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  سامانه لیداري مخصوص آنالیز پروفایل باد تور بین هاي بادي 

 اندازه گیري منحنی هاي نسبی و مطلق انرژي باد

  تشخیص میزان انحراف از موقعیت صحیح تنظیمی

 تشخیص تند باد ها ، مقدار حداکثري آن و کاهش  میزان بار و مضرات  ناشی از آن

 هوشمند سازي توربین با مطالعات میدانی   و بهینه سازي عملکرد

 یکپارچگی کامل در قالب OEM به منظور  تقویت کنترل
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ZephIR DM provides:

زمانی که از سامانه تحلیل گر باد لیداري با کاربري توربین هاي 

آزمایش وضعیت سالمت توربین ها 

هوشمندي عملکردي و ضمانت تحقیق و توسعه و باال بردن قابلیت

  اعتماد

زفیربا قابلیت هاي ذیل و با بیش از یک دهه تجربه در زمینه ارائه را ه حلهاي 

  لیداري جهت گسترش توربین هاي بادي می تواند یک سرمایه گذاري مطمئن 

جهت حفظ سرمایه شما و حمایت از تجهیزات شما باشد:

اندازه گیري پروفایل قائم باد در محدوده ارتفاعی (300…10) متر

اندازه گیري سرعت باد متناسب با روتور توربین

اندازه گیري میزان انحراف از موقعیت صحیح 

فراوانی باالي  نمونه گیري داده اي

اندازه گیري پارامتر هاي یکپارچه از تغییرات ناگهانی سمت و سرعت باد 

قابلیت نصب دو گانه جهت اندازه گیري پروفایل باد قائم و پروفایل باد 

مقابل پره هاي توربین

بادي سخن به میان می اید زفیر می تواند پارامترهاي کاربردي 

ذیل را در اختیار شما بگذارد

مولفه تغییرات ناگهانی سمت و سرعت باد در راستاي افقی

مولفه تغییرات شدید جهت باد در راستاي قائم

سرعت باد متناسب با چرخش  توربین

oÃÎp ¾ºI¶Iw joÿM o~d¹¶ ÁIÀ ÁoÃ¬ ½pHkºH
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بررسی وضعیت و صحت عملکرد توربین با :

اندازه گیري منحنی انرژي نسبی و مطلق :

با نصب بر پشت توربین و اندازه گیري باد وارده به پره هاي توربین

: IEC اندازه گیري منحنی انرژي

با نصب سامانه در سطح زمین و اندازه گیري پروفایل قائم باد

میزان انحراف از موقعیت صحیح روتور: 

با اندازه گیري و مشخص کردن جهت باد نسبت به دیسک توربین

افزایش عملکرد توربین با :

اصالح میزان انحراف از موقعیت صحیح روتور:

ساده ترین عملکرد توربین اصالح موقعیت روتور نسبت به جهت باد به منظور افزایش انرژي تولیدي و به حداقل رساندن

 عملکرد

 به حداکثر رساندن میزان انرژي تولیدي و راندمان باالي عمر مفید توربین و به حداقل رساندن زمان خاموشی (عدم چرخش

حفاظت

به حداقل رساندن بار مضر مخصوصا انتهاي پره ها ، تشخیص باد گاستی براي به حداقل رساندن  با ر مضر ،مانیتور کردن 

 نیروي مخرب باد به پره هاي توربین می باشد

 پره هاي توربین)

 الگوریتم پیچیده دارد

 ¸ÃMn¼U Á»n oM K~º S²Ie nj oÃÎp ÁIÀ joMnI¨

 pH ÁnI@ÃvM nj S@wH ¾TvºH¼U jIM ÁroºH ¾@@¹Ã¶p nj ¾Mo\U ¾Àj ¦Ä pH yÃM IM o@ÃÎp ÁnHkÃ² ¾ºI¶Iw
 . k{IM jIµTøH ®MI¤ oY¼¶ n¼ö ¾M ÁkÃ±¨ ÁIÀ joMnI¨



6 7

با  زفیر می توانید ببینید  آنچه را که جز با آن نمی توان دید 

ZephIR DM تنها سامانه لیداري موجود در جهان می باشد که قابلیت اندازه گیري سرعت باد 

متناسب با چرخش روتورو همچنین تغییرات ناگهانی سمت و سرعت باد را دارا می باشد.چگونه؟!

ZephIR DM  تنها سامانه لیداري می باشد که یک اسکن 

با اسکن 50 نقطه اي در هر ثانیه و بصورت اندازه گیري 

25 نقطه زوج شده قابلیت هاي ذیل توسط زفیر فراهم 

تشخیص سرعت باد افقی و میزان انحراف روتور از 

تشخیص تغییرات ناگهانی جهت باد در راستاي قائم 

تشخیص تغییرات ناگهانی سمت و سرعت باد در    

تشخیص سرعت باد متناسب با چرخش روتور

 اطمینان از دسترسی به داده آنالین

چرخشی از سطح مقابل روتور را انجام میدهد.این اسکن 

در هر ثانیه یکبار و براي 50 نقطه انجام میگردد.

می گردد: 

موقعیت صحیح ممکن 

(wind veer)

  (wind shear) ارتفاع مشخص 

 ½k{ Z»p ÁH ¾õ£º 25 ÁoÃ¬ ½pHkºH j¼T¶
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(%5 افزایش بهره وري انرژي سالیانه با سامانه زفیر)

تشخیص میزان انحراف از موقعیت نصب صحیح توربین

از انجایی که بسیاري از پروژه هاي میدانی به علل محدودیت هاي تجاري قابل توزیع نمی باشد ، سامانه زفیر پیش 

2MW NEG-MICON سال 2012 ، دانمارك ، توربین

عملکرد توربین از ماه ژانویه تا مارچ بصورت عملکرد عادي و از ماه مارچ تا ماه آوریل بصورت عملکرد بهینه شده به 

با نصب زفیر بر پشت توربین میزان انحراف 14 الی 16 درجه اي براي توربین مشخص گردید.

به کمک منحنی انرژي سامانه زفیر این تا ثیرات  بطور واضح  قابل مشاهده بود بطوریکه بعد از کالیبراسیون مجدد 

 کمپانی  در صورت در خواست اطالعات بیشتر در این زمینه می تواند اطالعات جامع تري را در اختیار مشتري قرار 

میدانی ساده در  ذیل اشاره می شود که در صورت تقاضاي مشتري ارائه کلیات امکان پذیر خواهد بود.

 روي توربینی در دانمارك انجام گردید. این ازمایش براي هر دو حالت نصب افقی در پشت روتور و نصب عمودي در 

  سطح زمین براي ارتفاع هاي 10 ،30 ، 50 و 100 متري از سطح زمین انجام گرفت.

 کمک زفیر مورد ارزیابی قرار گرفت.

شاخص  منحنی انرژي به میزان 5% بهبود یافت.

دهد.
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اندازه گیري منحنی هاي انرژي مطلق و نسبی با سامانه زفیر

   V90 VESTAS سال 2013 ، انگلستان ، توربین

براي توربین نصب شده توسط گروه IEC در جنوب انگلستان (با قطر روتور2.62متر)،

  دو دستگاه سامانه زفیر بطور همزمان در پشت توربین و در سطح زمین و مجاور دکل 

سرعت باد و محاسبات سرعت متناسب با چرخش روتور در5 نقطه مکانی از مقابل روتور

 توربین ، با ابعاد سطوح دایره اي به قطرهاي 0.5، 1 ، 1.5 ،2 و 2.62 متر اندازه گیري 

توربین نصب گردید.

گردید.

سامانه زفیر داراي سنسورهاي تشخیص میزان چرخش و انحراف می باشد که به همراه

 اسکن متقارن زاویه اي می تواند سرعت باد را بصورت خطی در سه نقطه از فضا مشخص 

 کند.با دنباله دار و یکی  کردن این نقاط و محاسبه میانگین ده دقیقه ، سرعت باد افقی 

و زاویه انحراف از موقعیت صحیح بدست می اید.

به منظور اینکه تکنیک هاي اندازه گیري حساسیت کمتري به جریانات هوایی که به سمت 
 توربین کشیده می شود داشته باشد سه ناحیه جهتی ازاد که از لحاظ پیچیدگی سطحی 

متنوع باشد انتخاب میگردد . با در نظر گرفتن یکی از این بخش ها در مجاورت دکل

 هواشناسی مشخص گردید توربین هاي مجاور بر جهت تشخیص داده شده توسط دکل 

این رشته عملیات مدارك و مستندات قوي دال بر توانایی زفیر در اندازه گیري دقیق 

هواشناسی تاثیر میگذارند.

 ارتفاع هاب و سرعت باد متناسب با چرخش روتور ارائه نمود.

مستقل بودن پراکندگی اندازه گیري از بخش انتخاب شده براي هر بخش دلخواه گواه

 این موضوع می باشد که عوارض ناشی از سایت نسبتا ساده می باشد با این تفاسیر به 

منظور به حداقل رساندن این تاثیرات پیشنهاد میگردد براي اندازه گیري بهینه 

فاصله اي با قطر پوششی 1.5 متر در نظر گرفته شود.
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 DTU سال 2012 ، توربین انرژي باد

در دسامبر سال 2012  یک دستگاه سامانه زفیر به منظور مقایسه داده هاي آن با دکل هواشناسی در پشت توربینDTU نصب 

فیلم ویدئویی مربوط به این مقایسه که توسط موسسه DTU ارائه گردید  در وب سایت کمپانی زفیر مو جود می باشد.

گردیده و پارامتر هاي تغییرات ناگهانی  سرعت و جهت باد ،اغتشاشات و همچنین پارامتر هاي استاندادرد نظیر  سرعت ، جهت و 

 ارتفاع هاب مورد مطالعه قرار گرفت.

  موسسه  DTU نتایج دقیق تري را نسبت به دکل هواشناسی کالیبره شده ارائه می نماید.

 است.
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به منظور یکپارچگی مناسب در کنترل توربین با نصب سامانه زفیر در پشت توربین بهبود در ارزش  عملکرد نظیر اصالح خطاي

سامانه استاندارد زفیر با کاربرد جامع براي نصب در پشت توربین طراحی شده است و می تواند هم داده مستقل و هم داده

سامانه زفیر می تواند براي کارهاي مطالعاتی و تحقیقات مشترك نظیر ذیل مورد استفاده واقع شود :

تقویت کنترل توربین با سامانه لیداري

 انحراف دینامیکی بدست می اید . جایی که بطور مستقیم سیستم کنترلی توربین مورد نیاز می باشد زفیر می تواند متناسب با

  محصوالت مشتري عرضه گردد.سامانه زفیر که با متد اسکن موج پیوسته ذاتا و مخصوصا براي چنین کاربردهایی طراحی شده

 است مزایاي متمایزي نسبت به  تکنولوژیهاي لیداري مشابه دارد. سامانه هاي زفیري که متناسب با نیازمندي هاي مشتري به 

صورت مخصوص تهیه و عرضه می گردد با باال رفتن تعداد تقاضا بطور مالحظه اي از قیمت آن کاسته می شود.

 لینک شده با سیستم کنترل از راه دور SCADA را فراهم کند.زفیر تنها سامانه لیداري می باشد که می تواند اسکن چرخشی 

کاملی در سطح روتور  با پریود یک ثانیه  و 50 نقطه اسکن در طول این مدت را انجام دهد.با چنین روش اندازه گیریی زفیر 

 قادر خواهد بود اطالعات جامعی از سطح مقابل توربین ارائه داده و کنترل مطلوب توربین را موجب شود.

مطاعات و تحقیقات مشترك با موسسه GL GARRAD HASSAN از سپتامبر 2011 تا جوالي 2012 نتایج ذیل را در برداشت

  (تعیین مزایاي لیدار براي کنترل توربین):

زاویه اسکن ، الگوي اسکن ، حالت ساده و چند گانه اسکن و تنظیم کنترل توربین

افزایش انرژي دریافتی

کاهش اثرات نامطلوب اضافه بارهاي مضر تا 15% 

کاهش چشمگیر نیروهاي مضر وارده به موتور

20% تقلیل نیرو  براي سرعت هاي بیشتر از حد مجاز

14% افزایش عمر مفید توربین ناشی از خستگی 

 GL GARRAD HASSAN 2012سالتحقیقات مشترك با -
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OUR UNIQUE OFFERING
 Feature of system

 Not a feature of system
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FEATURE BENEFIT
ZephIR 

DM
Other Lidar

Dual mode use Same unit can be used on the ground or on the 

turbine, maximising return on investment

High speed, 20 ms 

sample rate, circular 

scan

Samples around the full path of the rotor 

blades for accurate measurement of the wind 

experienced by the turbine

On-turbine wind shear 

measurement

Important for accurate power curve 

measurement and turbine control

On-turbine 

vertical wind veer 

determination

,PSRUWDQWIRUHǺHFWLYHSRZHUFXUYH

measurement on larger turbines

On-turbine rotor 

equivalent windspeed 

measurement

,PSRUWDQWIRUHǺHFWLYHSRZHUFXUYH

measurement on larger turbines

Real time logging and 

compensation for 

nacelle movement

Tilt, roll and nacelle velocity compensation in real 

time for accuracy and high availability.

Ensures (for example) hub height wind speed 

measurement to within 1% of hub height. 

Availability measurements

Optimised design for 

turbine deployment

6LQJOHVHDOHGGHYLFHPDQGHSOR\PHQWîWV

through hatches and uses internal turbine crane 

or lift

Two year warranty and 

service interval

Maximum reliability with minimum downtime

سامانه لیداري مخصوص توربین

سامانه زفیر توسط ارگانی ساخته شده است  که در زمینه تولید توربین هاي بادي فعالیت دارد . لذا زمانی که کاربري دستگاه براي 

توربین هاي بادي مطرح می گردد هیچ ارگانی بیشتر از ما در این زمینه تجربه ندارد.

در سال 2003 ما اولین سامانه لیداري را تجازي کردیم. این محصول شاهکار چندین دهه تحقیق توسط دولت انگلستان  و همچنین 

تحقیق و توسعه موسسه QinetiQ می باشد.

در حال حاضر زفیر یک سامانه لیداري تمام عیار در صنعت باد بود و در این زمینه براي بسیاري از ازتجهیزات کنترل از راه دور مسیر

 را هموار کرده است

اولین سامانه لیداري موجود در دنیا 

2003

نصب شده در پشت توربین

2004
اولیت سامانه لیداري زفیر 

نصب شده در سطح زمین

2009
نصب سامانه زفیر در فرانسه و

 اندازه گیري منحنی هاي انرژي

2011
نصب ZephIR300 در مرکز موسسه

یکپارچه سازي سامانه زفیر با توربین

همکاري و مطاعات مشترك با موسسه

 مطالعات بادي هندوستان

داخل تونل باد

 هاي بادي براي کنترل و افزایش بهبود 

عملکرد توربین ها

 GL GARRAD HASSAN در زمینه 

 کمک سامانه زفیر

2012

2013

اثبات بهبود عملکرد توربین با نصب

 NEG-Micon 

سامانه زفیر بر روي توربین2 مگاواتی 

اولین سامانه با تکنولوژي موج پیوسته 

 downwind و upwind براي اندازه گیري

 و پشت توربین مقایسه سامانه زفیر

داراي تکنولوژي موج پیوسته با سایر 

با همان تکنولوژي بکار رفته در

ZephIR300  اما با کاربري دوگانه

 و قابلیت نصب بر روي پلت فرم زمین

سامانه هاي لیداري:
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 ZephIR DM کاربري دوگانه

قابلیت کاربري دو گانه ZephIR DM این امکان را می دهد که هم بر روي سطح زمین و هم در پشت توربین نصب 

 IEC و مورد استفاده قرار بگیرد.همچنین قبل از عملیاتی شدن سامانه کلیه تست هاي الزم و مطابق با تاییدیه هاي 

توسط موسسه لیداري و سوداري انگلستان انجام می پذیرد.

حالت نصب بر روي سطح زمین :

شده و با توجه به ساختار سه پایه آن در سطوح مختلف نصب و راه اندازي 

 می تواند انجام گردد.

برخی از کاربري هاي سطح زمین سامانه به شرح ذیل است:

تحقیقات دانشگاهی و...

مکمل دکل هواشناسی

wind shear تحقیق و مطالعات در زمینه

اندازه گیري تور بوالنس هاي هوایی

سایت یابی

ارائه الگوهاي بادي
اندازه گیري هاي مرجع طوالنی مدت

مانیتور نمودن آنالین شرایط جوي

اندازه گیري منحنی انرژي باد

ارائه پیش بینی

حالت نصب بر پشت توربین :

با نصب اسان بر پشت توربین الگوریتم و پارامترهاي  باد مقابل توربین بصورت 

هوشمند در دسترس خواهد بود.

برخی از کاربري هاي سامانه در این حالت به شرح ذیل است:

مانیتور نمودن شرایط توربین

اندازه گیري انرژي در موقعیت موجود

بهینه سازي عملکرد توربین

ارائه پیش اگاهی و برنامه نگهداري  مطلوب از توربین

کنترل بیشتر بر روي توربین

استراتژي کاهش اضافه بار و مضرات ناشی از ان بر روي توربین
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اند ازه گیري منحنی انرژي در حالت نصب سامانه بر روي سطح زمین : 

سامانه زفیر از یک پلت فرم واحد براي اندازه گیري از سطح زمین و همچنین پشت توربین استفاده میکند.

می باشد.

یکی از سامانه هاي زفیر به منظور دریافت اطالعات منحنی انرژي در سایت نامبرده و در کنار دکل 61 متري 

نتایج تحقیق حاکی از این بود:

تست انرژِي نصب گردید

منحنی انرژي هر دو یکسان و منطبق بر هم  بود

میزان پراکندگی اندازه گیري منحنی انرژي در  سامانه زفیر کمتر بود



Waltz software 

Uncluttered wind ADDITIONAL FEATURES

MARINE METEOROLOGICAL STATION  

QUICK RELEASE 
HANDLES 

MARINE WIPER SYSTEM 

AUTOMOTIVE MOISTURE SENSOR 

CARBON FIBRE LEGS

WIDE SPREAD FEET

INSULATED BODY PODS
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OPTIMISED ENCLOSURE PROFILE DESIGN 

 

LIGHTWEIGHT STIFFENED FRAME

دسترسی کاربر:
این انتخاب می تواند در محل  یا بصورت کنترل از

 چرخشی پره هاي توربین را می تواند شامل شود.

 راه دور انجام شود.

wind shear اطالعات مربوط به سرعت باد و

 یا فراخوانی ذخیره شده در حافظه بصورت

 گرافیکی  نمایش داده شود.

اطالعات سمت و سرعت باد 

مندي در اختیار کار بر قرار 
 دهد.

سود

 wind  speed 

 پیکر بندي با استفاده از نرم افزار 
توسط کاربر در همه مدلها به اسانی

 امکان پذیر خواهد بود و در بعضی 

وجود دارد

خروجی هاي وضعیت آنالن  سامانه و محیط اسکن شده و همچنین اطالعات 

دسترسی به داده هاي سامانه  از راه دور با نصب یک برنامه ساده توسط 

ذخیره شده با همه جزئیات در دسترس خواهد بود

 شبکه GSM ،  wifi اترنت و حتی ماهواره در دسترس خواهد بود

 : ZephIR DM ساختار و اجزاي

  ایستگاه هواشناسی دریایی

منظور عملکرد مطلوب سامانه در شرایط سخت دریایی می باشد .همچنین 
این بخش داراي یک GPS می باشد که سنکرون نمودن سامانه و موقعیت 

یابی آن از وظایف ان می باشد

این حسگر با تشخیص قطرات آب بر روي شیشه لیزرفرمان 

 الزم براي عملکرد برف پاك کن با سرعت مناسب را صادر میکند

حسگر تشخیص نم روي شیشه

 گونه مواد زاید بکار می رود و به گونه اي طراحی 

 مطلوبی را داشته باشد.

 برف پاك کن سامانه

دوحالته با امکان نصب سامانه بر روي سطح زمین یا پشت دوربین با 

کمک ساختار خاص قاب

قالب سبک و مقاوم شده در قسمت انتها

براي باال بردن پایداري دستگاه با قابلیت 
بولت کردن به سطح زمین

پایه هاي پهن

پس از تنظیم ارتفاع هر پایه 
براي بستن و ثابت کردن ارتفاع 
پایه بکار می رود

بست هاي آزاد سازي سریع

ساخته  شده از جنس فیبر کربن و 

مقاوم در برابر باد هاي افقی

  سه پایه 

حفاظ بیرونی  بهینه شده

حفاظ دو جداره از جنس پلی اتیلن با محدوده دماي کاري 

 شده است تا از نشست برف بر روي بدنه و کاهش دماي 
(50+..40-) درجه سانتی گراد و  IP69 بگونه اي طراحی 

ان ممانعت شود
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نصب سامانه بر روي توربین فقط در بازه زمانی کوتاه نیم روز

با استفاده از یک کیف مخصوص که

 براي این منظور طراحی شده است به

 آسانی می توان سامانه را به باالي 

توربین منتقل نمود

با توجه به دفترچه راهنمایی که با سامانه ارسال 

میگردد به اسانی و سریع می توان دریل کاري نمود

  

- بلند کردن1  | آماده کردن 2- نصب 3- -4 اندازه گیري

پایه ها داراي روزنه هایی می باشد که سامانه به اسانی می تواند بر 

 روي ان سوار شده و سپس محکم گردد.این کار می تواند براحتی با 

دو نیروي انسانی انجام شود . سامانه زفیر کامال به صورت یکپارچه 

می باشد بدان معنی که قطعه  دیگر یا سیستم کنترلی دیگري که 

می تواند سبب باال رفتن ریسک کاري گردد به ان اضافه نمیگرد

کافیست کلید برق دستگاه ( پوش باتن) 

را بزنید سامانه شروع به کار خواهد کرد



 

shown below.

CERTIFICATION STANDARD

Eye safety IEC 60825-1

Housing IEC 60529-IP 69,fully Integrated And Saled Product (no Separation Of Head /body /computing ) 

Mechanical EN 300 019-2-2 V2.1.2 (vibration) ,IEC 60068-2-27 (shock/bump)

Extreme temperature BS EN 60068-2-1 Test A (freeze test ),BS EN 60068-2-1Test A and BS EN 60068-2-2 Test B (extreme upper
and lower )

EMC & Lightning Full RF Emission , RF Immunity , Conducted immunity, Burst,Surge, and E
DFURVV,(&,(&)&&SDUW(1(1(1$
(1(1$(1$$(1(1
$(1$(1(1$

Safety (1

Cables and PCB assembly ,3&:+0$$$,3&$/RZ9ROWDJH'LUHFWLYH5R+6
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HEIGHT (m) GRADIENT R2

Mean 6W'HY Mean 6W'HY

0.006 0.006

0.005

0.005

20 0.005

tabel 1: batch comparison of more than 80 systems

The correlation was extremely high with R2!DQGWKHJUDGLHQWRIWKHFRPSDULVRQSORWGLǺHUVIURPXQLW\E\

less than 0.5%, comparable to the expected accuracy of the pitot sensor used to calibrate the tunnel itself.
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 CERTIFICATION

ISO 9001

کیفیت سیستم

سیستم مدیریت کیفیت ما در رابطه با کربرد هاي ذیل داراي  ISO9001 و  ISO2008 بوده و بر اساس 

انها توسعه پیدا کرده است:

تهیه تجهیزات لیداري موج پیوسته براي اندازه گیري باد در تمامی مراحل تهیه ، ساخت  و اجراي  پروژه  

توربینهاي بادي در زمینه هواشناسی که شامل طراحی ، ساخت ، مهندسی ، تحقیق و توسعه ، گواهینامه ها 

، ارتباطات و ساختار هاي جهانی می گردد.

ایمنی و تاییدیه ها:

سامانه زفیر در معرض  سخت ترین شرایط محیطی ، EMC و تست ایمنی از UKAS قرار داده شده است

 نتایج حاصله با ازمایشهاي جهانی مقایسه گردیده و خالصه این تاییدیه ها در جدول ذیل قید شده است .

براي کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می توانید به سایت زفیر مراجع کنید

نتایج عملکردي :

قبل از اینکه سامانه هاي ZephIR 300 & DM مورد استفاده عملی قرار بگیرند در مجاورت یک  دکل 91.5متري در سایت سطح 

موسسه تست لیدار و سودارانگلستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. انحراف استاندارد و متوسط پارامترهاي همبستگی دکل،گرادیان

 و R2 با بیش از 70 واحد محاسبه گردید و جدول یک ذیل بدست آمد.

کالیبره شده با تست تونل باد :

عالوه بر آزمایشهاي باال ، آزمایش تونل باد براي ZephIR 300 توسط  DTU  ، LM و NKT انجام گرفت.این اولین ازمایش تونل باد

 براي یک سامانه لیداري بود و نتایج بدست امده تا سرعت باد 75m/s  حاکی از عملکرد درخشان وبی سابقه بود.

داراي نشان CE که براي محصوالتی که در منطقه ازاد اروپا ساخته می شود یک تاییده اجباري به حساب 

می اید .
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