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/ کاال نام

 خدمت
  V-RTU0222سری محصوالت 

 

 

 حوزه

 خدمت/کاال
 مونیتورینگ، اسکادا، اتوماسیون صنعتی و مخابرات

 نام ای شماره

 نسخه
  0022سری 

/ انتشار خیتار

 بازار به ورود
 4931سال 

ی ابیدست وهیش

 خدمت/کاال به

 بازی نوآور/توسعه و قیتحق -

 ختسا وی طراح/ معکوسی مهندس -

 ریغ ازی فناور دیخر وی همکاری/ فناور انتقال -

 یکاریکپ -

 (فروش و دیخر و وارداتی )بازرگانتیفعال -

 اصلی مشتریان

 مصرف پنج)

 (عمده کننده

  شرکتهای برق منطقه ای 

 شرکتهای توزیع و انتقال نیروی برق    

 شرکتهای همکار در زمینه اتوماسیون صنعت برق 

  
  

  خدمت/کاالی معرف

 داشات  بار مبتنای دور راه از کنتارل و اطالعاات آوری جماع دساتگاه جهاان، ویستا شرکت ساخت Veesta-RTU0222 سری دور راه پایانه

 پساتهای و ایساتگاهها محل در اطالعات پردازش ترمینال بعنوان دور راه پایانه ،SCADA سیستمهای در. میباشد ARM و  RISC ریزپردازنده

 یا  طریاق از را آنهاا اولیاه، پاردازش از پس و نموده جمعآوری را دیجیتال و آنالوگ سیگنالهای و اطالعات V-RTU0222 پایانه. میباشد برق
 . میکند اجرا پست محل در را مختلف فرامی  و دستورات اسکادا مرکز سمت از همچنی . مینماید ارسال اسکادا مرکز به مخابراتی ارتباط

 قبیل از موارد تمامی برگیرنده در که است بوده اصلی اهداف از ماجوالر کامالً سیستم ی  گرفت  رنظ در ،Veesta-RTU0222 طراحی در

 طوالنی، پایداری است شده تالش Veesta-RTU0222 طراحی در. میباشد ارتباطی سیستمهای حتی و پردازشها خروجی، و ورودی سیگنالهای
 به حتی راستا ای  در. شود پیاده خود شکل بهتری  در نگهداری و سرویس در راحتی و بهرهبرداری در آسانی و سیستم کیفیت و باال امنیت
 سیستم آن نتیجه که شده داده اهمیت سیستم گسترش و توسعه در آسانی اتصاالت، ایجاد و دستگاه سیمبندی در سهولت همچون مسائلی

Veesta-RTU0222 است شده عرضه باال کیفیت با دستگاه ی  قالب در .Veesta-RTU0222، پاسخهای پیشرفته، و ماجوالر فناوری بابت 
 ای  در کارشناسان و متخصصان کلیه و آورده ارمغان به را برق صنعت در موجود مسائل و مشکالت از بسیاری به را ایی صرفه به مقرون و آسان

 کاربردی هر در برق صنعت در RTU تمهایسیس نیازهای همه پاسخگوی Veesta-RTU0222 مجموعه که رسید خواهند باور ای  به زمینه
 خواهد هوائی کلیدهای کنترلر بعنوان حتی و هوائی و زمینی زیر و زمینی توزیع، پستهای توزیع، فوق پستهای نیروگاهی، انتقال، پستهای از اهم

 در دستگاه ی  بعنوان یا و انتقال پست ی  در شده توزیع دور راه پایانه صورت به واحد دستگاه ی  بعنوان Veesta-RTU0222 سیستم. بود

 نمودن اضافه با(  Open Architecture)  باز ساختار مبنای بر V-RTU0222. دارد کاربرد هوائی فیدر و کلید ی  برای کوچ  مقیاس
 نشده طراحی خاص مصرف ی  برای تنها و نموده پشتیبانی شبکه یا و سریال ارتباطات انواع از پردازشی یا و خروجی و ورودی و ماجولها انواع

 بدون خروجی و ورودی سیگنال هزاران تا پیچیده و بزرگ ای مجموعه به را طرح ی  توسعه امکان ، V-RTU0222 باز ساختار. است
 .است کرده ایجاد را غیره و انرژی مقادیر آنالوگ دیجیتال، از اهم آنها انواع در محدودیت
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 Specification   خدمت/کاالی فن مشخصات

Model Type Description 

VR-1072A RTU 

Rack 

Dimension : 3U x 24T x 581mm (H*W*D) 

Slot : Power x 5, CPU x 5, IO x 1, PM x 5 

VR-1072C RTU 

Rack 

Dimension : 3U x 82T x 581mm (H*W*D) 

Slot : Power x 5, CPU x 5, IO x 1, PM x 2 

VR-1071 RTU 

Rack 

Dimension : 3U x 24T x 581mm (H*W*D) 

Slot : Power x 5, CPU x 5, IO x 8 

VR-1072B RTU 

Rack 

Dimension : 3U x 82T x 581mm (H*W*D) 

Slot : Power x 4, CPU x 4, IO x 51 

VR-1070B L-PS 

Card 

Input : DC 42V or 28V 

Output : 42W, 1V 1205V DC, 42V 

VR-1072B H-PS 

Card 

Input : 81-412Vrms AC, or 81-371V DC  

Output : 42W, 1V 1205V DC, 2V 

VR-1022 CPU 

Card 

Central Communication Processor Unit Card 

5x LAN Port (521522 Ethernet, RJ-21) (@ Panel) 

VR-1022B BUS 

Card 

5x RS-281 Port (for Master) (@ Backplane) 

5x RS-281 Port (for Slave Device) (@ Backplane) 

VR-1020B CPU 

Card 

5x LAN Port (521522 Ethernet, RJ-21) (@ Panel) 

5x RS-434 Port (for Master) (@ Backplane) 

VR-1022 Com. 

Card 

Communication Interface Card 

4x RS-434/RS-281 Serial Port Programmable 

VR-1021 Com. 

Card 

Communication Interface Card 

4x Ethernet Port 521522 Programmable 

VR-1022 Com. 

Card 

Communication Interface Card 

4x Fiber Optical Port 

VR-1022 GPRS 

Modem 

GPRS Modem Module Card  

(Ethernet+RS-434) 1V 

Model Type Description 

VR-1022 Modem 

Card 
Half/Full Duplex 412 wire Lease Line 

V.43, V44bis, V.42, Bell424 

VR-1020 Modem 

Card 
Half/Full Duplex 2 wire Lease Line 

FSK Programmable Modem 

VR-1012B DI 

Card 

Input : DC 42V or DC 28V 

Point : 8 

VR-1012 ACC 

Card 

Input : DC 42V or DC 28V 

Point : 8 

VR-1022B DOH 

Card 

Contact : 52A (4222VA, 422W) 

Point : 1 Heavy Duty Relay Output 

VR-1022A DO 

Card 

Contact : 1A (5222VA, 522W) 

Point : 8 Relay Output 

VR-1021E AI 

Card 

Input : 2~42mA, 2~42mA, -52~52mA, -42~42mA 

Point : 2 (Differential) 

VR-1022 AI 

Card 

Input : +/-1V 

Point : 2 (Differential) 

VR-1022 ACI 

Card 

Input : 2 ~ 5A or 2 ~ 1A AC  CT Input 

Point : 2 

VR-1022 ACV 

Card 

Input : 2 ~ 542 VAC or 2 ~ 322VAC  PT Input 

Point : 8 

VR-1021 AO 

Card 

Output : 2~42mA 

Point : 2 (Differential) 

VR-1027 ACPM 

Card 

Power Meter 

CT Input: 2x 2~511A, PT Input: 2x 2~5421322VAC 

VR-1072 Charge 

Card 
Charger Card 

Input 442V 42VDC Battery , Output: 42V  

 

 

 

 

 

 ( وجود صورت در) شده اخذی استانداردها و هیدییتا ز،یجوا نامه،یگواه
 حاتیتوض اعتبار مدت صادرکننده مرجع صدور خیتار عنوان

  --- توانیر –وزارت نیرو   02/20/4932 تائیدیه تست و مطابقت با استانداردهای تولید
 


