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 (Power Reduction Switch)کاهش توان هوشمند سوئیچ 

ه با استفاده شود کدستگاه الکترونیکی گفته میاصوال به  یا به اختصار پاور سوئیچ سوئیچ کاهش توان

دار کردن عملکرد المپ به کاهش توان مصرفی تایمرفاز یا های کاهش امپدانس یا کنترلاز یکی از روش

روش تغییر امپدانس  اب پاور سوئیچ طراحی شده در شرکت راما الکتریک کند.مجموعه چراغ کمک می

جهت نیاز به باالست نهمیکند بهعمل میو بر اساس تقویم نجومی ایران به صورت هوشمند باالست 

 سر دارد.  3

و مدت روشنایی مورد بر اساس مدت طول شب  ،استت زمانی که چراغ روشن مد سوئیچ هوشمند پاور

این نحوه  .دهدمی کاهش نامی آنتوان  %06به  را شده و برای مدت دلخواه توان المپمتنظینیاز، 

 شد.خواهدکاهش توان در ادامه توضیح داده

 ده است.شدر زیر نشان داده و باالست ایالمپ تخلیه هوشمند همراه با ایگنایتور،کشی پاور سوئیچ سیم

 

 (HIDفشار )های تخلیه گازی پران مصرفی المپجویی در تونحوه کارکرد سوئیچ هوشمند صرفه

وشن طور معمول رهگونه است که با آغاز تاریکی و فعال شدن فوتوسل چراغ بدینعملکرد پاورسوئیچ ب

یم ظسلکتور روی عدد مناسب تن ،نیاز به روشنایی بسته به موقعیت جغرافیایی و میزان تردد وشود می

 کاهش توان و پایان آن است.  شروعِ شود. این تنظیم شامل زمانِمی

 باشد:شرح زیر میبندی و عملکرد دستگاه بهنمودار کلی زمان
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Full P.1T  = اندازی چراغ به توان المپ که در ابتدای راه %066مدت زمان کارکرد مجموعه چراغ در

 گردد.مدار اعمال می

FixHalf P T  =صورت ثابت و توان کل المپ به %06چراغ در  بخشی از مدت زمان کارکرد مجموعه

ساعت  0ن برای این دستگاه آ)مقدار  باشد.قابل تغییر میفرض در داخل دستگاه تنظیم شده و غیرپیش

 است(

1Half P T  = توان کامل المپ که با توجه به عدد سلکتور  %06بخش اول زمان کارکرد مجموعه چراغ در

 گردد.اضافه می FixHalf P Tساعت به ابتدای  2از صفر تا 

 2Half P T  = ه توان کامل المپ که با توجه ب %06بخش پایانی مدت زمان کارکرد مجموعه چراغ در

 اضافه می گردد. FixP Half Tانتهای  ساعت به 2عدد سلکتور از صفر تا 

Full P.2T  = نزدیک به صبح توان المپ که در انتهای شب و  %066مدت زمان کارکرد مجموعه چراغ در

ماند البته گردد و تا زمانی که فوتوسل مدار را قطع نماید در همان حالت باقی میبه مدار اعمال می

مدت زمان آن بستگی به طول شب و عدد قرار داده شده سلکتور و در مواردی احتمال دارد چراغ 

قطع  توسط فوتوسل فرمان فرصت کارکرد در این حالت را نداشته باشد و قبل از رسیدن به این وضعیت

 برق مجموعه صادر شود.

P  HalfT  = توان المپ که از مجموع سه مدت  %06مدت زمان کارکرد مجموعه چراغ درHalf P FixT  و

Half P 1T  وHalf P 2T  .تشکیل شده است 

 

 عملکرد سلکتور:

فرض این باشد. پیشمیو زمان شروع و پایان آن  P HalfTحالته، تنظیم مدت زمان  00وظیفه سلکتور 

( 2+0+2ساعت ) 06توان این مقدار را تا باشد. ولی با تغییر مقدار سلکتور می( می6+0+6ساعت) 0زمان 

یابد تا در مناطق با الگوی مصرف نیز تغییر می P HalfTافزایش داد. با این تنظیم زمان شروع و پایان 

 .خاص مصرف انرژی بهینه گردد
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 THalf P.1 تنظیمات سلکتور

 

 )ساعت(

)(THalf P.Fix) 

 )زمان کاهش توان پایه(

 )ساعت(

THalf P.2 

 

 )ساعت(

کل زمان 

 کاهش توان

 )ساعت(

توان نسبت به زماننمودار  عدد  

 سلکتور
THalf P.1/ THalf P.2 

0 Test Factory setting for test  

1 0/0 0 6 0 6 
100% P

60% P

Night length

0H
L-6
2

(      -0)H 6H 0H
L-6
2 H(      -0)

 

2 0/1 0 6 1 7 
100% P

60% P

Night length

0H
L-6
2

(      -0)H 6H 1H
L-6
2 H(      -1)

 

3 0/2 0 6 2 8 
100% P

60% P

Night length

0H
L-6
2

(      -0)H 6H 2H
L-6
2 H(      -2)

 

4 0.5/0 0.5 6 0 6.5 
100% P

60% P

Night length

0.5H
L-6
2

(       -0.5)H 6H 0H
L-6
2 H(      -0)

 

5 0.5/1 0.5 6 1 7.5 

       Night length

0.5H
L-6
2

(       -0.5)H 6H 1H
L-6
2 H(      -1)

 

6 0.5/2 0.5 6 2 8.5 
100% P

60% P

Night length

0.5H
L-6
2

(       -0.5)H 6H 2H
L-6
2 H(      -2)

 

7 1/0 1 6 0 7 
100% P

60% P

Night length

1H
L-6
2

(      -1)H 6H 0H
L-6
2 H(      -0)

 

8 1/1 1 6 1 8 
100% P

60% P

Night length

1H
L-6
2

(      -1)H 6H 1H
L-6
2 H(      -1)

 

9 1/2 1 6 2 9 
100% P

60% P

Night length

1H
L-6
2

(      -1)H 6H 2H
L-6
2 H(      -2)

 

A 1.5/0 1.5 6 0 7.5 
100% P

60% P

Night length

1.5H
L-6
2

(       -1.5)H 6H 0H
L-6
2 H(      -0)

 

B 1.5/1 1.5 6 1 8.5 
100% P

60% P

Night length

1.5H
L-6
2

(       -1.5)H 6H 1H
L-6
2 H(      -1)

 

C 1.5/2 1.5 6 2 9.5 
100% P

60% P

Night length

1.5H
L-6
2

(       -1.5)H 6H 2H
L-6
2 H(      -2)

 

D 2/0 2 6 0 8 
100% P

60% P

Night length

2H
L-6
2

(      -2)H 6H 0H
L-6
2 H(      -0)

 

E 2/1 2 6 1 9 
60% P

Night length

2H
L-6
2

(      -2)H 6H 1H
L-6
2 H(      -1)

 

F 2/2 2 6 2 10 
100% P

60% P

Night length

2H
L-6
2

(      -2)H 6H 2H
L-6
2 H(      -2)
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پاور سوئیچ مثالی از دو موقعیت جغرافیایی و میزان تردد  تنظیم عملکرد توضیح بیشتر در موردبرای 

 گیریم:در ساعات مختلف دو شهر ارومیه و مشهد را در نظر می

ه یعنی هرچ داشته باشیمنکاهش توانی  بهتراست های شبتا نیمه نعلت پر تردد بودبهدر مشهد، 

و نیازی به فول پاور کار  بوده کمتر تردد شبانهارومیه  در ولیکمتر باشد بهتر است  Half P 1Tمیزان 

 Half P 1Tافزایش داد یعنی شبکاهش توان را در ابتدای  مدت زمان توانها نیست و میکردن المپ

 تری داشته باشیم.طوالنی

 ییازن ودر حالی که هنوز تردد زیاد نیست  افتددر ابتدای صبح زودتر اتفاق میدر مشهد روشنایی هوا 

 درتوانیم انتخاب کنیم.تری را میطوالنی2Half P Tبنابراین زمان  ؛باشدنمی المپ به استفاده از توان کامل

کند و تردد در انتهای شب ممکن است وجود داشته باشد که آفتاب دیرتر طلوع میحالی که در ارومیه 

این تنظیمات  .شودحداقل تنظیم میدر  2Half P Tپذیر نیست بنابراین کاهش توان در انتهای شب توجیه

 کند وزیرا با روشن شدن هوا فوتوسل عمل می برای انتهای شب و قبل از عمل نمودن فوتوسل است.

 شود.طور اتوماتیک قطع میهمدار روشنایی ب

 

 به شرح زیر است: یچئامکانات دستگاه پاور سو

سطه وافوتوسل ) به ن از قطع برق توسط آامکان تشخیص هوشمند قطع برق شبکه و تمیز دادن  -0

نگهداری اطالعات روزهای قبل و انجام مقایسات الزم به هنگام نوشتن اطالعات جدید مربوط به 

بکه ش هنگام قطع و وصل برقواسطه این قابلیت از بروز اختالل در کارکرد دستگاه بهروز جاری( به

 آید.عمل میجلوگیری به

کننده که از طریق وارد نمودن یک شب تمام در فول پاور به دلخواه مصرف ،امکان کارکرد مجموعه -2

ثانیه به دستگاه قابل تنظیم بوده و پس از آن شب، دستگاه به روال عادی خود  06تا  36زمان 

)طریقه اعمال زمان فوق به دستگاه: با برقراری برق شبکه روشنایی و قطع آن پس از  گردد.برمی

گیرد. بدیهی است این دستگاه زمان را دریافت نموده و بر اساس آن تصمیم میثانیه،  06الی  36

 کار قبل از تاریک شدن و فعال شدن فوتوسل به صورت دستی بایستی انجام شود(.

مدت طوالنی کار نکرده است یا چراغ بهرخانه روی دستگاه، در مواقعی که امکان اعمال ریست کا -3

 شود. این قابلیت از طریقکار گرفته میو پس از مدتی دوباره به که برای تعمیر باز شده استاین
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تنظیم بوده و به واسطه آن دستگاه ریست کامل  ثانیه  به دستگاه قابل 26تا  06وارد نمودن زمان 

 نماید.شده و کار خود را دوباره از شب اول شروع می

ثانیه  06تا  06طریق وارد نمودن زمان امکان کارکرد مجموعه در فول پاور تا اطالع ثانوی، که از  -4

کننده مجددا به عمل پاور ریداکشن احتیاج پیدا به دستگاه قابل تنظیم بوده و هر زمان که مصرف

کرد دوباره زمان فوق را به دستگاه اعمال و دستگاه به روال عادی خود برگشته و از شب اول شروع 

 ماید.نکار می به

قابل اجرا بوده و از از طریق قرار دادن سلکتور روی عدد صفر  فکتوری تست دستگاه کهامکان  -5

 ن را ظرف چند ثانیه بررسی نمود.آتوان کارکرد صحیح طریق آن پس از مونتاژ نهایی دستگاه می

با  ندواتامکان تشخیص هوشمند ابری بودن هوا که در کارکرد فوتوسل تاثیر مستقیم داشته و می -0

واسطه این قابلیت از بروز اشکال در در کارکرد آن خلل ایجاد نماید. بهزدن تایمینگ دستگاه به هم

نماید و موجب افزایش طول شب از معمول مجموعه را استارت می روزهای ابری که فوتوسل زودتر

 شود.گردد جلوگیری میدر روز و شب جاری می

 


