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درباره ما

مهم ترین فعالیت های ما

گواهینامه ها

شــرکت دانــش بنیــان صبــا انــرژی در ســال 1387 توســط جمعــی از مدیــران بــا ســابقه در صنعــت اتوماســیون و دیســپاچینگ کشــور بــه 
هــدف تولیــد سیســتم های اســکادا و اتوماســیون، ارائــه خدمــات مهندســی و اجــرای پــروژه هــای دیســپاچینگ و اســکادا در صنعــت 

بــرق، آب، نفــت و گاز تاســیس گردیــد. 
ایــن شــرکت در همــان ابتــدا موفــق بــه اخــذ رتبــه 3 مشــاوره در زمینــه دیســپاچینگ و مخابــرات نیــرو گردیــد و کمــاکان جــزو معــدود 
شــرکت هایی در ســطح کشــور اســت کــه دارای ایــن تخصــص و رتبــه مــی باشــند. بــا رشــد فعالیت هــای شــرکت، مدیــران صبــا انــرژی 
تصمیــم گرفتنــد کــه از تجربیــات خــود در زمینــه اجــرای پــروژه نیــز اســتفاده کننــد کــه پــس از کســب رتبــه هــای پیمانــکاری در صنعــت، 

نیــرو و ارتباطــات همچنــان مشــغول خدمــات در ایــن زمینــه نیــز هســتند.

ارائه خدمات مشاوره در زمینه پروژه های دیسپاچینگ و اسکادا.. 1
۲ ..EPC اجرای پروژه های کنترل و اتوماسیون، دیسپاچینگ و اسکادا به صورت
طراحی، تولید و به روز رسانی نرم افزار جامع سیستم های دیسپاچینگ و اسکادا.. 3
۴ ..)DCU( های ویژه و مبدلهای پروتکل RTU طراحی و ساخت
تامین تجهیزات ابزار دقیق و سیستم های کنترل و انواع شیر آالت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی. . ۵

گواهی صالحیت خدمات پیمانکاری. «
گواهی صالحیت خدمات مشاوره. «
گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران. «
گواهی تاییدیه شرکت های دانش بنیان )به عنوان شرکت دانش بنیان نوع-1(. «
» .iSCADA گواهینامه از سازمان پدافند غیرعامل برای استفاده از محصول
گواهینامه ارزیابی امنیتی محصول از افتا. «
گواهینامه ارزیابی نرم افزار اسکادای بومی از پژوهشگاه نیرو. «
پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا. «
تاییدیه نرم افزار اسکادای بومی iSCADA از شرکت مدیریت سبکه برق ایران. «
گواهینامه صالحیت ارائه خدمات در حوزه پدافند سایبری از سازمان پدافند غیر عامل کشور. «

iSCADA تولید نرم افزار بومی اسکادا با نام تجاری

محصوالت

شــرکت صبــا انــرژی بــه پشــتوانه دانــش و تجربــه تیــم مهندســی، در حوزه هــای بــرق، الکترونیــک، کامپیوتــر و ابــزار دقیــق، عــالوه بــر بــه 
کارگیــری دانــش روز دنیــا، تجربــه ســه دهــه فعالیــت مهندســان در ایــن زمینه هــا را بــه کار بســته و ماحصــل ســال   ها تــالش بی وقفــه 
تولیــد نرم افــزاری تحــت نــام تجــاری iSCADA گردیــده اســت. نرم افــزار iSCADA نتیجــه تجربــه ســال ها اســتفاده و بهره بــرداری از ســایر 
نرم افزارهــای پرکاربــرد و قدرتمنــد روز دنیــا و در ادامــه برطــرف نمــودن نقــاط ضعــف شناســایی شــده در آنهــا و اضافــه نمــودن امکانــات 
ــا اســتانداردهای نرم افــزاری روز دنیــا، اطالعــات سیســتم را  کاربــردی مفقــود در ایــن نرم افزارهــا می باشــد. نرم افــزار iSCADA منطبــق ب
بــا دقــت و در ســریع ترین زمــان ممکــن و در قالب هــای متنــوع در اختیــار بهره بــرداران قــرار می دهــد. iSCADA دارای امکانــات متنوعــی 
اســت کــه ایــن نرم افــزار را بــه گزینــه مطلــوب در حوزه هــای دیســپاچینگ و مانیتورینــگ شــرکت های آب، بــرق، نفــت، گاز، راه آهــن و 

متــرو بــدل می کنــد.
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تولید شده توسط مهندسین ایرانی و اولین نرم افزار دارای گواهینامه های سازمان  پدافند غیر عامل و مرکز مدیریت راهبردی افتا. «

نرم افزار کاماًل ایرانی با پشتیبانی ۲۴ ساعته و بهترین خدمات پس از فروش. «

طراحــی Multi-Platform بــا امــکان اجــرا بــر روی بســترهای مختلــف نرم افــزاری و ســخت افزاری و سیســتم های مبتنــی بــر وینــدوز 10 و وینــدوز  «

ســرور از یکســو و همچنیــن انــواع خانــواده سیســتم  عامل هــای امــن و متــن بــاز لینوکــس ماننــد Debian، Ubuntu و OpenSuse )قابلیــت 

پشــتیبانی از تمــام سیســتم عامل هــای 32 و 64 بیتــی(.

بهره بری از Redundancy نرم افزاری و سخت افزاری و نیز جایگزینی اتوماتیک ماژول معیوب. «

استفاده ازشبکه ارتباطی Redundant در مرکز و افزونگی در مخابرات. «

امــکان ارتبــاط بــا مراکــز کنتــرل دیســپاچینگ دیگــر بــه صــورت مراکــز هــم ارز، مراکــز باالدســت و مراکــز پاییــن دســت و تبــادل داده با آن هــا )از  «

جمله تقســیم محــدوده به مناطــق جغرافیایی(.

» .)Availability( و دسترس پذیری )Reliability( باال بودن قابلیت اطمینان

افزونگی )Redundancy( بر اساس متدولوژی Clustering و قابلیت تعریف تا سه نسخه افزونه برای هر زیر سیستم. «

قابلیت مقياس پذيری )Scalability( در دیتابیس، شماتیک، مخابرات و سایر ابعاد جهت کار در سیستم های کوچک، متوسط و بزرگ. «

امنيت و کنترل دسترسی. «

مقیــاس پذیــری بــاال جهــت پوشــش پروژه هــای ســایز کوچــک تا ســایز بســیار بزرگ )اتصــال تــا 4000 پایانــه یــا  PLC و آدرس دهی دیتابیس  «

.)Mega Tags با پوشــش

ساختار ماژوالر iSCADA شامل 5 زیر سیستم اصلی. «

» .)Load Flow( و پخش بار )State Estimation( شامل توابع پایه تخمین حالت EMS ارائه سیستم یکپارچه

» .On-Fly Editing  و On-Line Editing  قابلیت

قابلیت نرم افزاری پردازش پویای توپولوژی )CTP( و رنگ آمیزی مدارها بر اساس اتصال به فیدرهای مختلف. «

» .PostgreSQL و  Oracle، Microsoft SQL Server، MySQL انطباق کامل با انواع پایگاه داده نظیر

» .IEC, DNP3, OPC, DLMS/COSEM, Modbus:مجهز بودن به راه اندازهای پروتکل های صنعتی استاندارد از قبیل

طراحی گزارش ها بر مبنای یک Report Generator استاندارد با قابلیت طراحی و ویرایش انواع گزارش ها توسط کاربر. «

» .WPF با قابلیت استفاده از انواع کنترل های XAML بر مبنای استاندارد HMI  طراحی صفحات نمایشی

وجود ماجول )Protocol Analyzer )Spy داخلی و Integrate شده با نرم افزار. «

امکان توسعه سیستم توسط کاربر نهایی. «

پشــتیبانی از تقویــم هجــری شمســی در کلیــه بخش هــای سیســتم شــامل صفحــات شــماتیک، صفحــه آالرم، صفحــه رویــداد، نمودارهــای  «

آنالیــن و تاریخــی و گزارشــات.

استفاده از استانداردهای باز مانند ODBC،OPC UA و RESTful JSON برای ارتباط با سایر سیستم ها. «

» .C# و اسکریپت Python پشتیبانی از زبان برنامه نویسی اسکریپت نظیر

» .)KTC-ICCP و ICCP TASE.2 مانند( ICCP  قابلیت اتصال به سایر مراکز از طریق پروتکل

امکان اجرا در حالت آموزش دیسپاچری )DTS( با قابلیت اجرای سناریوهای متنوع و قابل تعریف.  «

» .JSON براساس استاندارد Web Service قابلیت اتصال به دیگر سیستم ها با در نظر گرفتن مباحث امنیتی از طریق

iSCADA عناوین ویژگی های نرم افزار

تجميع قابليت ها و ویژگی های زیر در نرم افزار iSCADA، آن را از سایر رقبا متمایز نموده است:
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iSCADA گواهینامه های اخذ شده برای نرم افزار

گواهینامه امنیتی"حساس" از سازمان پدافند غیر عامل. «

گواهینامــه امنیتــی محصــول iSCADA از مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا )نرم افــزار iSCADA اولیــن محصــول در حــوزه اتوماســیون صنعتــی کــه  «

دارای ایــن گواهینامه اســت(.

گواهینامه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا. «

» .)Top10 - تائیدیه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات )یکی از 10 آزمایشگاه مورد تأیید افتا

گواهی ارزیابی نرم افزار اسکادای بومی از پژوهشگاه نیرو. «

تاییده شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت استفاده از نرم افزار iSCADA در سطح دیسپاچینگ فوق توزیع و دیسپاچینگ منطقه ای. «

توضیح مختصر پروژه 
پروژه اسکادای گاز استان تهران- مقاوم سازی در برابر زلزله

احداث مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع )RDC( بوشهر
دیسپاچینگ برق کارخانه ذوب آهن اصفهان

دیسپاچینگ برق شهرک دارویی برکت
پروژه بدون اپراتور نمودن پست های فوق توزیع

پیاده سازی نرم افزار اسکادای توزیع برق جنوب استان کرمان
پیاده سازی نرم افزار اسکادای توزیع برق شمال استان کرمان

پیاده سازی نرم افزار اسکادای توزیع برق غرب استان مازندران
به  روز رسانی و ارتقاء نرم افزار اسکادای مرکز دیسپاچینگ نمایشگاه

پیاده سازی نرم افزار اسکادای توزیع برق استان فارس
پایش فیدرهای 20 کیلو ولت پست های فوق توزیع برق منطقه ای غرب

EPC پروژه دیسپاچینگ توزیع نیروی غرب استان تهران به صورت
EPC  توسعه ظرفیت دیسپاچینگ سراسری انتقال گاز کشور به صورت

SCC و )NAOC( بین مرکز منطقه ای شمال TASE.2 طراحی، تامین و اجرای لینک
TAOC انتقال اطالعات نيروگاه های تولید پراكنده به مركز

محصــوالت ســری SE کــه محصــول دانــش و تجربــه شــرکت صبــا انــرژی در عرصــه اتوماســیون، تله متــری و اســکادا مــی باشــد، یــک 
ــرق، نفــت و گاز، آبرســانی، هواشناســی و تجهیــزات جانبــی  دســتگاه جمــع آوری و پــردازش اطالعــات از ســایت های توزیــع و انتقــال ب
مرتبــط )از قبیــل کنتورهــا، ترانســمیترها، پاورمیترهــا، IED هــا و ...( و انتقــال و ارســال ایــن اطالعــات بــه سیســتم مرکــزی باالدســت و 
دریافــت فرامیــن ارســالی از ایســتگاه مرکــزی و انتقــال آن بــه عملگرهــا و کلیدهــای کنترلــی مــورد نظــر اســت. ایــن RTU یــک دســتگاه 
 )Linux 2.6( ــد لینوکــس ــای سیســتم عامــل قدرتمن ــر مبن ــد )ARM )250MHz ARM9 CPU و ب ــر میکروپرسســورهای قدرتمن مبتنــی ب
ــا تجهیــزات دیگــر مــورد اســتفاده  ــاط ب ــه منظــور ارتب ــوده و دارای پورت هــای Ethernet، USB، RS-232، RS-485 و CAN اســت کــه ب ب
قــرار می گــردد. عــالوه بــر امــکان جمــع آوری اطالعــات فیلد،ایــن سیســتم  بــه منظــور برقــراری ارتبــاط بــا مراکــز بــاال دســت )ماننــد مرکــز 

کنتــرل اســکادا( پروتــکل هــای زیــر را پشــتیبانی می  کنــد: 
 » DNP3.0 )Serial , TCP , UDP) 
 » IEC 60870-5-104 
 » IEC 60870-5-101 
 » Alert Message based on SMS
 » DLMS/COSEM Pass Through قابلیت

مبتنی بر میکروپروسسورهای قدرتمند  )ARM )250MHz ARM9 CPU و بر مبنای سیستم عامل لینوکس. «

» . CAN, Ethernet, USB, RS-232, RS-485, HDMI دارای پورت های ارتباطی

» .DNP3, IEC-101/104, Message Based )SMS) , OPC UA پشتیبانی از پروتکل های ارتباطی

طراحی ویژه جهت قرائت از راه دور کنتورهای نصب شده روی فیدرها و تابلوهای موجود در پست های توزیع برق. «

» . DLMS/COSEM Pass Through دارای قابلیت

» . SD-Card دارای کانال های ایزوله ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و افزایش حافظه توسط

» . LTE/3G/GPRS دارای مودم، درگاه سیم کارت و پشتیبانی از

جمع آوری اطالعات چند RTU و DCU و ارسال اطالعات به مراکز، تحت یک RTU )استفاده از یک پورت در مرکز(. «

کارفرما 
شرکت گاز استان تهران

شرکت برق منطقه ای فارس
شرکت ذوب اهن اصفهان

شرکت دارویی برکت
شرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت توزیع برق جنوب کرمان
شرکت توزیع برق شمال کرمان

شرکت توزیع برق غرب مازندران
شرکت برق منطقه ای تهران

شرکت توزیع برق استان فارس
شرکت برق منطقه ای غرب
توزیع نیروی استان البرز

شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران
شرکت برق منطقه ای مازندران

شرکت برق منطقه ای تهران

iSCADA لیست پروژه های اجرا شده با نرم افزار

 RTU/DCU/SPG مشخصات کلی

RTU/DCU/SPG با قابلیت استفاده بصورت SE تولید سخت افزار سری
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طراحی و اجرای پروژه های دیسپاچینگ و اتوماسیون صنعتی در صنعت برق و انرژی
iSCADA ارائه دهنده نرم افزار بومی اسکادا و دیسپاچینگ با نام تجاری

صبـا انـرژی آفریـن
Saba Energy Afarin

آدرس: تهران، طرشت، تقاطع بلوار صالحی 
و اکبـری، برج فنـاوری طـرشت، واحد ٣٠١

تلفن: ٩١٠٧١٠٩٢-٠٢١
فکس: ٩١٠٧١٠٩٣-٠٢١ 

info@SabaEnergy.ir :ایمیل
www.SabaEnergy.ir :وبسایت




