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TopSUNواطالعاتفنیمحصوالتکاربردها،هاویژگی
 (فاز اول -پروشه خانه سبس هوشونذ پصوهشگاه نیرو -هسکونی کاربری)

 

 TopSUNسیستن گرهایش برقی  خواص
آصهَى تصَسذ یه ػشی خذّای گشهایـی ًاصن دس ػطح هحصَالذ گشهایـی زَلیذی هجسوغ صٌؼر آلساى 

ّای فلضی  ّای هٌحصش تِ فشد ٍ ّوچٌیي یه ػشی اص الواى هیىشٍ تَدُ وِ هسـىل اص یه الیِ خایِ تا ٍیظگی

تَدُ ٍ تصَسذ هذاسازی خاف تشحؼة ؿشایط خشٍطُ، اهىاى طشاحی خاف اص ًظش دهایی، آهدشاطی ٍ ٍلساطی سا داسا 

 ّای خاف هحصَل گشهایـی تشلی زاخؼاى ػثاسزٌذ اص: یظگیتاؿٌذ. تشخی ٍ هی

 
 های خاص: ویصگی

 زشیي ٍ ػشیغ زشیي ػیؼسن گشهایـی جْاى     اسصاى -1

           (            تْیٌِ ٍ َّؿوٌذ )ػاخساسی هصشفیون هصشف ٍ واسوشد تْیٌِ  -2

 ضخاهر تؼیاس ون، اًؼطاف خزیشی ٍ هماٍهر ػاخساسی تاال  -3

 لاتلیر ًصة دس وف، دیَاس ٍػمف ػاصُ ٍ ّوچٌیي حَل هخاصى ٍ زجْیضاذ  -4

 ییدها ٍ هذذ صهاى واسوشد ٍ زلشاًغ دها یا ٍ هٌطمِ یتا اهىاى وٌسشل هشوض -5

 (یگشاد ٍ تاالزشدسجِ ػاًس 150زا  10هخسلف ) یدس اتؼاد، ٍلساط، زَاى ٍ دهاّا یذلاتل زَل -6

 (ٍ تصَسذ یىٌَاخر یَاسید یؾػطح زَام تا گشها زشیي ییي)اًسمال گشها اص خا یؾًَع گشها یيهطلَب زش -7

 ()واّؾ اخسالف دهای وف ٍ ػطح تا اهىاى گشهایؾ وف ٍ دیَاسهوىي  یّوشفس یاىحذالل جش -8

  ازوام تٌا(لثل اص  تِ ٍیظُ دس فصَل ػشد )لاتلیر واسوشد  یواس وي گچ ٍ تسي دس صهاى ًاصن خـه -9

 یهٌاػة ٍ واّؾ هصشف اًشط یدها یيزاه یدها ٍ صهاى َّؿوٌذ تشا یػٌؼَسّا -10

 یشخز یذزجذ ّای یاًشط وٌٌذُ یيزاه ّای یؼسناهىاى اػسفادُ اص اًَاع ػ -11

 فاص ٍ ػِ فاص( )زه یواس تا تشق ٍ تازش یرلاتل -12

 ( ٍاتؼسِ یضاذٍ زجْ یوـ هَزَسخاًِ، لَلِ یؼسنحذف واهل ػواسوشد تذٍى ًیاص تِ ػیال اًسمال دٌّذُ ) -13

 صدگی ٍ افر دها لاتلیر جلَگیشی اص یخ -12

 ّای زاػیؼازی هَجَد واسوشد گشهایؾ ووىی ػیؼسن -13

 لاتلیر واسوشد تصَسذ ثاتر ٍ خشزاتل )ػیاس( -14
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 برخی کاربردهای خاص:
 افضٍدًی(ًیاصی تِ هَاد  ی )تا حفع ویَسیٌگ تسي ٍ تیػوشاً یّا دس خشٍطُ یتسٌ ّای ي ػاصُو خـه -1

 ی(ٍ تاًذ فشٍدگاّ  ساُ ، خیادُّای تسٌی، خیاتاى، ػشؿِ خل جادُ)ػاسی اص تشف ٍ یخ  یـیگشها یشّایهؼایجاد  -2

 یرتا لاتل ّای هشػَم گشهایـی جایگضیي ػیؼسن ّا )لاتل ًصة دس وف، دیَاس( ػاخسواى هطثَع یؾگشها -3

  هشوضی ٍ یا هٌطمِتصَسذ  ینزٌظ

 وي حواهی لشًیضی ٍ حَلِ خـهگشهایؾ سادیازَس  -4

 ّای هسٌَع ّا ٍ جلَُ ای ٍ آلَهیٌیَهی تا لاتلیر طشح سادیازَس دوَسازیَ ؿیـِ -5

  ...( ٍ یشگزسّاّا ٍ ص زًَل یٍسٍد ّا، ّای تیشًٍی ٍ سهح ّا، خلِ وي ضذ تشف ٍ یخ )خـر تام ػاخسواى گشم -6

 ٍ اػسخش رخیشُ آب گشم هخاصىزاًىش، تـىِ ٍ زجْیضاذ اًسمالی، اًَاع  ٍ   لَلِ داولر ٍ واًال، وي گشم -7

  زا هحل هَسد اػسفادُ( زَلیذ ٍ فشآٍسیلیش ٍ آػفالر )اص هحل  ػَخر، وي ٍػایل ًملیِ حاهل گشم -8

 ای( )گشهایؾ ول یا گشهایؾ صیش ػجادُ  ًواصخاًِ، هؼاجذگشم وشدى  -9

 ػاخسِ یؾهٌاصل خ ٍیي، واتآالچیك، واًىغ، گشم وشدى  -10

 ّویـِ ػثض( فضا ٍ هحیطزاهیي گشهای سیـِ گیاّاى تشای داؿسي )فضای ػثض، سٍف گاسدى ٍ ...  گشهایؾ -11

 

 یٍ دسخَاػر تشا یاصهحصَالذ هحذٍد تِ هَاسد روش ؿذُ ًثَدُ ٍ تؼسِ تِ ً یيروش اػر وِ هَاسد واستشد ا لاتل

 تاؿذ. یٍ اسائِ ه یذهخسلف لاتل زَل یهٌظَسّا
 

 اطالعات فنی:
ّای  هحصَالذ گشهایـی فَق الزوش، تا زَجِ تِ زٌَع هحصَالذ، اص ًظش اطالػاذ فٌی ٍ هصشف اًشطی داسای دادُ

 ؿًَذ: تاؿٌذ وِ دس جذٍل ریل اسائِ هی هسفاٍزی هی
 

 زَضیحاذ زَاى هصشفی )ٍاذ ػاػر( ػشض )هسش( طَل )هسش( ًام هحصَل وذ هحصَل

G-301~310 اهىاى زَلیذ تا ػشض ٍ طَل هسفاٍذ  1200 -15 8/0 10 - 1 ػوَهی

 1300 -375 3 -1 4 -5/1 صیش اًذاص H-322~324 ٍجَد داسد

HR-454 داسای طیف سًگی ٍ خَؿـی هخسلف  500 -15 0.15 - لشًیضی 

HR-462 َداسای طشح ّای هسٌَع 1200 -75 2/1-45/0 9/0 -6/0 دوَسازی 

M-521 ِصیشخل 

 تشحؼة خشٍطُ

20 

ػٌؼَسّای سطَتر ٍ دها َّؿوٌذ وِ تا 

دس صَسذ ٍجَد سطَتر ٍ افر دها، 

 وٌذ اًذاصی ٍ یا لطغ هی ػیؼسن سا ساُ

M-523 50 سهح 

M-524 75 تام خـر 

HT-420 تشحؼة ػیال ٍ دها هخضى 

HT-421 1500 -15 صیش آػفالر 
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 اطالعات نصبی:
تاؿٌذ، ؿشایط  ای ٍ سؿسِ ای هَجَد هی وِ تِ دٍ صَسذ صفحِاص ًظش ًصثی، تا زَجِ تِ ًَع هحصَالذ گشهایـی 

ّا  زَاى، ول یا تخـی اص فضای هَسد ًظش سا تا اػسفادُ اص ایي ػیؼسن ای هی ًصة هسفاٍذ تَدُ ٍ دس حالر صفحِ

خَؿؾ دادُ ٍ تا زَجِ تِ هحذٍدُ گشهایی ایجاد ؿذُ زَػط ػیؼسن گشهایـی گشهایؾ الصم زاهیي گشدد. دس 

ّای حشاسزی تصَسذ دلخَاُ دس ػطح، ٍ خَؿؾ هحذٍدُ هَسدًظش،  زَاى تا جایگزاسی ػین ای، هیِ حالر سؿس

ای  زَاى اص ّشیه اص دٍ ًَع طشاحی صفحِ ّای هخسلف تؼسِ تِ ًَع طشاحی هی دس واسوشد گشهایؾ سا زاهیي ًوَد.

 ای اػسفادُ گشدد. ٍ سؿسِ

 

  :هحصول اجرای برآورد
 ٍ فٌی هـخصاذ ٍ هؼاحر ،ؿشور زْشاى خاسع سٍیاى واسؿٌاػاى جاًة اص اػالهی ّای دادُ ٍ ًمـِ خیشٍی

 :تاؿذ هی ریل ؿشح تِ خاًِ ػثض َّؿوٌذ خشٍطُ دسذ گشهایـی هحصَال ای ّضیٌِ

 هسش هشتغ 39: هؼاحر ول ٍاحذ هؼىًَی

  هسش هشتغ 12هؼاحر ازاق: دس حذٍد 

 هسش هشتغ 21هؼاحر ػالي ٍ آؿدضخاًِ: دس حذٍد 

                                    هسش هشتغ 4دس حذٍد  ػشٍیغ:هؼاحر 
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 :و هقذار گرهایش الزم پروشه هختلف های قسوت هساحت

 هسش( ػاًسی 80)تا ػشض  هسش طَل 8: ازاق

 هسش( ػاًسی 80هسش طَل )تا ػشض  24ػالي ٍ آؿدضخاًِ: 

 هسش( ػاًسی 80هسش طَل )تا ػشض  3ػشٍیغ: 

زش لاتل  تصَسذ دلیكٍ دس حیي اجشا زَػط زین ًصاب فٌی،  RBSزىویل ػاصُ همذاس هَسدًیاص گشهایؾ خغ اص 

% فضا 72ٍ تشای ای  سٍلی صفحِزؼییي اػر. تا ایي ٍجَد دس گضاسؽ حاضش هحاػثاذ ػیؼسن گشهایـی تصَسذ 

 دس ًظش گشفسِ ؿذُ اػر.
 

 :الزم کنترلی تجهیسات

  دػسگاُ 3........ ..................................دٍ خشٍجی ................ -ای دٍ ٍسٍدی هٌطمِ وٌسشلش دػسگاُ یه ؛فضا ّش اصای تِ

 دػسگاُ 1................................................................................ ....................زاتلَ تشق هشوضی  دػسگاُ یه ؛ول فضا اصای تِ
 

 :اجرایی های هسینه

 سیال 000/750/22سیال ;  000/650× هسش طَل  35ػاى:  ّضیٌِ ػیؼسن گشهایـی اص وف تشلی زاج

 سیال 000/750/1سیال ;  000/50هسش طَل  35ػاى:  ّضیٌِ ًصة ػیؼسن گشهایـی اص وف تشلی زاج

  000/520/16سیال ;  000/118× هسش هشتغ  140الیِ:  7ّضیٌِ ػایك تاصزاتـی 

 سیال 000/000/3× هسش هشتغ  140الیِ:  7ّضیٌِ ًصة ػایك تاصزاتـی 

 سیال 000/020/44ول ّضیٌِ: 

 

 :عولیاتی و هصرفی سیستن های هسینه

گشدد  اػسفادُ هی TopSUNایؾ اص ػیؼسن گشه RBSدس خشٍطُ حاضش، توٌظَس ایجاد گشهایـی ٍاحذ هؼىًَی 

ّای ػولیازی ٍ جاسی ػیؼسن گشهایـی، دٍ حالر لحاظ  وِ هسٌاػة تا ؿشایط ٍ اتؼاد خشٍطُ جْر تشآٍسد ّضیٌِ

 گشدد: هی

 

دس چٌیي  ایضٍلِ تَدى وافی فضا(:دهای خاییي ٍ ػذم ) اذ تشلی تشای تذزشیي حالر واسوشدهحاػث -1

ّای  سٍصُ )هطاتك فیؾ 50فشٍسدیي( ٍ دس تاصُ  15 -آتاى  16ّای ػشد ػال ) حالسی، دس حذٍد هاُ

گشدد  ویلٍَاذ ػاػر لحاظ هی 815ای(؛ تطَس هسَػط هصشف تشق؛ دس حذٍد  ؿشور زَصیغ تشق هٌطمِ

ػاى دس  ّضیٌِ هصشف تشق ػیؼسن گشهایؾ تشلی زاج 1/5/95وِ هسٌاػة تا آخشیي زؼشفِ تشق هصَب 

 سیال خَاّذ تَد. 881/136/1حذٍد 
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 -آتاى  16ّای ػشد ػال ) واسوشد: دس چٌیي حالسی، دس حذٍد هاُ هسَػط حالر اذ تشلی تشایػثهحا -2

ای(؛ تطَس هسَػط هصشف  ّای ؿشور زَصیغ تشق هٌطمِ سٍصُ )هطاتك فیؾ 50فشٍسدیي( ٍ دس تاصُ  15

 1/5/95گشدد وِ هسٌاػة تا آخشیي زؼشفِ تشق هصَب  ویلٍَاذ ػاػر لحاظ هی 606تشق؛ دس حذٍد 

 سیال خَاّذ تَد. 469/615ػاى دس حذٍد  ضیٌِ هصشف تشق ػیؼسن گشهایؾ تشلی زاجّ

ّای  (: دس چٌیي حالسی، دس حذٍد هاُؿشایط ایضٍلِ وافیهحاػثاذ تشلی تشای تذزشیي حالر واسوشد )  -3

ای(؛  ّای ؿشور زَصیغ تشق هٌطمِ سٍصُ )هطاتك فیؾ 50فشٍسدیي( ٍ دس تاصُ  15 -آتاى  16ػشد ػال )

گشدد وِ هسٌاػة تا آخشیي زؼشفِ  ویلٍَاذ ػاػر لحاظ هی 362هسَػط هصشف تشق؛ دس حذٍد  تطَس

سیال خَاّذ  330/221ػاى دس حذٍد  ّضیٌِ هصشف تشق ػیؼسن گشهایؾ تشلی زاج 1/5/95تشق هصَب 

 تَد.
 


