
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP09‐1 
  ساخت دستگاه آشكارساز پروفيل بار :پروژهعنوان

  ---   عنوان طرح:
  مشتركين خدمات نوين هايسيستم استقرار و سازيپياده طراحي،سند   واحد اجرايي:

  ماه 3 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
سازي دستگاه آشكارساز پروفيل پژوهشگاه نيرو در نظر دارد از طريق فراخوان عمومي و حمايت از فناوران و صاحبان ايده، جهت نمونه

گيري انرژي مصرفي و آشكارسازي پروفيل بار در روستاهاي بازفروش انرژي الكتريكي به جهت ايجاد بار با قابليت استفاده در اندازه
  تحساب هر مشترك حمايت كند.امكان تفكيك صور

گيري هاي مسكوني فاقد كنتور با قابليت اندازهويرايش ديگري از دستگاه با قابليت آشكارسازي پروفيل بار و با هدف استفاده در مجتمع
  و ثبت پروفيل بار نيز مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

  مدل حمايتي پژوهشگاه نيرو:
هاي فناور و صاحبان ايده را شناسايي كرده و در قالب يك برنامه شتابدهي فشرده، نسبت به تيمپژوهشگاه نيرو از طريق فراخوان، 

هاي براي ساخت محصول نهايي و مطابق با الزامات مورد نياز اقدام خواهد كرد. الزم به توضيح است كه در صورت دهي تيمجهت
گذار همكار سازي محصول توسط پژوهشگاه نيرو و يا سرمايهط با نمونهها براي دوره شتابدهي، هزينه تحقيق و توسعه مرتبپذيرش تيم

هاي برتر جهت عرضه به بازار انتخاب و حمايت خواهند شد. بديهي است در حلپژوهشگاه نيرو تأمين خواهد شد و در نهايت از بين راه
  استارتاپ را در تملك خواهد داشت. گذار به نسبت مشخصي از سهامصورت موفقيت تيم و عرضه محصول به بازار، سرمايه

  
  حداقل الزامات عملكردي محصول براي استفاده در روستاهاي بازفروش انرژي:

 گيري انرژي الكتريكي هر يك از مصارف منشعب شده از اشتراك اصلي روستاقابليت اندازه 

 گيري و ثبت پروفيل بار هر يك مصارف منشعب شده از اشتراك اصلي روستاقابليت اندازه 

 اي به مشترك به طريق مقتضيداراي قابليت نمايش ميزان بار لحظه 

 قابليت ذخيره اطالعات 

 قابليت قرائت محلي اطالعات 

 ر به يك سرور مركزيگيري انرژي و پروفيل باقابليت ارسال نزديك به زمان واقعي اطالعات اندازه 

 هاي فعلي بايد به مراتب كمتر باشد.حلقيمت تمام شده سامانه در مقايسه با راه  
  

  هاي مسكوني و تجاري:حداقل الزامات عملكردي محصول براي استفاده در مجتمع
 گيري و ثبت پروفيل بار هر يك مصارف منشعب شده از اشتراك اصلي روستاقابليت اندازه 

 اي به مشترك به طريق مقتضينمايش ميزان بار لحظه داراي قابليت 

 قابليت ذخيره اطالعات 

 قابليت قرائت محلي اطالعات 

 گيري انرژي و پروفيل بار به يك سرور مركزيقابليت ارسال نزديك به زمان واقعي اطالعات اندازه  
 د.هاي فعلي بايد به مراتب كمتر باشحلقيمت تمام شده سامانه در مقايسه با راه 
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  حداقل الزامات فني مورد نياز:
 :تطابق با استانداردهاي تجهيزات الكتريكي نظير موارد زير 

o قابليت سازگاري الكترومغناطيسي 

o سازگاري با استانداردهاي مرتبط با شرايط محيطي براي تجهيزات الكتريكي 

 هاي امنيتي انتقال داده و ارتباطاتحلپشتيباني از راه 

 هاي با بيشترين قابليت فني و عملكردي كه با هزينه تمام شده كمتري اجرايي شوند براي عرضه به بازار لححل/راهبديهي راه
 حمايت خواهند شد.

  
  مراحل انجام پروژه:

  فاز اول (يك ماه)       
 هاي فناورشناسايي تيم -1

 هاي توسعه سامانهحلبررسي راه -2

 هاي تحقيق و توسعهحمايت از تيم -3

 سامانه(ها) برتر /انتخاب محصول(ها) -4

 اجراي پايلوت -5

 فاز دوم (دو ماه)

 گذارمعرفي به سرمايه -6

  هاي توزيعدر مناطق منتخب شركتاجراي پروژه  -7
  

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
  گيري و آشكارسازي پروفيل بارسازي سامانه اندازهتوسعه و پياده

  
 


