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تأمين کننده:  
• کامپيوترهای صنعتی )بدون فن و رك مانت( 

• پنل پی سی و بردهای صنعتی
• سوئيچ های صنعتی )اليه 2 و3(

• سوئيچ های POE  صنعتی 
• I/O های هوشمند صنعتی )آنالوگ و ديجيتال(

• مبدل های صنعتی )RS 232, RS 485 و فيبرنوری(
• کامپيوترهای صنعتی نظارت تصويری هوشمند 

  Industrial Fanless Panel PC IPPC 1960T
• 19" TFT SXGA 4:3 Heavy Industrial Panel PC with 3rd Generation 
   Intel® Core™ i5, 2.7GHz 
• 4:3 19" SXGA Fanless Panel Computer
• Powerful 2nd/ 3rd generation Intel® Core™ processor
• Two expansion slots for add-on PCI or/ and PCIe cards  support EtherCat,  
   PROFINET, Modbus/ TCP Modules
• Optional 3.5G/ Wi-Fi module/ 2.5" HDD/ 3x Coms/ GPIO/ DIO/ Dimming  
   Control Button
• Front accessible USB 2.0 for easy of field maintenance
• Metal housing with robust aluminum front bezel for harsh environment
• The NEMA4 / IP66 compliant front panel

• ساخت تايوان 
• امکان جايگزينی با پنل پی سی های زيمنس 

• امکان ارايه نرم افزارهای زيمنس با اليسنس معتبر
       36 36 72 88 )1۰خط(

88 71 46 15       
www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

شرکت مهندسی اندیشه های برتر 
        نماينده انحصاری کمپانی های

                                       و 

ــامبولی،  تهران، خیابان خالد اس
بین 9 و 11،پاک 1۰5،طبقه 4 

واحدهای 9،14،16
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

Autrol،Finetek،seojin نماينده ی شرکت های.
.ثبت شده در وندورلیست شرکت های نفت، پتروشیمی 

و گاز
88343692-3      
88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.com      

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 ۰311-6627832      

  ۰311-6622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــاب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صناي ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذاي خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنايع سنگین و غیره(
445224۰9      
445224۰8      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــزات  تجهی ــع  توزي و  .واردات 
ــاوره و اجرای  ــه زيمنس .طراحی ،مش ــتم های محرک سیس
پروژه های اتوماسیون صنعتی )EPC( .تولید ست وآموزش 
ــک،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
6676۰558-66733۰4۰      

6676۰281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

تدبير سازان سيال سپهر کنترل فرآیند

صنایع الكترونيك شریف تراشه

متد الكترونيك سپاهانمهندسی ایمن تابلو

کامپيوتری برگ

دقيق فرآیند کنترل نيك مهر گستر تهران

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

1. تولید فلومترهای مغناطیسی،
 فلومتر بدنه فلزی، شیشه ای و اوريفیس 2.تأمین تجهیزات 
اندازه گیری)فلو، دما، فشار، سطح( 3. تأمین انواع شیرهای 
ــیون)فلومترهای مايع  ON-OFF و کنترلی 4. کالیبراس
ــیون  و گاز( 5. طراحی، تأمین و اجرای پروژه های اتوماس

)EPC(صنعتی
44244971      
44221969      

    www.azmoon-flow.com      
info@azmoon-flow.com      

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدايت از راه دور  
8828265۰      
8828265۰      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

ــی LS کره ی  ــیون صنعت ــده ی انحصاری اتوماس .نماين
جنوبی:

)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.org      
info@eamentablo.org      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
262۰۰3۰۰      
22۰57629      

    www.bargco.com      
info@bargco.com      

تأمین تجهیزات سیستم های کنترل و ابزار دقیق شامل:
.فشار، دما، فلو، سطح، تیوب فیتینگ، و ولو منیفولد

و ساخت
.ديافراگم سیل، لول گیج، لول سوئیچ و ترموول

8871884۰      
8871529۰      

    www.dfc-co.com      
info@dfc-co.com      

 BECKHOFF ــرکت های ــاری  ش ــده انحص • نماين
آلمان، ROTRONIC و STS سويیس در ايران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    886753۰8-9      
 88714142      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.com      

.شرکت مهندسی و بازرگانی در زمینه ی تأمین شیرآالت 
Greatork و نماينده ی انحصاری عملگر های برقی

 )Electrical Actuator(

22871689-9۰      
22871689-9۰      

    www.tss-ir.com      
info@tss-ir.com      

.نماينده انحصاری:
 KINCO، VFD، PLC، Stepper، HMI 

 

6671755۰      
6671۰717      

    www.scf-c.com      
info@scf-c.com      

.نمايندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصويری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطاع رسانی ديجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       36 36 72 88 )1۰خط(
88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

طراحی و فروش تجهیزات ابزار دقیق
DataLogger و DAQ  انواع کارت های

 Ethernet ،RS232 ،RS485 مبدل پروتکل های صنعتی
ترانسديوسر انواع سنسور- برگزاری دوره های آموزشی

Labview دانلود کتاب آموزش کاربردی
www.HLCgroup.ir/ketab

کنترل دیجيتال نوین

88843۰88-88843۰25      
88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      
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شاخص کنترل اسپادان

اندیشه سازان صنعت برقراهبردهای هوشمند

درنا صنعت مهر

سرو کنترل سيستم مشاوران راه انرژی دنيا

کنترل هوشمند زیمنس

گسترش صنایع نيكان

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و ساير صنايع

      6 -  229۰9595و 53 - 22921849
 22254۰76      

    www.isi.ir      
 info@isi.ir      

ــتم های کنترل حرکت.درايو  ــیون صنعتی و سیس .اتوماس
مخصوص آسانسور .درايو مخصوص کنترل کشش

ــتم کنترل  ــرو موتور وسرو درايو .سیس ــتم های  س .سیس
ــور .فروش  ــان آسانس ــور .تابلو فرم ــی 4 مح ــی ان س  س
ــای  ــیدی وگیربکس ه ــق خورش ــیار دقی ــای بس گیربکس ه

 Worm
      3 - 7774۰26۰ و 77294313   

 77294534      
   www.servocontrolinc.com      

info@servocontrolinc.com      

.وارد کننده و توزيع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درايو زيمنس

۰311 -2227711-22۰۰666       
 ۰311 - 223۰374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

طراحان اتوماسيون رویداد )ایونت(

.مجري پروژه هاي صنعتي 
.اتوماسیون و شبکه هاي صنعتي 

.مانیتور، ذخیره سازي و رديابي اطاعات
.طراحي و ساخت دستگاه های خطوط تولید و تست

.سازنده دستگاه هاي حکاکي
۰26 -344۰47۰9      
۰26- 3443722۰      

    www.event-automation.com      
info@event-automation.com      

ــبکه  ــی، ش ــاط راديوي ــای ارتب ــده راهکاره ــه دهن اراي
صنعتی،CCTV،VOIP وتجهیزات شبکه 

آدرس: خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی )نوبخت(، کوچه 
ششم، پاک 43

885344۰1-5       
885344۰1-5       

      www.cone.co.ir       
info@cone.co.ir       

 22883169      
      2288317۰      

www.dornamehr.com      
sales@dornamehr.com      

نماينده انحصاری در ايران:
PLC & HMI

منبع تغذيه
برگ�زار کنن�ده دوره های آموزش�ی و 

مجری پروژه های اتوماسيون صنعتی

 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• توزيع کننده محصوالت اتوماسیون زيمنس 

• توزيع کننده اينورترهای دانفوس 
• نماينده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وايدپاس

)۰511( 8-54141۰6       
)۰511( 54141۰9       

   www.assbco.com       
         info@assbco.com       

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 8837633۰       
88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

سرو کنترل سيستم

فناوران اطالعات سيوان

پایكار بنيان

   گـروه مهنـدسـی مپسـا
• مجری اتوماسیون ماشین آالت صنعتی و 

خطوط تولید 
• نماينده رسمی محصوالت اتوماسیون صنعتی 

LS کره جنوبی 
• نماينده رسمی محصوالت توزين SEWHA کره جنوبی

 88466985-88468۰51       
884653۰6        

www.mapsa-eng.com       
    info@mapsa-eng.com       

• اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
• اجراي پروژه ها

• ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و عالیه
• تأمین و فروش تجهیزات

  ۰311-663۰69۰-5       
۰311-663۰688       

     www.sce-co.com       
info@sce-co.com       

تكنوکليد

توزيع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زيمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

339۰12۰۰-3395۰393      
      33942768      

   www.teknoklid.com      
info@teknoklid.com      

اتوماسیون صنعتی شامل:
INVERTERS )LV& MV(

SOFT STARTERS
PLC & HMI

LOAD CELLS & INDICATORS
RFID SYSTEMS

88767114-8874۰923      
885181۰9      

   www.nikaneng.com      
info@nikaneng.com      

 ایده گستر کاوه 
تأمین تجهیزات صنعتی،

ــیون، تست، اندازه گیری، لپینگ و  ابزار دقیق، کالیبراس
مواد شیمیايی

 • نمايندگی ها:
 Wika-DHBudenberg,Isotech,Ultraflux,

 Lam Plan,Fluke ,Pronal
       229۰9455      

 22912981      
  www.igk-ir.com      

       info@igk-ir.com      

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماينده انحصاري ش
کنتاکت و ريتال در ايران 

ارائه دهنده راه حل هاي جامع در زمینه سیستم هاي کنترل 
و اتوماسیون صنعتي و نصب و راه اندازي ديتا سنتر

 
8244۰       

887797۰7        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       
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• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی
 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

ــاختمان BMS • طراحی، تأمین، نصب و  ــیون س • اتوماس
راه اندازی سیستم های اعام و اطفا حريق • طراحی، تأمین، 

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

)۰21( 8853347۰-2 /)۰711( 6543324      
)۰711( 6542۰83      

www.eramtec.ir      
eramtec@eramtec.ir      

اسپيداد

تأمین کننده تجهیزات 
  .اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، سیستم های

Tank Gauging و Metering 
 .آنااليزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مايعات
 .تجهیزات مکانیک ،ولو، پمپ، پايپ و اتصاالت

888742۰9- 1۰      
88779525       

 www.behboodfarayand.com       
info@behbood farayand.om       

بهبود فرآیند کنترل

دیزل مولد اميد

آقای امير شاه زیدی

پارت کنترل خراسان

کوپا صنعت

فاز سوم قرن

اسپيداد

• ابزار دقیق ) دما، فشار، جريان، سطح (
ــويیس در زمینه  ــرکت Jaquet  س • نماينده فروش ش

تجهیزات کنترل سرعت
ــرکت ZETKAMA  در زمینه  • نماينده انحصاری ش

شیرآالت کنترلی و شیرآالت دستی.
• خدمات حمل و ترخیص کاال

      تلفن : 66381684-6 
      فاکس : 66381687

  www.psg-in.com      
 info@psg-in.com      

مهندسی مبين نيرو رای     

شرکت بين المللي مهندسي سيستم ها                                                    
و اتوماسيون – ایریسا )سهامي خاص(

نماينده انحصاری محصوالت سايمون کره جنوبی
PLC- HMI – SCADA-Mobile SCADA-

Remote I/O-IPC

      88842616 )8 خط(
 88842565      

  www.mobinniroo.com      
info@mobinniroo.com      

• تأمین و کوپل ديزل ژنراتور 
• تولید کنوپی سايلنت

•ساخت تابلوهای اتوماسیون ديزل ژنراتور و تأمین 
قطعات يدکی و تعمیرات، نگهداری 

   )۰21(4762 - 6666      
  89787631      

  www.dmopower.ir      
   info@dmopower.com      

• مشاوره در امور مالی و مالیاتی
ــدازی نرم افزارهای  ــابداری و راه ان ــوزش حس • آم

وابسته 

   ۰913129۰417      
   amir.financial1412@gmail.com      

ــرکت Schneider Electric در  ــمی ش • نماينده رس
ــیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه های اتوماس زمین

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزي ــده مج • نماين

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق SIEMENS در ايران
ــیون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماس • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نويسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــاخت پکیج های آموزشی • طراحی و س

 Instrumentation،Mechatronic
ــی تخصصی کنترل و  ــای آموزش ــده دوره ه • برگزارکنن

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــنايی، بین سنايی 11 و  ــهد، خیابان س دفتر مرکزی: مش

13، ساختمان خورشید، واحد4 
دفتر فروش: مشهد، خیابان سنايی، بین سنايی 8 و 1۰، 

پاک -1/159 

      7-72383۰5-۰511 و ۰511-7279258
۰511-72435۰8      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

طراحي، پیاده سازی، نصب و راه اندازی :
DCS و  PLCسیستم هاي اتوماسیون صنعتي مبتني بر

 Emergency Shut Down ــرل ــتم هاي کنت سیس
))ESD

)Fire & Gas F&G( سیستم هاي کنترل
 سیستم هاي کنترل:

)Burner Management System BMS(
سیستم هاي SCADA توزيع برق و سیاالت

ــگ و مانیتورين ــتم هاي  ــازي سیس پیاده س و  ــي   طراح
Archiving

سیستم هاي ابزاردقیق صنعتی
موتورها، درايوها و سیستم های توزيع و کنترل قدرت

ــهید  ــان، چهارباغ باال، کوچه ش ــزي:   اصفه ــر مرک دفت
هدايتي، شماره 5، کدپستي 14591-81638

۰311 -666۰73۰      
   ۰311 -666۰745      

www.irisaco.com      
 info@ irisaco.com      

ــاخت، نصب،  ــي، مشاوره، طراحی، س • مهندس
ــیون  ــتم هاي کنترل و اتوماس ــدازي سیس راه ان
ــیون در صنعت  صنعتي • اجرا  و خدمات اتوماس

ــیمي،  ــواد کاني فلزي و غیر فلزي، پتروش ــت و گاز، م نف
فوالد، مواد غذايي، دارويي و ... 

  22657399- 4۰۰       
   2265851۰      

www.copa-sanat.com      
info@copa-sanat.com      

• Ph انواع حسگرها
 • کانداکتیويتی،FLOW، ترانسمیترهای رطوبت،

فشار و دما 
• انواع رکوردر از 3 تا 36 کانال

•کنترلرهای قابل برنامه ريزی

88751616       
887634۰۰       

 info@espidaad.com       
www.jumo.com       

ایزی ارتباط پارس

• نماينده رسمی کمپانی های Moxa، Westermo و  
تنها نماينده رسمی ORing در ايران

ــتفاده از  ــای صنعتی با اس ــبکه ه ــراح و مجری ش • ط
ORing و Moxa، Westermo تجهیزات

WIS Ne -1 •
works در ايران

• ارتباطات راديويی بی سیم )Wireless( با استفاده از 
Extrawave و WIS Networks تجهیزات

• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

ــتان ، کوچه  آدرس: تهران، خیابان مطهری ،خیابان الرس
جالیان شرقی، پاک 14

889354۰۰     
88935257     

www.easyertebat.com    
    info@easyertebat.com    

صنعت هوشمند آسيا  
.نماينده رسمی شرکت امکو )EMKO( ترکیه

.کنترلرهای دما و فرآيند .تايمر و کانتر صنعتی
.کنترلرهای خاص .کاربرد در صنايع غذائی، 

شیشه، پاستیک، فوالد، بسته بندی،  کشاورزی، 
دام و طیور، حرارتی برودتی، سرامیک، نساجی، ....

88947717 -19      
88947718      

   www.sahaco.com      
sales@sahaco.com      

مهندسی ارم طرح صنعت پارس           


