipationFan cooling
Power inputDC: -36 ~ -72 V )1+1(
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ــای  ــت کارت ه ــان دادن وضعی ــرای نش ــن ب ــی �ود. همچنی ــه کار م ــی ب ــلف اصل ــه ش ــی ب ــوازم جانب ــ�ودن ل ــرای اف ــی ب ــتگاه فرع ــوان دس ــه عن ــن کارت ب ای
ترانســپوندر در اســالت های ۲ تــا ۱۶ کا��ــرد دارد.

این کارت در OTWDM300G استفاده می شود.

RTLSwitchCard
DMARL000FE010

Power output5V, 24A
Power consumption150w
Power part numberDMAPM2X1500000
Fan speed5000 rpm

۳۰۰GpowerMODULEOTWDM
دو مــا�ول پــاو� به صــورت ۱+۱ به طــور هم زمــان بــرای تأمیــن و�ودی ۴۸ 
ــا  ــ�وز خط ــورت ب ــد. در ص ــه کار می �ون ــلف های 300G ب ــاز ش ــورد نی ــت م ول
یــا از کار افتــادن ه��ــک از دو پــاور، پــاور دیگــ� بــ�ق الزم را بــرای شــلف تأمیــن 

می کنــد.
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OTWDM180G
DMOAP00000180G
DMOAP000180GFN

شرحمحصول
سیســتم OTWDM ا� بخــش فعــال و غیرفعال تشــکیل شــده اســت؛ بخش 
هــای   SFP و  ســ�ویس گیرنده  و  ترانســپوند�  کارت هــای  شــامل  فعــال 
لینــک اســت و بخــش غیرفعــال آن از Mux-Demux تشــکیل شــده کــه 
مــی توانــد CWDM یــا DWDM باشــد. بنابرایــن، از SFP هــای CWDM بــرای 
Passive CWDM و از SFP هــای DWDM بــرای DWDM غیرفعــال اســتفاده 
می شــود. ابعــاد فی��کــی mm (H × W × D ۴۸۰×۴۴۰×۱۹۰ OTWDM) اســت 
و تــوان آن در حالــت Full Load، ۷۰ وات اســت. Full Load بــه معنــی قــرار 
دادن همــه کارت هــای ترانســپوند� و لینک هــای SFP و نیــز ترافیک هــای 

ــت. ــالت اس ــام ۱۶ اس ــا تم ــق ب ــ�ویس گیرندگان در تطبی س

OTWDM180Gمدلپاور
بــرای تأمیــن بــ�ق هــر شــلف، ۲ و�ودی -۴۸V DV مــورد نیــاز اســت و بــه 
ــع  ــاور قط ــک پ ــ� ی ــی ا� ــد (یعن ــوا�ی کار می کن ــ��بان و م ــا�وال� پش ــوان م عن

شــود، پــاور دوم جایگ��ــن می شــود).

NOTEFunction

Without Fan unitWith Fan 
unitPart number

DMOAP00000180GDMOAP-
000180GFN

190×440×480 mmequipment size 
)H × W × D(

 slotService slots
CWDM:18 wavelength DWDM:96 wave-
lengthChannel in use

18 channelsmux & demux 
channel

10 Gbit/sSingle channel 
max rate

Fast Ethernet
STS-3/STM-1
ESCON/SBCON
STS-12/STM-4
1×Fiber Channel
Gigabit Ethernet
2×Fiber Channel
STS-48/STM-16
2.5 InfiniBand or PCI 
Express
4×Fiber Channel
10G LAN/WAN

125 Mbps
155.52 Mbps
200 Mbps
622.08 Mbps
1.0625 Gbps
1.25 Gbps
2.125 Mbps
2.48832 Mbps
2.5 Gbps
4.25 Gbps
9.95-11.35 
Gbps

Support services

SFP
SFP+
XFP

Transceiver 
Modules type

2.5G 2R
4.25 3R
10G 2R

Transponder 
cards

 Point to point, chain type, star type, ring 
type, ring-with-chain type, ring-cross 
type, ring-tangency type

Network topol-
ogy

optical line 1+1 protectionNetwork level 
protection

0 ~ +50 centigradeWorking tem-
perature 

5% ~90%Humidity
Power use in full 
load

DC: -36 ~ -72 V )1+1(Power input
+5V----11A
+12V---0.2APower output

DMAPW2X0700000Power unit part 
number

5000 rpmFan speed

مشخصاتمحصول
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تقویتکننده
DMAExxxxxxxxxx

شرحمحصول
مقیــاس  در   (H×W×D) فی��کــی ۳۱۸×۴۳۰×۴۳  ابعــاد  بــا  دســتگاه  ایــن 
بــه  ارســالی  ســیگنال های  تقویــت  منظــور  بــه  کــه  اســت  میلی متــ�ی 
فواصــل دور در شــبکه های نــو�ی DWDM بــه کار مــی �ود. تقویت کننده هــا 
می شــوند.  تولیــد   PReAmp و   Booster، Inline مختلــف مدل هــای  در 
Booster بــرای تقویــت قــدرت ســیگنال در ایســتگاه مبــدأ، Inline بــرای 
ــتم در  ــن سیس ــوند. ای ــتفاده می ش ــد اس ــی� و PReAmp در مقص ــن مس ب�

می کنــد.  کار   APC و   AGC حالت هــای 

مشخصات دستگاه از نمای جلو عبارتند از:
آداپتو� و�ودی یا خ�وجی

Tem و Pump،out،PWR،Ptem،ma،In،Run آالرم متشکل از LED
 سوئیچ REST که برای ��ست کردن است

Console و Eth پورت های
  ERR و PS-B، FAN، RS-A چراغ های

در نمای پشت: ۲ سوئیچ پاور، ۲ کانک�و� و ۲ فیوز 

Typeandgainofamplifier Partnumber
Preamp, gain:20  DMAEDFPA016020

Preamp, gain:25 DMAEDFPA016025

Preamp, gain:30 DMAEDFPA016030

Preamp double, gain:28 DMAED2PA020028

Booster, gain:12 DMAEDFBA016012

Booster double, gain:14 DMAED2BA022014

 Inline, gain:12 DMAEDFLA016012

Inline double, gain:12 DMAED2LA022024

Doble Preamp and Booster DMAEBP22201428

Preamp and Inline DMAEPL20222824

Booster and Inline DMAEBL22221424

مشخصاتمحصول
parameter Min Typ Max Units
Operating wavelength 1528 1561 nm
Input optical power range -15 4 dBm
Input optical power threshold -20 - - dBm
output power -3 16 dBm
On/off gain 12 dB
Gain flatness 1.5 - dB
Noise factor - 5.5 0.3 dB
Operating voltage AC220V & DC-48V
interface LC-UPC
Working temarotene -5 - +60 centigrade
Storage temperature -40 - +80 centigrade
Humidity 5 - 85 %
Power supply 85/170 110/220 132/264 VAC
Size)H*D*W( 430x320x43.6 mm
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Ramanتقویتکننده
DMARAMAN014015

شرحمحصول
ایــن محصــول مــا�ول تقویت کننــده رامــان پرقــدرت اســت کــه در سیســتم 
ان�قــال نــو�ی کم نویــز، درازمــدت یــا پرســرعت اســتفاده می شــود. اســتفاده 
از فیبــر ان�قــال بــه عنــوان محیــط بهــره بــرای تقویــت تو��ــع شــده، می توانــد 
نویــز سیســتم را کاهــش دهــد و بهت��ــن بهره و شــاخص نویــ� را حاصل کند.

ویژ�یهایمحصول
تقویت تو��ع شده کم نویز �
� CPU کن��ل و کارکرد: حلقه های کن��ل فرآیند دوگانه
رابط ترتیبی �
پایدا�ی و قابلیت اطمینان باال �
سیستم کن��ل دمای هوشمند: مصرف ب�ق و گرما �
کاهش ۳۰ درصدی تابش نس�ت به محصوالت معمول �
پال��زاسیون پمپ - طراحی مستقل �

مشخصاتمحصول
parameter symbol Min Typ Max Units
Operating wavelength λc 1525 1550 1565 nm
Pump wavelength λp 1425 - 1505 nm
Pump output power Po 500 1000 mw
On/off gain G 6 - 15 dB
Gain flatness FL 1 2 dB
Polarization dependent gain PDG - - 0.3 dB
PMD PMD - - 0.3 ps
Relative noise figure NF - - 0 dB
Working temarotene c -5 - +60  centigrade
Storage temperature c -40 - +80 centigrade
Humidity 5 - 85 %
Power supply 85/170 110/220 132/264 VAC
size H*D*W 44*236*483 mm
Weight  7 kg
Power consumption 18 w
cooling Air cool fan
Interface RS-232 Ethernet

ابعادمکانیکی
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فیوز�نل
DMAFPU06ADC000

شرحمحصول
فیــو� پنــل واحــد تو��ــع بــ�ق 48DC- اســت و ۱۲ یــا ۱۶ فیــوز ۶ آمپــر DC داردکــه در تجهیــزات WDM نظیــر Shelfهــا، Amplifierهــا و Muxponderهــا بــه کار 
می �ونــد. ایــن دســتگاه دو و�ودی بــرای تغذیــه تجهیــزات مخابراتــی از ط��ــق دو PDU جدا�انــه دارد. دو PDU بــرای اف�ونگــی اســتفاده می شــوند طو�ی کــه 
چنانچــه یکــی از آن هــا قطــع شــود دومــی تــداوم ج��ــان را برقــرار کنــد. و�ودی اول بــ�ق را از PDU نخســت، و و�ودی دوم ا� واحــد دوم د��افــت می کنــد. 

شــماره های ۱ تــا ۶ فیوزهــا بــه و�ودی اول و ســایر شــماره ها یعنــی از ۷ تــا ۱۲ بــه و�ودی دوم وصــل شــده اند.

مثــ� فیــوز شــماره ۱ بــه خانــه اول پــاور A وصــل می شــود، فیــوز ۲ بــه خانــه  دوم پــاور A، و فیــوز ۷ بــه پــاور B خانــه اول و فیــوز ۸ بــه پــاور A خانــه دوم (هــر 
خانــه از دو فیــوز مجــزا تغذیــه می شــود). بــرای نصــب ایــن تجهیــزات داخــل رک، نخســت فیو��نــل د� ردیــف اول رک قــرار می گیــرد و بــا پ�ــچ محکم می شــود.

فیو��نل هــای جدیــد شــرکت دانیــال مــوج ۱۶ فیــوز ۶ آمپــ�ی DC را شــامل می شــوند کــه به صــورت کشــویی طراحــی شــده اند تــا کابل هــای بــ�ق تجهیــزات 
را متصــل کننــد. به راحتــی می تــوان فیو��نل هــا را خــا�ج و کابل هــای بــ�ق را وصــل کــرد.

mm ۴۴۰ × ۲۰۰×۹۴x (H ×W ×D) :عبارت است از PDU ابعاد

Front view of Fuse panel

Schematic view of fuse panel (front and rear view)
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سوئیچنوری
DMAOPU1UxxS00x

شرحمحصول
ایــن دســتگاه بــرای حفاظــت از ســیگنال های نــو�ی بــه کار مــی �ود. عملکــرد 
ایــن سیســتم در حفاظــت کانالــی و حفاظــت الینی اســت. در حالت حفاظت 
از کانــال، کارت ترانســپوند� بــه پــورت W متصــل شــده و در حالــت حفاظــت 
الینــی خ�وجــی Mux-DeMux بــه پــورت W متصــل اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
می توانیــم ترافیــک و�ودی را بــه پــورت W ان�قــال دهیــم کــه بــه هــر دو 
مســیر M و P متصــل اســت. در صــورت قطــع شــدن M، به طــور خــودکار 
 (HxWxD) :تبدیــل می شــود. ابعــاد فی��کــی ایــن دســتگاه عبارتنــد از P بــه

۳۰۲x۴۸۲x۴۳ در مقیــاس میلی متــر.

مشخصاتدستگاه)نمایجلو(عبارتنداز:

� (W) چها� و�ودی کا�ی
� (M) چهار خ�وجی اصلی

� (P) چهار خ�وجی حفاظت
یک LED برای ب�ق دستگاه �
بــودن  � فعــال  (نشــان دهنده  اصلــی  خ�وجــی  بــرای   LED چهــار 

ســوئیچ) هــر  بــرای  اصلــی  خ�وجی هــای 
خ�وجــی  � (نشــان دهنده  حفاظــت  خ�وجی هــای  بــرای   LED چهــار 

حفاظــت فعــال بــرای هــر ســوئیچ)
نــو�ی �خ  � کــه هشــدار جزئــی �وی ســوئیچ  بــرای زمانــی   LED یــک 

. هــد می د
یــک LED بــرای زمانــی کــه هشــدار اصلــی �وی ســوئیچ نــو�ی �خ  �

. هــد می د
چهار LED برای هر سوئیچ، در صورت عدم وجود سیگنال �
یک سوئیچ برای تنظیم مجدد دستگاه �
یک پورت شبکه برای اتصال به سیستم �

ازنمایپشت:شامل دو سوئیچ و دو کانک�ور م��وط به پاور است.

Functionofopticalswitch numberofports Partnumber

 Sense Main 

1 DMAOPU1U0MS001

2 DMAOPU1U0MS002

4 DMAOPU1U0MS004

Sense Main and protection
1 DMAOPU1UMPS001

2 DMAOPU1UMPS002
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سامانهمخابراتی
کمظرفیتروستایی

DMA4CV01GO4004

شرحمحصول
 ایــن محصــول بــرای کا��ــرد بهینــه فیبــر در مســیرهای �وســتایی و حومــه شــه� بــا قیمتــی پای�ــن طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن محصــول قابلیــت 
ان�قــال چهــار کانــال CWDM بــا نــ�خ ب�ت هــای STM۴ ،EF، STM۱ و STM۱۶ و هشــت کانــال غیرفعــال CWDM تــا ۸۰ کیلومتــر لینــک را دارد. بــرای به صرفــه 

بــودن، سیســتم فــوق بــدون مدی��ــت شــبکه عرضــه شــده اســت.

مشخصاتمحصول
Function Note
Performance Data Technical Indexes

Access Type/
Transmission Speed

Fast Ethernet 125Mbps

STS-3/STM-1 155.52Mbps

ESCON/SBCON 200Mbps

STS-12/STM-4 622.08Mbps

1×Fiber Channel 1.0625Gbps

Gigabit Ethernet 1.25Gbps

2×Fiber Channel 2.125Gbps

STS-48/STM-16 2.48832Gbps

2.5 InfiniBand or PCI Express 2.5Gbps

Interface Type SFP to/from SFP

Transmission Distance Up to SFP module

Local SFP Support SFP/CWDM/DWDM,

power requirement
Rack-mountable: AC 85 ~ 220V OR
DC -48V dual-supply, optional
Power consumption: ≤ 3W

Work environment
Operating Temp: 0~ 50oC
Storage Temp: -10~70oC
Humidity: 5%~90% (non-condensing)

شرحمحصول
ــدی  ــرکت تولی ــوان ش ــوج به عن ــال م ــو�ی دانی ــات ن ــاو�ی ارتباط ــرکت فن ش
دانش بنیــان و تنهــا شــرکت ایرانــی دارنــده مجــوز تأی�د نمونه سیســتم های 
انــواع  مجــوز)،  دو  (هــر  مقــ�رات  تنظیــم  ســازمان  از   DWDM و   CWDM

ــد.  ــه می کن ــر عرض ــ�ح �� ــه ش ــوالت را ب ــی از محص مختلف
IPOverVIDM

و  (پســیو)  غیرفعــال  و  فعــال  بخش هــای  ا�  متشــکل  تکــی   U سیســتم 
النداهــای ا� پ�ــش تعی�ــن شــده اســت.

بخشپسیو

د� بخــش پســیو طول مــوج ۱۵۵۰ سیســتم بــا طول مــوج ۱۳۱۰ ترکیــب شــده 
ــته های  ــه هس ــن مرحل ــوند. در ای ــدا می ش ــم ج ــز از ه ــل نی ــرف مقاب و در ط
ــوج  ــده و طول م ــل ش ــتگاه متص ــپ دس ــت و چ ــای راس ــه لینک ه ــی ب اصل
می شــود.  متصــل   SDH تجهیــزات  بــه  م��ــوط  آداپتــور  ط��ــق  از   ۱۳۱۰
از هرگونــه اتصــال احتمالــی در داخــل   PatchCord تســت های اتصــال
ط��ــق  از  آن  نصــب  و  قســمت  ایــن  تحقــق  می کننــد.  جلوگیــ�ی  شــبکه 
کمت��ــن زمــان قطعــی در شــبکه در صــورت قــرار نداشــتن در معــرض افــت 
بــاال در هســته اصلــی صــورت می گیــرد. به علــت اســتفاده از قســمت های 
پســیو در ایــن بخــش MTBF ب�ــش از ۱۰۰ ســاله فراهــم شــده و نســ�ت به 
ســایر سیســتم های مخابراتــی پایــدا�ی ارتباطــی احتمالــی باالتــ�ی را باعــث 

می شــود.

DMAIPOM1GE8002
IPOverWDM

PERFORMANCE
Certification CE, FCC, RoHS

Package Contents Switch; Power Cord; Quick Installation Guide; Resource CD; Rack 
mount Kit; Rubber Feet

System Requirements Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® 
or Linux.

Environment

Operating Temperature: 0˚C~60˚C 
Storage Temperature: -40˚C~80˚C 
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Layer2Features:
    Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    Up to 4K VLANs simultaneously )out of 4K VLAN IDs(
    GVRP )GARP VLAN Registration Protocol(
    Port Isolation
    STP/RSTP/MSTP
    IGMP Snooping

Management
    Web-based GUI
    Command Line Interface
    SNMP v1/v2c/v3
    RMON )1,2,3,9 group(

QualityofService
    4 priority queues
    Support IEEE 802.1P
    DSCP QoS
    Rate limit feature

SecurityStrategies
    IP-MAC-Port-VID Binding
    Access Control List (L2~L4 ACL)
    802.1x and RADIUS Authentication
    Support DoS defend
    Port Security
    SSL and SSH encryptions

سوئیچهایمشخصات
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شرحمحصول
ــدی  ــرکت تولی ــوان ش ــوج به عن ــال م ــو�ی دانی ــات ن ــاو�ی ارتباط ــرکت فن ش
دانش بنیــان و تنهــا شــرکت ایرانــی دارنــده مجــوز تأی�د نمونه سیســتم های 
انــواع  مجــوز)،  دو  (هــر  مقــ�رات  تنظیــم  ســازمان  از   DWDM و   CWDM

ــد.  ــه می کن ــر عرض ــ�ح �� ــه ش ــوالت را ب ــی از محص مختلف
IPOverVIDM

و  (پســیو)  غیرفعــال  و  فعــال  بخش هــای  ا�  متشــکل  تکــی   U سیســتم 
النداهــای ا� پ�ــش تعی�ــن شــده اســت.

بخشپسیو

د� بخــش پســیو طول مــوج ۱۵۵۰ سیســتم بــا طول مــوج ۱۳۱۰ ترکیــب شــده 
ــته های  ــه هس ــن مرحل ــوند. در ای ــدا می ش ــم ج ــز از ه ــل نی ــرف مقاب و در ط
ــوج  ــده و طول م ــل ش ــتگاه متص ــپ دس ــت و چ ــای راس ــه لینک ه ــی ب اصل
می شــود.  متصــل   SDH تجهیــزات  بــه  م��ــوط  آداپتــور  ط��ــق  از   ۱۳۱۰
از هرگونــه اتصــال احتمالــی در داخــل   PatchCord تســت های اتصــال
ط��ــق  از  آن  نصــب  و  قســمت  ایــن  تحقــق  می کننــد.  جلوگیــ�ی  شــبکه 
کمت��ــن زمــان قطعــی در شــبکه در صــورت قــرار نداشــتن در معــرض افــت 
بــاال در هســته اصلــی صــورت می گیــرد. به علــت اســتفاده از قســمت های 
پســیو در ایــن بخــش MTBF ب�ــش از ۱۰۰ ســاله فراهــم شــده و نســ�ت به 
ســایر سیســتم های مخابراتــی پایــدا�ی ارتباطــی احتمالــی باالتــ�ی را باعــث 

می شــود.

DMAIPOM1GE8002
IPOverWDM

PERFORMANCE
Certification CE, FCC, RoHS

Package Contents Switch; Power Cord; Quick Installation Guide; Resource CD; Rack 
mount Kit; Rubber Feet

System Requirements Microsoft® Windows® 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® 
or Linux.

Environment

Operating Temperature: 0˚C~60˚C 
Storage Temperature: -40˚C~80˚C 
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Layer2Features:
    Link Aggregation Control Protocol (LACP)
    Up to 4K VLANs simultaneously )out of 4K VLAN IDs(
    GVRP )GARP VLAN Registration Protocol(
    Port Isolation
    STP/RSTP/MSTP
    IGMP Snooping

Management
    Web-based GUI
    Command Line Interface
    SNMP v1/v2c/v3
    RMON )1,2,3,9 group(

QualityofService
    4 priority queues
    Support IEEE 802.1P
    DSCP QoS
    Rate limit feature

SecurityStrategies
    IP-MAC-Port-VID Binding
    Access Control List (L2~L4 ACL)
    802.1x and RADIUS Authentication
    Support DoS defend
    Port Security
    SSL and SSH encryptions

سوئیچهایمشخصات
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HARDWAREFEATURES

Standards and Protocols
IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1q,
IEEE 802.1x,IEEE 802.1p

Interface
8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports )Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX(
2 1000Mbps SFP Slots
1 Console Port

Network Media
10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable )maximum 100m(
100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable )maximum 100m(
1000BASE-X: MMF, SMF

Fan Quantity Fan less
Dimensions )W x D x H( 11.6*7.9*1.7in. )294*200*44 mm(
Power Consumption Maximum: 10.7W )220V/50Hz(
Power Supply -48 V DC

PERFORMANCE
Bandwidth/Backplane 20Gbps
MAC Address Table 8k
Packet Buffer Memory 4Mb
Packet Forwarding Rate 14.9Mpps
Jumbo Frame 10240 Bytes

SOFTWAREFEATURES

Quality of Service

Support 802.1p CoS/DSCP priority
Support 4 priority queues
Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR
Port/Flow- based Rate Limiting
Voice VLAN

L2 Features

IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP )Up to 8 aggregation groups, containing 8 ports per group(
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP - Port isolation
BPDU filtering/guard - TC/Root protect
Loop back detection - 802.3x Flow Control

VLAN

Supports up to 4K VLANs simultaneously )out of 4K VLAN IDs(
Port/ MAC/Protocol-based VLAN
GARP/GVRP
Management VLAN configuration

Access Control List
L2~L4 package filtering based on source and destination MAC address, IP address, TCP/UDP 
ports, 802.1p, DSCP, protocol and VLAN ID;
Time Range Based

Security

IP-MAC-Port-VID Binding
IEEE 802.1X Port/MAC Based authentication, Radius, Guest VLAN
DoS Defense
Dynamic ARP inspection (DAI)
SSH v1/v2
SSL v2/v3/TLSv1
Port Security
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

Management

Web-based GUI and CLI management
SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs
RMON )1, 2, 3, 9 groups(
DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option 82
CPU Monitoring - Port Mirroring
Time Setting: SNTP - Integrated NDP/NTDP feature
Firmware Upgrade: TFTP & Web
System Diagnose: VCT
SYSLOG & Public MIBS
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MiniGigabitEthernetمدیاکانورتر
DMAMCE01GE1001

شرحمحصول
DMAMCE01GE1001MiniGigabitEthernetMediaConverter  یــک مبــدل مینی مدیــای مســتقل اترنــت Gigabit اســت کــه تبدیــل مدیــای باصرفه 
ــود  ــث می ش ــه باع ــی دارد ک ــدی ثابت ــتگاه پ�ک��ن ــن دس ــد. ای ــم می کن ــای ۱۰۰۰Base-TX/۱۰۰/۱۰×۱ و  ۱۰۰۰Base-FX/۱۰۰  فراه ــن پورت ه ــی را ب� و ابتدای
اســتفاده از آن به صــورت اتصــال و اســتفاده باشــد. Mini Gigabit Ethernet Media Converter بــا انــدازه کوچــک خــود، بــرای فضاهــای محــدود، ایده آل 

محســوب می شــود.

مدیــا کانورتــر فیبــر ۱۰۰۰Base/۱۰۰/۱۰×۱ ، مدیا�انورتــر فیبــر SFP، بــا گ��نه هــای فیبــر دوگانــه تک حالتــه، فیبــر دوگانــه چنــد حالتــه و فیب��ک�ــای تک حالتــه 
در نظــر گرفتــه می شــوند.

ــا  ــای مینی مدی ــب مبدل ه ــرای نص ــژه ب ــو� وی ــه به ط ــاع ۱U ک ــا ارتف ــالت ب ــه رک ۱۲ اس ــی پای ــم. شاس ــه می کنی ــ� را عرض ــا کانورت ــی مدی ــن شاس ــا همچنی م
ــت.  ــده اس ــی ش ــی طراح ــوص شاس مخص

MiniGigabitEthernetMediaConverterویژ�یهای
مدیا کانورتر از ۱۰۰۰Base-TX/۱۰۰/۱۰ تا ۱۰۰۰Base-FX؛ �
LED یونیت و پورت امکان اطالع رسانی س��ع وضعیت را فراهم می کند؛ �
پش��بانی از Auto-Negotiation، Auto MDI/MDI-X و حالت Half/Full Duplex؛ �
پش��بانی از Jumbo Frame؛ �
با��ابی خودکار لینک؛ �
اتصال به تجهیزات شبکه قدیمی؛ �
حذف محدوده برخورد؛ �
پش��بانی ا� رک ۱U (۱۲ کانال) و استفاده مستقل؛ �
تطبیق با استانداردهای اترنت ۸۰۲٫۳z/۸۰۲٫۳ab/۸۰۲٫۳u/۸۰۲٫۳ IEEE؛ �
جلوگی�ی از اتالف بسته با فشا� برگشتی و کن��ل ج��ان ف��م ۸۰۲٫۳x pause IEEE؛ �
اتصاالت SC/FC/ST/LC اختیا�ی؛ �
DIP Switch برای پ�ک��ندی های مختلف؛ �
بسته بندی فشرده و نصب آسان؛ �
� .(ALS) و خاموش شدن خودکار لی��ی (Link Fault Pass Through  (LFP پش��بانی از

DMAIPOM1GE8002

مدیاکانورتر
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مشخصاتمحصول
PhysicalPort Specification
Copper Port 10/100/1000Base-T RJ45
SFP Port 100/1000BASE-X SFP interfaces
Fiber Mode 1000BASE-X, 550m-160km
Parameters

Ethernet Standards

IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3z Gigabit Ethernet over Fiber Optic
IEEE 802.3x flow control and back pressure

Packet Length 2046bytes
Transmission Mode Store and Forward/Cut through

Exchange Property Delay time: < 7ps
Backplane bandwidth: 20Gbps; Packet forwarding rate: 14.88Mpps

DIP Switches
LFP function: Disable/Enable
Forward mode: Store and forward/Cut through
Fiber Speed 100M/1000M

LEDIndicator
Power Connect-always
RJ45 Link/Act: connect-always; data exchange-twinkle
Fiber Link/Act: connect-always; data exchange-twinkle
Fiber Speed FX 100M/1000M
Power Information
Power Input Adapter Type: DC 5-12V
Power Consumption Full-load<3W
PhysicalProperty
Dimensions 120mm×90mm×35mm
Installation Mode wall-mountable
Weight 130g
WorkingEnvironment
Operating Temperature 0°C~50°C
Operating Humidity 10%~90% non-condensing
Storage Temperature -10°C~70°C
Warranty
MTBF 50,000 hours
Defects Liability Period 1 year warranty, lifetime technical support
CertificationStandard

EMC

FCC Part15 Class A
CE-EMC/LVD
RoHS
EN61000-4-2 )ESD(, EN61000-4-3 )RS(
EN6100044 )EFT(, EN6100045 )Surge(
EN61000^1-6 )CS(, EN61000-4-8
EN61000-4-11
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MiniGigabitکانورترفیبربهفیبر
DMAMCE01GO1001

شرحمحصول
  100Mbps اتصــال شــفاف پ�وتکلــی ب�ــن طول موج هــای مختلــف یــا مدهای فیبــ� را از ســرعت Mini Gigabit DMAMCE01GO1001 کانورتــر فیبــ� بــه فیبــر
ــم از Fast Ethernet، Gigabit Ethernet، OC-12 و Fiber Channel را  ــترده ای اع ــای گس ــکل، کا��رده ــتقالل پ�وت ــد. اس ــم می کن ــا 1250Mbps فراه ت
ممکــن می کنــد. مــا همچنیــن شاســی کانورتــر Media، شاســی پایــه رک کانورتــر Media بــا ارتفــاع 1U ۱۲اســالت را مختــص کانورترهــای مینــی مدیا شاســی 

پایــه طراحــی می کنیــم. 

MiniGigabitEthernetMediaConverterویژ�یهای
کانورتر مد نو�ی SFP به SFP؛ �
پش��بانی از 100Mbps  تا 1250Mbps؛ �
پش��بانی از چندمد و تک مد؛ �
بازه گسترده ولتاژ منبع تغذیه؛ �
یونیت و پورت LED برای دسترسی س��ع به اطالعات وضعیت؛  �
بسته بندی فشرده و نصب آسان؛ �
پش��بانی ا� رک 1U  (۱۲ کانال) و استفاده مستقل. �

مشخصاتمحصول
Parameter Specifications
Part number DMAMCE01GO1001

Data rates 100Mbps to 1250Mbps

Wavelength 850nm/1310nm/1550nm

Transmission distance Multi-mode: 2 km;
Single mode: 20/40/60/80/100 km;

Conversion means Cut-Through mode

Input voltage DC 5V~12V

Power consumes <3W

Operating temperature 0~50°C

Operating humidity 5%~90%

Maintaining temperature -40~70°C

Maintaining humidity 5% ~ 90% non-condensing

Dimensions 60mm )W(×20mm )H(×90 mm )L(
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DWDM)Mux-Demux(passive
DMPDWxxxxxxxxx

شرحمحصول
در ایــن سیســتم ها تعــداد کانال هــای نــو�ی ب�ــش از ۸ کانــال و فاصلــه 
ب�ــن کانال هــا خیلــی کــم یعنــی کمتــر از 1.6nm اســت. ســاخت چنیــن 
سیســتم هایی بــا طول موجــی دقیــق و بــاال و فاصلــه ب�ن کانالــی بســیار 
ــو�ی  ــزات ن ــع و تجهی ــن مناب ــرای تأمی ــرفته ای ب ــاو�ی پ�ش ــتلزم فن ــم مس ک
اســت. چنیــن سیســتم هایی بــا ۱۶ تــا ۴۰ کانــال و فاصلــه کانالــی 1.6nm و 

0.8nm در اواســط دهــه ۱۹۹۰ ســاخته شــدند.

ــر  ــی کمت ــای کانال ــت� و فاصله ه ــای ب�ش ــا کانال ه ــتم هایی ب ــاخت سیس س
در اواخــر دهــه ۱۹۹۰ عملــی شــد و سیســتم هایی بــا ۶۴ تــا ۱۶۰ کانــال و 

فاصلــه کانالــی 0.4nm تــا 0.2nm امتحــان شــدند.

طول مــوج  تعی�ــن  و  هماهنگــی  منظــور  بــه  سیســتم هایی  چنیــن  در 
را  مرکــ�ی  توصیه نامــه ITU-TG.694.1طول موج هــای  کانال هــا، 

بــه ازای فاصلــه کانالــی 0.8nm، 0.2nm و 0.1nm تعی�ــن کــرده اســت. 
شــرکت های تولیدکننــده منابــع و دســتگاه های نــو�ی بــرای هماهنگــی 
 0.8nm از ایــن اســتاندارد پ�ــ�وی می کننــد. بایــد توجــه داشــت کــه فاصلــه
معــادل 100GHz، 0.4nm معــادل 50GHz، 0.2nm معــادل 25GHz و 

هســ��د.  12.5GHz معــادل   0.1nm

معــادل   193.1THZ فرکانــس  مذکــور  توصیه نامــه  در  همچنیــن 
 L و C 1552.52 اســت. محــدوده کا��ــرد ایــن سیســتم ها بــه ۲ بانــدnm
تقســیم شــده اســت کــه بانــد C شــامل 1565nm~1530 و بانــد L شــامل 
قابلیــت   DWDM سیســتم های  م��ــت  البتــه  اســت.   1620~1565 nm
ــزار  ــر (چندین ه ــ� �وی فیب ــی ب ــی طوالن ــل خیل ــال در فواص ــرای ان�ق ــا ب آن ه
کیلومتــر)، کانال هــای خیلــی ��ــاد (چندصــد کانــال) و نیــ� پشــ��بانی از نــ�خ 

ب�ت هــای ��ــاد نظیــر 10Gbs و 40Gbs اســت. 

Partnumberstructure

Number of wavelength and wavelength in use Part number Number of wavelength and 
wavelength in use Part number

)32-29( DWDM 4+1 DMPDW401029032  )48-21( DWDM 28+1 DeMux DMPDWD29021048
)34-29( DWDM 6+1 DMPDW601029034  )52-21( DWDM 32+1 Mux DMPDWM33021052
)36-29( DWDM 8+1 DMPDW801029036  )52-21( DWDM 32+1 DeMux DMPDWD33021052
)27-20( DWDM 8+1 DMPDW801020027  (59-20) DWDM 40 Mux DMPDWM40020059
)36-27( DWDM 10+1 DMPDW101027036  (59-20) DWDM 40 DeMux DMPDWD40020059
)36-21( DWDM 16+1 DMPDW161021036  )60-21( DWDM 40 Mux DMPDWM40021060
)42-27( DWDM 16+1 DMPDW161027042  )60-21( DWDM 40 DeMux DMPDWD40021061
)38-21( DWDM 18+1 DMPDW181021038  )60-13( DWDM 96 Mux DMPDWM96013060
 )44-21( DWDM 24+1 Mux DMPDWM25021044   )60-13( DWDM 96 DeMux DMPDWD96013060
 )44-21( DWDM 24+1 DeMux DMPDWD25021044  )61-14( DWDM 96 Mux DMPDWM96014061
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OpticalWDMDatasheet
DWDM-16CH-MUX/DEMUXpartnumber:DMPDW161021036
Parameter                                                  DMPDWxxxxxxxxx

Operating Wavelength(nm) MUX ch21 ch22 ch23 ch24 ch25 ch26 ch27 ch28 ch29

Insertion Loss(dB) <3.8 0.83 0.93 1.02 1.11 1.21 1.09 1.26 1.24 1.33

Operating Wavelength(nm)  ch30 ch31 ch32 ch33 ch34 ch35 ch36 exp

Insertion Loss(dB) <3.8 1.4 1.87 1.83 2.07 2.15 2.5 2.24 2.4

Operating Wavelength(nm) Demux ch21 ch22 ch23 ch24 ch25 ch26 ch27 ch28 ch29

Insertion Loss(dB) <3.8 2.4 2.23 2.62 2.05 1.93 1.77 1.64 1.67 1.38

Operating Wavelength(nm)  ch30 ch31 ch32 ch33 ch34 ch35 ch36 exp

Insertion Loss(dB) <3.8 1.39 1.46 1.02 0.75 0.68 0.66 0.41 2.14

Channel Ripple(dB) <0.3

Polarization Dependent Loss(dB) <0.10

PMD (ps) <0.10

Isolation
Adjacent(dB) >30

Non-adjacent)dB( >45

Express Isolation(dB) >15

Directivity(dB) >50

Return Loss(dB) >45

Fiber length(m) 0.5

Fiber Type SMF-28e with 900um Loose Tube

connector LC/UPC

Operating Temperature(centigrade) -20~+70

Storage Temperature(centigrade) -40~+85

Package Dimension(mm) 140*115*18
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TheCWDM)Mux-Demux(Passive
DMPCWxxxxxxxxx

شرحمحصول
در ایــن نــوع سیســتم ها د� وهلــه نخســت تعــداد کانال هــای نــو�ی بــه ۴ و ســپس بــه ۸ کانــال افزایــش می یابــد. فاصلــه ب�ن کانالــی نیــز تــا 20nm کاهــش 
می یابــد. نخســ��ن نمونــه اولیــه سیســتم های مالتی پلکــس تقســیم کننده طول مــوج در طول مــوج 20nm، اوایــل دهــه ۹۰ ســاخته شــد. در توصیه نامــه 

ITU-TG.694.2 طول موج هــا و فواصــل کانالــی سیســتم های CWDM تعی�ــن شــده اند.

این توصیه نامه ۱۸ کانال نو�ی را در طول موج های 1271nm تا 1611nm در فواصل تبادلی 20nm مشخص کرده است. در این توصیه نامه تغی�رات 
طول موج 6±~7 منابع نو�ی در چنین سیستم هایی مجاز دانسته شده اند.

امــ�وزه چنیــن سیســتم هایی از نــوع ۸ کانالــه د� پنجــره 1550nm از طول مــوج 1470nm تــا 1610nm تولیــد می شــوند. انواعــی نیــز د� پنجــره 1310nm از 
طول مــوج 1310nm تــا 1450nm تولیــد می شــوند کــه ��ــاد متــداول نیســ��د.

Partnumberstructure
Number of wavelength and 
wavelength in use Part number Number of wavelength and 

wavelength in use Part number

 )1590-1550( CWDM 3+1  DMPCW301550590  )1610-1470( CWDM 8+1 DMPCW801470610
 )1330-1270( CWDM 4+1 DMPCW401270330  )1610-1470( CWDM 8 DMPCW800470610
 )1490-1430( CWDM 4+1 DMPCW401430490  )1610-1430( CWDM10+1 DMPCW101430610
 )1530-1470( CWDM 4+1 DMPCW401470530  )1610-1410( CWDM 11+1 DMPCW111410610
 )1610-1550( CWDM 4+1 DMPCW401550610 )1610-1390( CWDM 12+1 DMPCW121390610
 )1610-1510( CWDM 6+1 DMPCW601510610 )1610-1370( CWDM13+1 DMPCW131370610
 )1590-1470( CWDM 7+1 DMPCW701470590 )1610-1290( CWDM17+1 DMPCW171290610
 )1610-1490( CWDM 7+1 DMPCW701490610 )1610-1270( CWDM1*18 DMPCW180270610
 )1410-1270( CWDM 8+1 DMPCW801270410
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OpticalWDMDatasheet
CWDM-17CH-MUX/DEMUXpartnumber:DMPCW171290610
Parameter                                               DMPCWxxxxxxxxx

Operating Wavelength(nm) MUX 1290 1310 1330 1350 1370 1390 1410 1430 1450

Insertion Loss(dB) <2.5 1.27 1.84 1.8 1.61 1.58 1.26 1.15 1.84 1.46

Operating Wavelength(nm)  1470 1490 1510 1530 1550 1570 1590 1610 EXP

Insertion Loss(dB) <2.5 1.14 1.77 1.3 1.43 1.42 1.49 1.24 1.16 1.25

Operating Wavelength(nm) DEMUX 1290 1310 1330 1350 1370 1390 1410 1430 1450

Insertion Loss(dB) <2.5 1.94 1.46 1.14 1.94 1.85 1.54 1.48 1.26 1.74

Operating Wavelength(nm)  1470 1490 1510 1530 1550 1570 1590 1610 EXP

Insertion Loss(dB) <2.5 1.59 1.24 1.57 1.44 1.35 1.42 1.27 1.29 1.65

Channel Ripple(dB) <0.3

Polarization Dependent Loss(dB) <0.10

PMD (ps) <0.10

Isolation
Adjacent(dB) >30

Non-adjacent)dB( >45

Directivity(dB) >50

Return Loss(dB) >45

Fiber length(m) 0.5

Fiber Type SMF-28e with 900um Loose Tube

connector LC/UPC

Operating Temperature(centigrade) -20~+70

Storage Temperature(centigrade) -40~+85

Package Dimension(mm) 140*115*18
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DWDMOADM
DMPDO1xxOCHOCH

شرحمحصول
 Dense Wavelength Division Multiplexing Optical مالتی پلکســر 
Add/Drop  دانیــال مــوج (OADM DWDM) جهــت کا��ردهــای مرتبــط بــا 
فاصلــه کانالــی ITU طراحــی شــده اســت. ایــن محصــول مبتنــی بــر فنــاو�ی 
 ITU Grid طول موج هــای  در  و  شــده  طراحــی   Thin Film Filter (TFF)
 1565nm 1526 تــاnm 200 ازGHz 100 یــاGHz فاصلــه کانالــی DWDM
ــای  ــن نیازمندی ه ــور تأمی ــوج به منظ ــال م ــرکت دانی ــد. ش ــت می کن فعالی
ــته،  ــوع بس ــی، ن ــوج عملیات ــورت، طول م ــدی پ ــه پ�ک��ن ــوط ب ــف م�� مختل
 DWDM OADM نــوع فیبــر، طــول فیبــ� و کانک�ــو� و�ودی و خ�وجــی، ســ�ی
یــا   LGX جعبه هــای فلــ�ی ،ABS را در جعبه هــای پالســ��کی  سفارشــی 

ــت. ــرده اس ــه ک ــورت رک عرض به ص

ویژ�یهایمحصول
� (IL) اتالف جای گذا�ی پای�ن
ای�والسیون باال �
� (PDL) افت ناشی ا� پال��زاسیون پای�ن
عرضه شده در ۱ الی ۸ کانال با طراحی فشرده �
بازه طول موج عملیاتی وسیع �
قابلیت اطمینان و پایدا�ی باال �
� Telcordia GR-1209-CORE-2001 سازگا� با
� Telcordia GR-1221-CORE-1999 سازگا� با
�  ITU-T G.694.2سازگا� با
سازگا� با RoHS-6 (فاقد سرب) �

مشخصاتمحصول
Parameters DWDMOADM
Part number DMPDO1xxOCHOCH

Part number structure

xx=number of channels in use= 01~09,10,11, …
First CH =2 last characters of first wavelength in use
Second CH =2 last characters of last wavelength in use
Example: DWDM OADM 1*9)CH37~CH45( = DMPDO109O37O45 

Port Configuration 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 6CH 7CH 8CH
Center Wavelength (nm) ITU Grid
Operating Wavelength (nm) 1525 to 1565
Channel Space (nm) 0.8
Passband  0.5dB (nm) ITU±0.11
Add/Drop Channel IL )dB( < 1.2 < 1.6 < 1.8 <2.0 <2.2 < 2.4 < 2.8 < 3.2
Input/Output Channel IL )dB( < 1.0 < 1.6 < 1.8 <2.2 <3.2 < 3.4 < 3.8 < 4.0
Adjacent Channels Isolation (dB) > 30
Non-Adjacent Isolation )dB( > 40
Express Channel Isolation (dB) > 20
Directivity (dB) > 50
Return Loss (dB) > 45
Ripple (dB) <0.4
PDL (dB) < 0.1
PMD (ps) < 0.1
Maximum Optical Power (mw) 300
Operating Temperature (℃) -5 to +75 c
Storage temperature -40 ~ +85 c
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CWDMOADM
DMPCO1xxxxxxxx

شرحمحصول
 Coarse Wavelength Division MultiplexingOptical مالتی پلکســر 
Add/Drop  دانیــال مــوج (OADM CWDM) جهــت کا��ردهــای شــبکه 
CWDM چنــد طول موجــی طراحــی شــده اســت. ایــن محصــول مبتنــی بــر 
 20nm طراحــی شــده و فاصلــه کانالــی Thin Film Filter (TFF) فنــاو�ی
ITU Grid CWDM  در طول موج هــای از 1270nm تــا 1610nm فعالیــت 
می کنــد. شــرکت دانیــال مــوج به منظــور ســ�ی CWDM OADM سفارشــی 
را در جعبه هــای پالســ��کی ABS، جعبه هــای فلــ�ی LGX یــا به صــورت رک، 
ــوج  ــورت، طول م ــدی پ ــه پ�ک��ن ــوط ب ــف م�� ــای مختل ــن نیازمندی ه تأمی
Add/ ،عملیاتــی، نــوع بســته، نــوع فیبــر، طــول فیبــ� و کانک�ــو� و�ودی

ــت. ــرده اس ــه ک ــی، عرض Drop و خ�وج

ویژ�یهایمحصول
� (IL) اتالف جای گذا�ی پای�ن
ای�والسیون باال �
� (PDL) افت ناشی ا� پال��زاسیون پای�ن
عرضه شده در ۱ الی ۸ کانال با طراحی فشرده �
بازه طول موج عملیاتی وسیع �
قابلیت اطمینان و پایدا�ی باال �
� Telcordia GR-1209-CORE-2001 سازگا� با
� Telcordia GR-1221-CORE-1999 سازگا� با
� ITU-T G.694.2 سازگا� با
سازگا� با RoHS-6 (فاقد سرب) �

Partnumberstructure
Number of wavelength and wave-
length in use Part number Number of wavelength and wave-

length in use Part number

CWDM OADM 1*4 )1270-1330( DMPCO104270330 CWDM OADM 1*3 )1270-1310( DMPCO103270310
CWDM OADM 1*4 (1350-1410) DMPCO104350410  CWDM OADM 1*2 )1270-1490( DMPCO102270490
CWDM OADM 1*4 )1510-1570( DMPCO104510570 CWDM OADM 1*2 (1310-1450) DMPCO102310450
CWDM OADM 1*4 (1430-1490) DMPCO104430490 CWDM OADM 1*2 )1310-1370( DMPCO102310370
CWDM OADM 1*4 )1470-1530( DMPCO104470530 CWDM OADM 1*2 (1310-1290) DMPCO102310290
CWDM OADM 1*5 )1270-1350( DMPCO105270350 CWDM OADM 1*2 (1310-1350) DMPCO102310350
CWDM OADM 1*5 )1370-1450( DMPCO105370450 CWDM OADM 1*2 )1550-1570( DMPCO102550570
CWDM OADM 1*5 )1470-1550( DMPCO105470550 CWDM OADM 1*2 )1470-1490( DMPCO102470490
CWDM OADM 1*8 )1470-1610( DMPCO108470610 CWDM OADM 1*10 )1270-1450( DMPCO110270450
CWDM OADM 1*8 )1270-1410( DMPCO108270410 CWDM OADM 1*10 )1430-1610( DMPCO110430610
CWDM OADM 1*3 (1550-1590) DMPCO103550590 CWDM OADM 1*12 )1270-1490( DMPCO112270490
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مشخصاتمحصول
Parameter Channeloption
Part number DMPCO108270410
Port Configuration 1CH 2CH 3CH 4CH 5CH 6CH 7CH 8CH
Center Wavelength (nm) 1270 to 1610
Operating Wavelength (nm) 1260 to 1620
Channel Space (nm) 20
Pass Band (nm) ITU±6.5
Add/Drop Channel IL )dB( < 1.2 < 1.6 <1.8 <2.0 <2.2 <2.4 <2.8 <3.2

Input/Output Channel IL )dB( < 1.0 < 1.6 <1.8 <2.2 <3.2 <3.4 <3.8 <4.0

Adjacent Channels Isolation (dB) ≥ 30
Non-Adjacent Isolation )dB( ≥ 40
Directivity (dB) > 50
Return Loss (dB) > 45
Ripple (dB) < 0.5
PDL (dB) < 0.2
PMD (ps) < 0.1
Maximum Optical Power (mw) 300
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BiDiMUX&DEMUXCWDM
۹۶کانال

DMCWBD9270590

شرحمحصول
 Bidi Coarse Wavelength Division مالتی پلکســ� و دی مالتی پلکســر 
چنــد   CWDM شــبکه  کا��ردهــای  جهــت   ((CWDM Mux DeMux
فنــاو�ی  بــر  مبتنــی  محصــول  ایــن  اســت.  شــده  طراحــی  طول موجــی 
 ITU Grid طول موج هــای  در  و  شــده  طراحــی   Thin Film Filter (TFF)
CWDM فاصلــه کانالــی 40nm از 1270nm تــا 1610nm فعالیــت می کنــد. 
ــی را  ــ�ی CWDM Mux DeMux سفارش ــور س ــوج به منظ ــال م ــرکت دانی ش
در جعبه هــای پالســ��کی ABS، جعبه هــای فلــ�ی LGX یــا به صــورت رک 
تأمیــن نیازمندی هــای مختلــف م��ــوط بــه پ�ک��نــدی پــورت (۲ تــا ۹ کانال)، 
طول مــوج عملیاتــی، نــوع بســته، نــوع فیبر، طــول فیبــ� و کانک�ــو� و�ودی و 

ــت. ــرده اس ــه ک ــی عرض خ�وج

ویژ�یهایمحصول
� (IL) اتالف جای گذا�ی پای�ن
ای�والسیون باال �
� (PDL) افت ناشی ا� پال��زاسیون پای�ن
عرضه شده در ۲ الی ۹ کانال با طراحی فشرده �
یکنواختی کانال به کانال مطلوب �
بازه طول موج عملیاتی وسیع �
قابلیت اطمینان و پایدا�ی باال �
� Telcordia GR-1209-CORE-2001 سازگا� با
� Telcordia GR-1221-CORE-1999 سازگا� با
� ITU-T G.694.2 سازگا� با
سازگا� با RoHS-6 (فاقد سرب) �

مشخصاتمحصول
Parameters ChannelOptions
Part number DMCWBD9270590
Port Configuration 1x2 1x4 1x8         1x9
Center Wavelength (nm) 1270 to 1610
Operating Wavelength (nm) 1260 to 1620
Channel Space (nm) 40
Channel Passband 0.5dB (nm) ITU±6.5
Channels IL (dB) < 1.2 < 1.8 < 3.0 < 3.4
Link IL )Mux + Demux( )dB( < 2.1 < 2.7 < 3.9 < 4.6
Adjacent Channels Isolation (dB) > 30
Non-Adjacent Isolation )dB( > 45
Directivity (dB) > 50
Return Loss (dB) > 45
Ripple (dB) < 0.5
PDL (dB) < 0.2
PMD (ps) < 0.1
Maximum optical power(mw) 300
Operating temperature -5 ~ +75 c
Storage temperature -40 ~ +85 c
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TapMonitoring
DMPTx00xxxxxxx

شرحمحصول
TAP Test Access Point دســتگاهی شــبه ســه طرفه اســت! ایــن دســتگاه بــه شــبکه متصــل می شــود و داده هــای در حــال مبادلــه را بــه تحلیلگــر ترافیــک 

شــبکه ارســال می کنــد. هم زمــان، سیســتم TAP داده هــای و�ودی و خ�وجــی را بــا کانــال اختصاصــی ارســال می کنــد.

تضمین د��افت داده ها با مانیتو��نگ آنی سیستم و در عین حال، هدایت مجدد تمام ترافیک نو�ی به مانیتو��نگ صورت می گیرد.

TAP هــای مانیتو��نــگ پســیو مجموعــه فیبرهــای نــو�ی هســ��د کــه بــا انشــعاب از ســیگنال های نــو�ی اصلــی و د��افــت حداقــل تــوان نــو�ی، قابلیتــی 
منحص��ه فــرد دارنــد. TAPهــای منشعب شــده بــدون نیــا� بــه منبــع تغذیــه به خوبــی کار می کننــد. همچنیــن، بــرای فیبرهــای نــو�ی چندحالتــه (mm) و 

تک حالتــه (SM) اتصــاالت 1GB، 40GB و 100GB اپراتورهــای شــبکه، مانیتو��نــگ کامــل دوطرفــه دارنــد.

 ،(Monitoring) از مزایــای ایــن سیســتم در صــورت ترکیــب بــا ترافیــک تو��ــع مانیتو��نــگ، می تــوان بــه ترا�ــم پــورت ��ــاد، افزایــش پایش پذیــ�ی شــبکه
کاهــش زمــان پاســخگویی بــه حــوادث امنیتــی و تــا ۸۰ درصــد صرفه جویــی ه��نــه ای از جملــه ه��نــه هــای عملیاتــی دائمــی وقتــی بــا ترافیک تو��ــع نظارت 

ترکیــب شــود.

این سیستم ترکیبی از نس�ت های خ�وجی مانیتو��نگ را شامل می شود.

ساختمان بسیار قابل اعتماد این دستگاه تداوم ارتباط حدا���ی را تضمین می کند.

مزایا
امکان حذف بسته ها را ا� ب�ن می برد. �
دستگاه مانیتو��نگ همه بسته ها ازجمله بسته های دارای خطاهای فی��کی را د��افت می کند. �
امکان نظارت برشبکه های دوطرفه کامل وجود دارد. �
برای انواع شبکه های نو�ی دارای ضرایب مختلف قابل پ�اده سا�ی و تولید است. �
ساختا� و دیواره آتشی برای جلوگی�ی از حمالت سایب�ی ایجاد می کند. �

معایب
دستگاه مانیتو��نگ ممکن است رابط ضبط دوطرفه نیاز داشته باشد. �
مانیتو��نگ ترافیک داخل سوئیچ ممکن نیست. �
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ساختارشناسهقطعه
Tapsingle-modetype Partnumber
TAP SINGLE MODE 50-50 DMPTS00005050
TAP SINGLE MODE 10-90 DMPTS00001090
TAP SINGLE MODE 20-80 DMPTS00002080
TAP SINGLE MODE 30-70 DMPTS00003070
TAP SINGLE MODE 40-60 DMPTS00004060
TAP SINGLE MODE 25-25-50 DMPTS00252550
TAP SINGLE MODE 20-20-60 DMPTS00202060
Tapmulti-modetype Partnumber
TAP MULTI MODE 50-50 DMPTM00005050
TAP MULTI MODE 10-90 DMPTM00001090
TAP MULTI MODE 20-80 DMPTM00002080
TAP MULTI MODE 30-70 DMPTM00003070
TAP MULTI MODE 40-60 DMPTM00004060
TAP MULTI MODE 25-25-50 DMPTM00252550
TAP MULTI MODE 20-20-60 DMPTM00202060

مشخصاتمحصول
Mechanical
Total Weight: 5 lb. / 2.300 kg.

Dimension 17.3” )w( x 12.5” )d( x 1.75” )h( / )440mm x 300 mm x 45mm( 1RU High, Fits standard 19” Rack, 21” 
Deep

Fiber Network Ports: X3 ~ x18

Fiber Monitor Ports: X6

Split Ratio: 90:10 80:20 70:30 60:40

Wavelength

Insertion Loss 
(dB) Net Mon Net Mon Net Mon Net Mon

850nm < 1.3 < 10.8 < 1.9 < 8.0 < 2.0 < 6.0 < 3.3 < 4.2

1310/1550nm SM < 0.6 < 10.5 < 1.0 < 7.3 < 1.7 < 5.5 < 2.5 < 4.1

Performance
Full line rate: 2 - 960 Gbps

Environmental
Operating Temperature 0 ~ +55 c

Storage temperature -20 ~ 100 c

Humidity: 5% – 95%, non-condensing

Data
Rates: All speeds up to 40 Gbps

Types: All Optical*

PropagationDelay
Network to Network < 3.2ns

Network to Monitor < 3.2ns

TAPInterface
Speed Duplex Full duplex 100Gb, 40Gb, 10Gb, 1Gb, fiber links

Fiber Types SM )9/125 micron( for 1310nm or 1550nm wavelength
MM )62.5/125micron( for 850nm wavelength

Connector Types LC for all network and monitor ports
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DCM)ماژولجبرانپاشیدگی(
DMPDCMxxxKM0LC

شرحمحصول
ــم و  ــد C-band فراه ــای بان ــد DCM (G.652) را د� پهن ــوج می توان ــال م ــاو�ی دانی ــرکت فن ــتاندارد ش ــی اس ــو�ی تک حالت ــر ن ــیدگی فیب ــ�ب پاش ــران ش جب
پاشــیدگی باقیمانــده را بهینــه کنــد. در جبــران پاشــیدگی طول مــوج 1545nm، پاشــیدگی می توانــد بــه2070ps/nm-  برســد. DCMهــا جبــران پاشــیدگی 

��ــاد و اتــالف جای گــذا�ی کمــی دارنــد. آن هــا در  C-Band کامــل و افزایــش فاصلــه ممکــن تــا ۱۲۰ کیلومتــر، جبــران پاشــیدگی منفــی دارنــد.

جبران پاشیدگی سیستم DWDM و پاشیدگی مانده پهن باند کم

G.652 C-band جبران ش�ب پاشیدگی ۱۰۰ درصد (میزان استاندارد) فیبر

اتالف جای گذا�ی کم

پاشیدگی پال��زاسیونی پای�ن

شاخص های عملکردی مبتنی بر

Telcordia GR-2854-CORE استاندارد

Telcordia GR-1221-CORE استاندارد

جبران پاشیدگی و جبران ش�ب پاشیدگی

جبرانپاشیدگیحاصلدرطولموجیخاصبایددررابطهزیرصدقکند:

DTF × LTF + DDCF × LDCF = 0

DTF: پاشیدگی فیبر ان�قال 

LTF: طول فیبر ان�قال

DDCF: پاشیدگی جبران پاشیدگی فیبر نو�ی

LDCF: جبران پاشیدگی طول فیبر

جبرانش�بپاشیدگیباندبایددررابطهزیرصدقکند:

STF × LTF + SDCF × LDCF = 0

STF: پاشیدگی فیبر ان�قال

SDCF: پاشیدگی جبران پاشیدگی فیبر نو�ی

طبقرابطههایفوقجبرانپاشیدگیوجبرانش�بپاشیدگیبهدستآمدهبایددررابطهزیرصدقکند:

RDSDCF = SDCF / DDCF = STF / DTF

بــا فــرض پاشــیدگی فیبــر تک حالتــی اســتاندارد در طول مــوج 1545nm برابــ� بــا 16.7ps/nm/km، شــ�ب پاشــیدگی 0.060ps/nm2/km و RDS در 
 .0.0036nm حــدود
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مشخصاتمحصول
Parameters MIN MAX
Brillouin scattering threshold (dBm) 6 –
Non-linear coefficient )n2/Aeff( )W-1( – 1.4*10-9
Effective area (Aeff)1550nm (um2) 20 –
Maximum input power (dBm) -- 23
Operating temperature range -5℃ 70℃

Storage temperature range -40℃ 85℃

Relative humidity <85%
Environmental / reliability testing Comply with Telcordia GR-2854 and GR-1221 standard
Size 482.6)W(x350)D(x43.6)H()mm(

ساختارشناسهقطعه
DCMmodel Partnumber
DCM 10KM DMPDCM010KM0LC
DCM 20KM DMPDCM020KM0LC
DCM 40KM DMPDCM040KM0LC
DCM 60KM DMPDCM060KM0LC
DCM 80KM DMPDCM080KM0LC
DCM 100KM DMPDCM100KM0LC
DCM 120KM DMPDCM120KM0LC
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DWDMMUX&DMUX
۹۶کانال

DMPDWx96013060

شرحمحصول
 300G OTWDMهــای  همــراه  بــه  کانــال   DWDM MUX & DEMUX ۹۶
یــا 1200G بــرای ان�قــال داده هــای بــا ظرفیــت بــاال بــه کار می �ونــد. ایــن 

سیســتم بــرای ان�قــال از کانال هــای C13 تــا H60 اســتفاده می کنــد.

مشخصاتپسیو
اتالف اضافی (IL) حداقلی   �
بدون نشتی در کانال های مجاور �
� ITU-TG.694. 1 قابلیــت اطمینــان و پایدا�ی باال مطابــق اســتاندارد
و  � الک��ونیکــی  محصــوالت  در  خطرنــا�  مــواد  از  اســتفاده  عــدم 

ROSH-6 اســتاندارد  مطابــق  مکانیکــی 

مشخصاتمحصول
PerformanceData TechnicalIndexes
Mux Part Number DMPDWM96013060
Demux part number DMPDWD96013060
Channel Spacing 50GHz 100GHz
Channel Type Flat top Gauss Flat top Gauss
Channel Number 96 80 48 40
Wavelength Accuracy (nm)L ±0.5
-1dB Bandwidth (nm)L >0.34  >0.24 >0.38 >0.2
-3dB Bandwidth (nm)L >0.51 >0.3 >0.58 >0.4
Channel Insertion Loss (dB)L <7.0 <6.0 <5.5 <3.5
Adjacent Channel Isolation (dB)L >26 >23 >26
Non-adjacent Channel Isolation )dB(L <30
Total Isolation (dB)L <20 <21
Flatness (dB)L <1.5
Return Loss (dB)L >40
Directivity (dB)L >50
Polarization-Dependent Loss (dB)L <0.5
Polarization Mode Dispersion (PS)L <0.5
Operating Temperature °C -10 ~+70
Storage Temperature °C -40 ~ +85
Package Type Passives in ABS box, 2U standard 19-inch rack
Dimension 220mm )height( x 27mm )width( x 105mm )Length(l
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TechsisSE-4048-PoE
XXXXXXXXXXXXXX

شرحمحصول
PoE-۴۰۴۸-SE ســوئیچ های الیــه ۳ مدی��تــی هســ��د کــه بــرای ســازمان های کوچــک و متوســط (SMEs)، ســازمان های بــ�رگ و ارائه دهنــدگان ســ�ویس 
این�رنــت (ISPs) طراحــی شــده اســت. ایــن ســوئیچ ها دارای کارایــی بــاال، انعطاف پذیــ�ی، تحمــل خطــا و توانایی هــای نرم افــزا�ی پ�ش رفتــه بــرای حدا��ــر 
ــت  ــت و کیفی ــوده و امن� ــی ب ــای ۱۰ گیگ ــت و SFP+ه ــورت RJ۴۵ اترن ــامل ۴۸ پ ــوئیچ  ۴TF-۴۸GP-S۵۷۰۰ ش ــات س ــ��د. امکان ــا�ی هس ــردن ا�زش تج ک
ســ�ویس پ�ش رفتــه را فراهــم می کنــد. هم چنیــن می توانــد بــه عنــوان ســوئیچ هســته، تو��ع شــده یــا الیــه ی دسترســی مــورد اســتفاده قــرا� بگیــرد. ترا�ــم 
پــورت بــاال، اســتک ســوئیچ و قابلیــت مدی��ــت ایــن ســوئیچ را بــه عنــوان یــک گ��نــه ی ایــده آل بــرای برنامه هــای کا��ــردی متنــوع در شــبکه های تجــا�ی 

تبدیــل می کنــد. ایــن ســوئیچ هــا بســته بــه نیــاز مشــت�ی دارای تــوان ۳۰۰ یــا ۶۰۰ وات هســ��د.

مشخصاتفنی
Ports

    48 10/100/1000Mbps RJ45 ports
    4 10G SFP+ fiber ports
    1 RJ45 Console port, 1 Mini-USB Console port

Performance:
    Backplane bandwidth: 176 Gbps
    Packet forwarding rate: 136 Mpps
    L3/Routing:
    Static routing, OSPF v1/v2, RIP v1/v2
     IPv4, IPv6 Address Configuration

IPv6
     IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet,
    IPv6 SSH, IPv6 SSL

Multicast
     IGMP v1/v2 Snooping, Fast Leave Mechanism
     Multicast VLAN, Multicast Filtering, Packet Statistics
     and Unknown Multicast Discards

aggregation
    Static Aggregation, Dynamic Aggregation
    IP, MAC, Hybrid Load Balancing Mode

AccessControl)ACL(
     L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) packet filtering
    Port Mirroring, Port Redirection, Flow Rate Limiting

DHCP
     DHCP server, Rarely, Snooping

VLAN
     802.1Q VLAN, MAC VLAN, IP VLAN, Voice VLAN

QoS
     Port Priority, 802.1P Priority, DSCP Priority
     SP, WRR, W FQ Priority Scheduling Algorithm

PoE
    48 10/100Mbps RJ45 port support PoE+ power 
    Total max power 300W or 600W
    Single max power 46W

اطالعاتسفارش
PowercordAirflowCPUChipsetPSUPartNumber
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-P300-O-AC-FB-EU
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-P600-O-AC-FB-EU
-Panel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-P300-O-DC-FB-XX
-Panel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-P600-O-DC-FB-XX
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2 AC-DC PSUsSE-4048-P300-O-AD-FB-EU
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2 AC-DC PSUsSE-4048-P600-O-AD-FB-EU
EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-P300-O-AC-BF-EU
EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-P600-O-AC-BF-EU
-Power to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-P300-O-DC-BF-XX
-Power to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-P600-O-DC-BF-XX
EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2AC-DC PSUsSE-4048-P300-O-AD-BF-EU
EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2AC-DC PSUsSE-4048-P600-O-AD-BF-EU
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TechsisSe-4024
XXXXXXXXXXXXXX

شرحمحصول
ســوئیچ SE-۴۰۲۴ ، جدیدت��ــن مــدل از تجهیــزات تولیــد شــده توســط Techsis، یــک ســوئیچ اقتصــادی Lite L۳ بــا ظرفیــت ۱۲۸Gbps اســت  کــه جهــت 
 Uplink ۱ و ۴ پــورتGbps با ســرعت Downlink اســتفاده در مرا�ــز داده و شــبکه هــای ســازمانی طراحــی و تولید شــده اســت. ایــن ســوئیچ دارای ۲۴ پــورت
Combo بــا ســرعت ۱۰Gbps/۱ اســت.  ایــن دســتگاه انــواع پ�وتکلهــای الیــه ۳ ماننــد OSPF و RIP ،Multicast، QoS،IPv۶  و پ�وتکلهــای الیــه ۲ از جملــه 
ــع  ــی در منب ــرده و دارای اف�ونگ ــتفاده ک ــ�ودکام اس ــرکت ب ــت¬های ش ــن دســتگاه از چی�س ــد. ای ــی کن ــ��بانی م ۸۰۲٫۱Q VLAN و Link Aggregation پش

تغذیــه استســوئیچ Se-۴۰۲۴ دارای تای�دیــه از ســازمان تنظیــم مقــ�رات مــی باشــد.

مشخصاتفنی
Ports

    24 10/100/1000Mbps RJ45 ports, 4 1000Mbps port )Com-
bo)
    4 10G SFP+ fiber ports
    1 RJ45 Console port
    1 1000Mbps RJ45 management port
    1 USB 2.0, 1 Mini-USB Console port

Performance
    Backplane bandwidth: 128 Gbps
    Packet forwarding rate: 95.2 Mpps

Spanningtree
     STP, RSTP and MSTP protocols

L3/Routing
    OSPF v1/v2, RIP v1/v2, Static routing, 
    IPv4, IPv6 Address Configuration 

IPv6
     IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet
     IPv6 SSH, IPv6 SSL

QoS
     Port Priority, 802.1P Priority, DSCP Priority
     SP, WRR, W FQ Priority Scheduling Algorithm

Multicast
    IGMP v1/v2 Snooping, Fast Leave Mechanism 
    Multicast Filtering, Multicast VLAN, Packet Statistics
    and Unknown Multicast Discards

LinkAggregation
     Static Aggregation, Dynamic Aggregation
    IP, MAC, Hybrid Load Balancing Mode
    Access Control (ACL)
    L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) Packet Filtering
    Port Mirroring, Port Redirection, Flow Rate Limiting, QoS 

Re-Marking
DHCP

    DHCP server, Relay, Snooping 
VLAN

    802.1Q VLAN, MAC VLAN, IP VLAN, Voice VLAN

اطالعاتسفارش
 

PowerCordAirFlowCPUChipsetPSUPartNumber
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4024-O-AC-FB-EU

-Panel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4024-O-DC-FB-XX

EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2 AC-DC PSUsSE-4024-O-AD-FB-EU

EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4024-O-AC-BF-EU

-Power to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4024-O-DC-BF-XX

EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2AC-DC PSUsSE-4024-O-AD-BF-EU
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TechsisSe-4048
XXXXXXXXXXXXXX

شرحمحصول
Se-۴۰۴۸  یــک ســوئیچ اقتصــادی Lite L۳ بــا ظرفیــت ۱۷۶Gbps اســت  کــه جهــت اســتفاده در مرا�ــز داده و شــبکه هــای ســازمانی طراحــی و تولیــد شــده 
اســت. ایــن ســوئیچ دارای ۴۸ پــورت Downlink بــا ســرعت ۱Gbps و ۴ پــورت Uplink SFP+ بــا ســرعت ۱۰Gbps/۱ اســت.  ایــن دســتگاه انــواع پ�وتکلهــای 
الیــه ۳ ماننــد OSPF و RIP ،Multicast، QoS،IPv۶  و پ�وتکلهــای الیــه ۲ از جملــه ۸۰۲٫۱Q VLAN و Link Aggregation پشــ��بانی مــی کنــد. ایــن دســتگاه 

از چی�ســت¬های شــرکت بــ�ودکام اســتفاده کــرده و دارای اف�ونگــی در منبــع تغذیــه اســت.

مشخصاتفنی
Ports

    48 10/100/1000Mbps RJ45 ports
    4 10G SFP+ fiber ports
    1 RJ45 Console port, 1 Mini-USB Console port

Performance
    Backplane bandwidth: 176 Gbps
    Packet forwarding rate: 136 Mpps

Spanningtree
    Supports STP, RSTP and MSTP protocols

L3/Routing:
    Static routing, OSPF v1/v2 ,RIP v1/v2
     IPv4, IPv6 Address Configuration

IPv6
     IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet,
    IPv6 SSH, IPv6 SSL

Multicast
     IGMP v1/v2 Snooping, Fast Leave Mechanism
    Multicast VLAN, Multicast Filtering, Packet Statistics, and 

Unknown Multicast Discards
Linkaggregation

    Static Aggregation, Dynamic Aggregation
    IP, MAC, Hybrid Load Balancing Mode

AccessControl)ACL(
     L2 (Layer 2) ~ L4 (Layer 4) packet filtering
    Port Mirroring, Port Redirection, Flow Rate Limiting, QoS 

Re-Marking
DHCP

     DHCP server, Rarely, Snooping
VLAN

     802.1Q VLAN, MAC VLAN, IP VLAN, Voice VLAN
QoS

     Port Priority, 802.1P Priority, DSCP Priority
     SP, WRR, W FQ Priority Scheduling Algorithm

اطالعاتسفارش
PowercordAirflowCPUChipsetPSUPartNumber
EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-O-AC-FB-EU

-Panel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-O-DC-FB-XX

EuropePanel to PowerArm Cortex A9Broadcom Hurricane2 AC-DC PSUsSE-4048-O-AD-FB-EU

EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual AC PSUsSE-4048-O-AC-BF-EU

-Power to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2Dual DC PSUsSE-4048-O-DC-BF-XX

EuropePower to PanelArm Cortex A9Broadcom Hurricane2AC-DC PSUsSE-4048-O-AD-BF-EU
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TechsisSSRSeries
XXXXXXXXXXXXXX

شرحمحصول
ــردازش  ــای پ ــن �وش ه ــ�ی از جدیدت�� ــا�ی x۸۶  و بهره  گی ــتفاده از معم ــا اس ــه ب ــ��د ک ــزا�ی هس ــرم اف ــی��اب های ن ــواده ای از مس ــای  Techsis خان �وتره
بــردا�ی بســته های شــبکه، در شــرکت دانش بنیــان داده گســتر تدب�ــر طراحــی و توســعه داده شــده اســت. در معمــا�ی مســی��اب های نــرم افــزا�ی ایــن 

قابلیــت وجــود دارد تــا بــا افزایــش و کاهــش منابــع ســخت افزا�ی میــزان ظرفیــت گذردهــی تجهیــز مطابــق بــا نیــاز افزایــش یــا کاهــش یابــد.

ــرفته  ــ�ویس های پ�ش ــز س ــی��ابی و نی ــای مس ــواع پ�وتکل ه ــای ۱۰Gbps ،۱Gbps و ان ــا ۲۶۰Gbps ا� پورته ــای ۱۲۰Gbps ت ــا ظرفیت¬ه ــزات ب ــن  رده تجهی ای
مبتنــی بــر MPLS  پشــ��بانی کــرده و بــا اســتفاده از خــط فرمــان مشــابه سیســکو، اســتفاده و کا��ــرد ســاده ای دارد. ایــن تجهیــزات آزمون هــای متعــددی 
ــواع  ــه ان ــال ب ــی اتص ــته و توانای ــر گذاش ــت س ــکو پش ــرکت سیس ــزات ش ــا تجهی ــای Functionality، Performance و Inter-Operability ب را د� بخش ه

تجهیــزات اســتاندارد دیگــر ســازندگان را دارا اســت.

مشخصاتفنی
HardwareSpecification

     8 Slots )each 8 x 1Gbps SFP / 4 x 10Gbps SFP+(
    120 to 260 Gbps Throughput 
    2U Rack-mount
    1 x RJ45 type console port
    2 x Management LAN port
    Power-Supply Redundancy
    MDIX (Automatic Media-Dependent Interface Crossover)
    0 to +40 degree of Celsius

RoutingProtocols
    IGP )IS-IS, OSPF v3, OSPF v2, RIP v1, RIP v2, RIP ng(
    BGP, MP-BGP, IPv6
    MPLS
    VPLS )Q-in-Q Supported(, 
    MPLS Based VPN )L2 and L3(, 
    QoS )BFD, Rate Limit, WRED(

ManagementFeatures
    Backup, Restore, Role Back
    NTP 
    NetFlow
    SNMP v1/v2/v3
    Telnet
    SSH
    Console, Terminal, CLI and Web Interface
    SPAN and Syslog 

SecurityFeatures
    Multiple privilege modes 
    AAA Support (RADIUS) 
    Multiple access list
    Port Security
    Password-protected command line 

اطالعاتسفارش
PowercordAirflowCPUThroughputPSUPartNumber
EuropePanel to PowerIntel XEON GOLD120 GbpsDual AC PSUsSSR-12k-O-AC-FB-EU
EuropePanel to PowerIntel XEON GOLD160 GbpsDual AC PSUsSSR-16k-O-AC-FB-EU
EuropePanel to PowerIntel XEON GOLD220 GbpsDual AC PSUsSSR-22k-O-AC-FB-EU
EuropePanel to PowerIntel XEON GOLD260 GbpsDual AC PSUsSSR-26k-O-AC-FB-EU
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شــرکت الکترواپتیــک پرتــو ســام بــا هــدف ســاخت و بهره بــرداری از 
ــر فنــاوری لیــزر در حوزه هــای صنعــت و پزشــکی،  تجهیــزات مبتنــی ب
به عنــوان زیــر مجموعــه شــرکت دانــش بنیــان دانیــال مــوج و بــا تکیــه 
بــر دانــش و فنــاوری توســعه یافتــه در مرکــز ملــی  علــوم  و  فنــون لیــزر 
ایــران و همچنیــن بــا بــه  کارگیــری نیروهــای متخصــص در زمینــه لیــزر و 

کاربردهــای آن در ســال 1400 تاســیس گردیــد.
اگــر چــه شــرکت پرتو ســام یــک شــرکت نوپــا بــه حســاب می آیــد، 
امــا حضــور متخصصیــن کلیــدی فعــال در زمینــه ی توســعه ی فنــاوری 
لیــزر کشــور بــا ســابقه علمــی و اجرایــی بــاال ازجملــه جنــاب آقــای دکتــر 
جمشــید صبــاغ زاده )بنیانگــذار مرکــز ملــی علــوم و فنــون لیــزر ایــران(، 
می توانــد شــرکت را در تصمیم گیــری و پیشــبرد اهــداف بلنــد مدتــی 
همچــون بومی ســازی و توســعه فنــاوری لیــزر در ایــران و خاورمیانــه 

ــد. ــاری نمای ی
ایده هــای نویــن، خاقانــه و توســعه یافتــه در مرکــز ملــی علــوم و فنــون 
نیــاز بخش هــای مختلــف  ایــران، نقــش موثــری در برطرف ســازی  لیــزر 
تحقیقــات، صنعــت و پزشــکی کشــور داشــته اســت، بــه نحــوی کــه نتایــج 
بــا اســتانداردها و  اولیــه در مرکــز منطبــق  ایــن تحقیقــات و تولیــدات 
کیفیــت جهانــی در زمینــه تولیــد تجهیــزات لیــزری می باشــد. علــی رغــم 
اینکــه تاکنــون پژوهش هــای انجــام  شــده در راســتای رفــع نیازهــای کشــور 
بــوده اســت، امــا تجاری ســازی ایــن پژوهش هــا همــواره بــا چالش هــای 
متعــددی روبــه رو گردیــده، کــه بــا تأســیس شــرکت پرتو ســام بــه عنــوان یــک 

ــد. ــق می یاب ــز تحق ــر نی ــن ام ــور ای ــعه مح ــی و توس ــادی، ایران ــد اقتص برن
ــال در  ــور )فع ــف کش ــع مختل ــا صنای ــد ت ــاش می نمای ــواره ت ــام هم پرتو س
ــده، و  ــنا ش ــزر آش ــاوری لی ــای فن ــا مزای ــی و... ( ب ــدی، خدمات ــای تولی زمینه ه
بــا هــدف توانمند ســازی صنایــع در اســتفاده از فنــاوری لیــزر جهــت افزایــش 
کیفیت محصوالت و راندمان کاری، کشــور را به ســمت اســتقال بیشــتر برای 
تأمیــن نیازهــای خــود هدایــت نمایــد. پرتــو ســام همچنیــن آمادگــی جــذب و 
ســرمایه گذاری بــر روی ایده هــای فناورانــه جهــت تأمیــن نیازهــای آینــده بــازار 
را دارد؛ در همیــن راســتا بــا آغوشــی بــاز پذیــرای نخبــگان و صنعتگــران کشــور در 

ایــن مجموعــه هســتیم. 
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هم اکنــون فنــاوری لیــزر در ســطح بین المللــی جــزو فناوری هــای پیشــرفته 
هــر  اســت.  کننــده  خیــره  آن  روز افــزون  توســعه  رونــد  و  می شــود  محســوب 
چنــد صنعــت لیــزر از نظــر ســطح فنــاوری در کنــار فناوری هــای مطــرح دیگــر 
نانــو  بنیــادی،  ســلول های  فضــا،  هــوا  نظیــر  بین المللــی  و  ملــی  ســطح  در 
و فنــاوری هســته ای قــرار می گیــرد امــا از نــگاه جهانــی بــه علــت گســتردگی 
دامنــه کاربردهــای آن در عرصه هــا و علــوم مختلــف از ســطح اهمیــت باالتــری 

برخــوردار اســت.
شــرکت پرتو ســام بــا تکیــه بــر دانــش متخصصیــن کارآمــدی همچــون آقــای 
دکتــر ترکمنــی کــه ســابقه طراحــی و ســاخت لیزر هــای گازی و حالــت جامــد، 
راه انــدازی آزمایشــگاه فــرآوری مــواد بــا لیــزر، ســاخت زیــر ســامانه های مــورد 
ــب  ــایخی )نای ــر مش ــای دکت ــن آق ــزری و همچنی ــانی لی ــه نش ــتفاده در الی اس
رئیــس ســابق انجمــن ملــی خــاء( کــه تجربــه ســاخت انــواع دســتگاه های 
ــور  ــه منظ ــی ب ــای بزرگ ــد گام ه ــکی را دارد، می توان ــای پزش ــی و لیزر ه اپتیک
برطــرف کــردن نیاز هــای جامعــه در بخــش صنعــت و پزشــکی بــا اســتفاده از 

فنــاوری پیشــرفته لیــزر، بــردارد.

تیمپرتوسام
شــرکت پرتــو ســام، متشــکل از متخصصــان کارآزمــوده بــا ســوابق 
درخشــان در حــوزه لیــزر و مخابــرات نــوری، آمــاده خدمت رســانی و 

می باشــد. لیــزر  فنــاوری  حوزه  هــای  تمامــی  در  دانــش  گســترش 

محمدمهدی صباغ زاده
عضـو هیئـت مدیـره و مدیرعامـل

دکتر صمد صمدیانی
رئیس هیئت مدیره

دکتر جمشید صباغ زاده
عضو هیئت مدیره
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ــزر  ــت لی ــی صنع ــای اصل ــی از ابزاره ــاوری، یک ــم و فن ــد عل ــش و تولی در پژوه
بــوده و انجــام بســیاری از پژوهش هــای حســاس و راهبــردی کــه امــروزه در 
امکان پذیــر  آن  بــدون  می گیــرد  صــورت  جهــان  پژوهشــی  و  علمــی  مراکــز 

نیســت.
تفــاوت ســاختار لیــزر بــا منابــع نــوری معمولــی، توانایــی و کاربردهــای خاص 
لیــزر را موجــب می شــود. از عمــر صنعــت لیــزر بیــش از 50 ســال می گــذرد 
ــیاری  ــه بس ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــدا کرده اس ــان پی ــژه ای در جه ــگاه وی ــرًا جای و اخی
از زمینه هــای اصلــی رشــد و فنــاوری و توســعه صنعتــی وابســته بــه ایــن 
ــی  ــای اصل ــزو ابزار ه ــون ج ــم  اکن ــزر ه ــکی، لی ــه پزش ــت. در زمین ــت اس صنع
قــرار دارد و تشــخیص و درمــان بســیاری از بیماری هــا بــه کمــک لیــزر، بــه 

شــیوه ای ســریع تر انجــام می پذیــرد.
اســت؛  برخــوردار  فراوانــی  اهمیــت  از  نیــز  صنعــت  در  لیــزر  کاربــرد 
به طوری کــه ســاخت بســیاری از قطعــات حســاس و دقیــق در صنایــع بــا 
فنــاوری پیشــرفته کــه بــا روش هــای دیگــر مقــدور نیســت، توســط لیــزر 
ــر اســت. نقــش بنیــادی و کلیــدی لیــزر در تحقیقــات  بــه ســادگی انجام پذی
ــانگر  ــرد، نش ــعت عملک ــن وس ــت و ای ــده گرف ــوان نادی ــت را نمی ت و صنع
ــزاری بــرای  کاربــرد فــراوان لیــزر در صنایــع راهبــردی هــر کشــور اســت و اب
توســعه آن محســوب می شــود. لــذا اســتفاده از فنــاوری لیــزر را می تــوان 

ــت.  ــور دانس ــک کش ــعه ی ــات توس ــزو ضروری ج
بــا توجــه بــه ســابقه مرکــز ملــی لیــزر ایــران در اجرایــی کــردن پروژه هایــی 
 inflator همچــون طراحــی و ســاخت ماشــین مخصــوص جــوش لیــزری
)کیســه هــوای ایمنــی خــودرو( بــرای صنایــع داخلــی، ســاخت، نصــب و 
راه انــدازی ســامانه لیــزر 10 کیلــووات فیبــری بــه همــراه سیســتم هدایــت 
باریکــه، کنتــرل و اتوماســیون در فرآینــد جوشــکاری لیــزری کاف ورق 
فــوالدی بــا ضخامــت 5.2 میلی متــر در خط نــورد ســرد شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان، ســاخت لیزر هــای فیبــر صنعتــی بــرای دانشــگاه های 
شــریف، دانشــگاه کاشــان و مالک اشــتر اصفهــان، فضــای مناســبی 
بــرای انجــام پروژه هــای بــزرگ بــه منظــور توســعه فنــاوری لیــزر در کشــور 
ــی و در  ــوان ایران ــص و ج ــای متخص ــی تیم ه ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ب
نتیجــه عرضــه عمومــی محصــوالت بــا کیفیــت بــاال فراهــم می شــود.
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و  مهندســین  دانــش  بــر  تکیــه  بــا  ســام،  پرتــو   شــرکت 
متخصصیــن خــود توانســته کیفیــت تمامی محصــوالت خود 
را تضمین و پشــتیبانی نماید. پرتو ســام، رضایت همیشــگی 
مشــتریان را اولویــت اصلــی خــود قــرار داده و در ایــن راســتا، 
دائمــا تــاش می نمایــد بــا اخــذ بازخــورد از مشــتریان کیفیــت 

محصــوالت خــود را ارتقــا ببخشــد.
در ایــن شــرکت محصــوالت براســاس نیــاز مشــتری طراحــی و 
ســاخته شــده و ســعی می شــود از مهندســی معکوس کمتری 
اســتفاده نمایــد و اســاس بــر طراحــی بومــی دســتگاه های 
مــورد نیــاز اســت؛ در وهلــه نخســت محصــول بــر اســاس نیــاز 
مشــتری، طراحــی مفهومــی و مهندســی شــده، ســپس وارد 
چرخــه ســاخت و در نهایــت آمــاده ارائــه بــه مشــتری می شــود.

از مهم تریــن شــاخصه های اصلــی پرتو ســام می تــوان بــه یــک 
ــه خدمــات پــس از فــروش کامــل،  ــر و ارائ ســال ضمانــت معتب
بــه صــورت مــداوم و بــدون محدودیــت بــه مشــتریان اشــاره 
نمــود؛ همچنیــن خدمــات پــس از فــروش ایــن مجموعــه بــدون 
وابســتگی بــه خــارج از کشــور، در اســرع وقت و بــا کمتریــن هزینــه 

پــس از دوره ضمانــت انجــام می شــود.
ایــن مــوارد  را می تــوان در  پرتو ســام  طیــف وســیع خدمــات 

تشــریح کــرد:
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندازی  �
آمــوزش جامــع و کامــل نحــوه کار بــا محصــول بــه همــراه  �

توضیــح دربــاره نــکات ایمنــی کار
تعمیــر و نگهــداری تمامــی محصــوالت در صــورت ایجــاد نقــص  �

فنــی، توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام 
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محصــوالت شــرکت در دو حــوزه لیزرهــای صنعتی و پزشــکی 
بــه شــرح زیــر قابــل ارائــه می باشــد: 

لیزرهایصنعتی
دستگاه لیزر جوشکاری �
ماشین روکش سازی لیزری �
دستگاه لیزر سخت کاری �
ماشین تمیزکاری لیزری �
دستگاه لیزر برش کاری  �
  دستگاه عیوب سنجی با استفاده از سایه  نگار لیزری  �
  دستگاه کوبش لیزری  �

لیزرهایپزشکی
دستگاه لیزر رفع موهای زائد  �
�  Q-Swich دستگاه لیزر
� CO2 دستگاه لیزر فرکشنال
دستگاه لیزر اورولوژی هولمیوم  �
دستگاه لیزر تراپی کم توان  �
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لیزرجوشکاری3kwفیبر
PSLIW1080F3KC

شرحمحصول
جوشــکا�ی لیــ��ی کارآمــد ت��ــن و قابــل اعتمــاد ت��ــن �وش بــرای اتصــال 
ســازه و پ�ک��نــدی هایــی اســت کــه بــه گرمــای و�ودی حساســ�ت دارنــد، 
ــاال  ــتحکام ب ــه اس ــ��ابی ب ــا دس ــان ب ــوان همزم ــی ت ــ��ی م ــکا�ی لی ــا جوش ب
ــا  ــا، ب ــتگاه ه ــن دس ــرد. در ای ــظ ک ــ�ی را حف ــزای فل ــی اج ــواص متالو���ک خ
ترکیــب آخ��ــن فنــاو�ی جوشــکا�ی و �وباتیــک، اتصالــی بــا کیفیــت بــاال بــر 
�وی محصــوالت بــ�رگ و پ�چیــده ارائــه مــی شــود. علــی رغــم وجــود �وش 
هــای مختلــف، جوشــکا�ی بــا اســتفاده لیــ�ر مجهــ� بــه فیب� بــه دلیــل چگالی 
تــوان بــاالو پرتومتمرکــز، مناســب ت��ــن �وش بــرای اتصــال مقاطــع ضخیــم 
ــ��ی ۱۰۰۰  ــکا�ی لی ــدرت جوش ــود ق ــی ش ــه م ــت، گفت ــ�ی اس ــای فل ــازه ه س

برابــر جوشــکا�ی بــا �وش هــای قوســی اســت. 

لی�رهــای فیبــ�ی، لی�رهــای حالــت جامــد هســ��د کــه در آنهــا یــک فیبــر نو�ی 
بــا یــک عنصــر خا�ــی کمیــاب ، محیــط لیــ�� را تشــکیل میدهــد. از دیودهــای 
لیــ��ی بــرای تح��ــک محیــط لیــ�ر (پمپــاژ) برای ان�شــار فوتــون در طــول موج 
مخصــوص عنصــر نــادر خا�ــی کــه Ytterbium عمومــٱ بــرای لی�رهــای فیبــر 
بــا قــدرت بــاال اســتفاده مــی شــود و طــول مــوج تق��بــٱ مشــابه بــا لی�رهــای 
Nd:YAG، یعنــی ب�ــن ۱٫۰۶۰ تــا ۱٫۰۸۵ میکــ�ون ســاطع مــی کند،اســتفاده 

میشود. 

مزایایمحصول
دقت و ظرافت باال، با وجود عمق و استحکام مکانیکی مناسب  �
اتصال با مقاومت باال همزمان با سرعت باالی جوشکا�ی �
حداقــل تغی�ــ� رنــگ، ســوختگی و منطقــه متأثــر از حــرارت بــه خاطــر  �

گرمــای و�ودی انــدک جوشــکا�ی لیــ��ی
قابلیت کن��ل و اتوماسیون باالی جوشکا�ی لی��ی  �
حداقل اعوجاج و تنش های گرمایی به علت  و�ود حرارت کم   �
مصرف بهینه ان��ی �
مــدت زمــان کوتــاه ذوب کــه جوشــکا�ی در مجاورت نواحی حســاس  �

را امکانپذیــر می ســازد
کیفیت باالی ساختار جوش �

کاربردهایمحصول
قابلیت جوشکا�ی فلزات با ضخامت های مختلف �
فلزات غیر مشابه را می توان به هم جوش داد �
جوشــکا�ی قطعاتــی کــه بــا �وش هــای دیگــر امــکان جــوش آنهــا  �

وجــود نــدارد
امکان جوشکا�ی قطعاتی با دمای ذوب باال و هدایت حرارتی باال �

کاربرددرصنایع

هواپ�ما وصنایع هوایی  �
قطعات فل�ی سنگین �
قالب های سنگین صنعتی �
خود�وسا�ی  �
صنایع ان��ی و نی�وگاه �

خدماتوپش��بانی
نســ�ت  � شــرکت  ایــن  ســاخت  ماشــین های  و  محصــوالت  کلیــه 

بــه عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی 
می شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت آمادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد.
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام
مشخصاتفنی

Laser type Fiber laser: YFL-3000-MM
Wave length 1080 nm
Power 3 kw
Out fiber type 20mic & 400mic
Laser mode CW
Line width )FWHM( <5 nm 
Cooling water

Number of Axis 6 main axes )include: X, Y, Z, 
A, B, C(

Reach 1150 mm 
Positioning Accuracy  0.1 mm
Repeatability  0.5 mm
Rotational 90/s
Workstation bearing 
Capacity Unlimited for 6axis

Main process system

Main Process: 2.4 MHz
Field bus protocol: ether CAT
I/O: 64 
DA: 2)0-10( V dc
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لیزرجوشکاری10kwفیبر
PSLIW1080F10KC

شرحمحصول
جوشــکا�ی لیــ��ی کارآمــد ت��ــن و قابــل اعتمــاد ت��ــن �وش بــرای اتصــال 
ســازه و پ�ک��نــدی هایــی اســت کــه بــه گرمــای و�ودی حساســ�ت دارنــد، 
ــاال  ــتحکام ب ــه اس ــ��ابی ب ــا دس ــان ب ــوان همزم ــی ت ــ��ی م ــکا�ی لی ــا جوش ب
ــا  ــا، ب ــتگاه ه ــن دس ــرد. در ای ــظ ک ــ�ی را حف ــزای فل ــی اج ــواص متالو���ک خ
ترکیــب آخ��ــن فنــاو�ی جوشــکا�ی و �وباتیــک، اتصالــی بــا کیفیــت بــاال بــر 
�وی محصــوالت بــ�رگ و پ�چیــده ارائــه مــی شــود. علــی رغــم وجــود �وش 
هــای مختلــف، جوشــکا�ی بــا اســتفاده لیــ�ر مجهــ� بــه فیب� بــه دلیــل چگالی 
تــوان بــاالو پرتومتمرکــز، مناســب ت��ــن �وش بــرای اتصــال مقاطــع ضخیــم 
ــ��ی ۱۰۰۰  ــکا�ی لی ــدرت جوش ــود ق ــی ش ــه م ــت، گفت ــ�ی اس ــای فل ــازه ه س

برابــر جوشــکا�ی بــا �وش هــای قوســی اســت. 

لی�رهــای فیبــ�ی، لی�رهــای حالــت جامــد هســ��د کــه در آنهــا یــک فیبــر نو�ی 
بــا یــک عنصــر خا�ــی کمیــاب ، محیــط لیــ�� را تشــکیل میدهــد. از دیودهــای 
لیــ��ی بــرای تح��ــک محیــط لیــ�ر (پمپــاژ) برای ان�شــار فوتــون در طــول موج 
مخصــوص عنصــر نــادر خا�ــی کــه Ytterbium عمومــٱ بــرای لی�رهــای فیبــر 
بــا قــدرت بــاال اســتفاده مــی شــود و طــول مــوج تق��بــٱ مشــابه بــا لی�رهــای 
Nd:YAG، یعنــی ب�ــن ۱٫۰۶۰ تــا ۱٫۰۸۵ میکــ�ون ســاطع مــی کند،اســتفاده 

میشود. 

مزایایمحصول
دقت و ظرافت باال، با وجود عمق و استحکام مکانیکی مناسب  �
اتصال با مقاومت باال همزمان با سرعت باالی جوشکا�ی �
حداقــل تغی�ــ� رنــگ، ســوختگی و منطقــه متأثــر از حــرارت بــه خاطــر  �

گرمــای و�ودی انــدک جوشــکا�ی لیــ��ی
قابلیت کن��ل و اتوماسیون باالی جوشکا�ی لی��ی  �
حداقل اعوجاج و تنش های گرمایی به علت  و�ود حرارت کم   �
مصرف بهینه ان��ی �
مــدت زمــان کوتــاه ذوب کــه جوشــکا�ی در مجاورت نواحی حســاس  �

را امکانپذیــر می ســازد
کیفیت باالی ساختار جوش �

کاربردهایمحصول
قابلیت جوشکا�ی فلزات با ضخامت های مختلف �
فلزات غیر مشابه را می توان به هم جوش داد �
جوشــکا�ی قطعاتــی کــه بــا �وش هــای دیگــر امــکان جــوش آنهــا  �

وجــود نــدارد

امکان جوشکا�ی قطعاتی با دمای ذوب باال و هدایت حرارتی باال �
کاربرددرصنایع

هواپ�ما وصنایع هوایی  �
قطعات فل�ی سنگین �
قالب های سنگین صنعتی �
خود�وسا�ی  �
صنایع ان��ی و نی�وگاه �

خدماتوپش��بانی
نســ�ت  � شــرکت  ایــن  ســاخت  ماشــین های  و  محصــوالت  کلیــه 

بــه عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی 
می شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت آمادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد.
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام
مشخصاتفنی

Laser type Fiber laser: YFL-10000-
MM

Wave length 1080 nm
Power 10 kw
Laser mode CW
Lasers per unit 13 * 1 KW )+2 spare(
Transmission fiber length  30 m 
Main process system 2.4 MHz

Beam guidance Reflective optics with 
cooling capability

Working accuracy ±0.1
Beam transmission optics QD
Cooling water
Power consumption 3 phases
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روکشسازیلیزری
PSLIC1030D1800

شرحمحصول
و  فرســایش  ســای�ش،  چــون  عواملــی  اثــر  در  همیشــه  فلــزات  ســطح 
خوردگــی دســتخوش تخ��ــب مــی شــوند. بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه بــا 
انجــام جوشــکا�ی و پوشــش دهــی لیــ��ی مــی تــوان  ایــن عیــوب را بــر طــرف 
کــرد. د� واقــع �وکــش لیــ��ی یــک تکنیــک بــرای افــ�ودن یــک مــاده بــه ســطح 
ــه  ــت ک ــذاب اس ــه م ــک حوضچ ــ�ی د� ی ــودر فل ــه پ ــامل تغذی ــه ش ــر، ک دیگ

توســط یــک پرتــو لیــ�ر دقیــق متمرکــز تولیــد مــی شــود.

بــا اســتفاده از حــرارت ایجــاد شــده توســط منبــع لیــ�� یــک اتصــال مناســب 
ــاد  ــه ایج ــود ک ــرار میش ــده برق ــق ش ــودر ت��� ــه و پ ــر الی ــن �� ــی ب� متالو��ک

ــازد. ــم میس ــزات را فراه ــطح فل ــش �وی س پوش

ماهیــت بســیار دقیــق پرتــو لیــ�� �وکــش کامــ� مترا�ــم را بــا یــک پ�ونــد 
بــه  متصــل  الیــه  یــک  ن�یجــه  کنــد.  مــی  پذیــر  امــکان  کامــل  متالــو��ی 
متالــو��ی اســت کــه ســخت تــر از آن اســت کــه بــا اســپ�ی حرارتــی بــه دســت 
ــت.  ــا� اس ــر خطرن ــالمتی کمت ــرای س ــ�وم ب ــخت ک ــش س ــ� �وک ــد و از نظ آی
ایجــاد ایــن پ�ونــد مکانیکــی ب�ــن مــواد پایــه و الیــه یکــی از دقیــق ت��ــن 

فرآیندهــای جوشــکا�ی موجــود اســت. 

مزایایمحصول
ان��ی الزم برای فرآیند می تواند به خوبی کن��ل شود. �
مـاده  � نفـوذ  میـزان  مخصوصـا  فرآینـد  پارامترهـای  کن�ـ�ل  قابلیـت 

��رالیـه د�  پوشـش 
بـه علـت حـرارت و�ودی پای�ـن، اعوجـاج در قطعـه (نظیـر شـفت و  �

. نمی شـود  ایجـاد  طویـل)  محورهـای 
عملیـات بـه صـورت غیر تماسـی اسـت در ن�یجـه  قابلیـت پوشـش  �

کا�ی نواحـی غیـر قابـل دسـترس وجـود دارد
نیا� به اعمال نی�وی مکانیکی �وی قطعه نیست.  �
قابلیـت کن�ـ�ل حـرارت و�ودی بـه مـواد پایـه ، در عیـن حفـظ پ�ونـد  �

متالـو��ی 
سـرعت خنک شـدن بسیار سـ��ع با حداقل تأثی� بر خواص مکانیکی  �

مواد پایه
 دوره فرایند �وکش لی��ی کوتاه ، راندمان ان��ی باال �
 کیفیت سطح باال و پ�چ خوردگی کم ، تق��بٱ بدون نیا� به پس پردازش �

کاربردهایمحصول
برای محافظت و ترمیم سطوح اجزای فل�ی  �
 افزایــش مقاومــت د� برابــر ســایش ، مقاومــت د� برابــر خوردگــی یــا  �

عملکــرد ض��ــه ای قطعــات فلــ�ی
کاربرددرصنایع

صنایع فل�ی دوار �
صنایع نفت و گا�و پت�وشیمی �

صنایع تو��ین سا�ی  �
سامانه های حمل و نقل  �
صنایع  ان��ی و نی�وگاهی  �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام

مشخصاتفنی

Laser type Solid state Yb: YAG thin-
Disk laser, fiber coupled

Wave length 1030 nm
Power 1800 w
Laser mode CW
Fiber core 600 micrometers

Number of Axis 5 axes )include: X, Y, Z, A, 
B, C(

Axis pulse Rotary Table 

Stroke X: 1300 mm, Y: 400 mm, Z: 
600 mm, A: °۱۷۹±, B: ±60°

Positioning accuracy 0.05 ±
Repeatability 1 .0 ±
Max sync Speed 10 m/min
Workstation bearing ca-
pacity UP to 400 Kg for 2 axes

Cooling water
سیستمتغذیهپودر

Powder feeder rate 0.5-25 gr/min
Powder size 10-200 micron
Powder tank size 1.5 lit
Cladding head 3 channels 
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لیزرسختکاری
PSLIH808D1600C

شرحمحصول
ســخت شــدن بــا لیــ�� یــک فراینــد عملیــات حرارتــی یــا فرآینــد ســخت شــدن 
ــمت  ــک قس ــطح ی ــردن س ــرم ک ــرای گ ــ�� ب ــو لی ــه در آن ا� پرت ــت ک ــطح اس س
فلــ�ی اســتفاده مــی شــود. ایــن �وش مــد�ن ســخت شــدن، عمدتــا بــرای 
ــد  ــود.این  فراین ــی ش ــتفاده م ــایش اس ــتعد س ــزای مس ــواد و اج ــت م تقوی
منحصــرٱ �وی مــواد آهنــی مناســب بــرای ســخت شــدن، از جملــه فــوالد و 

چــدن بــا محتــوای ک��ــن ب�ــش از ۰٫۲ درصــد اســتفاده مــی شــود.

انــ��ی ا� پرتــو لیــ�ر مســتقیمٱ بــه ســطح اجــزاء اعمــال مــی شــود. الیــه 
ــاه  ــیار کوت ــان بس ــدت زم ــدن (c°۱۰۰۰<) در م ــخت ش ــای س ــا دم ــطحی ت س
ــی  ــرد م ــواد، س ــاال م ــی ب ــانایی حرارت ــل رس ــه دلی ــپس ب ــود، س ــی ش ــرم م گ
شــود. در طــول دوره ســرد شــدن ، فراینــدی بــه نــام "خــود خنــک کننــده" �خ 
مــی دهــد، کــه در آن یــک ســاختار دانــه ��ــز در الیــه نــازک �وی ســطح قطعــه 
شــکل مــی گیــرد. ایــن امــ� باعث افزایــش قابل توجه ســختی قطعــات فل�ی 
مــی شــود. عمــق ســخت شــدن الیــه ب��ونــی معمــو� ۰٫۱ تــا ۱٫۵ میلــی متــر 
اســت، ا�رچــه د� برخــی مــواد ممکــن اســت ۲٫۵ میلــی مت� یا ب�شــت� باشــد.

لی�رهــا در مقایســه بــا ســایر فرآیندهــای ســخت شــدن ســطوح ســخت تــ�ی 
را تــا عمــق کمتــ�ی تولیــد مــی کننــد. ایــن باعــث مــی شــود کــه ســخت شــدن 

لیــ�� بــرای بهبــود عملکــرد اجــزای پ�چیــده و بــا دقــت بــاال ایــده آل باشــد.

مزایایمحصول
مقــدار گرمــای و�ودی نســ��ٱ کــم اســت ، بنابرایــن گرمــا بــه مــواد پایه  �

من�قــل می شــود
حداقل  نیا� به کارهای پاالیشی �
توان باال ، قابلیت تکرا��ذی�ی �
ان��ی دقیق و�ودی با حداقل اثر حرارتی �
بدون اعوجاج حرارتی �
تنش های سختی کمتر �
خطر ترک خوردگی کم است �
دسترسی به سخت ت��ن مکان ها نیز امکان پذیر است �
عدم تضعیف یا آس�ب به مواد �

کاربردهایمحصول
ســختی و مقاومــت د� برابــر ســایش را افزایــش مــی دهــد کــه منجــر  �

بــه کاهــش ســای�دگی مــی شــود
بهبود طول عمر قطعات و کیفیت آنها �

کاربرددرصنایع
خود�وسا�ی  �
صنایع نی�وگاهی �
قالبهای صنعتی سنگین �
قطعات فل�ی سنگین �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام

مشخصاتفنی
Laser type Diode laser 
Wave length 808 nm
Power 1600w
Laser mode CW
Beam shape Rectangular
Beam size 1.5*8 mm2,12*12 mm2, 5*18 mm2

Number of Axis 6 main axes )include: X, Y, Z, A, B, 
C( & 2 accessory axes )tip, tilt(

Reach 1650 mm
Point positioned ±0.05 mm
Rotational ±0.03 mm
Workstation bearing 
capacity

Unlimited for 6 axes Up to 400 kg 
for 2 axes

Main process system

Main process: 2.4 MHz
Field bus protocol: ether CAT
I/O: 64
DA:  2)0-10( V Dc

Option Exhaust Thermo cam
Cooling water
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تمیزکاریلیزری
PSLIC1070FXXXP

شرحمحصول
لیــ�ر تمیــز کا�ی پ�شــرفته ت��ــن و جدیــد ت��ــن دســتگاهی اســت کــه بــا 
انــ��ی بهینــه و هدایــت پرتــوی لیــ�� �وی ســطح قطعــه باعــث  مصــرف 

از آلودگــی مــی شــود. پا�ســا�ی آن 

ماننــد  صنعتــی  تمیــزکا�ی  هــای  �وش  جایگ��ــن  میتوانــد  فرآینــد  ایــن 
سندبالســت و �وشــهای شــیمیایی و مکانیکــی شــود، چرا�ــه ایــن �وش هــا 
ممکــن اســت  ســ�ب آســ�ب رســاندن بــه قطعــه یــا آســ�ب هــای ��ســت 

ــوند. ــی ش محیط

مزایایمحصول
عدم نیا� به تماس با قطعه �
سازگا� با محیط ��ست  �
عدم آس�ب رسانی به قطعه یا سطح  �
مق�ون به صرفه  �
ض��ب اطمینان باال  �
انعطاف پذی�ی باال  �
عم� باالی دستگاه  �

کاربردهایمحصول
ا� ب�ن بردن زنگ زدگی �
تمیزکا�ی قالب های صنعتی �
پا�سا�ی  �وغن، لکه، ا�سید ا� �وی سطوح  �
پا�سا�ی رنگ ا� �وی سطوح  �
تمیــزکا�ی قطعــات از آلودگــی برای قبل ا� پوشــش دهی،جوشــکا�ی  �

و لحیم کا�ی 
کاربرددرصنایع

صنایع هوایی �
ساخت قطعات فل�ی سنگین  �
قالب های سنگین صنعتی  �
خود�وسا�ی  �
صنایع ان��ی و نی�وگاهی �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام
مشخصاتفنی

Laser type Pulsed fiber laser

Wave length 1070 nm

Power 100-500 w

Frequency 10 K Hz

Pulse width 80-170 ns

Cleaning area 10-30 cm liner
Zigzag, circular

Cooling Air/ Closed Water cycle

Power consumption Single phase, 3 phases
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لیزربرشکاری
PSLIC1070FXXXC

شرحمحصول
بــرش مــواد  بــرای  لیــ��  از  کــه در آن  لیــ��ی فراینــدی اســت  بــرش کا�ی 

میشــود. اســتفاده  مختلفــی  کا��ردهــای  در  گونا�ــون 

بــرش لیــ��ی یــک فرایند بــرش حرارتــی و موثرت��ــن �وش برای پــردازش و�ق 
فلــ�ی اســت. پرتــو لیــ�ر توســط منبــع لیــ�ر (��وناتــور) ایجــاد مــی شــود  و از 
ط��ــق یــک فیبــ� بــه ســ� بــرش دســتگاه من�قــل مــی شــود، جایــی کــه لنــز، 
آن را بــا قــدرت بســیا� بــاال در قطــ� بســیار کوچــک متمرکــز مــی کنــد. ایــن پرتو 

لیــ��ی متمرکــ� بــا و�ق فلــ� برخــورد کــرده و آن را ذوب مــی کنــد.

لی�رهــای فیبــ� بــه طــور قابــل توجهــی از لی�رهــای CO۲ کوچک�ــر هســ��د در 
حالــی کــه میتواننــد چندیــن برابــر قــدرت را از همــان مقــدار ج��ــان لی�رهــای 
co۲  تولیــد کننــد. یــک سیســتم بــرش فیبــ� بــرای پــردازش و�ق هــای نــازک 
تــا ضخیــم از فــوالد ، فــوالد ضــد زنــگ ، آلومی��ــوم و دیگــر فلــزات غیــر آهنــی 

(مــس و برنــج) مناســب اســت.

مزایایمحصول
سرعت برش باال �
ظاه� برش مناسب  �
 زمان پردازش س��ع �
 عملکرد با قدرت باال با کارایی ��اد �
 دقت باال به طو�ی که به نواحی اطرف محل برش آس�ب وارد نمیشود  �
 میزان مصرف ب�ق کم �
کاهش تنش مکانیکی که یک و�ق فلز هنگام برش تج��ه می کند  �
 قطعـه کار در معـرض حـرارت کمـی یـا بـدون گرمـا قـرار مـی گیـرد و  �

خـواص مـواد مـورد اسـتفاده را حفـظ مـی کنـد
 کارآمدت��ن و مق�ون به صرفه ت��ن �وش ساخت �

کاربردهایمحصول
مواد با ضخامت کم را با سرعت بسیا� باال برش می دهد  �
قابلیــت بــرش فلــزات بازتابنــده ماننــد مــس ، برنــج و آلومی��ــوم کــه  �

ــه  ــکاس ک ــر انع ــدون خط ــا ب ــد ب ــرا نمیباش ــل اج ــر قاب ــای دیگ ــا �وش ه ب
باعــث صدمــه بــه دســتگاه مــی شــود و بــا 

برش راحت فوالد با ضخامت باال  �
کاربرددرصنایع

صنایع فل�ی �
لوازم خانگی �
خود�وسا�ی �
 نی�وگاه  و صنایع دفاعی �
 پزشکی �
 هوافضا �
 الک��ونیک �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام

مشخصاتفنی
Laser type Fiber laser 
Wave length 1070 nm
Power )1, 2, 3, 4, 6, 8, 10( Kw
Laser mode CW
Z-axis travel 150mm 
Positioning accuracy ≤۰.۰۵±mm
Repeatability ≤±0.03mm
Max cutting Speed 20m/min 
Workstation bearing capacity 1200 kg
Cutting width 0.5-4 mm CS

Work piece table 
3000mm*1500mm (vari-
able customizable to larger 
sizes)

Cooling Water
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عیوبسنجیبااستفادهاز
سایهنگارلیزری

PSLIS600D120M

شرحمحصول
بــرای ب�رســی عیــوب یــک قطعــه نــور لی�ر کــه همــدوس و تک رنگ می باشــد 
بــه ســطح قطعــه تاب�ــده مــی شــود، نــور منعکــس شــده از ســطح قطعــه 
ــده و  ــط ش ــال ضب ــن دیجیت ــط دو��ی ــه توس ــد ک ــاد میکن ــی را ایج ــک الگوی ی
بــا اســتفاده از آنالیــز فو��ــه بــه تصویــر تبدیــل مــی شــود ســپس قطعــه در 
حــال ب�رســی تحــت تنــش قــرار مــی گیــرد ، بــه عنــوان مثــال، توســط یــک بــار 
ــا  مکانیکــی، گرمایــش حرارتــی و ... در ن�یجــه الگــوی آن تغی�ــر مــی کنــد. ب
ثبــت الگــوی جدیــد و تبدیــل آن بــه تصویــ� بــا آنالیــز فو��ــه و کــم کــردن آن 
از الگــوی اصلــی، یــک الگــوی حاشــیه ای تولیــد مــی شــود و مــی تــوان آن 
را بــ� �وی صفحــه کامپ�وتــر نمایــش دهیــم. ایــن الگــوی حاشــیه ای حــاوی 
اطالعاتــی در مــورد تغی�ــر شــکل نســبی ب�ــن دو حالــت ثبــت شــده (قبــل و 
بعــد از تنــش) اســت. هنگامــی کــه هیــچ تغی�ــ�ی وجود نداشــته باشــد ، یک 
الگــوی حاشــیه ای معمولــی (معمــو� بــه شــکل حاشــیه هــای یکنواخــت 
تو��ــع شــده) بدســت مــی آیــد. هنگامــی کــه یــک ویژ�ــی ��ــر ســطحی ماننــد 
ــر  ــن ام ــود. ای ــی ش ــل م ــی مخت ــیه معمول ــوی حاش ــود دارد، الگ ــرک وج ک
باعــث مــی شــود عیــب توســط اپراتــور شناســایی شــود بنابراین با اســتفاده 
از ایــن دســتگاه مــی تــوان عیوبــی کــه د� پشــت و نواحــی غیــر قابــل دیــدن 
قطعــات در اشــکال و انــدازه هــای مختلــف وجــود دارنــد را شناســایی و بــا 

دقــت کافــی انــدازه گیــ�ی کــرد .

مزایایمحصول
با��رسی س��ع  �
عدم تخ��ب قطعه در حین با�رسی �
سرعت عملکرد باال  �
حساس�ت باال �
بدون تماس �
ایجاد اطمینان از کیفیت و سالمت قطعه در حین استفاده آن  �

کاربردهایمحصول
بــرای تشــخیص عیــوب داخلــی (مــک، حفــره، تــرک، جدایــش) در  �

ســطوح قطعاتــی کــه ســاختا� پ�چیــده دارنــد 
برای تشخیص نوع و اندازه خوردگی �
 برای افزایش عمر قطعات  �

کاربرددرصنایع
صنایع نفت و گا� و پت�وشیمی  �
الس��ک سا�ی  �

کش��رانی  �
خود�وسا�ی  �
نی�وگاهی �
هواپ�ما و صنایع هوایی �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام

مشخصاتفنی
 Laser type Diode laser, 120 mw, 600 nm
CCD-resolution 1500*1100 pixels
Loading unit Thermal lamp 2000 w

Working distance 30-100 cm (other size can 
be customized)

Operation modes Manual, 2D and 3D opera-
tion

Date interface TIFF, ASCII

Date acquisition speed Online Measurement & 60 
sec per inspections

Dimensions of sensor head 40 cm*15 cm*15 cm (with-
out illumination arms)

Dimensions of control unit 110 cm*60 cm*60 cm
Weight 5 kg (sensor)

Control and evaluation unit Portable head with control-
ler unit

Operation system Windows 7
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کوبشلیزری
PSLIC1064N2JPX

شرحمحصول
بهبــود ســطوح مــواد بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از عملیــات صنعتــی تبدیــل 
شــده اســت.کوبش لیــ��ی (LSP) یــک درمــان ســطحی نســ��ٱ جدیــد بــرای 

مــواد فلــ�ی اســت.

کوبــش لیــ��ی یــک �وش درمــان ســطحی بســیار مفیــد در کا��ردهــای 
ــاد  ــه ای ایج ــواج ض�� ــتفاده از ام ــا اس ــد ب ــی توان ــع م ــت.د� واق ــی اس عمل
ــزای  ــه اج ــه و د� ��رالی ــطح  قطع ــر س ــ�ر، د� �� ــای لی ــس ه ــط پال ــده توس ش
فلــ�ی آن، تنــش فشــا�ی ب�رگــی ایجــاد کنــد. تنــش فشــا�ی ایجــاد شــده 
توســط LSP مــی توانــد عملکــرد مکانیکــی و افزایــش عمــر قطعــات را بــه 

ــد. ــود بخش ــی بهب ــل توجه ــزان قاب می

ــاد  ــا� �� ــرض ب ــن در مع ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــا ب ــزای هوافض ــژه ، در اج ــه وی ب
دینامیکــی ، اســتفاده از تکنیــک LSP منجــ� بــه جلوگیــ�ی از خرابــی قطعــات 

بــا حــذف تنــش پــس ماندمــی شــود.

مزایایمحصول
انعطاف پذی�ی �
نفوذ عمیق شوک های ناشی از لی�� با کن��ل دقیق شدت ان��ی. �
زمان فرآیند کوتاه تر �
سرعت ��اد �
دقت باال  �
سطح فرم آزاد �
قابلیت اتصال �وبات از ط��ق با�وی مفصلی �

کاربردهایمحصول
�  ، خســتگی  عمــر  ماننــد  متالــو��ی  و  مکانیکــی  خــواص  بهبــود 

ــایش ،  ــایش و فرس ــر س ــت د� براب ــی و مقاوم ــر خوردگ ــت د� براب مقاوم
تنشــی خوردگــی 

جوانســا�ی عمــر خســتگی نمونــه هــای از قبــل خســته و تکنیــک  �
ترکیبــی بــرای جوانســا�ی اجــزای آســ�ب دیــده

ــو�ی  � ــاختار ، مورفول ــز س ــالح �� ــر اص ــتگی از نظ ــرد خس ــود عملک بهب
ــتحکام ــختی و اس ــطح ، س س

افزایش طول عمر �
کاربرددرصنایع

صنایع هوافضا �
صنایع دفاعی �

خدماتوپش��بانی
ــه  � ــ�ت ب ــرکت نس ــن ش ــاخت ای ــای س ــین ه ــوالت و ماش ــه محص کلی

عیــوب ناشــی از طراحــی و ســاخت بــه مــدت یــک ســال گاران�ــی مــی 
شــود. بســته بــه حساســ�ت عملکــرد دســتگاه ایــن شــرکت امادگــی 
قالــب  در  محدودیــت  بــدون  و  کامــل  فــ�وش  از  پــس  خدمــات  دارد 

قراردادهــای ب�ناب�ــن بــه خ��ــداران محصــوالت خــود ارائــه نمایــد
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی  �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمیــ� و نگهــدا�ی تمامــی محصوالــت در صــورت ایجــاد نقــص فنــی،  �

توســط تیــم فنــی شــرکت پرتــو ســام

مشخصاتفنی
Laser type Nd: YAG 
Wave length 1064 nm
Peak Power 2 j
Laser mode  Short pulse
Laser pulse width 8-12 ns
Repetition 5-20Hz
cooling Cold water
Beam delivery Articulated arm
Number of Axis 6 main axes )include: X, Y, Z, A, B, C(
Reach 1150 mm
Positioning Accuracy  0.03 mm
Repeatability  0.05 mm
Rotational speed 90/s

Main process system

Main Process: 2.4 MHz
Field bus protocol: ether CAT
I/O: 64 
AO: 2)0-10( V dc
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لیزردایــودتوانباال
PSLMH808D1200X

شرحمحصول
ــود در  ــن موج ــط مالنی ــ�ر توس ــوی لی ــد، پرت ــای زائ ــ�ر موه ــان لی ــی درم در ط
ســاقه مــو جــذب مــی شــود. ایــن جــذب دمــای فولیکــول مــو را بــاال می¬برد 

و ســلول¬های مســئول رشــد مجــدد را ا� ب�ــن مــی بــرد.

لیــ�ر دایــود ۸۰۸ نانومتــ�ی، نــو� را قــادر مــی ســازد تــا بــه عمــق پوســت نفــوذ 
کنــد و نســ�ت بــه ســایر لی�رهــا ایمن¬تــر اســت؛ ��ــرا مــی توانــد ا� رنگدانــه 
مالنیــن در اپ�ــدرم پوســت محافظــت کنــد. مــا مــی توانیــم از آن بــرای 
کاهــش دائمــی موهــای زائــد در هــر ۶ نــوع پوســت، از جملــه پوســت برنــزه 

یــا پوســت تیــره اســتفاده کنیــم.

مزایایمحصول
لیــ�ر دایــود ۸۰۸ نانومتــ�ی امــکان  نــ�خ تکــرار ســ��ع تــا ۱۰ هرتــ� را  �

فراهــم مــی کنــد؛ بــا حرکــت هندپ�ــس دســتگاه �وی بــدن، ا� ب�ــن بــردن 
ــد. ــن می¬کن ــ�رگ را تضمی ــه ب ــان ناحی ــرای درم ــد ب ــای زائ ــ��ع موه س

هندپ�ــس ســاخته شــده بــا تکنولــو�ی خنــک کننــده تماســی عالــی،  �
حــذف موهــای زائــد بــدون درد را تضمیــن می¬کنــد.

هندپ�س با باالت��ن چگالی ان��ی در اندازه ۱۰*۱۰ میلی متر. �
رفع موهای زائد ایمن در ۶ نوع پوست. �

کاربردهایدرمانی
حــذف موهــای زائــد / کاهــش مــو / اپ�الســیون بــرای مــردان و زنــان، هــر 

گونــه موهــای ناخواســته در نواحــی مختلــف

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار. ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق. �

مشخصاتفنی
Laser type Diode laser
Wavelength 808nm
Laser Power 1200W
Spot size 10*10 mm2

Pulse width 2-120ms
Energy 1-120 J / cm2

Frequency 0.5-10 Hz
Cooling water + air + semiconductor
Temperature of probe 0�3℃
Dimension of machine 59 cm ×59 cm ×146cm
Dimension of package 70 cm ×70 cm ×126cm
Net weight 54KG

Voltage AC 220V / 50Hz; AC 110V 
/60Hz

Packing Aluminum alloy case
Display 15”
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Nd:YAGلیزرکیوسوئیچ
PSLMT1064QXXXX

شرحمحصول
لیــ�ر کیــو ســوئیچ Nd:YAG  طــول مــوج هــای خاصــی از نــو� را بــا انــ��ی بــاال 
تولیــد می کنــد کــه توســط رنگدانــه جــذب مــی شــود و رنگدانــه را بــه ذرات 
کوچک�ــر، خــرد مــی کنــد؛ در ن�یجــه برخــی از قســمت هــا ا� پوســت خــا�ج و 
قســمت هــای دیگــ� بــه ذرات ��زتر شکســته می شــوند که در نهایت توســط 
فا�وســ�ت ها بلعیده می شــوند و توسط سیســتم لنفاوی ا� ب�ن می �وند.

مزایایمحصول
عملکرد راحت و آسان. �
� .۱۶۰۰mJ ۴۰۰ و ان��ی چند پالسmJ ان��ی تک پالس
دارای دو طول موج برای درمان های چند منظوره. �
زمان کار مداوم طوالنی. �
تشــخیص ج��ــان آب و دمــای آب ایمنــی دســتگاه بــه منظــور طــول  �

عمــر طوالنــی دســتگاه
لوازمجانبی
پ�وب الیه بردا�ی ک��ن

کاربردهایدرمانی
حذف تاتو �
الیه بردا�ی ک��ن و جوانسا�ی پوست �
بهبود لک زخم و تیرگی موضعی �
رفع چین و چ�وک های صورت و بهبود بافت �
رفع خال، کک و مک پوست صورت و بدن �
درمان قا�چ ناخن �

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار. ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق. �

مشخصاتفنی
Laser type Nd:YAG Q-Switch Laser 

Wavelength Double wavelength 
1064nm&532nm

Controller 7.4” color touch LCD display

Energy 1600mj

Width of Pulses 10-20ns

Frequency 1-6Hz

Spot Size 1-8mm

Indicator of aiming light 650nm diode laser

Cooling manner Closed-off water circulation + 
air

Voltage 220V/110V
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CO2لیزرفرکشنال
PSLMF10600C10X

شرحمحصول
جوانســا�ی پوســت بــا لی�ر CO۲ فرکشــنال، یکــی از محبوب ت��ــن �وش های 

در دســترس درمانــی ��بایــی بدون جراحی اســت.

لی�رهــای ســن�ی ، فرسایشــی و غیــر فرکشــنال-که اســتانداردی بــرای کمک 
ــه  ــرات آ�ن ــ� و اث ــوط �� ــید، خط ــور خورش ــی از ن ــ�ب های ناش ــان آس ــه درم ب
بــود- می توانــد ن�ایــج نســ��ٱ ســ��عی را ارائــه دهــد. بــا ایــن حــال، درمان هــا 

معمــو� دردنــا� و بــ� �وی پوســت ناخوشــایند هســ��د.

لیــ�ر CO۲ فرکشــنال باعــث بهبــود ســ��عتر، کاهــش ناراحتــی و بهبــود 
می شــود. مــدت  طوالنــی  تد��جــی 

جوانســا�ی پوســت بــا لی�ر CO۲ فرکشــنال بــرای تح��ک تولیــد کال�ن طبیعی 
د� پوســت صــورت، گــردن، قفســه ســ��ه و دســت ها طراحــی شــده اســت 
ــال  ــد س ــا چن ــاه و دوام ت ــد م ــی چن ــداوم در ط ــا�ی م ــه جوانس ــ� ب ــه منج ک
بــا جراحــی ��بایــی  ایــن، لیــ�ر می توانــد در ترکیــب  بــر  می شــود. عــالوه 
صــورت، ماننــد لیفــت صــورت یــا لیفــت گــردن، بــرای دســ��ابی بــه بهت��ــن 

ن�ایــج ممکــن اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
راحتی کا� با دستگاه لی�� برای پزشک �
نهایت دقت و ظرافت د� پرتودهی لی�� ب� بافت �
کاهش محسوس زمان عمل در مقایسه با �وش های سن�ی �
عدم نیا� به ب�هوشی و قابلیت انجام عمل با بی حسی موضعی �
کمت��ن آس�ب حرارتی به بافت های اطراف �
کمت��ن درد برای ب�مار �
مناسب برای انواع پوست ها �
دوره ی نقاهت کوتاه بعد از عمل لی�ر �
کمت��ن عوارض بعد از عمل همچون لکه های پوستی، قرم�ی و زخم �

لوازمجانبی
سر جراحی (برش) �
سر اسکنر �

کاربردهایدرمانی
جوانسا�ی و هموارسا�ی پوست �
درمان جای زخم ناشی از آ�نه، سوختگی و یا جراحی �
درمان پ��ی پوست و چین و چ�وک دور چشم �
درمان ترک های پوستی شکم و بدن �

درمان منافذ با� پوست �
شفاف سا�ی پوست های آس�ب دیده براثر نور �
درمان سفت شدگی پوست �
درمان و پا�سا�ی جای جوش �
پا�سا�ی لکه های پوستی ناشی از افزایش سن �

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار. ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق. �

مشخصاتفنی
Laser type RF Excited CO2 Laser
Wavelength 10.6um
Power to Tissue 10W

Aiming Beam Red Laser Diode, 5mW - adjust-
able

User Interface Color Touch Screen
Output mode CW or Ultra pulse
Fractional type Scanning or surgery

under the scanning 
mode

Energy: 0.1-200mJ 
Spot size:5-30mm/spaced 5 
Density: 30dots/cm

under surgery mode
Energy:0.1-12mJ )with 
each dot energy) Dura-
tion:1-999us/spaced 20

Spot density 25-1600spot/cm2

Max scanning area 30×30mm2

Scan pattern Square, rectangle, round, triangle
Electrical Require-
ments 230V / 3.7A )max( / 50-60Hz

Dimension )W×D×H( 45cm×36cm×15cm
Weight 12kg
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CO2لیزرفرکشنال
PSLMF10600C60X

شرحمحصول
جوانســا�ی پوســت بــا لی�ر CO۲ فرکشــنال، یکــی از محبوب ت��ــن �وش های 

در دســترس درمانــی ��بایــی بدون جراحی اســت.

لی�رهــای ســن�ی ، فرسایشــی و غیــر فرکشــنال-که اســتانداردی بــرای کمک 
ــه  ــرات آ�ن ــ� و اث ــوط �� ــید، خط ــور خورش ــی از ن ــ�ب های ناش ــان آس ــه درم ب
بــود- می توانــد ن�ایــج نســ��ٱ ســ��عی را ارائــه دهــد. بــا ایــن حــال، درمان هــا 

معمــو� دردنــا� و بــ� �وی پوســت ناخوشــایند هســ��د.

لیــ�ر CO۲ فرکشــنال باعــث بهبــود ســ��عتر، کاهــش ناراحتــی و بهبــود 
می شــود. مــدت  طوالنــی  تد��جــی 

جوانســا�ی پوســت بــا لی�ر CO۲ فرکشــنال بــرای تح��ک تولیــد کال�ن طبیعی 
د� پوســت صــورت، گــردن، قفســه ســ��ه و دســت ها طراحــی شــده اســت 
ــال  ــد س ــا چن ــاه و دوام ت ــد م ــی چن ــداوم در ط ــا�ی م ــه جوانس ــ� ب ــه منج ک
بــا جراحــی ��بایــی  ایــن، لیــ�ر می توانــد در ترکیــب  بــر  می شــود. عــالوه 
صــورت، ماننــد لیفــت صــورت یــا لیفــت گــردن، بــرای دســ��ابی بــه بهت��ــن 

ن�ایــج ممکــن اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
راحتی کا� با دستگاه لی�� برای پزشک �
نهایت دقت و ظرافت د� پرتودهی لی�� ب� بافت �
کاهش محسوس زمان عمل در مقایسه با �وش های سن�ی �
عدم نیا� به ب�هوشی و قابلیت انجام عمل با بی حسی موضعی �
کمت��ن آس�ب حرارتی به بافت های اطراف �
کمت��ن درد برای ب�مار �
مناسب برای انواع پوست ها �
دوره ی نقاهت کوتاه بعد از عمل لی�ر �
کمت��ــن عــوارض بعــد از عمــل همچــون لکه هــای پوســتی، قرمــ�ی  �

و زخــم
لوازمجانبی

سر جراحی �
کاربردهایدرمانی

جوانسا�ی و هموارسا�ی پوست �
درمان جای زخم ناشی از آ�نه، سوختگی و یا جراحی �
درمان پ��ی پوست و چین و چ�وک دور چشم �
درمان ترک های پوستی شکم و بدن �

درمان منافذ با� پوست �
شفاف سا�ی پوست های آس�ب دیده براثر نور �
درمان سفت شدگی پوست �
درمان و پا�سا�ی جای جوش �
پا�سا�ی لکه های پوستی ناشی از افزایش سن �

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار. ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق. �

مشخصاتفنی
Co2 Laser Source RF laser tube ( Coherent )
Wavelength 10600nm
Output power 60W

Scan Pattern Square, rectangle, Round, Trian-
gle, Oval, 6-Diamond Shape, line

Scan Pattern Size 0.1*0.1mm-20*20mm

Scan Modo Free Scan, Sequence Scan, Maxi-
mum distance Scan;

Spot Size 0.01-0.07mm
Pulse Duration 0.1-2.6ms ajustable
Pulse Energy ( power) 1mj to 100mj ajustable
Interval Between Scan 0-6s

Laser Apparatus Sealed off laser device stimulated 
by direct current

Aiming beam 635nm infrared arm
Cooling System Air
Beam Transport Device 7 Articular arm

68



لیزراورولوژیهولمیوم
PSLMU2100PH40X

شرحمحصول
ــه  ــو� ب ــه معم ــت ک ــی اس ــد و پالس ــت جام ــ�ر حال ــک لی ــوم، ی ــ�ر هولمی لی
اختصــا� بــه آن لیــ�ر ho:YAG گفتــه می شــود. ایــن لیــ�ر نــو� را در طــول 
مــوج ۲٫۱um ســاطع و از ط��ــق فیبرهــای نــو�ی من�قــل می کنــد کــه باعــث 
تخصص هــای  در  آندوســکوپی  جراحــی  بــرای  هولمیــوم  لیــ�ر  می شــود 
بالینــی مردانــه بســیار مناســب باشــد و در حــال حاضــ� ب�شــتر در او�ولــو�ی 
بــرای درمــان ســنگ، BPH و تومورهــا اســتفاده می شــود. در ســال های 
ــا لیــ�ر هولمیــوم د� بســیا�ی از تخصص هــای دیگــر ماننــد  اخیــر ، درمــان ب
ــه  ــترش یافت ــره گس ــی� و غی ــدی، بواس ــه، ارتوپ ــاب، �� ــ� و اعص ــوارش، مغ گ
اســت. لیــ�ر هولمیــوم، بــا طــول مــوج ۲٫۱um، بــه شــدت توســط آب جــذب 
ــه  ــت. ب ــر اس ــٱ ۰٫۴ میلی مت ــم و تق��ب ــیار ک ــوذ آن بس ــق نف ــود و عم می ش
عنــوان یــک لیــ�� پالســی، اثــرات حرارتــی عمیــق تــ� را کاهــش مــی دهــد کــه 
ــه  ــم، ناحی ــوذ ک ــق نف ــت. عم ــتر اس ــیا� ب�ش ــته بس ــوج پ�وس ــای م در لی�ره
ــل  ــه حداق ــراف را ب ــاس اط ــای حس ــه بافت ه ــی ب ــ�ب جانب ــده و آس لخته ش
می رســاند؛ بنابرایــن می توانــد برشــی تمیــ� و دقیــق و فرســایش بافــت 
ــذب آب،  ــای ج ــا ویژ�ی ه ــراه ب ــده هم ــوذ کن��ل ش ــق نف ــد. عم ــاد کن را ایج
انــ��ی را بــه بافــت غیرهــدف کاهــش می دهــد. هموســتاز از ط��ــق تعدیــل 
پارامترهــای لیــ�� و فاصلــه کانونــی بــه دســت مــی آیــد. ضمــن اینکــه، 
ــود در  ــیله آب موج ــه به وس ــ�ر ک ــ��ی لی ــط ان ــده توس ــاد ش ــی ایج ــر حرارت اث
ســنگ ها جــذب مــی شــود و همچنیــن کامپو��ت هــای ســنگ، می توانــد 
بــرای شکســتن ســنگ ها در هــر انــدازه و ترکیبــی مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد و لی�رهــای هولمیــوم را بــه بهت��ــن ان�خــاب بــرای لیتوت���ســی لیــ��ی 

تبدیــل کنــد.

مزایایمحصول
تبدیــل ســنگ بــه ذرات بســیا� ��ــز معلــق در آب کــه بــه راحتــی و بدون  �

درد ا� بــدن خــا�ج می شــود. 
مؤثــ� بــرای تمــام ســنگ های مجــا�ی ادا�ی بــدون توجــه بــه ابعــاد و  �

ترکیب-هــای مختلــف ســنگ.
بــه  � آســ�ب  بــدون  و  عمــل  حیــن  در  ســنگ  پس زنــی  کمت��ــن 

ســنگ. تخ��ــب  حیــن  در  اطــراف  بافت هــای 
ب�مــاران  � بــرای  گ��نــه  بهت��ــن  و  خون��ــ�ی  بــدون  سنگ شــکنی 

خون��ــ�ی بــه  حســاس 
قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان چاقــوی جراحــی ظ��ــف بــرای بــرش  �

بافت هــای بــدن و بــاز کــردن مجــا�ی تنــگ بــدون خون��ــ�ی یــا خون��ــ�ی 
بســیار جزئــی

قابلیت لخته سا�ی و بند آوردن خون���ی در حین عمل. �

عدم نیا� به ب�هوشی عمومی در ا��ر موارد. �
لوازمجانبی

فیبر ۵۵۰ میک�و متر �
عینک محافظ �
کات� و استرای�ر �

کاربردهایدرمانی
او�ولو�ی  �
سنگ شکنی �
درمان تنگی مجا�ی ادرا�ی �
اصالح، ترمیم و جراحی بافت �

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
ــح  � ــراه توضی ــه هم ــول ب ــا محص ــوه کا� ب ــل نح ــع و کام ــوزش جام آم

ــی کار. ــکات ایمن ــاره ن د��
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق �

مشخصاتفنی
Laser type Pulsed Holmium Laser
Wavelength 2100 nm
Cavity Power Up to 40W
Energy per pulse 0.1-5.5 J/Pulse
Pulse width 150-550 us FWHM
Repetition rate 1-15 Hz
Aiming Beam 532nm, 5mW
Beam Delivery Fiber 550 um
Cooling System Chiller
Laser Activation Foot switch
Electrical requirements 220V AC/Single phase/16A
User Interface LCD Touch panel
Dimension )W×D×H( 66cmx70cmx125cm
Weight 200kg
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لیزرتراپیکمتوان
PSLML850D740mW

شرحمحصول
لیــ�ر تراپــی کم تــوان (LPLT)، کــه بــه عنــوان لیــ�ر درمانــی «ســرد» نیــز شــناخته می-شــود، بــه طیــف گســترده ای ا� �وش هــا کــه شــامل چندیــن نــوع لیــ�� و 
�وش هــای درمانــی اســت، اشــاره دارد. LPLT ا� پرتوهــای قرمــ� یــا لی�رهــای غیرگرمایــی مادون قرمــ� بــا طول مــوج ب�ــن ۶۰۰ تــا ۱۰۰۰ نانومتــ� و از ۵ تــا ۵۰۰ 
میلــی وات اســتفاده می کنــد. در مقابــل، لی�رهایــی کــه بــرای جراحــی اســتفاده می شــوند معمــو� از ۳۰۰ وات اســتفاده می کننــد. هنــگام اســتفاده، لی�رهــا 
بــدون تأثیــر حــرارت ( إحســاس ســوزش) بــه ســطح پوســت نفــوذ می کننــد و بــه پوســت آســ�ب نمی رســانند. اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــه دلیــل جــذب کــم 

پوســت و عــوارض جانبــی، نــور لیــ�ر می-توانــد عمیقــٱ بــه بافت هــا نفــوذ کــرده و بــه محــل آســ�ب دیده برســد.

مزایایمحصول
تشخیص اتوماتیک نوع پ�وب (دارای دو نوع پ�وب)  �
قابلیت اضافه کردن پ�وب های مختلف تا پنج عدد (براساس نیاز)  �
قابل استفاده بصورت پرتابل (استفاده ا� بات�ی و ب�ق شهر) �
نگهدا�ی و حمل و نقل آسان (سبک و کم حجم) �
دارای قفل حفاظتی  �
امکان تع��ف کا��ردهای مختلف  �

کاربردهایدرمانی
ب�ما�ی هــای مفاصــل و عضــالت و اســتخوان: (آرتــ�وز، دیســکوپاتی ها، کند��ت هــا، اســت��ن و اســپ��ن تاندون هــا، تاندونیت ها، اســت�ومیلیت ها،  �

آرت��ــت �وماتوئیــد، فیب�ومیالــ�ی، اســت�وکند�وز مهره ها در مرحله عــود آن و ...).
ب�ما�ی های قلب و ع�وق: (فشارخون، ایسکمی قلبی و نارسائی ع�وق ک�ونر، وا��س، ت�ومبوفلب�ت ها، آن��وپاتی ها و ...).  �
ب�ما�ی های ��وی: (آسم، ب�ونش�ت، ب�ونکوپنومونی، آمپ�م، پلو��ت و ...).  �
ب�ما�ی های اندوک��ن و متابولیسمی: (دیابت، افزایش چ��ی، اسید او��ک و ...). �
ب�ما�ی هــای گــوش و حلــق و ب�نــی: (��ن�ــت، ســ��و��ت، اوتیــت، فارن��ــت، الرن��ــت، و�وز گوش، آفت دهانــی، ه��س لبــی، ��ان جغرافیایــی و ...). �
ب�ما�ی هــای زنــان: (دردهــای مزمــن لگــن، چســ��دگی های لگــن بعــد از جراحــی و آندومت��ــوز، ســالپن��ت، زخم هــای وا��نــال، ســردمزاجی،  �

بارتولی��ــت، نابــا�و�ی و ...).
جراحــی: (ســوختگی، کلوئیــد، درد بعــد از جراحــی، بازگشــت ســ��ع فعالیــت ارگان هــا بعــد از جراحــی، تســ��ع ترمیــم زخــم، کاهــش التهــاب و عفونت،  �

افزایــش عمــر گرافت هــای پوســتی و ...).
ب�ما�ی های کودکان: (پنومونی، اوتیت، فارن��ت، الرن��ت، سوختگی، درد و ...). �
ب�ما�ی های گوارشی: (زخم معده و اثنی عشر، گاست��ت، کولیت، هپاتیت، پانکراتیت، همو�وئید، و ...). �
ب�ما�ی های پوستی: (آ�نه، ا�زما، آلوپسی و ��زش مو، کهیر، ویتیلیگو، پسو��ا��س، است��ا، �وشن سا�ی و جوان سا�ی پوست و ...). �
ب�ما�ی های کلیوی: (پ�لونف��ت، سیس��ت، اورت��ت، پ�وستاتیت و ...). �
ب�ما�ی های عصبی: (رادیکولوپاتی ها، ن�وپاتی ها، ترمیم عصب، میوپاتی ها، میگ�ن، سندرم کانال کارپ و ...). �

خدماتوپش��بانی
یکسال گاران�ی و خدمات پس از ف�وش کامل. �
تحویل محصول به همراه نصب و راه اندا�ی. �
آموزش جامع و کامل نحوه کا� با محصول به همراه توضیح د��اره نکات ایمنی کار. �
تعمی� و نگهدا�ی تمامی محصوالت در صورت ایجاد نقص فنی. �
راهنمای محصول با توضیحات دقیق. �
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مشخصاتفنی
PropModel Single

Laser Type Laser Diode 850 nm

Output Power 1×200mW

Divergence 8×15°

Pulse Width 200ns

Duty Cycle 9%

Exposure Area 0.25 cm2

Intensity 0.4)W/cm2)

مشخصاتپروب۲
PropModel Complex

Laser Type Laser Diode 660 nm, LED 670 nm

Output Power 5×100mW + 4×10mW

Divergence (Laser Diode) - 8×15°& (LED)12°

Pulse Width (Laser Diode) 200ns & (LED) 45us-450ms

Duty Cycle 9% (Diode Laser) & 90% (LED)

Exposure Area 5 cm2

Intensity 0.1 )W/cm2)

مشخصاتدستگاه
User Interface LCD

Electrical Requirements Chargeable by 220V AC/single phase<1A

Dimension (W×D×H( 40cmx26cmx9cm

Weight 2.2kg
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انرژیهایتجدیدپذیر



ــزات  ــاء تجهی ــیدی و خ ــش خورش ــه دان ــاز ب ــاه 1387 نی ــرداد م در م
خورشــیدی در بــازار ایــران احســاس شــد و پــس از مراحــل اولیــه 
مطالعــه و بررســی، آریــا ســوالر بــا همــت دکتــر جمشــید صبــاغ زاده و 
بــا هــدف پایــه گــذاری و آمــاده ســازی بــرای ورود بــه عرصــه بــازار انــرژی 

ــد. ــیس گردی ــیدی تأس خورش
آریاســوالر بــه یمــن خــوش نامــی در فعالیت هــای گســترده خــود، و 
داشــتن تخصــص بــاال همــواره بهتریــن گزینــه بــرای پروژه هــای منحصــر 
بــه فــرد کشــور در زمینــه نصــب و طراحــی پروژه هــای خورشــیدی بــوده 
اســت. بــا گذشــت ســال ها، شــرکت بــا عضویــت در ســندیکای صنعــت 
بــرق و دیگــر مجامــع ملــی داخلــی و ســوابق درخشــان علمــی و اجرایــی، 
ایــن مجموعــه تبدیــل بــه مشــاوری مناســب و مــورد اعتمــاد بــرای 

دولــت گردیــده اســت. 
در ابتــدای ســال 1400 طــی اتخــاذ تصمیــم موســس و هیأت مدیــره ی 
دانش بنیــان  بین المللــی  شــرکت های  بــه  مجموعــه  ایــن  شــرکت، 
»دانیــال مــوج« پیوســت و در راســتای اهــداف ایــن شــرکت بــا تــوان 
کــرده  انرژی هــای تجدید پذیــر  بــه فعالیــت در زمینــه  اقــدام  مضاعــف 

اســت.
دربارهموسس

کارخانــه  امتیــاز  صاحــب  و  موســس  صبــاغ زاده،   جمشــید  دکتــر 
آریاســوالر،  متولــد 1338 در شهرســتان بیرجنــد می باشــد. وی پــس از 
گذرانــدن مراحــل عالــی تحصیلــی و اخــذ مــدرک فوق لیســانس الکترونیک 
در ســال 1370 از دانشــگاه ایالتــی تگــزاس، و دکتــرای الکترونیــک لیــزر در 
ســال 1374 از همــان دانشــگاه، بــه ایــران بازگشــت و مرکــز ملــی علــوم و 

ــد.  ــزر را تأســیس کردن فنــون لی
ــان  ــروزه ایش ــور، ام ــی کش ــی و تحقیقات ــم علم ــز مه ــت در مراک ــا فعالی ب
بــه عنــوان یکــی از سرشــناس ترین چهره هــای علمــی در زمینــه ی علــوم و 

ــوند.  ــناخته می ش ــزر ش ــون لی فن
ریاست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات �
ریاست مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی �
مدیر عامل شرکت پایاپرتو ) تولید لیزرهای پزشکی و صنعتی( �
زمینــه ی  � در  ایــران  اتمــی  انــرژی  ســازمان  ریاســت  علمــی  مشــاور 

گداخــت لیزر هــای 
عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی �
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عضو هیئت ممیزه پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای �
تأسیس مرکز علوم و فنون لیزر ایران �
ریاست مرکز علوم و فنون لیزر ایران �
تدریــس در دوره هــای دکتــری و فــوق لیســانس در دانشــگاه های تهــران،  �

شــهید بهشــتی، و علــوم و تحقیقــات
اســتاد راهنمــا و مشــاور بــرای بیــش از 50 پایان نامــه دکتــری و فــوق  �

لیســانس
نگارش بیش از 100 مقاله در داخل و خارج کشور با رتبه ی باال �

از آنجــا کــه اســتفاده از انرژی هــای خورشــدی در دنیــا رو بــه افزایــش اســت و 
از نظــر زیســت محیطی، جــزو فعالیت هایــی اســت کــه باعــث پاکــی و ســامت 
محیــط زندگــی بشــر می شــود، ایشــان بــه ایــن بخــش عاقه منــد شــدند و پــس 
از نصــب ده هــا گیــگا وات انــرژی خورشــیدی در کشــورهای اروپایــی ایــن بــاور 

قوی تــر شــد کــه انــرژی خورشــیدی یــک دانــش رو بــه جلــو اســت.
ایشــان بــا آگاهــی بــاال در علــم فوتــون و نــور اعتقــاد دارنــد کــه هیــچ منعــی 
وجــود نــدارد کــه باعــث عقب رفــت یــا کنــد شــدن ســرعت ایــن دانــش در دنیــا 

شــود.
ــران  ــه ای ــت ک ــیلیکون اس ــر س ــی ب ــک  مبتن ــیدی فوتوولتائی ــرژی خورش ان
منبــع غنــی ایــن انــرژی اســت، لــذا ایــن بــاور نیــز در ایشــان بســیار قوی اســت 
اســتفاده از انــژری خورشــیدی عــاوه بــر داشــتن صدهــا مزیــت نســبت بــه 
ــاد و زمیــن  ــه انرژی هــای آب و ب انرژی هــای فســیلی و هســته ای، نســبت ب

گرمایــی نیــز بــه مراتــب بهتــر و اقتصادی تــر اســت.
زیــرا انــرژی خورشــیدی قابــل اســتفاده در همه جــا، قابــل حمــل بــه 
همه جــا و دارای منابــع نامحــدود اســت. ایشــان همــواره تاکیــد دارنــد کــه 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــن س ــر، بهتری ــای تجدیدپذی ــه از انرژی ه ــتفاده بهین اس

آینــدگان و ســامت زمیــن اســت.

لــذا در ســال 1388 تصمیــم بــه تأســیس شــرکت آریاســوالر گرفتنــد کــه 
عمــده ی فعالیــت آن در زمینــه طراحــی،  ســاخت و اجــرای سیســتم های 

خورشــیدی اســت.
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نمــودن  برطــرف  هــدف  بــا  خورشــیدی  پنل هــای  تولید کننــده  آریا ســوالر 
نیازهــای داخلــی و بــا چشــم انداز صــادرات بــه کشــورهای منطقــه )عــراق، 
از  اســتفاده  بــا   1387 ســال  دی مــاه  در   )... و  میانــه  آســیای  افغانســتان، 
تســهیات بانــک و ســرمایه شــخصی موســس، پایه گــذاری شــد و در 6 مــاه دوم 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــین آالت در زمین ــدازی ماش ــب و راه ان ــس از نص ــال 1388 پ س
5800 متــر مربــع بــا اشــتغال بالــغ بــر 60 نفــر در کشــور ایــران ، اســتان خراســان 
جنوبــی، شهرســتان بیرجنــد بــا تولیــد پنــل از 10 وات تــا 200 وات رســمًا افتتــاح 
و فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. ظرفیــت اســمی ایــن کارخانــه 10 مــگاوات در ســال 
اســت و بــا راه انــدازی فــاز دوم کارخانــه، ایــن ظرفیــت بــه 30 مــگا وات در ســال 
قابــل افزایــش اســت. کــه در ایــن صــورت تعــداد کارکنــان کارخانــه تــا 150 نفــر 
افزایــش خواهــد یافــت. پنل هــای تولیــدی ایــن شــرکت بــا توجــه بــه انتخــاب 
ماشــین آالت کامــا پیشــرفته و نیمه مکانیــزه دارای کیفیــت مطلوب مطابق 
ــا  ــی و بعض ــای خارج ــا نمونه ه ــت ب ــل رقاب ــا و قاب ــتاندارد های روز دنی ــا اس ب
از علــم و تکنولــوژی غربــی و  بــا اســتفاده  ایــن کارخانــه  اروپایــی اســت. 
کارشناســان و خبــرگان داخلــی پــا بــه عرصــه تولیــد گذاشــته و زمینــه را بــرای 
خارجــی  و  داخلــی  ســازمان های  و  ارگان هــا  ســرمایه گذاری  و  مشــارکت 
ــتانداردهایی  ــب اس ــه کس ــق ب ــه موف ــن زمین ــت و در ای ــاخته اس ــوار س هم
ماننــد CE و اســتاندارد ملــی ایــران بــه شــماره 29/70/0001 گردیــده اســت .
ســبب  آریاســوالر،  بــا  مختلــف  شــرکت های  مشــارکت  و  هماهنگــی 
گردیــده تــا نیــاز ایــن شــرکت بــه اســتفاده از محصــوالت خارجــی را حــذف، 
و فرآینــد طراحــی، نصــب و تجهیــز کامــًا ایرانــی باشــد. تــوان تولیــدی ایــن 
واحــد در حــدی اســت کــه امــکان تأمیــن تمــام بــرق خورشــیدی روســتایی 

ــاز کشــور را فراهــم نمــوده اســت. مــورد نی
مهندســی،  دقیــق  نرم افزارهــای  به کارگیــری  بــا  دانیال مــوج  شــرکت 
دارای توانایــی طراحــی و تولیــد بســته های خورشــیدی به منظــور مصــارف 
خانگــی، صنعتــی، کشــاورزی، نظامــی و روشــنایی می باشــد. ایجــاد توازن 
بیــن طبیعــت، انســان و تکنولــوژی آرمــان اصلــی ایــن شــرکت در توســعه 

فرهنــگ تجدیدپذیــری اســت.
همچنیــن ایــن شــرکت بــا حضــور در ســندیکای صنعــت بــرق و انجمــن 
خورشــیدی ایــران، ضمــن ارائــه راهکارهــا در ایجــاد یــک چشــم انداز 
مناســب از انرژی هــای نویــن در برنامه هــای دولــت، ســعی و تــاش 
خــود را در جبــران و ترمیــم خا هــای احتمالــی بــه وجــود آمــده در ایــن 
صنعــت را در قالــب ســندیکای صنعــت بــرق بــه همــراه همــکاران 

دارد. دیگــر  شــرکت های 
عمده فعالیت های این شرکت عبارتند از : 
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بهینه ســازی  � در  نویــن  سیســتم های  طراحــی  زمینــه  در  مشــاوره  ارائــه 
مصــرف انــرژی

ارائه مشاوره در زمینه طراحی و تولید پنل های خورشیدی �
خورشــیدی  � سیســتم های  نصــب  و  طراحــی  زمینــه  در  مشــاوره  ارائــه 

فوتوولتائیــک
طراحی نصب و آنالیز سیستم های خورشیدی �

آشــنایی کارشناســان ایــن شــرکت بــا برندهــای مطــرح دنیــا و اخــذ نظــرات 
در  شــرکت  ایــن  گردیــده  باعــث  سیســتم ها  طراحــی  در  خارجــی  کارشناســان 
بســیاری از ادارات دولتــی و شــرکت های ناظــر بــه عنــوان کارشــناس مــورد وثــوق 
مطــرح گــردد. بــا روی خــوش مشــتری مداری و قیمــت مناســب ارائــه شــده، ایــن 
شــرکت همــواره تــاش در حفــظ مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان را داشــته اســت.

آریاسوالر،خدماتخودرادرچهارزمینهزیرارائهمیدهد:
آموزشــگاه انــرژی پــاک: آمــاده ارائــه هــر نــوع آمــوزش نــرم افزارهــای تخصصــی  �

و مفاهیــم بنیــادی انــرژی خورشــیدی بــه عاقــه منــدان
ارائــه پکیــج هــای قابــل حمــل خورشــیدی: منبــع تأمیــن بــرق خورشــیدی قابــل  �

حمــل مناســب مناطــق دور از شــبکه، جهــت تأمیــن بــرق مصرفــی
ارائــه سیســتم های روشــنایی خورشــیدی: جایگزیــن سیســتم های روشــنایی  �

موجــود، بــدون نیــاز بــه بــرق شــبکه جهــت روشــنایی معابــر، جاده هــا و نقــاط 
دور از شــبکه

تأمیــن تجهیــزات نیــروگاه خورشــیدی: تأمیــن کلیــه تجهیــزات اعــم از پنــل،  �
اینورتــر، شــارکنترولر و …

اهدافوچشماندازهایآریاسوالر:
ارتقــاء کیفیــت خدمــات تیــم در تمامــی زمینه هــای فعالیــت جهــت کســب  �

جایــگاه نخســت
ارتقاء بخش تأمین تجهیزات و آموزش با هدف کسب جایگاه برند برتر بازار �
کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین المللی �
جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد ظرفیت های جدید �
بهبود مستمر سیستم خدمت رسانی به مشتریان عزیز �
ارائه محصوالت جدید با قیمت های رقابتی �
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اصلی ترین پروژه های انجام شده توسط این مجموعه عبارتند از:
   

توضیحموقعیتنام پروژه

طراحی ، نصب و اجرامشهدنیروگاه 42 کیلووات

طراحی ، نصب و اجراتبریزتأمین برق پارک خاقانی

طراحی ، نصب و اجراتهراننیروگاه 12 کیلووات

طراحی ، نصب و اجراتهرانروشنایی خورشیدی

طراحی ، نصب و اجرااراکپمپ آب خورشیدی

طراحی ، نصب و اجراکرماننیروگاه یک کیلووات

مشارکت و تأمین تجهیزاتبیرجندروستای سرایان

طراحی ، نصب و اجرادماوندویالی خورشیدی

طراحی ، نصب و اجراتهرانمنزل خورشیدی

   

شرکتدرنمایشگاهها
   

شرکت کنندهمحلنمایشگاهتاریخ
برند 

شرکت 
کننده

دی 1389
نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و 

خودکفایی صنعت و معدن
آریاسوالرکارخانه آریاسوالرمصالی تهران

اسفند 1388
اولین نمایشگاه و همایش تخصصی 

انرژی های تجدیدپذیر
آریاسوالرکارخانه آریاسوالرنمایشگاه بین المللی تهران

اسفند 1388
اولین نمایشگاه و همایش تخصصی 

انرژی های تجدیدپذیر
Lorentzکارخانه آریاسوالرنمایشگاه بین المللی تهران

مهر 1388
سومین نمایشگاه تخصصی صنعت آب 

و برق و گاز
آریاسوالرکارخانه آریاسوالرخراسان جنوبی - بیرجند

اردیبهشت 89
نمایشگاه توانمندی های صادراتی 

جمهورس اسالمی ایران
آریاسوالرکارخانه آریاسوالرخراسان جنوبی - بیرجند

آریاسوالرکارخانه آریاسوالرنمایشگاه بین المللی تهراننمایشگاه دو ساالنه برقآبان 1388

آریاسوالرکارخانه آریاسوالرنمایشگاه بین المللی تهراننمایشگاه صرفه جویی انرژیتیر 1390
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نیروگاه 15 کیلووات دانشگاه بیرجند

15 کیلوواتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک - متصل به شبکهنوع سیستم:

بیرجند - استان خراسان جنوبیموقعیت:
دانشگاه بیرجندکارفرما:

1391/05/28 - 1391/06/20تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M200پنل خورشیدی:

نداردشارژ کنترل:
15000TL SMA Tripowerاینورتر:

SMA Sunny Webboxدیتاالگر:
نداردردیاب خورشید:

ایـن پـروژه بـا هدف آموزش و تحقیقات دانشـجویان و دانشـگاهیان بیرجنـد با تأمین اعتبار از سـوی معاونت 
پژوهشـی ، طراحی و احـداث گردید. 

نیروگاه 15 کیلووات دانشگاه اراک

15 کیلوواتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک - متصل به شبکهنوع سیستم:

اراک - استان مرکزیموقعیت:
دانشگاه اراککارفرما:

1391/10/25 - 1391/11/21تاریخ شروع و پایان
AriaSolar AS-M200پنل خورشیدی:

نداردشارژ کنترل:
7000TL SMA Sunny Boyاینورتر:

SMA Sunny Webboxدیتاالگر:
نداردردیاب خورشید:

نیروگاه 15 کیلووات دانشگاه شیراز

42 کیلوواتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک - متصل به شبکهنوع سیستم:

مشهد - استان خراسان رضویموقعیت:
شرکت برق منطقه ای خراسان رضویکارفرما:

1390/01/15 - 1390/04/01تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M200پنل خورشیدی:

نداردشارژ کنترل:
7000TL SMA Sunny Boyاینورتر:

SMA Sunny Webboxدیتاالگر:
Lorentz ETA 1500ردیاب خورشید:
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پمپ آب اراک

1920 واتتوان:
پمپ آب خورشیدینوع سیستم:

روستای فرج آباد - اراک – استان مرکزیموقعیت:
شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزیکارفرما:

1389/09/20 - 1389/10/06تاریخ شروع و پایان:
Lorentz LA80پنل خورشیدی:

Lorentzکنترلر:
CSJ12 Lorentz PC1800پمپ آب:

25 مترعمق چاه:
50 متر مکعب در روزمیزان آب:

ایـن پـروژه حوالـی شهرسـتان اراک بـه منظـور تأمین آب مورد نیـاز یکی از مزارع نصـب گردید. این پـروژه در مدت زمان 
سـه روز توسـط تیم آریا سـوالر نصب گردید.

نیروگاه یک کیلووات

960 واتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک – منفصل از شبکهنوع سیستم:

شهرستان ماهان - کرمان – استان کرمانموقعیت:
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی ماهان کرمانکارفرما:

1389/10/07 - 1389/11/22تاریخ شروع و پایان:
Lorentz LA80پنل خورشیدی:

60A – EPIP603شارژ کنترل:
watt 700 Cotekاینورتر:
45A-12V Optimaباتری:

Lorentz ETA400ردیاب خورشید:

بـر اسـاس درخواسـت دانشـگاه کرمـان، سیسـتم خورشـیدی یـک کیلـووات بـا هدف تحقیقـات دانشـگاهی در 
محـل دانشـگاه نصـب گردیـد. این سیسـتم امکان کنترلـر و گزارش دهی بر روی سیسـتم عامـل وینـدوز را دارد.

نیروگاه 12 کیلووات

12 کیلوواتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک - منفصل از شبکهنوع سیستم:

تهران - استان تهرانموقعیت:
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهرانکارفرما:

1388/10/26 - 1389/06/16تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M120پنل خورشیدی:

Steca PowerTarom 4140شارژ کنترل:
Stecaاینورتر:

ندارددیتاالگر:
نداردردیاب خورشید:

ایـن سیسـتم اولیـن پـروژه کارخانـه بـوده و بـه منظـور تأمیـن روشـنایی بخشـی از محوطـه دانشـگاه نصـب 
گریـده اسـت. دلیـل نصـب ایـن سیسـتم بـه صـورت یکپارچـه و یکجـا، آشـنایی بیشـتر دانشـجویان ایـن 

دانشـگاه بـا نیروگاه هـای خورشـیدی و گزارش گیـری از نحـوه کارکـرد آنهـا اسـت.
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روستای سرایان

14 کیلوواتتوان:
نیروگاه فتوولتائیک - تأمین برق روستایینوع سیستم:

روستای خوشنری - شهرستان سرایان -  استان خراسان جنوبیموقعیت:
شرکت برق منطقه ای خراسان رضویکارفرما:

1389/09/28 - 1389/12/28تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M90پنل خورشیدی:

60A EPIP602شارژ کنترل:
1500W Cotecاینورتر:

ندارددیتاالگر:
200A 12V Optimaباتری:

ایـن سیسـتم کـه بـه صـورت مناقصـه توسـط شـرکت بـرق منطقـه ای خراسـان جنوبـی برگـزار گردیـده بـود، بـا 
مشـاوره آریاسـوالر توسـط یکـی از پیمانـکاران منطقـه ای اجـرا گردیـد. تأمین بـرق خانوارهای روسـتایی منطقه 

هـدف اصلـی پـروژه بوده اسـت.

پارک خاقانی

یک کیلوواتتوان:
فوتوولتائیک - منفصل از شبکه با پشتیباننوع سیستم:

تبریز - آذربایجان شرقیموقعیت:
شهرداری منطقه 8کارفرما:

1389/06/11 - 1389/11/06تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M100پنل خورشیدی:

40A – EPIP602شارژ کنترل:
Morning Starاینورتر:
200A Faranباتری:

EPIPدیتا الگر:

برق مصرفی المپ های LED پارک خاقانی تبریز معادل 400 وات سـاعت که در کل روز حدودًا 4 کیلووات سـاعت 
تخمیـن زده شـده اسـت. لـذا بـه همیـن منظـور سیسـتم یـک کیلـووات بـر پشـت بـام فرهنگسـرای ایـن پـارک بـه 

منظـور تأمیـن این نیـرو نصب گردیده اسـت.

روشنایی صبا باتری

2040 واتتوان:
روشنایی فتوولتائیکنوع سیستم:

صباشهر - استان تهرانموقعیت:
شرکت سهامی باتری ساز نیرو - مجری طرح انتقال صدرکارفرما:

1389/07/25 - 1389/11/09تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M60پنل خورشیدی:

10A EPSolarشارژ کنترل:
Wdc 40 LVD Venusالمپ:

4 مترارتفاع پایه المپ:
40W – LVDالمپ:

روشنایی محوطه کارخانه با 17 عدد پایه چراغ 4متری که به سفارش آن مجموعه نصب گردید. 
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کانکس خورشیدی

900 واتتوان:
فوتوولتائیک - منفصل از شبکهنوع سیستم:

بیرجند - خراسان جنوبیموقعیت:
آریاسوالرکارفرما:

تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M80پنل خورشیدی:

60A – EPIP603شارژ کنترل:
Watt 300اینورتر:

EPIPدیتاالگر:
12v Optimaباتری:

طراحـی و نصـب کانکـس کامـال! خورشـیدی بـا حداقـل مصـرف. ایـن کانکـس از تجهیزاتـی همچـون یخچـال، پنکه، 
سیسـتم مخابراتـی، تلویزیـون کـه تمامـا بـا بـرق 12 ولـت بوده. نکتـه جالب این سیسـتم این اسـت که فاقـد اینورتر 

بـوده و لـذا از 10% تلفـات اینورتـر برخـوردار نمی باشـد.

ویالی خورشیدی

800 واتتوان:
فوتوولتائیک - منفصل از شبکهنوع سیستم:

دماوند – استان تهرانموقعیت:
آقای قمی زادهکارفرما:

تاریخ شروع و پایان:
AriaSolar AS-M100پنل خورشیدی:

EPIP30شارژ کنترل:
Morning Star اینورتر:

EPIPدیتاالگر:
100Ah Optimaباتری:

بعضی از مالکین ویالهای خارج از شـهر، علی رغم وجود شـبکه سراسـری برق در منطقه، عالقه مند به اسـتفاده 
از سیسـتم های تجدیدپذیـر هسـتند. آقـای قمـی زاده سـاکن دماونـد از جملـه روشـن فکرانی اسـت کـه رو بـه 
اسـتفاده از این سیسـتم ها برده اسـت و کل ویالی خود را با اسـتفاده از پنل های آریاسـوالر روشن نموده است.

پمپ آب میچینک

7.8 کیلوواتتوان:
پمپ آب خورشیدینوع سیستم:

روستای میچینک - استان مرکزیموقعیت:
شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزیکارفرما:

25/07/1390تاریخ شروع و پایان:
AS-M200پنل خورشیدی:

1Kw Longbowتوربین بادی:
Erodyneکنترلر:

Lorentz PS4000 پمپ آب:
25 مترعمق چاه:
80 متر مکعب در روزمیزان آب:

ایـن پـروژه بـه منظـور تأمیـن آب شـرب روسـتای میچینـک از توابع شهرسـتان سـاوه واقـع در اسـتان مرکزی 
می باشـد.
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پمپ آب دانشگاه تهران

640 واتتوان:
پمپ آب خورشیدینوع سیستم:

دانشگاه تهران - واحد پردیس کرجموقعیت:
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهرانکارفرما:

1390/02/01 -1390/02/07تاریخ شروع و پایان:
Lorentz LA80پنل خورشیدی:

Lorentzکنترلر:
Lorentz Boost 150 پمپ آب:

20 مترعمق چاه:
2 متر مکعب در روزمیزان آب:

 نصب پمپ آب خورشیدی به منظور مطالعه و آشنایی دانشجویان کشاورزی

پمپ آب درگز

2000 واتتوان:
پمپ آب خورشیدینوع سیستم:

شهرستان درگز - خراسان رضویموقعیت:
اداره کل آب و فاضالب روستایی خراسان رضویکارفرما:

1391/01/21تاریخ تحویل:
AriaSolar AS-M200پنل خورشیدی:

Lorentzکنترلر:
PS4000 پمپ آب:

45 مترعمق چاه:
40 متر مکعب در روزمیزان آب:

 نصب پمپ آب خورشیدی به منظور تأمین آب شرب روستایی از توابع شهرستان درگز.

منزل خورشیدی

810  واتتوان:
فوتوولتائیک - منفصل از شبکهنوع سیستم:

تهران -  استان تهرانموقعیت:
آقای مودب شعارکارفرما:

1390/03/29تاریخ قرارداد:
AriaSolar AS-M90پنل خورشیدی:

Stecaشارژ کنترل:
ندارداینورتر:

ندارددیتاالگر:
12V Optimaباتری:

4 طبقــه مســکونی و دو طبقــه پارکینــگ و انبــاری کــه تجهیــز بــه روشــنایی LED بــا مصــرف 
ــدون  ــیدی ب ــتم خورش ــب سیس ــرای نص ــی ب ــتم آمادگ ــن سیس ــد. ای ــتقیم بوده ان ــرق مس ب
اســتفاده از اینورتــر را دارنــد. سیســتم نصــب شــده بــر بــام منزلــی در منطقــه ی آجودانیــه تهران 
مجهــز بــه سیســتم پشــتیبان برقــی اســت، امــا سیســتم طراحی شــده روشــنایی ایــن 4 طبقه 

ــد.  ــن می نمای ــی تأمی ــتاندارد های بین الملل ــاس اس را بر اس
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GOLD100KW
DMSPPONGOL100K

شرحمحصول
نــور  خورشــیدی،  مخصــوص  هــای  پنــل  ا�  اســتفاده  بــا  سیســتم  ایــن 
خورشــید را بــه انــ��ی الک���کــی تبدیــل مــی کنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن 
سیســتم بــه وســیله مبــدل بــ�ق DC بــه AC (اینورتــر) بــه ولتــاژ مــورد نظــر 
و اســتاندارد تبدیــل شــده و بــه شــبکه تو��ــع ت���ــق مــی گــردد. بــا ایــن 
سیســتم امــکان کســب درآمــد از فــ�وش بــ�ق بــرای شــما فراهــم مــی 
 Deep شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از اینورتــر هــای هیب��ــدی و بات�ی هــای
Cycle، امــکان اســتفاده ا� بــ�ق بــرای شــما در صــورت قطعــی بــ�ق شــبکه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی آسان، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت ،ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
دارای قابلیت حفاظت الک���کی �
بدون آالیندگی و صدا �
بازکشت سرمایه کمتر از ۵ سال �
مجه� به سیستم MPPT و بازدهی حدا���ی �
قابلیت مانیتو��نگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص �

کاربرد
تامین ب�ق  رایگان مورد نیاز از ان��ی خورشیدی �
امکان کسب درآمد از ف�وش ب�ق �
تامین ب�ق مورد نیاز در شرایط قطع ب�ق �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال (در صورت وجود) �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش (تعمیر / تعویض) ۳ سال �

وسایلوتجهیزات
استرا�چر (با توجه به محل نصب) �
�  DC کابل
� AC کابل
اتصاالت مورد نیاز �
� DC جعبه اتصال
� AC و DC تابلو ب�ق
سیستم های حفاظتی �
نرم افزار مانیتو��نگ �
سیستم هیب��دی ( آپشنال) �
بات�ی (آپشنال) �

مشخصاتاینورتر
Top Brand InverterInverter brand
25Inverter power (KW)
4Number of inverters used

مشخصاتپنلخورشیدی
1956 × 992 × 40Panel dimensions (mm)
390Panel power (W)
256Number of panels
MonoPanel type
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GOLD50KW
DMSPPONGOL050K

شرحمحصول
نــور  خورشــیدی،  مخصــوص  هــای  پنــل  ا�  اســتفاده  بــا  سیســتم  ایــن 
خورشــید را بــه انــ��ی الک���کــی تبدیــل مــی کنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن 
سیســتم بــه وســیله مبــدل بــ�ق DC بــه AC (اینورتــر) بــه ولتــاژ مــورد نظــر 
و اســتاندارد تبدیــل شــده و بــه شــبکه تو��ــع ت���ــق مــی گــردد. بــا ایــن 
سیســتم امــکان کســب درآمــد از فــ�وش بــ�ق بــرای شــما فراهــم مــی 
 Deep شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از اینورتــر هــای هیب��ــدی و بات�ی هــای
Cycle، امــکان اســتفاده ا� بــ�ق بــرای شــما در صــورت قطعــی بــ�ق شــبکه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی آسان، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت ،ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
دارای قابلیت حفاظت الک���کی �
بدون آالیندگی و صدا �
بازکشت سرمایه کمتر از ۵ سال �
مجه� به سیستم MPPT و بازدهی حدا���ی �
قابلیت مانیتو��نگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص �

کاربرد
تامین ب�ق  رایگان مورد نیاز از ان��ی خورشیدی �
امکان کسب درآمد از ف�وش ب�ق �
تامین ب�ق مورد نیاز در شرایط قطع ب�ق �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال (در صورت وجود) �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

وسایلوتجهیزات
استرا�چر (با توجه به محل نصب) �
�  DC کابل
� AC کابل
اتصاالت مورد نیاز �
� DC جعبه اتصال
� AC و DC تابلو ب�ق
سیستم های حفاظتی �
نرم افزار مانیتو��نگ �
سیستم هیب��دی ( آپشنال) �
بات�ی (آپشنال) �

مشخصاتاینورتر
Top Brand InverterInverter brand
25Inverter power (KW)
2Number of inverters used

مشخصاتپنلخورشیدی
1956 × 992 × 40Panel dimensions (mm)
390Panel power (W)
128 Number of panels
MonoPanel type
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GOLD20KW
DMSPPONGOL020K

شرحمحصول
نــور  خورشــیدی،  مخصــوص  هــای  پنــل  ا�  اســتفاده  بــا  سیســتم  ایــن 
خورشــید را بــه انــ��ی الک���کــی تبدیــل مــی کنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن 
سیســتم بــه وســیله مبــدل بــ�ق DC بــه AC (اینورتــر) بــه ولتــاژ مــورد نظــر 
و اســتاندارد تبدیــل شــده و بــه شــبکه تو��ــع ت���ــق مــی گــردد. بــا ایــن 
سیســتم امــکان کســب درآمــد از فــ�وش بــ�ق بــرای شــما فراهــم مــی 
 Deep شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از اینورتــر هــای هیب��ــدی و بات�ی هــای
Cycle، امــکان اســتفاده ا� بــ�ق بــرای شــما در صــورت قطعــی بــ�ق شــبکه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی آسان، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت ،ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
دارای قابلیت حفاظت الک���کی �
بدون آالیندگی و صدا �
بازکشت سرمایه کمتر از ۵ سال �
مجه� به سیستم MPPT و بازدهی حدا���ی �
قابلیت مانیتو��نگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص �

کاربرد
 تامین ب�ق  رایگان مورد نیاز از ان��ی خورشیدی �
امکان کسب درآمد از ف�وش ب�ق �
تامین ب�ق مورد نیاز در شرایط قطع ب�ق �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال (در صورت وجود) �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

وسایلوتجهیزات
استرا�چر (با توجه به محل نصب) �
�  DC کابل
� AC کابل
اتصاالت مورد نیاز �
� DC جعبه اتصال
� AC و DC تابلو ب�ق
سیستم های حفاظتی �
نرم افزار مانیتو��نگ �
سیستم هیب��دی ( آپشنال) �
بات�ی (آپشنال) �

مشخصاتاینورتر
Top Brand InverterInverter brand
25Inverter power (KW)
1 Number of inverters used

مشخصاتپنلخورشیدی
1956 × 992 × 40Panel dimensions (mm)
380Panel power (W)
53 Number of panels
MonoPanel type
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GOLD10KW
DMSPPONGOL010K

شرحمحصول
نــور  خورشــیدی،  مخصــوص  هــای  پنــل  ا�  اســتفاده  بــا  سیســتم  ایــن 
خورشــید را بــه انــ��ی الک���کــی تبدیــل مــی کنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن 
سیســتم بــه وســیله مبــدل بــ�ق DC بــه AC (اینورتــر) بــه ولتــاژ مــورد نظــر 
و اســتاندارد تبدیــل شــده و بــه شــبکه تو��ــع ت���ــق مــی گــردد. بــا ایــن 
سیســتم امــکان کســب درآمــد از فــ�وش بــ�ق بــرای شــما فراهــم مــی 
 Deep شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از اینورتــر هــای هیب��ــدی و بات�ی هــای
Cycle، امــکان اســتفاده ا� بــ�ق بــرای شــما در صــورت قطعــی بــ�ق شــبکه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی آسان، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت ،ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
دارای قابلیت حفاظت الک���کی �
بدون آالیندگی و صدا �
بازکشت سرمایه کمتر از ۵ سال �
مجه� به سیستم MPPT و بازدهی حدا���ی �
قابلیت مانیتو��نگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص �

کاربرد
تامین ب�ق  رایگان مورد نیاز از ان��ی خورشیدی �
امکان کسب درآمد از ف�وش ب�ق �
تامین ب�ق مورد نیاز در شرایط قطع ب�ق �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال (در صورت وجود) �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

وسایلوتجهیزات
استرا�چر (با توجه به محل نصب) �
�  DC کابل
� AC کابل
اتصاالت مورد نیاز �
� DC جعبه اتصال
� AC و DC تابلو ب�ق
سیستم های حفاظتی �
نرم افزار مانیتو��نگ �
سیستم هیب��دی ( آپشنال) �
بات�ی (آپشنال) �

مشخصاتاینورتر
Top Brand InverterInverter brand
5Inverter power (KW)
2 Number of inverters used

مشخصاتپنلخورشیدی
1644 × 992 × 35Panel dimensions (mm)
270Panel power (W)
39Number of panels
MonoPanel type

87



GOLD5KW
DMSPPONGOL05KX

شرحمحصول
نــور  خورشــیدی،  مخصــوص  هــای  پنــل  ا�  اســتفاده  بــا  سیســتم  ایــن 
خورشــید را بــه انــ��ی الک���کــی تبدیــل مــی کنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن 
سیســتم بــه وســیله مبــدل بــ�ق DC بــه AC (اینورتــر) بــه ولتــاژ مــورد نظــر 
و اســتاندارد تبدیــل شــده و بــه شــبکه تو��ــع ت���ــق مــی گــردد. بــا ایــن 
سیســتم امــکان کســب درآمــد از فــ�وش بــ�ق بــرای شــما فراهــم مــی 
 Deep شــود. همچنیــن بــا اســتفاده از اینورتــر هــای هیب��ــدی و بات�ی هــای
Cycle، امــکان اســتفاده ا� بــ�ق بــرای شــما در صــورت قطعــی بــ�ق شــبکه 

ــت. ــر اس ــکان پذی ام

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی آسان، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت ،ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
دارای قابلیت حفاظت الک���کی �
بدون آالیندگی و صدا �
بازکشت سرمایه کمتر از ۵ سال �
مجه� به سیستم MPPT و بازدهی حدا���ی �
قابلیت مانیتو��نگ با استفاده از اپلیکیشن مخصوص �

کاربرد
تامین ب�ق  رایگان مورد نیاز از ان��ی خورشیدی �
امکان کسب درآمد از ف�وش ب�ق �
تامین ب�ق مورد نیاز در شرایط قطع ب�ق �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال (در صورت وجود) �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

وسایلوتجهیزات
استرا�چر (با توجه به محل نصب) �
�  DC کابل
� AC کابل
اتصاالت مورد نیاز �
� DC جعبه اتصال
� AC و DC تابلو ب�ق
سیستم های حفاظتی �
نرم افزار مانیتو��نگ �
سیستم هیب��دی ( آپشنال) �
بات�ی (آپشنال) �

مشخصاتاینورتر
Top Brand InverterInverter brand
5.5 Inverter power (KW)
1 Number of inverters used

مشخصاتپنلخورشیدی
1956 × 992 × 40Panel dimensions (mm)
395 Panel power (W)
16Number of panels
MonoPanel type 
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RELAX10KW
DMSPPOFREL10KX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و این امــکان را 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه قــدرت سیســتم وســایل 

مــورد نظــ� و ابــزار مــورد نیــاز خــود را اســتفاده کنــد.

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی س��ع، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت، ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی و وضعیت سیستم �
دارای قابلیت های حفاظت الک���کی �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
بدون آالیندگی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
قابلیت شــا�� بات�ی ها توسط منابع دیگر ان��ی-هیب��دی (آپشنال) �

کاربرد
کانکس های شهرسا�ی و جاده سا�ی  و تجهیز کارگاه ها �
 ب�ق رسانی به مناطق �وستایی دور دست و مح�وم �
 تامین ب�ق واحدهای مسکونی دور از شبکه و بدون ب�ق �
تامین ب�ق ویال و باغ خا�ج از محدوده شبکه سراس�ی تو��ع �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتکلی
10000Daily power output (W)
8 Charging time (h)
26 Space required (m2)
2.3 Battery capacity (kW)
2Days cloudy (day)

مشخصاتاینورتروشارژکنترلر
Top Brand Inverter Inverter model
4000 Inverter power (W)
MPPTCharger controller model
60Charge controller (A)
48 Charge Controller (V)

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
1964 × 992 × 35 mmPanel dimensions
12 Number of panels
330 MonoPanel model (W)
12 Battery voltage (V)
200 Battery storage (Ah)
16* 100 Number of batteries )AH(
Lead acidBattery type

وسایلقابلاستفاده
HourNumberPower)W(thedevice
121420Small hotel refrigerator
10209Lamps LED:
5155Fan:
41100TV LED:
2422CCTV:
61700Water Cooler:
411000water pump:
4145Laptop:

*-اســتفاده از وســایل پرمصــرف ماننــد کولــرگازی، کتــری، ماکروفــر، اتــو و هیتربرقــی 
مجــاز نیســت.
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RELAX3KW
DMSPPOFREL03KX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و این امــکان را 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه قــدرت سیســتم وســایل 

مــورد نظــ� و ابــزار مــورد نیــاز خــود را اســتفاده کنــد.

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی س��ع، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت، ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی و وضعیت سیستم �
دارای قابلیت های حفاظت الک���کی �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
بدون آالیندگی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
قابلیت شــا�� بات�ی ها توسط منابع دیگر ان��ی-هیب��دی (آپشنال) �

کاربرد
کانکس های شهرسا�ی و جاده سا�ی  و تجهیز کارگاه ها �
 ب�ق رسانی به مناطق �وستایی دور دست و مح�وم �
 تامین ب�ق واحدهای مسکونی دور از شبکه و بدون ب�ق �
تامین ب�ق ویال و باغ خا�ج از محدوده شبکه سراس�ی تو��ع �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتکلی
Winter 4 kWh / Summer 7.6KWhDaily power output
8 Charging time (h)
10 Space required (m2)
1600 Battery capacity (Ah)
3Days cloudy (day)

مشخصاتاینورتروشارژکنترلر
Top Brand Inverter Inverter model
4000 Inverter power (W)
MPPTCharger controller model
80Charge controller (A)
48 Charge Controller (V)

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
35 × 990 × 1960 mmPanel dimensions
5 Number of panels
330 MonoPanel model
48Battery voltage (V)
19Battery storage (kWh)
16* 100 Number of batteries )Ah(
Lead acidBattery type

وسایلقابلاستفاده
HourNumberPower)W(device
121420Small hotel refrigerator
51015LED Lamps:
4155Fan:
31100LED TV:
24525Camera:
411000Water Cooler:
21600water pump:
2145Laptop:

*-اســتفاده از وســایل پرمصــرف ماننــد کولــرگازی، کتــری، ماکروفــر، اتــو و هیتربرقــی 
مجــاز نیســت.
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RELAX2KW
DMSPPOFREL02KX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و این امــکان را 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه قــدرت سیســتم وســایل 

مــورد نظــ� و ابــزار مــورد نیــاز خــود را اســتفاده کنــد.

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی س��ع، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت، ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی و وضعیت سیستم �
دارای قابلیت های حفاظت الک���کی �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
بدون آالیندگی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
قابلیت شــا�� بات�ی ها توسط منابع دیگر ان��ی-هیب��دی (آپشنال) �

کاربرد
کانکس های شهرسا�ی و جاده سا�ی  و تجهیز کارگاه ها �
 ب�ق رسانی به مناطق �وستایی دور دست و مح�وم �
 تامین ب�ق واحدهای مسکونی دور از شبکه و بدون ب�ق �
تامین ب�ق ویال و باغ خا�ج از محدوده شبکه سراس�ی تو��ع �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتکلی
2000 Daily power output (W)
6 Charging time )H(
4 Space required (m2)
620Battery capacity (Ah)
1Days cloudy (days)

مشخصاتاینورتروشارژکنترلر
Top Brand Inverter Inverter model
2000Inverter power (W)
MPPTCharger controller model
30 Charge controller (A)
24 Charge Controller (V)

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
1940 × 980 × 40 mmPanel dimensions
2Number of panels
330 MonoPanel model
12Battery voltage (V)
155 Battery storage (Ah)
4 *100 Number of batteries )Ah(
Lead acidBattery type:

وسایلقابلاستفاده
HourNumberPower)W(Device
12170Small hotel refrigerator
8106LED Lamps:
---Fan:
42100LED TV:
24220Camera:
3150Water Cooler:
---Water pump:
2145Laptop:

*-اســتفاده از وســایل پرمصــرف ماننــد کولــرگازی، کتــری، ماکروفــر، اتــو و هیتربرقــی 
مجــاز نیســت.
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RELAX1KW
DMSPPOFREL01KX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و این امــکان را 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه قــدرت سیســتم وســایل 

مــورد نظــ� و ابــزار مــورد نیــاز خــود را اســتفاده کنــد.

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی س��ع، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت، ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی و وضعیت سیستم �
دارای قابلیت های حفاظت الک���کی �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
بدون آالیندگی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
قابلیت شــا�� بات�ی ها توسط منابع دیگر ان��ی-هیب��دی (آپشنال) �

کاربرد
کانکس های شهرسا�ی و جاده سا�ی  و تجهیز کارگاه ها �
 ب�ق رسانی به مناطق �وستایی دور دست و مح�وم �
 تامین ب�ق واحدهای مسکونی دور از شبکه و بدون ب�ق �
تامین ب�ق ویال و باغ خا�ج از محدوده شبکه سراس�ی تو��ع �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتکلی
Winter 2.3 kWh / Sum-
mer 4.4KWhDaily power output:

6Charging time )H(
4 Space required (m2)
600 Battery capacity (Ah)

2 Bays cloudy: )day(

مشخصاتاینورتروشارژکنترلر
Top Brand Inverter Inverter model
2000Inverter power (W)
MPPTCharger controller model
30 Charge controller (A)
24 Charge Controller (V)

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
1964 × 992 × 35 mmPanel dimensions 
2 Number of panels 
330 MonoPanel model 
12 Battery voltage (V)
7.2Battery storage (kWh)
6* 100 Number of batteries )Ah(
Lead acidBattery type

وسایلقابلاستفاده
HourNumberPower)W(device
121350Small hotel refrigerator
8109LED Lamps:
---Fan:
21100LED TV:
---Camera:
---Water Cooler:
11350water pump:
2145Laptop:

*-اســتفاده از وســایل پرمصــرف ماننــد کولــرگازی، کتــری، ماکروفــر، اتــو و هیتربرقــی 
مجــاز نیســت.
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RELAX600W
DMSPPOFREL600W

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و این امــکان را 
بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان بــا توجــه بــه قــدرت سیســتم وســایل 

مــورد نظــ� و ابــزار مــورد نیــاز خــود را اســتفاده کنــد.

مزایایمحصول
نصب و راه اندا�ی س��ع، استفاده راحت �
بدون نیا� به سوخت، ه��نه تعمی� و نگهدا�ی بسیا� پای�ن �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی و وضعیت سیستم �
دارای قابلیت های حفاظت الک���کی �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
بدون آالیندگی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
قابلیت شــا�� بات�ی ها توسط منابع دیگر ان��ی-هیب��دی (آپشنال) �

کاربرد
کانکس های شهرسا�ی و جاده سا�ی  و تجهیز کارگاه ها �
 ب�ق رسانی به مناطق �وستایی دور دست و مح�وم �
 تامین ب�ق واحدهای مسکونی دور از شبکه و بدون ب�ق �
تامین ب�ق ویال و باغ خا�ج از محدوده شبکه سراس�ی تو��ع �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۰ سال �
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتکلی
Winter 1.3 kWh / Summer 1.9 kWhDaily power output
5 Charging time (h)
3.5Space required (m2)
400 Battery capacity (Ah)
36 Days cloudy (day)

مشخصاتاینورتروشارژکنترلر
Top Brand Inverter Inverter model
700 Inverter power (W)
MPPT / PWMCharger controller model
20 Charge controller (A)
12 or 24 Charge Controller (V)

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
1650 * 992 * 35 mmPanel dimensions
2Number of panels
270 PolyPanel model
12 Battery voltage (V)
4.8 Battery storage (kWh)
4 *100 Number of batteries )Ah(
Lead acidBattery type

وسایلقابلاستفاده
HourNumberPower)W(device
121100Small hotel refrigerator
655LED Lamps:
---Fan:
2130LED TV:
---Camera:
---Water Cooler:
---water pump:
2145Laptop:

*-اســتفاده از وســایل پرمصــرف ماننــد کولــرگازی، کتــری، ماکروفــر، اتــو و هیتربرقــی 
مجــاز نیســت.
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ROSE
DMSPPOFREL600W

شرحمحصول
شــرکت دانیــال مــوج یــک اثــر هنــ�ی را بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی 
بــه یــک فنــاو�ی خورشــیدی قابــل اســتفاده بــرای مصــارف گونا�ــون تبدیــل 
کــرده اســت. ایــن محصــول یــک ســاختار مبتنــی بــ� ��ســت فناو�ی، شــامل 
انــ��ی خورشــیدی مــی باشــد کــه از قابلیــت هــای متنــوع و همچنیــن ��بایی 

منحصــ� بــه فــرد برخــوردار اســت.

مزایایمحصول
� LED وشنایی محیط با استفاده از�
بدون آالیندی و صدا ، سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �
نصب آسان و س��ع �
کن��ل هوشمند و بدون واسطه �
منبع ان��ِی رایگان جهت شا�� وسایل برقی همراه �
� USB دارای خ�وجی
دارای شا�� وایرلس �
�  WIFI Router قابلیت پ�اده سا�ی این�رنت
کاهش تولید ۹۴۰۰ کیلوگرم CO2 در سال �

کاربرد
المان شه�ی (��باسا�ی شهر) �
سواحل و مرا�ز تف��حی �
ف�ودگاه ها و ایستگاه های قطار �
پارک ها و فضاهای سبز �
دانشگاه ها و مدارس �
نمایشگاه ها و مرا�ز ف�وش �
شهرک و مجتمع های ب�رگ مسکونی �
محوطه ب�مارستان ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ۱۰ سال �

مشخصاتفنی
770Solar Panel size (mm)
6Heads Solar
4Heads LED
8Stems LED
6.35Maximum height (m)
3.1Seat diameter (m)
4.6Maximum width (m)
Stainless steelStructural material
FiberglassBench material
17-18Number of seats

مشخصاتالکتریکال
800Power (W)
75W/12VSolar Power
5USB output
1Power Stems LED (W)
30Power Heads LED )W(
Waterproof / Short circuit Protection
Motion / LightSensor
12Battery Volt (V)
Lead-AcidBattery Type
240Battery Power (Ah)
10Charger controller (A)
8Charging time (h)
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SPACE
DMSAPELTRESPXX

شرحمحصول
درخــت خورشــیدی فضایــی یــک نیــ�وگاه متصــل بــه شــبکه مــی باشــد کــه 
در جهــت تامیــن و ت���ــق انــ��ی طراحــی و ســاخته شــده اســت. ایــن درخــت 
بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی بــا ســطح مقطــع بــ�رگ و بــا تــوان بــاال 
بــه کمــک نیــ�وگاه هــای تولیــد بــ�ق آمــده و بــا تولیــد ۴۰۰۰ وات بــ�ق امــکان 
تامیــن بــ�ق مــورد نیــاز هــر منطقــه را بــه صــورت دائــم در طــول �وز فراهــم 
ــا�نین و  ــاز س ــورد نی ــ��ی م ــن ان ــت تامی ــبکه را جه ــان ش ــد و اطمین ــی کن م

مصــرف کننــدگان بــاال مــی بــرد.

مزایایمحصول
تامین و تولید ان��ی پا� خورشیدی �
بدون آالیندی و صدا  �
سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �
نصب آسان و س��ع �
کن��ل هوشمند حفاظتی �
ه��نه نگهدا�ی پای�ن �
تامین ۳۰۰۰ کیلووات ساعت ان��ی در سال �

کاربرد
المان شه�ی (��باسا�ی شهر) �
جاده ها و مسیر های ب�ن شه�ی �
سواحل و مرا�ز تف��حی �
ف�ودگاه ها و ایستگاه های قطار �
پارک ها و فضاهای سبز �
دانشگاه ها و مدارس �
نمایشگاه ها و مرا�ز ف�وش �
شهر های کوچک �
محوطه ب�مارستان ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ۱۰ سال �

مشخصاتفنی
2200Solar Panel size (mm)
12Heads Solar
10Maximum height (m)
15Required space (m2)
Stainless steelStructural material

مشخصاتالکتریکال
8Daily power output (KWh)
12Num Solar Panel
340Power Panel (W)
4100Generated power )W(
89 Cell 3.8VPanel Cell
All protection standardsProtection
On-Grid 5KWInverter
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WING
DMSAPELTREWIXX

شرحمحصول
شــرکت دانیــال مــوج یــک اثــر هنــ�ی دیگــ� را بــا اســتفاده ا� پنــل هــای 
خورشــیدی بــه یــک فنــاو�ی خورشــیدی قابــل اســتفاده بــرای مصــارف 
گونا�ــون تبدیــل کــرده اســت. ایــن محصــول یــک ســاختار مبتنــی ب� ��ســت 
فنــاو�ی، شــامل انــ��ی خورشــیدی مــی باشــد کــه از قابلیــت هــای متنــوع 
و همچنیــن ��بایــی منحصــ� بــه فــرد و همچنیــن از مصــارف گونا�ــون 

برخــوردار اســت. 

مزایایمحصول
� LED وشنایی محیط با استفاده از�
بدون آالیندی و صدا ، سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �
نصب آسان و س��ع �
کن��ل هوشمند و بدون واسطه �
منبع ان��ِی رایگان جهت شا�� وسایل برقی �
� USB دارای خ�وجی
دارای شا�� وایرلس �
�  WIFI Router قابلیت پ�اده سا�ی این�رنت
کاهش تولید ۷۶۰۰ کیلوگرم CO2 در سال �

کاربرد
المان شه�ی (��باسا�ی شهر) �
سواحل و مرا�ز تف��حی �
ف�ودگاه ها و ایستگاه های قطار �
پارک ها و فضاهای سبز �
دانشگاه ها و مدارس �
نمایشگاه ها و مرا�ز ف�وش �
شهرک و مجتمع های ب�رگ مسکونی �
محوطه ب�مارستان ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ۱۰ سال �

مشخصاتفنی
600*920Solar Panel size (mm)
18Heads Solar
18Heads LED
4Maximum height (m)
2.2Seat diameter (m)
3.8Maximum width (m2)
Stainless steelStructural material
stainless steel pipeBench material
10-12Number of seats

مشخصاتالکتریکال
810Power (W)
45W/6VSolar Power
6USB output
1Power Heads LED )W(
Waterproof / Short circuit Protection
Motion / LightSensor
12V*2Battery Volt
AGM or Lead-AcidBattery Type
150Battery Power (Ah)
15Charger controller (A)
6Charging time (h)
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ALPHA
DMSAPELBENALXX

شرحمحصول
بــا پ�شــرفت تکنولــ�ی ســلول هــای خورشــیدی، ایــن امــکان را داده اســت 
تــا بتــوان از آنهــا در هــر کجــا اســتفاده کــرد. ایــن محصــول با ترکیب سیســتم 
ــل  ــران در مح ــه کا�� ــادی ب ــیا� �� ــای بس ــت ه ــت قابلی ــیدی و نیمک خورش

هــای نصــب شــده مــی دهــد.  

مزایایمحصول
� LED وشنایی اطراف نیمکت با استفاده از�
بدون آالیندی و سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �
نصب آسان و س��ع �
کن��ل هوشمند و بدون واسطه �
منبع ان��ِی رایگان جهت شا�ژ  موبایل �
� USB دارای خ�وجی
دارای شا�� وایرلس (اختیا�ی) �
مجه� به دماسنج و رطوبت سنج (اختیا�ی) �
�وتر WIFI (اختیا�ی) �

کاربرد
المان شه�ی (��باسا�ی شهر) �
سواحل و مرا�ز تف��حی �
ف�ودگاه ها و ایستگاه های قطار �
پارک ها و فضاهای سبز �
دانشگاه ها و مدارس �
نمایشگاه ها و مرا�ز ف�وش �
شهرک و مجتمع های ب�رگ مسکونی �
محوطه ب�مارستان ها �
مسی� پ�اده �وی و دوچرخه سوا�ی �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ۱۰ سال �

مشخصاتفنی
500*800 2pcsSolar panel size (mm)
1800Length (mm)
600Width (mm)
500Height )mm(
stainless steelMaterial
2-3Number of seats

مشخصاتالکتریکال
120Power (W)
60W/10VSolar power
4USB Output
1LED Power (W)
4Number LED
Waterproof / Short circuit Protection
12Battery Voltage (V)
Li-ionBattery Type
72Battery Power (Ah)
10Controller (A)
5Time Charge (h)
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Perfect
DMSAPSLSTRPEXX

شرحمحصول
ســ�ی پرفکــت نســخه ای تمــام عیــار از نمونــه چــراغ هــای خیابانــی مــی 
باشــد کــه بــا جدیدت��ــن تکنولــو�ی و ویژ�ــی هــای منحصــ� بــه فــرد جهــت 
اســتفاده در هــر نقطــه ای طراحــی و ســاخته شــده اســت. از مهمت��ــن 
ویژ�ــی ایــن مــدل پــک بــودن تمــام تجهیــزات در خــود المــپ بــوده کــه باعث 
شــده نصــب باتــ�ی و پنــل بــه صــورت مجــزا حــذف شــود. ویژ�ــی دیگــر، 
تمیزکننــده ��اتیــک خــودکا� بــوده کــه بــدون نیــا� بــه صــرف ه��نــه جهــت 
نظافــت بــه صــورت خــودکا� پنــل خورشــیدی قــرار داده شــده را از آلودگــی 

تمیــز مــی کنــد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به س�ویس �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
نظافت خودکا� پنل خورشیدی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
سازگا� با محیط ��ست �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �

کاربرد
استفاده د� ب�رگ راه  �
استفاده در معابر �
استفاده در جاده های ب�ن شه�ی �
استفاده د� پارکینگ های �و باز �
پارک ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پایه ۵ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه

4~14LED base height: )M(

10~15Lamp base diameter: )Cm(

stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری

35~100/16 MonoPanel power:)W/V(

 According to the powerPanel dimensions: )Cm(

220~720 Battery power:)Wh(

li-ion or LifePO4Battery voltage: )V(

4~7Cloudy day:

مشخصاتروشنایی

40~120Total power: )W(

16~18 Voltage: )V(

4000~12000Brightness: )lm(

-25~60 Operating temperature:

Aluminum AlloyMaterial:

Length: 904 to 1957 
Width: 410
 Height: 104

Dimensions:

45 °Angle adjustment:

IP65Protection:
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SPEED
DMSAPSLSTRSPXX

شرحمحصول
ایــن ســ�ی از محصــوالت چــراغ هــای �وشــنایی تولید شــده، جهت اســتفاده 
در مــکان هایــی کــه �وشــنایی متوســط تــا ب�رگ نیــاز دارنــد طراحی و ســاخته 
شــده اســت. مــکان هــای مــورد اســتفاده همچــون بــ�رگ راه هــا و جــاده 

هــای ب�ــن شــه�ی، معابــ� و پارکینــگ هــا.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت با س�ویس و نگهدا�ی اندک �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
سازگا� با محیط ��ست �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP۶۵ استاندارد

کاربرد
استفاده د� ب�رگ راه  �
استفاده در معابر �
استفاده در جاده های شه�ی و ب�ن شه�ی �
استفاده د� پارکینگ های ب�رگ �
پارک ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
7.9 LED base height: )M(
10 - 17Lamp base diameter: )Cm(
Steel Lamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
110 - 180Panel power:
120*68  - 150*68Panel dimensions: )Cm(
10 - 14Panel weight: )Kg(
120 - 150Battery power:)Ah(
12V lead acidBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

مشخصاتروشنایی
30 - 80Total power: )W(
12 -24Voltage: )V(
3950 - 9500Brightness: )lm(
8 Weight: )Kg(
Aluminum is die-castingMaterial:
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CURVED
DMSAPSLPARCUXX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی و باتــ�ی تعبیــه شــده در 
خــود، ��باســا�ی و �وشــنایی مســیر هــای پــارک هــا و پارکینــگ هــای شــه�ی 
ــای  ــل ه ــوال� و پن ــتم س ــتفاده از سیس ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ــی کن ــن م را تامی
خورشــیدی نیــا� بــه هیــچ ســیم کشــی جهــت تامیــن بــ�ق مــورد نیــاز المــپ 
هــای ال ای دی وجــود نــدارد. همچنیــن مت��ــال ســازه فلــ�ی از فــوالد ضــد 
زنــگ و بــا عمــر طوالنــی طراحــی و بــا رنــگ هــای اســتاتیک ضــد خــش رنــگ 

آمیــ�ی شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت با س�ویس و نگهدا�ی اندک �
کن��ل هوشمند �وشنایی و شا�� بات�ی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
طراحی ��با و راندمان باال �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده د� پارک ها �
استفاده در فضاهای سبز �
استفاده د� پارکینگ ها �
استفاده د� ویال و باغ شخصی �
مسیر های دوچرخه سوا�ی و پ�اده �وی �
پ�اده �و  �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۵ سال �
ضمانت سازه  ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
6.2LED base height: )M(
10-17Lamp base diameter: )Cm(
stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
110-180Panel power:
150*68 - 120*68Panel dimensions: )Cm(
10-13Panel weight: )Kg(
120-150Battery power: )Ah(
12 lead acidBattery voltage:
According to needCloudy day:

مشخصاتروشنایی
30-40Total power: )W(
12-24Voltage: )V(
4000-5200Brightness:
9Weight: )Kg(
Aluminum is die-castingMaterial:
Lighting / Motionsensor*:

*-سنسور به صورت سفارشی طراحی خواهد شد.
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PORTA
DMSAPSLPORPOXX

شرحمحصول
شــده  باعــث  خورشــیدی  هــای  ســلول  فنــاو�ی  و  خورشــیدی  انــ��ی 
ــته  ــنایی برداش ــای �وش ــ�وژه ه ــرای پ ــت اج ــش �و جه ــای پ� ــت ه محدودی
شــود. ایــن محصــول تنهــا محصــول قابــل حمــل �وشــنایی مــی باشــد کــه 
بــرای پ�وژهــای موقــت چنــد ماهــه یــا چنــد ســاله (۲ تــا ۴ ســال) طراحــی و 
ارائــه گردیــده اســت. در مــکان هایــی کــه حفــ� و طراحــی پایــه بتونــی ایــده آل 

ــت. ــه اس ــن گ��ن ــول بهت�� ــن محص ــد ای ــی باش نم

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان بدون بتن ���ی و محوطه سا�ی �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت با س�ویس و نگهدا�ی اندک �
طراحی منحص� به فرد پایه نگهدارنده (قابلیت حمل با لیفترا�) �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP65 استاندارد

کاربرد
چراغ های خیابانی موقت �
مکان های موقت ساختمانی �
مکان های خارجی فصلی �
نمایشگاه ها �
جاده های موقت �
امال� و مکان های اجاره ای �
مکان های حفا�ی �
جشنواره های موسیقی �
تفرجگاه ها �
اما�ن مذهبی خا�ج از شبکه �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۵ سال �
ضمانت سازه  ۳ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
6 LED base height: )M(
10 Lamp base diameter: )Cm(
Stainless steelLamp base material:
27 * 43 * 43 Platform dimensions: )Cm(
160 Platform weight: )Kg(

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
110 MonoPanel power:
120 * 68 Panel dimensions: (Cm(
13 Panel weight: )Kg(
150 Battery power: )Ah(
12 Lead acidBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

*-با توجه به تعداد روز ابری باتری و پنل اضافه خواهد شد. 

مشخصاتروشنایی
30 Total power: )W(
12 Voltage: )V( 
3900 lmBrightness:
8.2 Weight: )Kg(
Aluminum is die-castingMaterial:
Lighting / MotionSensor*:

*-سنسور به صورت سفارشی طراحی خواهد شد.
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LUMINA
DMSAPSLPARLMXX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا طراحــی ��بــا از دانیــال مــوج بــا اســتفاده ا� پنــل هــای 
خورشــیدی و باتــ�ی تعبیــه شــده در خــود �وشــنایی مســیر هــای پــارک هــا 
و پارکینــگ هــای شــه�ی و مجتمــع هــای مســکونی را تامیــن مــی کنــد. بــا 
توجــه بــه اســتفاده از سیســتم ســوال� و پنــل هــای خورشــیدی نیــا� بــه 
هیــچ ســیم کشــی جهــت تامیــن بــ�ق مــورد نیــاز المــپ چــراغ وجــود نــدارد. 
همچنیــن مت��ــال ســازه فلــ�ی از فــوالد ضــد زنــگ و با عمــر طوالنــی طراحی 

و بــا رنــگ هــای اســتاتیک ضــد خــش رنــگ آمیــ�ی شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت با س�ویس و نگهدا�ی اندک �
کن��ل هوشمند �وشنایی و شا�� بات�ی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
طراحی ��با و راندمان باال �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده د� پارک ها �
استفاده در فضاهای سبز �
استفاده د� پارکینگ ها �
استفاده د� ویال و باغ شخصی �
مسیر های دوچرخه سوا�ی و پ�اده �وی �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۵ سال �
ضمانت سازه  ۵ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
6.2LED base height: )M(
10 / 20Lamp base diameter: )Cm(
stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
110-180Panel power:
150*68 - 120*68Panel dimensions: )Cm(
10-13Panel weight: )Kg(
120-150Battery power:)Ah(
12 lead acidBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

*-با توجه به تعداد روز ابری باتری و پنل اضافه خواهد شد. 

مشخصاتروشنایی
30~80Total power: )W(
12-24Voltage: )V(
2300-7800Birghtness:)lm(
8-12Weight: 
Aluminum is die-castingMaterial:
Lighting / Motionsensor*:

*-سنسور به صورت سفارشی طراحی خواهد شد.
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LUX
DMSAPSLPARLUXX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا طراحــی ��بــا از دانیــال مــوج بــا اســتفاده ا� پنــل هــای 
خورشــیدی و باتــ�ی تعبیــه شــده در خــود �وشــنایی مســیر هــای پــارک هــا 
و پارکینــگ هــای شــه�ی و مجتمــع هــای مســکونی را تامیــن مــی کنــد. بــا 
توجــه بــه اســتفاده از سیســتم خورشــیدی نیــا� بــه هیــچ ســیم کشــی جهــت 
تامیــن بــ�ق مــورد نیــاز المــپ چــراغ وجــود نــدارد. همچنیــن مت��ــال ســازه 
فلــ�ی از فــوالد ضــد زنــگ و بــا عمــر طوالنــی طراحــی و بــا رنگ های اســتاتیک 

ضــد خــش رنــگ آمیــ�ی شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت با س�ویس و نگهدا�ی اندک �
کن��ل هوشمند �وشنایی و شا�� بات�ی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
طراحی ��با و راندمان باال �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده د� پارک ها  �
استفاده در فضاهای سبز �
استفاده د� ویال و باغ شخصی �
پ�اده �وی �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۵ سال �
ضمانت سازه  ۵ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
4.3LED base height: )M(
10 / 20Lamp base diameter: )Cm(
stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
110 MonoPanel power:
120 * 68Panel dimensions: )Cm(
10Panel weight: )Kg(
80Battery power: )Ah(
12 lead acidBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

*-با توجه به تعداد روز ابری باتری و پنل اضافه خواهد شد. 

مشخصاتروشنایی
20Total power: (W)
12Voltage: )V(
2009Brightness:
5Weight: )Kg(
Aluminum is die-castingMaterial:
Lighting / Motionsensor*:

*-سنسور به صورت سفارشی طراحی خواهد شد.
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CLASSIC
DMSAPSLPARCLXX

شرحمحصول
ــر  ــک ظاه ــن ی ــل ب� ــی کام ــه تعادل ــا و خالقان ــی ��ب ــا طراح ــول ب ــن محص ای
یکپارچــه و کالســیک بــا اســتفاده از آخ��ــن فنــاو�ی پنــل هــای خورشــیدی 
و باتــ�ی ایجــاد کــرده اســت، بهت��ــن ترکیــب جهــت �وشــنایی مســیر هــای 
ــدل  ــی م ــراغ خیابان ــا چ ــه�ی را ب ــاص ش ــای خ ــا و فضاه ــارک ه ــاده �و، پ پ�

ــد. ــه کنی ــیک تج�� کالس

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت و س�ویس و نگهدا�ی اندک �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
ه��نه عملیاتی پای�ن �
طراحی ��با و انحصا�ی �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی یکنواخت و استاندارد �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده د� پارک ها  �
استفاده در فضاهای سبز �
مکان های خاص شه�ی �
پ�اده �و �
��باسا�ی شه�ی �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۵ سال �
ضمانت سازه  ۵ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
6.2LED base height:)M(
20Lamp base diameter: )Cm(
stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
40W Mono 8pcsPanel power:
165 * 20Panel dimensions: )Cm(
5Panel weight: )Kg(
150Battery power: )Ah(
12 lead acidBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

*-با توجه به تعداد روز ابری باتری و پنل اضافه خواهد شد. 

مشخصاتروشنایی
30Total power: )W(
12Voltage: )V(
3000 LmBrightness:
5Weight: )Kg(
Aluminum is die-castingMaterial:
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B360
DMSAPSLPARBOXX

شرحمحصول
ســتون هــای خورشــیدی (راه بنــد خورشــیدی) بــرای کا��ردهــای مســکونی 
و تجــا�ی مناســب هســ��د. از ط��ق صفحه خورشــیدی مخصــوص طراحی 
شــده و همچنیــن �وشــنایی LED بــا تــوان مناســب �وشــنایی و ایمنــی 
مســیر مــورد نظــر تامیــن مــی شــود. بــا توجــه به نصــب آســان و بدون ســیم 

کشــی، نیــا�ی بــه ه��نــه هــای جانبــی نیســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان بدون بتن ���ی و محوطه سا�ی �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت و س�ویس و نگهدا�ی اندک �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
ه��نه ب�ق رایگان �
طراحی ��با و راندمان باال �
سازگا� با محیط ��ست �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی  ۳۶۰ درجه یکنواخت و چشم نواز �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده د� پارک ها �
استفاده در فضاهای سبز �
جاده های خصوصی �
�وشنایی و�ودی ها �
حیاط و باغچه ها �
ع کشاو��ی � مزا�
نور حصار �
نو��ردا�ی  �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
90LED base height: )Cm(
15Lamp base diameter: )Cm(
Stainless steelLamp base material:

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
3.5W MonoPanel power:
22 Panel dimensions: (CM)
2.5Battery power: (Ah)
12 lithium ionBattery voltage: )V(
According to needCloudy day:

مشخصاتروشنایی
3.5Total power: (W)
12Voltage: )V(
356 LmBrightness:
6.3Weight: )Kg(
Stainless steelMaterial:
10Lighting time: (H(
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STUDT1
DMSAPSLSTUT1XX

شرحمحصول
چــراغ گل میــخ جــاده (چــراغ چشــم گ��ــه ای) وســیله ای بســیا� پرمصــرف 
و کا��ــردی بــرای اســتفاده در مســیر جــاده هــای شــه�ی و ب�ــن شــه�ی 
و همچنیــن مســی� بانــد فــ�ودگاه هــا مــی باشــد. ایــن وســیله در ابعــاد 
اســتاندارد و طــ�ح هــا و رنــگ هــای متفــاوت جهــت مصــارف مشــخص 
شــده اســتفاده مــی شــود. جنــس بدنــه از آلومی��ــوم، کامــال ضــد آب و 
مقــاوم د� برابــر فشــا� و خوردگــی، بــا طــول عمــ� بســیا� ��ــاد طراحــی و 

ســاخته شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
طراحی ��با و راندمان باال �
سازگا� با محیط ��ست �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی  استاندارد د� رنگ های مختلف �
مقاوم د� برابر آب، �وغن، خوردگی، فشا� و زنگ زدگی �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده جاده های شه�ی و ب�ن شه�ی �
استفاده در جاده های پ�اده �وی و دوچرخه سوا�ی �
جاده های ساحلی و بنادر �
جاده ها و مسی� باند ف�ودگاه ها �
تونل ها �
پارکینگ ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
105*105*20Dimension (mm)
AluminumMaterial
-30 ~ +50Working temperature (C)
12 TonsTolerable weight 

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
0.3Power panel (W)
3*6Dimension panel (Cm)
600mBattery power (Ah)
2Battery voltage (V)
6-8Charging time (h)

مشخصاتروشنایی
6Number of LED
0.24LED power (W)
160Brightness (lm)
450Weight (g)
15Lighting time (day)
500Lighting viewing distance (m)
Red, Blue, Yellow, White, 
GreenColor
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STUDT2
DMSAPSLSTUT2XX

شرحمحصول
چــراغ گل میــخ جــاده (چــراغ چشــم گ��ــه ای) وســیله ای بســیا� پرمصــرف 
و کا��ــردی بــرای اســتفاده در مســیر جــاده هــای شــه�ی و ب�ــن شــه�ی 
و همچنیــن مســی� بانــد فــ�ودگاه هــا مــی باشــد. ایــن وســیله در ابعــاد 
اســتاندارد و طــ�ح هــا و رنــگ هــای متفــاوت جهــت مصــارف مشــخص 
شــده اســتفاده مــی شــود. جنــس بدنــه از آلومی��ــوم، کامــال ضــد آب و 
مقــاوم د� برابــر فشــا� و خوردگــی، بــا طــول عمــ� بســیا� ��ــاد طراحــی و 

ســاخته شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
طراحی ��با و راندمان باال �
سازگا� با محیط ��ست �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی  استاندارد د� رنگ های مختلف �
مقاوم د� برابر آب، �وغن، خوردگی، فشا� و زنگ زدگی �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده جاده های شه�ی و ب�ن شه�ی �
استفاده در جاده های پ�اده �وی و دوچرخه سوا�ی �
جاده های ساحلی و بنادر �
جاده ها و مسی� باند ف�ودگاه ها �
تونل ها �
پارکینگ ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
110*97*24Dimension (mm)
AluminumMaterial
-30 ~ +50Working temperature (C)
13 TonsTolerable weight

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
0.25Power panel (W)
4*4Dimension panel (Cm)
600mBattery power (Ah)
1.2Battery voltage (V)
6-8Charging time (h)

مشخصاتروشنایی
6Number of LED
0.24LED power (W)
160Brightness (lm)
500Weight (g)
15Lighting time (day)
800Lighting viewing distance (m)
Red, Blue, Yellow, White, 
GreenColor
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STUDT3
DMSAPSLSTUT3XX

شرحمحصول
چــراغ گل میــخ جــاده (چــراغ چشــم گ��ــه ای) وســیله ای بســیا� پرمصــرف 
و کا��ــردی بــرای اســتفاده در مســیر جــاده هــای شــه�ی و ب�ــن شــه�ی 
و همچنیــن مســی� بانــد فــ�ودگاه هــا مــی باشــد. ایــن وســیله در ابعــاد 
اســتاندارد و طــ�ح هــا و رنــگ هــای متفــاوت جهــت مصــارف مشــخص 
شــده اســتفاده مــی شــود. جنــس بدنــه از آلومی��ــوم، کامــال ضــد آب و 
مقــاوم د� برابــر فشــا� و خوردگــی، بــا طــول عمــ� بســیا� ��ــاد طراحــی و 

ســاخته شــده اســت.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
بی نیا� به سیم کشی و ه��نه های جانبی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس �
طول عم� باالی صفحه خورشیدی �
طراحی ��با و راندمان باال �
سازگا� با محیط ��ست �
� LED مصرف بسیا� پای�ن با استفاده از المپ های
�وشنایی استاندارد د� رنگ های مختلف �
مقاوم د� برابر آب، �وغن، خوردگی، فشا� و زنگ زدگی �
� IP65 استاندارد

کاربرد
استفاده جاده های شه�ی و ب�ن شه�ی �
استفاده در جاده های پ�اده �وی و دوچرخه سوا�ی �
جاده های ساحلی و بنادر �
جاده ها و مسی� باند ف�ودگاه ها �
تونل ها �
پارکینگ ها �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۱۰ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتسازه
65*40Dimension (mm)
AluminumMaterial
-30 ~ +50Working temperature (C)
30 TonsTolerable weight

مشخصاتپنلخورشیدیوباتری
0.25Power panel (W)
3*5Dimension panel (Cm)
600mBattery power (Ah)
1.2Battery voltage (V)
6-8Charging time (h)

مشخصاتروشنایی
6Number of LED
0.24LED power (W)
160Brightness (lm)
600Weight (g)
15Lighting time (day)

500Lighting viewing distance 
(m)

Red, Blue, Yellow, White, 
GreenColor

white

Red Blue
Yellow

Green
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KING3000W
DMSAPPTKIN3KXX

شرحمحصول
ســ�ی KING محصــوالت، از توانایــی و قــدرت باالیــی جهــت اســتفاده در 
مصــارف گونا�ــون دارنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا 
ذخیــره شــده و ایــن امــکان را بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان در هــر 
ــرف  ــرف و پرمص ــم مص ــی ک ــزات برق ــایر تجهی ــل و س ــاپ، موبای ــب ت ــا ل کج
ــای  ــی ه ــتفاده از خ�وج ــا اس ــن ب ــد. همچنی ــتفاده نمای ــا�� و اس ــود را ش خ
ــتگاه  ــال دس ــنایی و اتص ــوان ا� �وش ــی ت ــود م ــاز خ ــه نی ــه ب ــا توج ــدد ب متع

ــرد. ــتفاده ک ــاوت اس ــای متف ــوان ه ــا ت ــای DC و AC ب ه

مزایایمحصول
قابل حمل و استفاده راحت و آسان �
استفاده از نمایشگ� و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به قدرت و عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو) �
رنج وسیعی از خ�وجی های مورد نیاز �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شــا�ژ تجهیــزات برقــی ( موبایــل، تبلــت و وســایل برقــی بــا تــوان  �

متوســط)
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۳ سال �
ضمانت بات�ی  ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
2*200/36Solar panel )W/V(
Lithium iron phosphate (LiFePO4)Battery type
32/48Battery capacity )Ah/V(
2000Charge cycle (T)
10/MPPTCharge Controller (A)
7 ~ 8Charging time (h)
Solar panel / Electericity of city /
Car lighterCharging input

Battery status / warningMonitor
30Weight (Kg)
42 × 24 × 38 Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
3000Generated power )W(
6000Power of moment (W)
4 Pure sin wave220V output
2*1012V output (A)
1*1012 lighter output (A)
2*2.4USB output (A)
1*5QC output (A)
1Type C output
 Charging adapter + charger 
CableAccessories

2* 2 /1400Internal LED lamp )W/LM(
0 ~ 45Charging temperature (⁰C)
Charging too much ، Exces-
sive discharge ، Overload،  
short circuit ، Reverse battery 
connection

Protection
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KING2000W
DMSAPPTKIN2KXX

شرحمحصول
ســ�ی KING محصــوالت، از توانایــی و قــدرت باالیــی جهــت اســتفاده در 
مصــارف گونا�ــون دارنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا 
ذخیــره شــده و ایــن امــکان را بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان در هــر 
ــرف  ــرف و پرمص ــم مص ــی ک ــزات برق ــایر تجهی ــل و س ــاپ، موبای ــب ت ــا ل کج
ــای  ــی ه ــتفاده از خ�وج ــا اس ــن ب ــد. همچنی ــتفاده نمای ــا�� و اس ــود را ش خ
ــتگاه  ــال دس ــنایی و اتص ــوان ا� �وش ــی ت ــود م ــاز خ ــه نی ــه ب ــا توج ــدد ب متع

ــرد. ــتفاده ک ــاوت اس ــای متف ــوان ه ــا ت ــای DC و AC ب ه

مزایایمحصول
قابل حمل و استفاده راحت و آسان �
اســتفاده از نمایشــگ� و LED جهــت نمایــش وضعیــت دســتگاه و  �

باتــ�ی
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به قدرت و عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو) �
رنج وسیعی از خ�وجی های مورد نیاز �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت و وسایل برقی کم مصرف ) �
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱  سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
2*200/36Solar panel )W/V(
Lithium iron phosphate (LiFePO4)Battery type

32-48Battery capacity 
)Ah/V(

2000Charge cycle (T)
10 / MPPTCharge Controller (A)
5~6Charging time (h)
Solar panel / Electericity of city / 
Car lighterCharging input

Battery status / WarningMonitor
22Weight (Kg)
39 × 22 × 32 Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
2000 Generated power )W(
4000 Power of moment (W)
4 Pure sin wave220V output
2*1012V output (A)
1*1012 lighter output (A)
2*2.4USB output (A)
1*5QC output (A)
1Type C output
 Charging adapter + Charger 
CableAccessories

 2/140 2pcsInternal LED lamp )W/LM(
-10 ~ 60Charging temperature (⁰C)
Charging too much ، Exces-
sive discharge ، Overload،  
short circuit ، Reverse battery 
connection

Protection
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KING1000W
DMLMU2100PH40X

شرحمحصول
ســ�ی KING محصــوالت، از توانایــی و قــدرت باالیــی جهــت اســتفاده در 
مصــارف گونا�ــون دارنــد. بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا 
ذخیــره شــده و ایــن امــکان را بــه مصــرف کننــده مــی دهــد تــا بتــوان در هــر 
ــرف  ــرف و پرمص ــم مص ــی ک ــزات برق ــایر تجهی ــل و س ــاپ، موبای ــب ت ــا ل کج
ــای  ــی ه ــتفاده از خ�وج ــا اس ــن ب ــد. همچنی ــتفاده نمای ــا�� و اس ــود را ش خ
ــتگاه  ــال دس ــنایی و اتص ــوان ا� �وش ــی ت ــود م ــاز خ ــه نی ــه ب ــا توج ــدد ب متع

ــرد. ــتفاده ک ــاوت اس ــای متف ــوان ه ــا ت ــای DC و AC ب ه

مزایایمحصول
قابل حمل و استفاده راحت و آسان �
استفاده از نمایشگ� و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به قدرت و عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک پنل ها (طراحی تاشو) �
رنج وسیعی از خ�وجی های مورد نیاز �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت وسایل برقی کم مصرف ) �
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۶  ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
2*200/36Solar panel )W/V(
Lithium iron phosphate (LiFePO4)Battery type

20 /48Battery capacity 
)Ah/V(

2000 Charge cycle (T)
8/MPPTCharge Controller (A)
3-4 Charging time (h)
Solar panel / Car lighter / 
Electericity of cityCharging input

Battery status / Warningmonitor
17 Weight (Kg)
39 × 22 × 29 Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
1000 Generated power )W(
2000 Power of moment (W)
2 Pure sin wave220V output
2*1012V output (A)
1*1012 lighter output (A)
2*2.4USB output (A)
1*5QC output (A)
1Type C output
 Charging adapter + charger 
CableAccessories

2*2- 140 Internal LED lamp )W/LM(
0 ~ 45Charging temperature (⁰C)
Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short 
circuit ، Reverse battery con-
nection

Protection
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LINK400W
DMSAPPTLIN400X

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
قابل حمل و سبک �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از نمایشگ� و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
محافظت شده د� برابر اتصال کوتاه و اضافه بار  و ولتاژ �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک طراحی تاشو پنل ها �
خ�وجی ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
100/20Solar panel )W/V(
Li-Po Lithium polymerBattery type

40/11.1Battery capacity 
)Ah/V(

Up 500Charging cycle (T)
7Controller recharge (A)
7-8 HourCharging time (h)
Solar Panel / Electericity of city / 
Car lighterRecharge input

Battery status Monitor
5 Weight (Kg)
18× 13 × 30Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
400Generated power )W(
450Power of moment (W)
2220V output
2*1012V output (A)
1*1.5Cigarette Lighter 12V (A)
3*2.1USB output (A)
-Output QC
-Type C output
Charging adapter+Car charging 
cableAccessories

-Internal LED lamp
-10 ~ 45 ⁰CCharging temperature
Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short cir-
cuit ، Reverse battery connection

Protection
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LINK100W+
DMSAPPTLIN100P

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
قابل حمل و سبک �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از نمایشگ� و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
محافظت شده د� برابر اتصال کوتاه و اضافه بار  و ولتاژ �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک طراحی تاشو پنل ها �
خ�وجی ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
40/20Solar Panel )W/V(
Lithium ion (Li-ion)Battery type

20/11.1 Battery capacity 
)Ah/V(

Up 500Charging cycle (T)
3Controller recharge (A)
8-10Charging time (h)
Solar Panel / Electericity of city / 
Car lighterRecharge input 

Battery status / Output connec-
tion status / WarningMonitor 

2Weight (Kg)
21 × 16× 10Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
100 Generated power )W(
150Power of moment (W)
1 220V output
3*1012V output (A)
2*2.4USB output (A)
1*5Output QC (A)
1Type C output
Charging adapter+Car charging 
cableAccessories

1/70Internal LED lamp
-10 ~ 45 ⁰CCharging temperature
Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short cir-
cuit ، Reverse battery connection

Protection
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LINK100W
DMSAPPTLIN100X

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
قابل حمل و سبک �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از نمایشگ� و LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
محافظت شده د� برابر اتصال کوتاه و اضافه بار  و ولتاژ �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک طراحی تاشو پنل ها �
خ�وجی ۱۲ ولت و ۲۲۰ ولت �
بدون آالیندی و صدا �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
50/20Solar panel )W/V(
Lithium ion (Li-ion)Battery type
14/11.1Battery capacity )Ah/V(
Up 500Charging cycle (T)
3Controller recharge (A)
8-9Charging time (h)
Solar Panel / Electericity of city / 
Car lighterRecharge input 

Battery status / Output connec-
tion status / WarningMonitor 

1.7Weight (Kg)
18 × 10 × 20Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
100Generated power )W(
150Power of moment (W)
1 220V output
3*1012V output (A)
2 *2.4USB output (A)
1*5Output QC (A)
1  Type C output
Charging adapter+Car charging 
cableAccessories

2*2W/140 lmInternal LED lamp 
-10 ~ 45 ⁰CCharging temperature 
Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short cir-
cuit ، Reverse battery connection

Protection
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QUEEN600W
DMSAPPTQUE600W

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
حمل آسان با استفاده از چ�خ های طراحی شده �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک (طراحی تاشو پنل ها) �
خ�وجی ۱۲ ولت ، USB و ۲۲۰ ولت �
بدون آالیندی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل پ�وا�ی شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
200/18Panel Power )W/V(
Sealed lead acidBattery type
100Battery capacity (Ah)
15 / PWMController recharge(A)
8-9  Charging time (h)
Solar Panel/ Car lighter/ 
Electericity of cityCharging input:

Battery status / Panel connec-
tion /WarningMonitor 

-35~65Operating temperature 
(℃)

37Weight (Kg)
40 × 21 × 48Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
600 Generated power )W(
800 Power of moment (W)
2220V output
812V output
2*2.1USB output
4*led Lamps 7w+ Charging 
adapter Accessories

Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short cir-
cuit ، Reverse battery connection

Protection
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QOQNUS50W
DMSAPPTLIN100P

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
قابل حمل و سبک  �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک (طراحی تاشو پنل ها) �
� USB خ�وجی ۱۲ ولت و
بدون آالیندی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل پ�وا�ی شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۱ سال �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
50/18Solar panel )W/V(
Sealed lead acidBattery type
26 /12Battery capacity )Ah/V(
5/ PWMController recharge (A)
6-7 Charging time (h)
Solar panel / Car lighter / 
Electericity of cityRecharge input

Battery status / Panel connection 
/WarningMonitor

-35~65Operating temperature 
(℃)

10Weight (Kg)
23 × 13 × 22 Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
50Generated power )W(
-220V output
6 12V output
2*2.1USB output (A)
2*LED Lamps 7W+ Charging 
adapter + Versatile charging cable Accessories

Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short circuit ، 
Reverse battery connection

Protection
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QOQNUS20W
DMSAPPTQUQ20WX

شرحمحصول
ایــن محصــول بــا اســتفاده ا� پنــل هــای خورشــیدی تولیــد بــ�ق مــی نمایــد. 
بــ�ق تولیــد شــده در ایــن سیســتم د� باتــ�ی هــا ذخیــره شــده و ایــن امــکان 
ــل و  ــاپ، موبای ــب ت ــا ل ــر کج ــوان در ه ــا بت ــد ت ــی ده ــده م ــرف کنن ــه مص را ب
ســایر تجهیــزات برقــی کوچــک خــود را شــا�ژ نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
خ�وجــی هــای متعــدد بــا توجــه بــه مــدل محصــول مــی تــوان ا� �وشــنایی و 

اتصــال دســتگاه هــای DC و AC بــا تــوان کــم اســتفاده شــود.

مزایایمحصول
قابل حمل و سبک  �
استفاده راحت و آسان �
استفاده از LED جهت نمایش وضعیت دستگاه و بات�ی �
طول عم� باالی پنل خورشیدی �
کن��ل هوشمند شا�� بات�ی �
استفاده از مدارات هوشمند حفاظتی   �
قیمت پای�ن نس�ت به عملکرد �
و�ن کم و ابعاد کوچک (طراحی تاشو پنل ها) �
� USB خ�وجی ۱۲ ولت و
بدون آالیندی و صدا، سازگا� با محیط ��ست �
بدون نیا� به سوخت ، تعمی� و نگهدا�ی �

کاربرد
استفاده در سفرهای ب�ون شه�ی �
کمپ های مسافرتی و کوهنوردی �
گله داران، زنبور داران و عشایر �
شا�ژ تجهیزات برقی ( موبایل، تبلت ) �
شا�� پهپادها و وسایل پ�وا�ی شا��ی کوچک �
�وشنایی اضطرا�ی �
بالیای طبیعی و حوادث �

خدماتوپش��بانی
ضمانت دستگاه ۲ سال �
ضمانت بات�ی ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتفنی
20/18Solar panel )W/V(
Sealed lead acidBattery type
7/12Battery capacity )Ah/V(
3/ PWMController recharge (A)
4Charging time (h)
Solar panel / Car lighter / 
Electericity of cityRecharge input

Battery status / Panel connection 
/WarningMonitor

-35~65 ℃ Operating temperature 
3Weight (Kg)
15 × 11 × 20Dimensions (Cm)

مشخصاتالکتریکال
20Generated power )W(
-220V output
412V output
2*2.1USB output (A)
2*Led Lamps 7W + Charging adapter Accessories
Charging too much ، Excessive 
discharge ، Overload ، short circuit ، 
Reverse battery connection

Protection
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H3
DMSAPWPSUBMH03

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نــوع پمــپ از نــوع شــناو� بــوده و قابلیــت اســتفاده در چــاه هــای عمیــق را 

دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتساز
700Controller Power (W)
P600 MPPTController Model
48~72Input Voltage (V)
150Voc (V)
YesBattery connectivity
48Battery Voltage (V)
396*176Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
300~480Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

700Pump Power (W)
0-120Pumping height (m)
Max 13Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
150Maximum immersion depth
0.45Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
96*780Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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H4
DMSAPWPSUBMH04

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
700Controller Power (W)
P600 MPPTController Model
48~72Input Voltage (V)
150Voc (V)
YesBattery connectivity
48Battery Voltage (V)
396*176Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
300~480Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

700Pump Power (W)
0-80Pumping height (m)
Max 13Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
0.72Maximum water flow (m³/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
96*780Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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H7
DMSAPWPSUBMH07

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
700Controller Power (W)
P600 MPPTController Model
48~72Input Voltage (V)
150Voc (V)
YesBattery connectivity
48Battery Voltage (V)
396*176Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
420~900Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

700Pump Power (W)
40-90Pumping height (m)
Max 13Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
1.3Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
147*771Pump dimensions (mm)
12.5Pump weight (Kg)
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H10
DMSAPWPSUBMH10

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
700Controller Power (W)
P600 MPPTController Model
48~72Input Voltage (V)
150Voc (V)
YesBattery connectivity
48Battery Voltage (V)
396*176Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
420~900Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

700Pump Power (W)
30-60Pumping height (m)
Max 13Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
2Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
147*771Pump dimensions (mm)
12.5Pump weight (Kg)
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H3
DMSAPWPSUBPH03

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
1200Controller Power (W)
P1200 MPPTController Model
72~96Input Voltage (V)
200Voc (V)
YesBattery connectivity
96Battery Voltage (V)
396*176Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
350~480Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

1700Pump Power (W)
0-140Pumping height (m)
Max 9.5Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
150Maximum immersion depth
0.5Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
96*780Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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H4
DMSAPWPSUBPH04

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
1200Controller Power (W)
P1200 MPPTController Model
72~96Input Voltage (V)
200Voc (V)
YesBattery connectivity
96Battery Voltage (V)
395*178Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
350~480Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

1700Pump Power (W)
0-80Pumping height (m)
Max 9.5Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
0.8Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
96*780Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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H7
DMSAPWPSUBPH07

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
1200Controller Power (W)
P1200 MPPTController Model
72~96Input Voltage (V)
200Voc (V)
YesBattery connectivity
96Battery Voltage (V)
395*178Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
420~1200Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

1700Pump Power (W)
40-140Pumping height (m)
Max 9.5Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
1.3Maximum water flow (m3/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
96*780Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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H10
DMSAPWPSUBPH10

شرحمحصول
ــش  ــه از تاب ــ�ق حاصل ــ��ی ب ــه ان ــت ک ــیله ای اس ــیدی وس ــپ آب خورش پم
خورشــید را از ط��ــق پنــل هــای خورشــیدی بــه انــ��ی محرکــه جهــت پمپــاژ 
آب تبدیــل مــی کنــد. محصــول پمــپ خورشــیدی آب یکــی ا� پرکا��ردت��ــن 
محصــوالت تولیــد شــده مــی  باشــد کــه قابــل اســتفاده در تمــام مناطــق 
محــ�وم و یــا مناطقــی کــه از شــبکه بــ�ق اصلــی دور هســ��د مــی باشــد. این 
نوع پمپ از نوع شناو� بوده و قابلیت استفاده در چاه های عمیق را دارد.

مزایایمحصول
نصب راحت و آسان �
عمر طوالنی ت� و قابلیت اطمینان باال �
کاهش ه��نه سیم کشی و ه��نه های جانبی راه اندا�ی �
عملکرد طوالنی مدت بدون نیا� به نگهدا�ی و س�ویس دوره ای �
از نظر مکانیکی ساده و کارآمد �
صرفه اقتصادی ب�شتر د� بلند مدت �
سرعت ان�قال باالی آب �
بی نیاز از سوخت و حذف آالینده های ��ست محیطی �
محافظت شده د� برابر ج��ان و ولتا� ��اد و اتصال کوتاه  �
استاندارد IP۶۸ پمپ و IP۵۴ کن�رلر �
قابلیت خود تمیز کردن و مقاوم د� برابر خوردگی �

کاربرد
باغات و گلخانه ها �
مرا�� پ�ورش ماهی �
صحرا و ب�ابان  �
مرا�� پ�ورش دام و طیور �
ع کشاو��ی � استفاده در مزا�
مناطق خا�ج از شبکه ب�ق سراس�ی �
مناطق مح�وم و دورافتاده �

خدماتوپش��بانی
ضمانت پنل خورشیدی ۲۵ سال �
ضمانت پمپ ۶ ماه �
پش��بانی ۲۴/۷ �
خدمات پس از ف�وش ( تعمیر / تعویض ) ۳ سال �

مشخصاتپمپوکنترلر
1200Controller Power (W)
P1200 MPPTController Model
72~96Input Voltage (V)
200Voc (V)
YesBattery connectivity
96Battery Voltage (V)
395*178Controller dimensions (mm)
4.5Controller weight (Kg)
-30~50Operating temperature (C)
420~1200Solar Panel (W)
Water shortage and source 
filling / remote controlAbility

Reverse connection / over-
load / high temperatureProtection

1700Pump Power (W)
30-80Pumping height (m)
Max 9.5Pump current (A)
FloatingPump type
SteelBody Material
Spiral, chrome plated steelRotor type and material
1.25Outlet pipe diameter (Inch)
4Pump diameter
250Maximum immersion depth
2.1Maximum water flow (m³/h(
Clean waterFluid type
Max 50Pump temperature (C)
BLDCMotor type
900~3300Motor speed (rpm)
147*771Pump dimensions (mm)
12Pump weight (Kg)
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Solarinverter)5kW(
DMISIONSPSSTXX

شرحمحصول
اینورتــر ۵ کیلــووات بــه صــورت بهینــه ج��ــان DC تولیــد شــده توســط پنــل 
فتوولتای�ــک را بــه ج��ــان AC قابــل ت���ــق بــه شــبکه تبدیــل می¬کنــد. 
اینورترغیــر ای�ولــه  تــک فــاز مناســب بــرای سیســتم هــای فتوولتای�ــک بــا 
محــدوده توانــی متوســط کــه به شــبکه سراســ�ی متصل هســ��د مناســب 
اســت. هــر دو بخــش تبدیــل تــوان و ردیابــی حدا��ــر تــوان دارای بازدهــی 
باالیــی هســ��د. آســتانه بــاالی ولتــا� و�ودی ایــن امــکان را فراهــم می¬کنــد 
کــه رشــته های تــوان ب�شــت�ی بــرای یــک ج��ــان مشــخص ســ�ی شــوند 
کــه موجــب کاهــش تلفــات تــوان در کابل¬هــا و انــدازه کابــل مــورد نیــا� و 

ــود. ــت می¬ش قیم

مشخصاتمحصول
خ�وجی کامال س��وسی �
بکارگی�ی آسان �
کن��ل هوشمند با نمایش گرافیکی �
طراحی بهینه �
محدوده ولتاژ فتوولتای�ک وسیع �
� MPPT دو مبدل
قابلیت اطمینان باال �
بازدهی باال �

مشخصاتفنی
Product
INPUT)DC(
Max. Input power 5500W
MPPT input port quantity 2
Max. Input voltage 550V
Grid voltage 220V
Rated input voltage 360V
MPPT voltage range 90V-580V
Full load MPPT voltage range 250V-520V
Max. input current 11A / 11A
Input terminal type MC4 / H4
OUTPUT)AC(
Max. AC power 5000VA
Nominal AC voltage range 180V-276V 
Power network frequency 
range 54~66Hz 

Max. Output current 22.8A
Total harmonic component 
(current) <3%

Power factor 1 )+/-0.8 adjustable(
FUNCTION
Efficiency 92.5%
Night power consumption <1W
Initial power 50W
MPPT efficiency >95.9%
GeneralData

Ambient temperature range 25°C~+60°C )Re-
duced load over 45°C)

Topology No transformer
Protection level IP65
Max. Working altitude 4000m
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اینترنتاشــــــــیاء



شــرکت بین المللــی دانش بنیــان دانیــال مــوج یکــی از شــرکت های 
پیشــرو در زمینــه توســعه و ارائــه جدیدتریــن راه حل هــا و فناوری هــای 
اینترنــت اشــیا، بــه دســتاوردهای اســتراتژیک و راه حل هــای فنــاوری 

پیشــرفته بــرای مشــاغل و صنایــع مختلــف، دســت یافتــه اســت.
بـــا مدیریـــت هوشـــمندانه ای کـــه حاکـــم بـــر گـــروه صنعتـــی دانیـــال 
مـــوج اســـت، ایـــن شـــرکت توانســـته خانــواده ای منســـجم و جــوان از 
متخصصین کم نظیر در حوزه سیســـتم های پیشـــرفته فنـــاوری ایجـــاد 

نمایـد.
ایرانــی در زمینــه تحقیــق،  برتــر  از شــرکت های  دانیــال مــوج یکــی 
محصــوالت  می باشــد.   IoT تجهیــزات  به کارگیــری  و  تولیــد  توســعه، 
بســیار  طیــف  اشــیا،  اینترنــت  تیــم  توســط  شــده  ارائــه  خدمــات  و 
وســیعی از نیــاز صنایــع و مشــاغل را برطــرف می ســازد. ایــن شــرکت بــا 
ســرمایه گذاری در واحــد تحقیــق و توســعه خــود توانســته تجهیــزات و 
دســتگاه هایی بــا اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در زمینه هــای 

IoT، مخابــرات نــوری، صنعــت، اتوماســیون و ... تولیــد کنــد.
پروســه  یــک  طــی  از  پــس  مــوج،  دانیــال  متخصصیــن  همچنیــن 
تحقیقاتــی و صــرف بیــش از یــک ســال زمــان، بســتر ابــری را آمــاده کــرده 
کــه معمــاری آن جهــت بکارگیــری در یــک پلتفــرم IoT طراحــی شــده اســت. 
ــودکار  ــعه پذیری خ ــکان توس ــر، ام ــه اب ــودکار در الی ــرل خ ــاختارهای کنت س
ــری  ــیا اب ــت اش ــکار اینترن ــد. راه ــرم می ده ــه پلتف ــدن را ب ــمند ش و هوش
می توانــد گســتره وســیعی از امکانــات را بــرای تمام کســب و کارهــا فراهم 
ــدازی  ــوج در راه ان ــال م ــرکت دانی ــی ش ــابقه طوالن ــه س ــه ب ــا توج ــد. ب نمای
بســترهای ارتباطــی، عملکــرد پلتفــرم بــر روی بســترهای مختلــف ارتباطــی 

تســت شــده اســت.
دانیــال مــوج همــواره بــه دنبــال ورود بــه بازارهــای بین المللــی و ایجــاد 

روابط اقتصادی تنگاتنگی بـــا شـــرکت های جهانـــی بـــوده اســـت و
همچنیـــن آمادگـــی جـــذب و ســـرمایه گذاری بـــر روی ایده هـــای فناورانـــه 
جهت تامیـــن نیازهـــای آینـــده بـــازار را دارد؛ در همیـــن راسـتا بـــا آغوشـی باز 

پذیـــرای نخبـــگان و صنعتگـــران کشــور در ایــن مجموعـــه خواهــد بــود.
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امــروزه، عبــارت »اینترنــت اشــیاء« همــه ی دنیــای فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات را فراگرفتــه 
ســاختمان  و  خانــه  هوشــمند،  دامپــروری  هوشــمند،  کشــاورزی  هوشــمند،  انــرژی  اســت. 
هوشــمند، حمل ونقــل هوشــمند، ســامت هوشــمند و به طــور کلــی شــهر و محیط زیســت 
هوشــمند، اصطاحاتــی هســتند کــه شــمار بســیاری از سیاســتمداران، مدیــران، متخصصــان و 
کســب وکارها را در سراســر جهــان شــیفته ی ویژگی هــای بی ماننــد ایــن جلــوه ی نوپیــدای فنــاوری 
ــه  ــر رخن ــی بش ــاد زندگ ــه ی ابع ــود در هم ــمند خ ــای هوش ــا راهکاره ــیاء ب ــت اش ــد. اینترن کرده ان

کــرده و نویدبخــِش آینــده ای بهــره ور، دلپذیــر و آســوده اســت.
از  بهره گیــری  بــا  کــه  اســت  وب  مبتنی بــر  هوشــمنِد  دســتگاه های  از  مجموعــه ای   IoT
پردازنده هــای تعبیــه شــده، سنســورها و ســخت افزار ارتباطــی، بــه گــردآوری، ارســال و اقــدام 
روی داده هــای دریافت شــده از محیــط  می پــردازد. داده هــای گردآوری شــده توســط حســگرها 
از طریــق اتصــال بــه یــک درگاه یــا دســتگاه لبــه )Edge Device( بــرای تحلیــل بــه فضــای ابــری 
ارســال شــده یــا اینکــه به صــورت محلــی تحلیــل می شــوند. گاهــی اوقــات، ایــن دســتگاه ها بــا 
ســایر دســتگاه های مرتبــط، ارتبــاط برقــرار کــرده و برپایــه ی اطاعاتــی کــه از یکدیگــر می گیرنــد، 
عمــل می کننــد. ایــن دســتگاه ها بیشــتِر کارهــا را بــدون دخالــت انســان انجــام می دهنــد. 
البتــه افــراد می تواننــد بــا دســتگاه ها تعامــل داشــته باشــند؛ بــرای نمونــه، می تواننــد آنهــا 

را تنظیــم کننــد؛ بــه آنهــا دســتورالعمل بدهنــد یــا بــه داده هــا دسترســی پیــدا کننــد.
ــا هــدف توســعه و بومی ســازی ایــن  دپارتمــان اینترنــت اشــیاء شــرکت دانیــال مــوج، ب
فناوری در سال 1398 تاسیس شد. حضور فعال در نمایشگاه های داخلی و بین المللی، 
طراحــی و توســعه تجهیــزات ســخت افــزاری و نرم افــزاری توســط تیــم فنــی قــوی و خدمــات 
پــس از فــروش بی نظیــر محصــوالت، نمایانگــر تــاش و پشــتکار مجموعــه دانیــال مــوج 
در جهــت گســترش فرهنــگ حمایــت از تولیــد ملــی در حــوزه اینترنــت اشــیا می باشــد. 

تیمما
شـــــرکت دانیال موج، متشکل از متـــــخصصان کارآزمـــــوده با ســـــوابق درخشان در 
حــوزه اینترنــت اشــیاء، آمــاده خدمت رســانی و گســـترش دانــش در تمامــی حوزه هــای 

هوشــــمندسازی می باشد.

دکتر فرهاد پوالدی
IoT مدیر دپارتمان

دکتر صمد صمدیانی
مدیرعامل

مهندس عمران واحدی
IoT مدیر پلتفرم
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بــا توســعه جهانــی فنــاوری اطاعــات و  شــرکت دانیــال مــوج، همــگام 
ــه  ــه عرصـ ــا بـ ــی، پـ ــتم های مخابرات ــر روی سیس ــز ب ــر تمرک ــاوه ب ــات، ع ارتباط
اینترنـــت اشـــیاء نهاده تـــا در ایـــن زمینـــه بتواند کشـــور را بـــه ســـمت و ســـوی 

اســـتفاده از تولیـــدات داخلـــی ســـوق دهــد.
را  تــا رویکرد هــای خــود  را تشــویق می کنــد  اینترنــت اشــیاء، شــرکت ها 
نســبت بــه کســب وکار، صنعــت و بازارشــان بازنگــری کننــد و بــا بهره منــدی از 

ابزارهایــی مؤثــر، راهبردهــای کسب وکارشــان را بهبــود بخشــند.
جهــت افزایــش بهــره وری، مــا از پتانســـیل کامــل نیروهــای خبره اســـتفاده 
ــه  ــرو در خاورمیانـ ــرکتی پیشـ ــم شـ ــاوری بتوانیـ ــعه فن ــا در توسـ ــم ت می کنی
باشـــیم. تجربـــه گســـترده و تخصـــص جامـــع مــا، امــکان همـــکاری در 
زمینه هـــای فناورانـــه بـــا شـــرکت ها و ســـازمان ها در عرصـــه ی بین المللـی 
را فراهم کـرده اسـت. مـا بـه دنبـال توسـعه راهکارهـای فناورانـه در طیـف 
وسـیعی از دانـش هسـتیم تـا بتوانیـم مشـکات صنعـت را حـل نماییـم. 
در همیـــن راســـتا، تیــم تحقیــق و توســعه مــا، بـــا دانشـــگاه های معتبـــر و 
رده بـاالی داخلـی همـکاری و مشـارکت داشـته و عاقه منـد بـه همـکاری 

بـــا مجموعه هـــای دانـــش بنیـــان نیـــز می باشــد.
ارائـــه محصـــوالت بـــا کیفیـت؛ حفـــظ محیـط زیسـت؛ حفـــظ ارزش هـای 
علمـــی داخلـــی؛ ارتقـــاء ســامت و عملکــرد کارکنــان؛ و ایجاد مســئولیت 
و امنیــت در محیــط کاری از ارکان اصلــی تعهــد اجتماعــی و کارآفرینــی 
دانیـال مـوج بـه شـمار می آینـد. عملکـرد مـا بـر اسـاس اسـتانداردهای 
جهانـی اسـت و تـداوم توسـعه و ارتقـاء فناوری هـای پیشـرفته بومـی از 

تعهـــدات اخاقـــی شـرکت دانیـــال موج اسـت.
بــه طراحــی و  تیــم تحقیــق و توســعه موفــق  کارشناســان مــا در 
توســعه تولیــدات متنــوع و ابتــکاری بــرای شــهرهای هوشــمند، بنــادر 
دفتــرکار  هوشــمند،  دامــداری  هوشــمند،  کشــاورزی  هوشــمند، 
هوشــمند، معــادن هوشــمند و خانــه هوشــمند شــده انــد. ایــن 
شــرکت در هــردو حــوزه نرم افــزاری و ســخت افزاری مــی توانــد بــه 
بهتریــن شــکل تمامــی نیازهــای مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا را بــرای 

کاربردهــای خانگــی، تجــاری و صنعتــی فراهــم نمایــد.
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در  شــما  کــه  شــده اند  طراحــی  گونــه  بــه  مــوج،  دانیــال  خدمــات 
کوتاه تریــن مــدت، بیشــترین ســود را حاصــل نمائیــد. مــا می توانیــم 
ــاس  ــر اس ــیم و ب ــما باش ــار ش ــروژه در کن ــت پ ــتقرار و مدیری ــان اس در زم
را پیاده ســازی کنیــم. نیازمنــدی شــما ســناریوهای صنعتــی خاصــی 

پلتفــرم دانیــال مــوج راه هــای ارتباطــی متعــددی را پشــتیبانی مــی کنــد 
و در صورتــی کــه تعــداد زیــادی از ورتیکال هــا بــا برنــد هــای متفــاوت و 
راه هــای ارتباطــی متفــاوت وجــود داشــته باشــد، تمامــی آنهــا می تواننــد 

همزمــان بــه پلتفــرم متصــل شــوند.
جهــت تضمیــن امنیــت کل پلتفــرم تمهیــدات امنیتــی در چندیــن الیــه و 
حوزه هــای مختلــف انجــام شــده اســت. برخــی از ایــن مــوارد  بــه شــرح زیــر 

هســتند:

امــکان رمز گــذاری ارتبــاط الیــه لبــه و دســتگاه های پاییــن دســت،  �
ــاال  ــامانه های ب ــر و س ــه اب ــای الی ــرویس ه ــر و س ــه و اب ــه لب ــاط الی ارتب

ــت دس
ابــزار اعطــا دسترســی چنــد الیــه و تفکیکــی بــرای هریــک از ســطوح  �

کاربــری
ابزار داده کاوی هوشمند اخطار دهی امنیتی �
احراز هویت و  اعتبار سنجی چند سطحی بسته های اینترنت اشیا �

دانیـــال مـــوج بـــه لطـــف رونـــد پیـــش رو، کیفیـــت منحصربه فـــرد و کارآمـــد 
محصـــوالت خـــود را بـــه صـــورت طوالنی مــدت، همــراه بــا رضایــت کامــل 

می نمایــد. تضمیــن  مشــتریان 
کارشناســان مــا همیشــه بــرای تســریع رونــد موفقیــت شــما آمــاده هســتند 

و شــما را در تجــاری ســازی برنــد خــود یــاری خواهنــد کــرد.
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 خدمات و محصوالت ارائه شده در بخش IoT عبارتند از:
 بخش نرم افزار:

پلتفرم ابری دانیال موج �
اپلیکیشن صنعت هوشمند �
اپلیکشن دفترکار هوشمند �
اپلیکیشن ردیاب موقعیت �
اپلیکیشن بقاع هوشمند �
اپلیکیشن کنترل وضعیت رک مخابراتی �
داشبورد مانیتورینگ و کنترل �
اپلیکیشن پریز هوشمند �

 بخش سخت افزار:
� IoT کیت آموزشی
 انواع ماژول های I/O و ارتباطی  �
ماژول سنسوری بقاع هوشمند �
ماژول سنسوری معدن هوشمند �
ماژول سنسوری خانه هوشمند �
مزرعه هوشمند �
مجموعه پارکینگ هوشمند �
پریز هوشمند �
ماژول کنترل رک مخابراتی �
ردیاب موقعیت دانیال موج �
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Tracker
DMISCARTMHMXXX

شرحمحصول
ــک  ــق و کوچ ــول دقی ــک محص ــوج، ی ــال م ــت دانی ــاب موقعی ــتگاه ردی دس
اســت کــه موقعیــت مکانــی را بــه صــورت بالدرنــگ توســط این�رنــت شــبکه 
ســلولی بــه ســ�و� و کا��ــر نهایــی ارســال می کنــد. ایــن دســتگاه بســیار 
انعطاف پذیــ� بــوده و می توانــد در محــدوده وســیعی از کا��ردهــا مــورد 

ــه: ــرد از جمل ــرار گی ــتفاده ق اس
موقعیت یابی لحظه ای ناوگان حمل و نقل �
دامدا�ی هوشمند برای موقعیت یابی لحظه ای گله ها �
قالده های مجه� به ردیاب موقعیت برای حیوانات خانگی �
بــرای  � خصوصــا  ب�مــاران  و  ســالمندان  بــرای  پوشــیدنی  ادوات 

آنهــا لحظــه ای  ردیابــی  منظــو�  بــه  آلزایمــ�  ب�مــاران 

GPSmodule
    TTL level, compatible with 3.3V/5V systems
    Baud rate 9600 only
    Operating voltage: 2.7V-5.0V )VCC input(
    Operating current: 35mA

Sim800GSM/GPRSmodule
    Frequency Bands: 850/900/1800/1900MHz
    GPRS multi-slot class: 12/10
    Supply Voltage: 3.4V ~ 4.4V
    Operation temperature: -40℃ ~ +85℃
    GPRS mobile station: class B
    Interface: USART
    GPRS class 12: Uplink/Downlink up to 85.6Kbps
    PBCCH support
    Embedded TCP/UDP protocol
    FTP/HTTP/POP3/SMTP
    )U(SIM card )1.8V/3V(

MCU

Product Range STM32 Family STM32F1 
Series Microcontrollers

Architecture ARM Cortex-M3
No. of Bits 32bit
CPU Speed 72MHz
Program Memory Size 256KB, 256KB
RAM Memory Size 64KB
No. of Pins 100Pins
MCU Case Style LQFP
No. of I/O’s 80I/O’s

Embedded Interface Type CAN ENET I2C SPI UART 
USB

Supply Voltage Min 2V
Supply Voltage Max 3.6V
MCU Family STM32
MCU Series STM32F1
RoHS Phthalates Compliant Yes
MSL MSL 3 - 168 hours
SVHC No SVHC )17-Dec-2015(
Clock Frequency 72MHz
Controller Family/Series STM32
Flash Memory Size 256KB
IC Generic Number 32F107VCT
MPU Core Size 32bit
No. of ADC Inputs 16
No. of PWM Channels 16
No. of Timers 10
Operating Temperature Max 85°C
Operating Temperature Min -40°C
Operating Temperature 
Range -40°C to +85°C

Oscillator Type External Internal
Peripherals ADC DAC DMA PWM Timer
Supply Voltage Range 2V to 3.6V
Termination Type Surface Mount Device
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سامانهکنترلونگهبانی
ازراهدور

DMIHSRUPIBTXXX

شرحمحصول
ایــن ســخت افــزار هوشــمند، مبتنــی بــر فنــاو�ی این�رنــت اشــیاء بــوده و می توانــد در کا��ردهــای مختلــف نظــارت و نگهبانــی ا� راه دور مــورد اســتفاده قــرار 
گیــرد. بــا بهره گیــ�ی از جدیدت��ــن فناو�ی هــای ارتباطــی و بــا تکیــه بــر سنســورهای دقیــق و هوشــمند، ایــن ســخت افزار می توانــد جایگ��ــن نگهبان هــای 
ــ�ی  ــاش را اندازه گی ــت، و ارتع ــور، حرک ــت، دود، ن ــا، رطوب ــات دم ــتگاه اطالع ــن دس ــد. ای ــن نمای ــده را تضمی ــت ش ــکان محافظ ــت م ــده و امن� ــانی ش انس
 ،LoRa نمــوده و هــر گونــه فعالیــت غیرمجــا� را بــه ســ�و� و اپلیکیشــن موبایــل ارســال می کنــد. همچنیــن بــه دلیــل اســتفاده از مــا�ول رادیویــی پرقــدرت
ایــن دســتگاه قــادر اســت در مناطــق دور افتــاده و فاقــد پوشــش دهی این�رنــت نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا ســایر نودهــای ایــن دســتگاه کــه در 

فاصله هــای دورتــر قــرار دارنــد، ارتبــاط برقــرار کنــد.

قابلیتها
سامانه محافظت و هشدار دهی بالدرنگ ا� راه دور �
گزارش دما و رطوبت �
هشدار دهی وقایع آتش سو�ی �
حسگر دقیق و حساس تشخیص ارتعاش برای محافظت د� برابر هر گونه و�ود مخرب و سرقت �
نظارت و مانیتو��نگ بالدرنگ از ط��ق اپلیکیشن موبایل   �
حسگر حرکت دقیق برای تشخیص هر گونه حرکت و جابجایی �
حسگر نور دقیق �
تنظیمات قابل برنامه ���ی توسط کا��ر از ط��ق اپلیکیشن موبایل �
قابلیت ارسال دستورات کن�رلی به سخت افزار توسط کا��ر �

فهرستقطعات
� LoRa رادیو
� SIM۸۰۰
حسگر دود �
شتاب سنج �
� PIR ما�ول
حسگر دما �
حسگ� رطوبت �
میک�وکن��ولر �
مبدل USB به س��ال �
بات�ی شا��ر �
حسگر نور �
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)MCU(مشخصاتمیکروکنترولر
� 1.7g :و�ن
� 64MHz :سرعت
� 8-bit :اندازه هسته
� 10 × 10 × 1 mm :ابعاد
� PIC18F46K40 :شماره محصول
� 44-TQFP :بسته بندی
� -40°C ~ 85°C (TA) :دمای کا�ی
� 2.3V ~ 5.5V :ولتاژ تغذیه

حسگرتشخیصدود
� -40°C to +85°C :محدوده دمای کا�ی
قابلیت کار در محیط های با شرایط سخت �
� SPI پ�وتکل ارتباطی
ولتاژ تغذیه ۱٫۸ ولت �
عملکرد فوق کم مصرف �
ــه  � ــرای صرف ــ�ی  ب ــل برنامه �� ــان LED قاب ــردا�ی و ج�� ــه ب ــ�خ نمون ن

ــوان ــی ت جوی
� (۰٫۷uA) ج��ان خاموشی فوق العاده پای�ن

)Accelerometer(شتابسنج
� 2.0 V to 3.6 V :محدوده ولتاژ تغذیه
حالــت  � در  میک�وآمپــر   ۲۳ پای�ــن  فوق العــاده  مصرفــی  تــوان 

کار بــه  آمــاده  حالــت  در  میک�وآمپــر   ۰٫۱ و  اندازه گیــ�ی 
� I۲C و SPI رابط
تشخیص سقوط آزاد �
� -40°C to +85°C : محدوده دمایی وسیع
�  g محــدوده  بــا  پذیــ�ی  تفکیــک  آن  در  کــه  کامــل  پذیــ�ی  تفکیــک 

 ±۱۶  g در  ۱۳-ب�ــت  حــد  تــا  می بابــد،  افزایــش 
قابلیت تشخیص تک ض��ه و دو ض��ه �
� 3 mm × 5 mm × 1 mm LGA package : کوچک و نازک

PIRماژول
� 4.5 V to 20 V : محدوده ولتاژ تغذیه
ج��ان خاموشی کمتر از ۵۰ میک�وآمپر �
� 0 V/ 3.3 V : ولتاژ خ�وجی
حدا��ر محدوده قابل تشخیص: ۷ متر �
حدا��� زاویه: ۱۲۰ درجه �
� -15°C to 70°C : محدوده دمایی
� 24 mm × 32 mm :ابعاد

حسگردما
قابلیت تغذیه شدن ا� ولتاژ خط. محدوه ولتاژ تغذیه .۳ �
� -55°C ~ 125°C : دمای قابل اندازه گی�ی
� ±0.5°C (±2°C) : دقت – حدا��ر
نوع خ�وجی. تک سیم �
� L -55°C ~ 125°C دمای کا�ی
تفکیک پذی�ی دماسنج از ۹ تا ۱۲ ب�ت قابل برنامه ���ی است �
تنظیمات هشدار دمای قابل برنامه ���ی توسط کا��ر �

باتریشارژر
شیمی بات�ی: لی��وم-یون �
تعداد سلول ها: ۱ �
� 340mA : ج��ان شا�ژ
ولتاژ مجموعه بات�ی ۴٫۲ ولت �
ولتاژ تغذیه ۷ ولت �
� USB :این�رفیس
� -40°C ~ 85°C (TA) :دمای کا�ی
محافظت د� برابر خطا �

LoRaفرس��ده-گیرنده
� FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK : مدوالسیون
� 433MHz : فرکانس
� 300kbps : ن�خ داده
� 14dBm : توان – خ�وجی
� -148dBm : حساس�ت
� 1.8V ~ 3.7V :ولتاژ تغذیه
� 10.8mA ~ 12.1mA :ج��ان – د��افت
� 20mA ~ 120mA : ج��ان- ارسال
� -20°C ~ 70°C : دمای کا�ی
� SPI :رابط س��ال
� 16×16mm : ابعاد

SIM800ماژول
� 850/900/1800/1900MHz :باند فرکانسی
�  12/10 :GPRS کالس
� 3.4V ~ 4.4V :ولتاژ تغذیه
دمای کا�ی: ℃85+ ~ ℃40- �
� B کالس :GPRS ایستگاه سیار
� USART :رابط
� Uplink/Downlink up to 85.6Kbps  :GPRS کالس 
� PBCCH پش��بانی از
� TCP/UDP پ�وتکل
� FTP/HTTP/POP3/SMTP
سیم کارت:  USIM 1.8 و ۳ ولت �
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Batterycharger)2kW-6kW(
DMIREC48V2KXXX

شرحمحصول
ایــن باتــ�ی شــا��ر تــک فــا� و در محــدوده توانــی ۲ کیلــووات بــوده  و قابلیــت 
ارتقــاء تــوان تــا ۷٫۵ کیلــووات را دارد. ایــن باتــ�ی شــا��ر ج��ــان و�ودی کامال 
ــد.  ــم می کن ــن فراه ــیا� پای� ــی بس ــاج هارمونیک ــد اعوج ــا درص ــی ب س��وس
نمایشــگر جامــع ایــن امــکان را بــرای کا��ــر فراهــم مــی کنــد کــه پارامتر هــای 
مختلــف ماننــد ج��ــان شــا�ژ، برنامــه شــا�ژ، دمــای آســتانه  و محــدوده 
ولتــا� و�ودی مجــا� و ... را  هــم نمایــش دهــد و هــم تنظیم نماید.سیســتم 
خنــک کنندگــی ایــن دســتگاه بــر اســاس فــن PWM  و هدایــت گرمــا از ط��ق 
بدنــه آلومی��ومــی بــه محیــط ب�ــ�ون اســت. یکســوکننده در مقابل شــرایط 

اتصــال کوتــاه، اضافــه بــا�و ولتــاژ کامــال حفاظــت شــده اســت.

ویژ�یها
اصالح ض��ب توان الک��ونیکی �
مقاوم و با کیفیت صنعتی �
بازدهی باال �
رگوالسیون دقیق �
حفاظت کامل �

Specifications
Product
Max. Input power 2000W
Input voltage 200-240 VAC
Input current 10
Input frequency 50HZ
Switching operating 
frequency 100kHz

Line and load  regulation 3%
Input protection Inrush current limit-fuse 15A
Input terminal type MC4 / H4
Output voltage 48V

Output protection Short circuit-over load –over 
voltage 

Operating temperature 25°C~+60°C
(Reduced load over 45°C)

Max. Output current 40A per mudule-120A overall 
isolation Output - P.E.: 500VDC
Total harmonic compo-
nent (current) <3%

Power factor 1 )+/-0.8 adjustable(
Efficiency 92.5%
Hold up time 10ms
Start-up time 1s
Communication 
Max. Working altitude 4000m
Noise <25dB
Cooling method PWM FAN
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Motherboard
DMITRAR3GMXXXX

شرحمحصول
ــانی  ــه آس ــد ب ــه می توان ــت ک ــوره اس ــرد چندمنظ ــک ماد�� ــول ی ــن محص ای
ــر این�رنــت اشــیاء تنظیــم و بــه کار  بــرای هــر گونــه پــ�وژه و کا��ــرد مبتنــی ب
ــی  ــی های ارتباط ــا و آی س ــی ما�ول ه ــه تمام ــرد ب ــن ماد�� ــود. ای ــه ش گرفت
بــرای  بــوده و می توانــد همــه آنچــه کــه شــما  پرکا��ــرد و نویــن مجهــ� 
پ�اده ســا�ی ایده هــای هوشــمندانه مبتنــی بــر IoT خــود نیــاز دا��ــد را 
بــرد  بــه عنــوان یــک  ایــن ماد��ــرد همچنیــن می توانــد  فراهــم نمایــد. 
آزمایشــی و آموزشــی در مراحــل آمــوزش و یــا تحقیــق و توســعه مــورد 
اســتفاده قــرا� بگیــرد. بــا بهره گیــ�ی از میک�وکن��ولــر قدرتمنــد ۳۲-ب�تــی، 
ایــن ماد��ــرد قــاد� بــه اجــرای ســ��ع فرامیــن و وظایــف پ�چیــده اســت.

ویژ�یها
LCD کارا���ی �
درگاه SD-Card برای ذخیره �ویدادها �
حسگر دمای دقیق  �
حسگ� رطوبت �
بات�ی پش��بان �
� GPS
� ARM میک�وکن��ولر قدرتمند
ما�ول Wi-Fi برای ارتباطات بی سیم �
مــا�ول GPS و GPRS بــرای ارتبــاط از ط��ــق SMS، این�رنــت و تمــاس  �

تی صو
ارتباط داده از ط��ق بلوتوث �
� Wi-Fi ارتباط با شبکه از ط��ق اترنت و یا ما�ول
�  SNMP, FTP, UDP, پ�اده ســا�ی انــواع پ�وتکل هــای شــبکه شــامل

TCP/IP, HTTP, HTTPs

Wi-FiandBluetoothmodule
    Low cost, compact and powerful 
    Power Supply: +3.3V 
    Current Consumption: 100mA
    I/O Voltage:  3.6V )max(
    I/O source current: 12mA )max(
    Built-in low power 32-bit MCU @ 80MHz
    512kB Flash Memory
    Can be used as Station or Access Point or both combined
    Supports Deep sleep )<10µA)
    Supports serial communication hence compatible with 

many development platforms like Arduino
    Can be programmed using Arduino IDE or AT-commands 

or Lua Script
CharacterLCD

     Operating Voltage is 4.7V to 5.3V
    Current consumption is 1mA without backlight
    Alphanumeric LCD display module, meaning can display al-

phabets and numbers
    Consists of two rows and each row can print 16 characters.
    Each character is built by a 5×8 pixel box
    Can work on both 8-bit and 4-bit mode
    It can also display any custom generated characters
    Available in Green and Blue Backlight
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MCU

Product Range STM32 Family STM32F1 Series 
Microcontrollers

Architecture ARM Cortex-M3
No. of Bits 32bit
CPU Speed 72MHz
Program Memory Size 256KB, 256KB
RAM Memory Size 64KB
No. of Pins 100Pins
MCU Case Style LQFP
No. of I/O’s 80I/O’s
Embedded Interface Type CAN ENET I2C SPI UART USB
Supply Voltage Min 2V
Supply Voltage Max 3.6V
MCU Family STM32
MCU Series STM32F1
RoHS Phthalates Com-
pliant Yes

MSL MSL 3 - 168 hours
SVHC No SVHC )17-Dec-2015(
Clock Frequency 72MHz
Controller Family/Series STM32
Flash Memory Size 256KB
IC Generic Number 32F107VCT
MPU Core Size 32bit
No. of ADC Inputs 16
No. of PWM Channels 16
No. of Timers 10
Operating Temperature 
Max 85°C

Operating Temperature 
Min -40°C

Operating Temperature 
Range -40°C to +85°C

Oscillator Type External Internal
Peripherals ADC DAC DMA PWM Timer
Supply Voltage Range 2V to 3.6V
Termination Type Surface Mount Device

EthernetPort
Data Rate 100Mbps
Ethernet Type IEEE 802.3u
Supply Voltage Min 3V
Supply Voltage Max 3.6V
Controller IC Case Style LQFP
No. of Pins 48Pins
IC Interface Type MII RMII Serial
Operating Temperature Min 0°C
Operating Temperature Max 70°C

Product Range DP83848C/I/VYB/YB 
PHYTER

Automotive Qualification 
Standard -

MSL MSL 3 - 168 hours
SVHC No SVHC )27-Jun-2018(
No. of Channels 1Channels
No. of Ports 1Ports
Operating Temperature 
Range 0°C to +70°C

Supply Current 92mA
Supply Voltage Range 3V to 3.6V
Termination Type Surface Mount Device

GPSModule
    TTL level, compatible with 3.3V/5V systems
    Baud rate 9600 only
    Operating voltage: 2.7V-5.0V )VCC input(
    Operating current: 35mA

Humiditysensor
Size 3 x 3 x 1.1 mm
Output I2C digital, PWM, SDM
Supply voltage 
range 2.1 to 3.6 V

Energy consumption 3.2µW )at 8-bit, 1 measurement / s(
RH operating range 0 - 100% RH
T operating range -40 to +125°C )-40 to +257°F(
RH response time 8 sec )tau63%(

Temperaturesensor
    Operating Voltage: 3.5V to 5.5V.
    Operating current: 0.3mA )measuring( 60uA )standby(
    Output: Serial data.
    Temperature Range: -40°C to 80°C.
    Humidity Range: 0% to 100%
    Resolution: Temperature and Humidity both are 16-bit.
    Accuracy: ±0.5°C and ±1%

Memory
    Package Type: SOIC
    Operating Temperature Range: -40° C to +85° C
    Interface Type: Serial, I2C
    Base Number: 24
    Memory capacity: 2K bit
    Memory Type: EEPROM
    Memory Configuration: 256 x 8 b
    Supply Voltage Range: 2.7 V - 5.5 V
    Chip label: 24C02
    Mounting Type: Surface Mount

138



139



140



141




