بسمه تعالی
 .1مشخصات شرکت:
 .1.1نام شرکت:
شرکت فنی و مهندسی باد افرا انرژی برق آسا
 .1.2اطالعات تماس:
آدرس :تهران -بلوار مرزداران -خیابان سپهر -خیابان سپهر دوم -پالک 7
تلفن 02144283530 :تلفکس 02144282970 :همراه09126066741 :
 .1.3تاریخچه شرکت:
شرکت فنی و مهندسی باد افرا انرژی برق آسا با شماره ثبت  9336در تاریخ  89/8/12در زمینه توزیع نیرو و
انرژیهای تجدیدپذیر به ثبت رسید و فعالیت خود را آغازکرد .این شرکت مجری پروژه های اجرائی و تحقیقاتی و
همچنین ارائه کننده خدمات مشاوره حوزه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و بادی می باشد .تخصص
ما طراحی نوین در صنعت روشنایی با استفاده از انرژی خورشیدی و بادی در ابعاد مختلف همچنین برقدهی با
انرژیهای نو در ابعاد کوچک تا نیروگاه های خورشیدی فتوولتائیک وبادی در مقیاس مگاوات با استفاده از محصوالتی
با کیفیت باال از خوشنام ترین نام های تجاری جهان با اتکا به مدیریت و نیروی انسانی مجرب و اساتید مربوطه می
باشد.
 .1.4سوابق کاری:
 شرکت دانش بنیان باد افرا انرژی
 oطراحی ،تولید و اجرای سیستم روشنایی خیابانی  200واتی برای مسیر اتوبان الرس – گرجستان
 oطراحی ،تولید و اجرای سیستم روشنایی خیابانی  200واتی برای اتوبان میامی(سمنان) – مشهد
 oاجرای نیروگاه  10کیلوواتی متصل به شبکه (باغ گلها – اصفهان)
 oاجرای نیروگاه  20کیلوواتی متصل به شبکه مدرسه تیزهوشان درخشان اراک
 oطراحی و اجرای روشنایی محوطه سیار برای سکوی نفتی  -آذربایجان
 oطراحی و اجرای سیستم ترکیبی باد و خورشید برای شرکت توزیع برق استان اردبیل
 oطراحی و اجرای نیروگاه خورشیدی برای ایستگاه گاز  CGSروستای فوالدلوی شهرستان بیله سوار
 oطراحی و اجرای روشنایی خورشیدی برای مسیر گردشگری پارک والیت شهرستان مشگین شهر
 oطراحی و اجرای برج نورافکن خورشیدی به توان  500وات برای محوطه آب درمانی قینرجه شهرستان نیر
 oطراحی و اجرای روشنایی با انرژی خورشید برای محوطه شرکت آب منطقه ای استان اردبیل
 oطراحی و اجرای نورپردازی نمای ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با انرژی خورشید

 oطراحی واجرای سیستم ترکیبی بادی و خورشیدی مستقل از شبکه برای یک دامداری بزرگ
 oطراحی و اجرای روشنایی خورشیدی بیلبورد تبلیغاتی
 oطراحی و اجرای میکروتوربین بادی  2کیلوواتی برای پرورش ماهی باالتر از مرکز تفریحی شابیل-کوه سبالن

 .1.5تخصص:
 طراحی مزارع توربین بادی با استفاده از نرم افزار Windpro2.4
 طراحی نیروگاههای ترکیبی با استفاده از نرم افزار Homer








راه اندازی ،حفاطت ،تعمیر و نگهداری موتور و ژنراتورهای القایی و سنکرون
حفاطت ،تعمیر و نگهداری و راه اندازی سرو موتورها با استفاده از مولتی درایوها
تست رله های دیجیتالی Micom
کار با Siemens PLC and Omron PLC
تعمیر و نگهداری  UPSو رله های دیجیتالی Sepam1000+,2000+
ممیزی و مدیریت انرژی ساختمان و مراکز صنعتی

 .1.6زمینه فعالیت:
تیم مهندسی این شرکت با اتکا به دانش فنی اعضا و استفاده از نرم افزارهای تخصصی  ،آنالیز و طراحی و توجیه اقتصادی
پروژه های خود را در زمینه انرژی پاک اجرا می کند .این شرکت با توجه به نیروی انسانی متخصص و توانمند آماده ارائه
مشاوره و اجرای پروژه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر میباشد .طراحی،ساخت و اجرای سیستم نوین تولید برق با استفاده از
انرژیهای تجدیدپذیر و ابتکار ویژه در اجرای روشنایی خورشیدی و بادی همچنین بهینه سازی و کاهش توان مصرفی به همراه
کاهش هزینه برق برای ساختمانهای تجاری و مسکونی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (میکروتوربین بادی و پنل فتوولتائیک)
و طراحی نوین سیستمهای مختلف برای روشنایی با انرژیهای پاک از زمینه های فعالیت این شرکت می باشد.

 .1.7تاییدیه های اخذ شده شرکت:
تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری
تاییدیه از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
تاییدیه از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
تاییدیه از بنیاد ملی نخبگان استان اردبیل

 .2مشخصات محصول:
 .2.1معرفی محصول:
طراحی بهینه سیستمهای تولید برق بخصوص روشنایی با تکنولوژی نوین مبتنی بر انرژیهای پاک اعم از انرژی باد و
خورشیدبا در نظر گرفتن پارامترهای اقتصادی
 .2.2تاییدیه های اخذ شده محصول:
)SQC (CERTIFICATE OF COMPLANCE
Registration No: c-10-1283
)Product: Solar Photovoltaic Lightings (1- 200 Watt
Test Report No: C-T-10-270

Loss of Load Probability Near to 5% in Total of Lighting Solar Systems
Increased luminous flux of this product compared to other companies
Reduced price compared to similar products
Using special circuit for LEDs
Support high compared to similar products for cloudy days







 .3معرفی محصول:
چراغ خورشیدی در توانهای باال ( 600-400-350-300-250-200-180-150-120-60-30و ...

.3.1

قابلیت ها:
.1

افزایش قابلیت اطمینان سیستم از نظر شاخص ( LOLPخاموشی به علت عدم تامین بار) نسبت به سایر

رقبای تجاری
" این سیستم در مناطق برفی ،ابری و حتی در مناطقی که گردوخاک وجودد دارد با توجه به تکنولوژی خاصی که در این
سیستم به کار رفته ،باتری ها توسط پنل فتوولتاییک در بدترین شرایط جوی شارژ شده و حداقل از هفت روز هوای ابری
پشتیبانی می کند یعنی با تابش یه روز آفتاب به این سیستم حداقل برای هفت روز خود را ذخیره سازی میکند"
.2

افزایش شار نوری این سیستم نسبت به سایر محصوالت مشابه با توجه به توان مصرفی:

"شار نوری پرژکتورهای ال ای دی تولیدی  20وات این شرکت معادل شار نوری پرژکتور  100وات ال ای دی های معمولی
می باشد .و به دلیل کاهش دمای ال ای دی ها عمر باالتری نسبت به محصوالت مشابه دارد که در مناطق گرمسیر نسبت
به محصوالت مشابه کارایی بهتر و عمر بسیار باالیی دارد"
.3

کاهش چشمگیر هزینه نسبت به سایر محصوالت مشابه:

"به لحاظ تکنولوژی خاص به کار رفته در مدارات کنترلی و روشنایی این سیستم و همچنین عدم نیاز پروژکتورها به خنک
کننده ) ، (heatsinkهزینه تجهیزات بکار رفته تقریبا نصف شده و در نتیجه هزینه کل سیستم تا یک دوم پایینتر از
محصوالت مشابه می باشد و طول عمر دو برابر دارند .به عبارت دیگر پرژکتور سیستم های خورشیدی موجود در بازار نهایتا
تا توان  120وات تولید می شود که در مقایسه با سیستم های کابلی و سنتی به هیچ وجه مقرون به صرفه و اقتصادی نمی
باشد در صورتی که سیستم های سوالر توانمند تولیدی این شرکت دارای پرژکتورهای پر قدرت خورشیدی در توان های
باالتر از  120وات(تا  600وات و باالتر) و شار نوری باال میباشد،که در مقایسه با سیستم های کابلی از شار نوری باالتر و
هزینه پایین تر برخوردار می باشد".
.4

توجیه اقتصادی سیستم ارائه شده:

 .4.1هزینه روشنایی انوبانی به طول  4کیلومتر در روش کابلی و سنتی برابر و در خیلی از مواقع بیشتر از سیستم روشنایی
خورشیدی تولیدی این شرکت می باشد که در روش کابلی اگر یکی از پایه ها ارتباطش قطع شود کل سیستم خاموش می
گردد درصورتی که سیستم روشنایی خورشیدی مستقل بوده و در صورت بروز مشکل در هر پایه فقط همان پایه خاموش
می گردد به عبارت دیکر سیستم خورشدی مستقل و جداگانه می باشد.
 .4.2در سیستم های روشنایی کابلی بصورت دوره ای باید هزینه مصرف به شرکت برق پرداخت گردد ولی در سیستم
روشنایی خورشیدی تا  25سال نیازی به پرداخت هزینه های برق نمی باشد.
.5

سازه سبک و کم هزینه سیستم به دلیل استفاده از این تکنولوژی:

"با استفاده از این تکنولوژی به دلیل پایین بودن توان مصرفی سیستم و شار نوری باال و پایین بودن وزن ادوات و تجهیزات
استفاده شده سازه ی سیستم سبک بوده و می توان بصورت سیار و حتی در مناطق بادگیر مورد استفاده قرار بگیرد"

:مشخصات پایه چراغ خیابانی

Led Solar Street Light
Led Lamp
Quantity of LED:
2*150 LED *1 W
Luminous Flux:
27000 LM
Degree of Protection:
IP 65
Working Temperature rang:

-30 Deg to +50 Deg

Working Voltage:
12-24 Dc , 220 AC
Life Time:
50000 h
CCT (K):
2000K (Sunny)
Light Distribution:
180 Deg

Photovoltaic Panel
Quantity of Panel:
2*90 W
Peak Power:
180 W
Short Circuit Current:
10.6 A
Tolerance:
± 5%

Max Power Current:
4.61 A
Max Power Voltage:
18.5 V
Open Circuit Voltage:
21.8 V
Size:
1174*810*35 (mm)
12 (kg)

Battery
Voltage:12 V
Size: 325*215*170 (mm)

Capacity: 2*100 Ah
Weight: 38 kg

Charger
Voltage:12 , 24 V
Size: 110*70*30 (mm)

Current: 20 A
Type: Lighting

Pole
Height: 9 m

Size:4,5 Inch

.3.2

.3.3

مشخصات پرژکتورها:

 .4زمینه های فعالیت
 طراحی تخصصی و اجرای انواع سیستم های تولید برق خورشیدی و بادی
 طراحی و ساخت انواع جراغ های خیابانی و پرژکتورهای خورشدی پر قدرت با قابلیت های منحصر به فرد
 روشنایی اماکلن عمومی مثل پارک ها ،پیاده رو ها ،محوطه پادگان ها ،کارخانه ها ،ادارات و ...
 سیستم تغذیه کننده واحد های مسکونی و روشنایی نمای ساختمان
 تغذیه سیستم های حفاظتی مثل روشنایی اضطراری ،اعالم حریق و دوربین مداربسته
 تغذیه برق تابلوهای خیابان و عالئم جاده ای
 تغذیه برق مورد نیاز عشایر و مناطق دور دست
 سیستم پمپاژ خورشیدی در چاه های کشاورزی و ...
 سیستم تغذیه کننده ایستگاه های مخابراتی ،رسانه ای و زلزله نگاری
 تغذیه وسایل قابل حمل مثل ماشین حساب ،رادیو ،وسایل بازی و چادرهای سفری
 نیروگاه های فتوولتاییک
 یخچال های خورشیدی
 سیستم بی سیم ،چراغ قوه و ادوات نظامی
 روشنایی بیلبورد های تبلیغاتی

 .5گزیده ای از پروژه های انجام شده:

نیرورسانی به ایستگاه CGS
با توان  3کیلووات به همراه سیستم
روشنایی  200وات پشتیبانی  10روز
هوای ابری

روشنایی محوطه شرکت آب و
فاضالب
به توان  2کیلووات ،با شار
نوری  1۸0هزار لومن و
پشتیبانی از  10روز هوای ابری

نورپردازی بیلبوردهای
تبلیغاتی

روشنایی جاده الرس -گرجستان
گشور گرجستان

برج نورافکن به توان  500وات

سیستم روشنایی  200وات

روشنایی جاده مشکین شهر

چراغ روشنایی به توان  200وات

تفاوت محصول تولیدی این شرکت :
 -1افزایش قابلیت اطمینان سیستم (ضریب اطمینان عدم خاموشی) از نظر شاخص LOLP
 -2افزایش قابل توجه شار نوری نسبت به سایر رقبای تجاری
 -3کاهش چشمگیر هزینه به لحاظ نوآوری موجود در محصول
سیستمهای روشنایی خورشیدی این شرکت در مقایسه با محصوالت رقبا دارای عمر بیشتر ،
هزینه کمتر و طول مدت پشتیبانی روزهای ابری تا  10روز می باشد.

