
دستگاه تست عملکرد فانکشن های 
DC حفاظتی  رله

Sécheron و Siemens شرکت های

ــی  ــای دانشــگاهی و صنعت ــه در حــوزه فعالیت ه ــر ســال ها تجرب ــه ب ــا تکی ــا در ســال 1387، ب ــزار آزم ــزات اب ــان تجهی ــش بنی شــرکت دان

ــده  ــی و تولید کنن ــای صنعت ــری پروژه ه ــی مج ــرکت های داخل ــن ش ــی از معتبرتری ــه یک ــون ب ــم اکن ــرکت ه ــن ش ــد. ای ــیس گردی تأس

تجهیــزات آزمایشــگاهی تبدیــل شــده اســت. تجهیــز بیــش از شــصت دانشــگاه و مرکــز آموزشــی معتبــر کشــور توســط ایــن شــرکت صــورت 

پذیرفتــه اســت. . امــکان طراحــی و ســاخت سفارشــی، طراحــی مــاژوالر، قابلیــت کنتــرل و مانیتورینــگ محلــی و از راه دور از دیگــر ویژگــی 

هــای نویــن و منحصــر بفــرد ایــن تجهیــزات می باشــند. ایــن شــرکت در زمینــه  دســتگاه تســت و کنتــرل کیفیــت فعالیــت گســترده ای 

دارد کــه از جملــه ایــن مــوارد: دســتگاه تســت رلــه خــودرو، دســتگاه تســت کابــل و ... مــی باشــد. برخــی از افتخــارات شــرکت عبارتنــد از:

کسب عنوان کارآفرین برتر دانشگاهی در استان خراسان رضوی، 1395،کسب عنوان دانش بنیان از معاونت علمی ریاست جمهوری 1394 و 

1397،تقدیر شده و برگزیده چهارمین جشنواره ملی علم تا عمل 1392 و واحد فناور پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 1398.
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معرفی دستگاه:

مشخصات عمومی دستگاه

مشخصات فنی

 DC ــه ــی دو رل ــع حفاظت ــت تواب ــور تس ــه منظ ــهری ب ــار ش ــک و دو قط ــط ی ــه DC در خ ــی رل ــع حفاظت ــرد تواب ــت عملک ــتگاه تس دس

ــه Sepcos محصــول شــرکت Secheron طراحــی و ســاخته شــده اســت. ــس و رل ــای Sitras PRO محصــول شــرکت زیمن ــام ه ــه ن ب

شرایط محیطی استفاده از دستگاه به شرح زیر است:

• ارتفاع: حداکثر 1500 متر از سطح دریا

• دمای کاری: 45-5 درجه سانتی گراد

• رطوبت نسبی: حداکثر %90 بدون میعان در دمای 25 درجه سانتی گراد

• قابلیت تغذیه دوگانه از برق شهری 230 ولت و باتری داخلی به مدت حداقل 24 ساعت.

IP67 دارا بودن جعبه محافظ به صورت چمدانی با ابعاد خارجی 415 × 325 × 195 میلی متر و وزن 3900 گرم با درجه حفاظت •

1- سه خروجی آنالوگ به شرح زیر:

• یک خروجی ولتاژ با محدوده 0 تا 10 ولت

• یک خروجی ولتاژ با محدوده 0 تا 100 میلی ولت

• یک خروجی قابل انتخاب به صورت ولتاژی با محدوده 0 تا 100 میلی ولت و یا جریانی با محدوده 4 تا 20 میلی آمپر از طریق نرم افزار

2- قابلیت انجام هر تست به دو صورت اتوماتیک و دستی

3- قابلیت ذخیره نتایج تا حداکثر 400 تست در حافظه داخلی دستگاه

Sitras PRO 4- دارای خروجی فیبر نوری جهت ارتباط با رله

 USB 5- امکان انتقال نتایج تست های ذخیره شده در حافظه داخلی دستگاه بر روی حافظه فلش از طریق پورت

 Normally یا Normally Open 6- دارا بودن یک ورودی کنتاکت خشک جهت اندازه گیری زمان تست بریکر با قابلیت انتخاب به صورت

Closed از طریق نرم افزار



معرفی قسمت های مختلف دستگاه 

قابلیت های نرم افزاری دستگاه

ورودی وضعیت رله

درگاه USB جهت ذخیره اطالعات

ولوم جهت جابجایی بین منو ها و انتخاب آنها

خروجی قابل انتخاب 100-0میلی ولت یا 20-4 میلی آمپر

منو انتخاب خطوط مختلف مترو جهت
 تست رله های مربوط به آن

صفحه تست های مربوط به رله خط 1 قطار شهری مشهد

قابلیت انجام تست به صورت دستی یا اتوماتیک منو تنظیمات دستگاه

خروجی 100-0میلی ولت 

خروجی 10-0 ولت 
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برخی از مشتریان

منو تست های مربوط به رله خط 2 قطار شهری مشهد

صفحه نمایش نتیجه تست صفحه تنظیم پارامترهای رله خط 1

صفحه نمایش تست های ذخیره شده
 در حافظه درونی دستگاه

LINE2 PROTECTION FUNCTION
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