:تأمین کننده

)• کامپیوترهای صنعتی (بدون فن و رک مانت
• پنل پی سی و بردهای صنعتی
)3 و2 • سوئیچهای صنعتی (الیه
 صنعتیPOE • سوئیچهای
)های هوشمند صنعتی (آنالوگ و دیجیتالI/O •
) و فیبرنوریRS 232, RS 485( • مبدلهای صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی نظارت تصویری هوشمند

Industrial Fanless Panel PC IPPC 1960T

دلــــــیف

و

بازار اتومــاسیون

نماینده انحصاری کمپانیهای

92  بهمن و اسفند/152-153  پیـاپی/ 11-12  شـماره/16سـال

شرکت مهندسی اندیشههای برتر

• 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
)خط10( 88 72 36 36
88 71 46 15
www.siiteam.com
info@siiteam.com
، خیابان خالد اس�لامبولی،تهران
4 طبقه،105 پالک،11  و9 بین
9،14،16 واحدهای

• ساخت تایوان
• امکان جایگزینی با پنل پی سیهای زیمنس
• امکان ارایه نرمافزارهای زیمنس با الیسنس معتبر
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کامپیوتری برگ

فستو پنوماتیك

نماینده انحصاری:
KINCO، VFD، PLC، Stepper، HMI

.

.

شرکت مهندسی و بازرگانی در زمینهی تأمین شیرآالت
و نمایندهی انحصاری عملگرهای برقی Greatork
()Electrical Actuator

66717550
66710717
www.scf-c.com
info@scf-c.com

.

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ

. .
.

• اتوماسیون صنعتی ،ابزار دقیق ،مهندس کنترل
• برگزاری دورههای آموزش صنعتی (مقدماتی تا پیشرفته)
• مشاوره ،طراحی و اجرای پروژههای صنعتی ،دانشگاهی
• تأمی��ن احتیاج��ات صنای��ع مختل��ف (آب و فاض�لاب،
خودروس��ازی ،غذای��ی و بس��تهبندی ،داروس��ازی ،معدن،
پتروشیمی ،آلومینیم ،صنایع سنگین و غیره)
44522409
44522408
www.festo.ir
mailroom@festo.ir

و
نمایندگی انحصاری کمپانیهای
اتوماس��یون صنعتی مش��اوره و اج��رای پروژههای خاص
کامپیوتری کامپیوترهای صنعتی نظارت تصویری هوشمند
سوئیچهای صنعتی اطالع رسانی دیجیتال تأمین تجهیزات
کامپیوتری
10( 88 72 36 36خط)
88 71 46 15
www.siiteam.com
info@siiteam.com

واردات و توزی��ع تجهی��زات اتوماس��یون صنعت��ی و
سیس��تمهای محرک��ه زیمنس طراحی ،مش��اوره و اجرای
پروژههای اتوماسیون صنعتی ( )EPCتولید ست وآموزش
سیس��تمهای اتوماس��یون صنعت��ی ،ابزاردقی��ق ،رباتی��ک،
مکاترونی��ک و انرژیه��ای ن��و تعمی��رات و خدمات فنی
سیستمهای اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق
66760558-66733040
66760281
www.Qeshmvoltage.com
info@Qeshmvoltage.com

مهندسی ایمن تابلو

متد الکترونیک سپاهان

مهندسي دیباگران فرآیند

.
.

نماین��دهی انحصاری اتوماس��یون صنعت��ی  LSکرهی
جنوبی:
()Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI
ابزار دقیق و سیستمهای انرژی خورشیدی و آموزش
87734
87734
www.eamentablo.org
info@eamentablo.org
صنایع الکترونیک شریف تراشه

.

طراح و سازنده سامانههای سنجش و هدایت از راه دور

88282650
88282650
www.shariftarasheh.com
info@shariftarasheh.com

..
.

اتوماسیون صنعتی و برق
ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت
...،UPS ،Battery Charger
0311-6627832
0311-6622512
www.smeir.com
info@smeir.com

کنترل دیجیتال نوین

طراحی و فروش تجهیزات ابزار دقیق
انواع کارتهای  DAQو DataLogger
مبدل پروتکلهای صنعتی Ethernet ،RS232 ،RS485
ترانسدیوسر انواع سنسور -برگزاری دورههای آموزشی

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

آزمون متمم

 .1تولید فلومترهای مغناطیسی،
فلومتر بدنه فلزی ،شیشهای و اوریفیس .2تأمین تجهیزات
اندازهگیری(فلو ،دما ،فشار ،سطح)  .3تأمین انواع شیرهای
 ON-OFFو کنترلی  .4کالیبراس��یون(فلومترهای مایع
و گاز)  .5طراحی ،تأمین و اجرای پروژههای اتوماس��یون
صنعتی()EPC
44244971
44221969
www.azmoon-flow.com
info@azmoon-flow.com
دقیق فرآیند کنترل

نیک مهر گستر تهران

• نماین��ده انحص��اری ش��رکتهای BECKHOFF
آلمان ROTRONIC ،و  STSسوییس در ایران
• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم
88675308-9
88714142
www.nicmehr.com
info@nicmehr.com

.
..

مش��اوره ،تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و
ابزار دقیق
نمایندهی شرکتهای Autrol،Finetek،seojin
ثبت شده در وندورلیست شرکتهای نفت ،پتروشیمی
و گاز
88343692-3
88343692-3
www.difa-co.com
info@difa-co.com
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..
.
. . . .
مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

22871689-90
22871689-90
www.tss-ir.com
info@tss-ir.com

بازار اتومــاسیون
فیــــــلد

..
..
.

اتوماسیون صنعتی
ابزار دقیق
تأمین تجهیزات
اجرای پروژه
دورههای آموزشی
26200300
22057629
www.bargco.com
info@bargco.com

سپهر کنترل فرآیند

تدبیر سازان سیال

.
.

تأمین تجهیزات سیستمهای کنترل و ابزار دقیق شامل:
فشار ،دما ،فلو ،سطح ،تیوب فیتینگ ،و ولو منیفولد
و ساخت
دیافراگم سیل ،لول گیج ،لول سوئیچ و ترموول
88843088-88843025
88843137
www.HLCgroup.ir
info@HLCgroup.ir

88718840
88715290
www.dfc-co.com
info@dfc-co.com
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درنا صنعت مهر

طراحان اتوماسيون رويداد (ايونت)

..
..
.

دلــــــیف

بازار اتومــاسیون

مجري پروژههاي صنعتي
اتوماسيون و شبكههاي صنعتي
مانيتور ،ذخيرهسازي و رديابي اطالعات
طراحي و ساخت دستگاههای خطوط توليد و تست
سازنده دستگاه هاي حكاكي
026 -34404709
026- 34437220
www.event-automation.com
info@event-automation.com

نماینده انحصاری در ایران:
PLC & HMI
منبع تغذیه
برگ�زار کنن�ده دورههای آموزش�ی و
مجری پروژههای اتوماسیون صنعتی
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22883169
22883170
www.dornamehr.com
sales@dornamehr.com
مشاوران راه انرژی دنیا

مشاوره در زمینههای انرژی و اتوماسیون صنعتی

88376330
88368256
www.enermonde.com
info@enermonde.com
شاخص کنترل اسپادان

• اتوماسيون صنعتي ،ابزار دقيق و برق صنعتي
• اجراي پروژهها
• ارائه خدمات مشاوره ،نظارت کارگاهي و عاليه
• تأمين و فروش تجهيزات

ایده گستر کاوه

تأمین تجهیزات صنعتی،
ابزار دقیق ،کالیبراس��یون ،تست ،اندازه گیری ،لپینگ و
مواد شیمیایی
• نمایندگیها:
Wika-DHBudenberg,Isotech,Ultraflux,
Lam Plan,Fluke ,Pronal
22909455
22912981
www.igk-ir.com
info@igk-ir.com

.
.

سیستم
کنترلسیستم
سروکنترل
سرو

.

.
. .

اتوماس��یون صنعتی و سیس��تمهای کنترل حرکت درایو
مخصوص آسانسور درایو مخصوص کنترل کشش
سیس��تمهای س��رو موتور وسرو درایو سیس��تم کنترل
س��ی ان س��ی  4مح��ور تابلو فرم��ان آسانس��ور فروش
گیربکسه��ای بس��یار دقی��ق خورش��یدی وگیربکسه��ای
Worm
 77740260 - 3و 77294313
77294534
www.servocontrolinc.com
info@servocontrolinc.com

.

گـروه مهنـدسـی مپسـا

ارای��ه دهن��ده راهکاره��ای ارتب��اط رادیوی��ی ،ش��بکه
صنعتی CCTV،VOIP،وتجهیزات شبکه
آدرس :خیابان خرمشهر ،خیابان عربعلی (نوبخت) ،کوچه
ششم ،پالک 43
88534401-5
88534401-5
www.cone.co.ir
info@cone.co.ir
پایکار بنیان

نماينده انحصاري ش��ركتهاي امرن اتوماسيون -فونيكس
كنتاكت و ريتال در ايران
ارائهدهنده راهحلهاي جامع در زمينه سيستمهاي كنترل
و اتوماسيون صنعتي و نصب و راهاندازي ديتا سنتر
82440
88779707
www.paykarbonyan.com
info@paykarbonyan.com
تکنوکلید

توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200
HMI _DRIVE
33901200-33950393
33942768
www.teknoklid.com
info@teknoklid.com
گسترش صنايع نيكان

• مجری اتوماسيون ماشينآالت صنعتی و
خطوط توليد
• نماينده رسمی محصوالت اتوماسيون صنعتی
 LSکره جنوبی
• نماينده رسمی محصوالت توزين  SEWHAکره جنوبی

اتوماسیون صنعتی شامل:
(INVERTERS (LV& MV
SOFT STARTERS
PLC & HMI
LOAD CELLS & INDICATORS
RFID SYSTEMS
88767114-88740923
88518109
www.nikaneng.com
info@nikaneng.com

کنترل هوشمند زیمنس

راهبردهای هوشمند

اندیشه سازان صنعت برق

وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی
و درایو زیمنس

.

0311-6630690-5
0311-6630688
www.sce-co.com
info@sce-co.com

.
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فناوران اطالعات سیوان

0311 -2227711-2200666
0311 - 2230374
www.siemensco.com
info@siemensco.com

88466985-88468051
88465306
www.mapsa-eng.com
info@mapsa-eng.com

پيمانکار  EPCدر پروژههای نفت و گاز و پتروش��يمی
و ساير صنايع
22909595 - 6و 22921849 - 53
22254076
www.isi.ir
info@isi.ir

• اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• توزیع کننده محصوالت اتوماسیون زیمنس
• توزیع کننده اینورترهای دانفوس
• نماینده انحصاری محصوالت ابزار دقیق وایدپالس
)0511( 8-5414106
)0511( 5414109
www.assbco.com
info@assbco.com

پارت کنترل خراسان

ایزی ارتباط پارس

• نماینده رس��می ش��رکت  Schneider Electricدر
زمین��ه فروش و اجرای پروژههای اتوماس��یون صنعتی و
راهاندازها
• نماین��ده مج��از و توزی��ع کنن��ده تجهی��زات ب��رق و
اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق  SIEMENSدر ایران
• مج��ری پروژههای برق ،اتوماس��یون صنعتی DCS،و
( SCADAمشاوره ،طراحی ،برنامه نویسی ،اجرا)
• طراحی و س��اخت پکیج های آموزشیPLC، Drive،
Instrumentation،Mechatronic
• برگزارکنن��ده دورهه��ای آموزش��ی تخصصی کنترل و
اتوماسیون در تمام سطوح
دفتر مرکزی :مش��هد ،خیابان س��نایی ،بین سنایی  11و
 ،13ساختمان خورشید ،واحد4
دفتر فروش :مشهد ،خیابان سنایی ،بین سنایی  8و ،10
پالک 1/159-

• نماینده رسمی کمپانی های  Moxa، Westermoو
تنها نماینده رسمی  ORingدر ایران
• ط��راح و مجری ش��بکه ه��ای صنعتی با اس��تفاده از
تجهیزات  Moxa، Westermoو ORing
WIS Ne tW
•
 worksدر ایران
• ارتباطات رادیویی بی سیم ( )Wirelessبا استفاده از
تجهیزات  WIS Networksو Extrawave
• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

.
..

بهبود فرآیند کنترل

کوپا صنعت

• مهندس��ي ،مشاوره ،طراحی ،س��اخت ،نصب،
راهان��دازي سيس��تمهاي کنترل و اتوماس��يون
صنعتي • اجرا و خدمات اتوماس��يون در صنعت
نف��ت و گاز ،م��واد کاني فلزي و غير فلزي ،پتروش��يمي،
فوالد ،مواد غذايي ،دارويي و ...
22657399- 400
22658510
www.copa-sanat.com
info@copa-sanat.com

88874209- 10
88779525
www.behboodfarayand.com
info@behbood farayand.om

فاز سوم قرن

• ابزار دقیق ( دما ،فشار ،جریان ،سطح )
• نماینده فروش ش��رکت  Jaquetس��وییس در زمینه
تجهیزات کنترل سرعت
• نماینده انحصاری ش��رکت  ZETKAMAدر زمینه
شیرآالت کنترلی و شیرآالت دستی.
• خدمات حمل و ترخیص کاال
تلفن 66381684-6 :
فاکس 66381687 :
www.psg-in.com
info@psg-in.com
اسپیداد
اسپیداد

•  Phانواع حسگرها
• کانداکتیویتی ،FLOW،ترانسمیترهای رطوبت،
فشار و دما
• انواع رکوردر از  3تا  36کانال
•کنترلرهای قابل برنامهریزی
88751616
88763400
info@espidaad.com
www.jumo.com

آقای امیر شاه زیدی

• مشاوره در امور مالی و مالیاتی
• آم��وزش حس��ابداری و راهان��دازی نرمافزارهای
وابسته

09131290417
amir.financial1412@gmail.com

..
.

صنعت هوشمند آسیا

. .

نماینده رسمی شرکت امکو ( )EMKOترکیه
کنترلرهای دما و فرآیند تایمر و کانتر صنعتی
کنترلرهای خاص کاربرد در صنایع غذائی،
شیشه ،پالستیک ،فوالد ،بسته بندی ،کشاورزی،
دام و طیور ،حرارتی برودتی ،سرامیک ،نساجی.... ،
88947717 -19
88947718
www.sahaco.com
sales@sahaco.com

 8( 88842616خط)
88842565
www.mobinniroo.com
info@mobinniroo.com
دیزل مولد امید

• تأمین و کوپل دیزل ژنراتور
• تولید کنوپی سایلنت
•ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور و تأمین
قطعات یدکی و تعمیرات ،نگهداری
)021(4762 - 6666
89787631
www.dmopower.ir
info@dmopower.com
شركت بين المللي مهندسي سيستم ها
و اتوماسيون – ايريسا (سهامي خاص)

طراحي ،پياده سازی ،نصب و راه اندازی :
سيستمهاي اتوماسيون صنعتي مبتني بر PLCو DCS
سيس��تمهاي کنت��رل Emergency Shut Down
)(ESD
سيستمهاي کنترل ()Fire & Gas F&G
سيستمهاي کنترل:
()Burner Management System BMS
سيستمهاي  SCADAتوزيع برق و سياالت
طراح��ي و پيادهس��ازي سيس��تمهاي مانيتورين��گ و
Archiving
سيستمهاي ابزاردقيق صنعتی
موتورها ،درايوها و سيستمهای توزيع و کنترل قدرت
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88935400
88935257
www.easyertebat.com
info@easyertebat.com

نماینده انحصاری محصوالت سایمون کره جنوبی
PLC- HMI – SCADA-Mobile SCADARemote I/O-IPC

بازار اتومــاسیون
فیــــــلد

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان الرس��تان  ،کوچه
جاللیان شرقی ،پالک 14

 0511-7238305-7و 0511-7279258
0511-7243508
www.partcontrol.ir
info@partcontrol.ir

تأمین کننده تجهیزات
اتوماسیون صنعتی ،ابزار دقیق ،سیستمهای
 Meteringو Tank Gauging
آناالیزرهای صنعتی و مانیتورنگ گاز و مایعات
تجهیزات مکانیک ،ولو ،پمپ ،پایپ و اتصاالت

مهندسی مبین نیرو رای

دفت��ر مرك��زي :اصفه��ان ،چهارباغ باال ،کوچه ش��هيد
هدايتي ،شماره  ،5کدپستي 14591-81638
0311 -6660730
		
0311 -6660745
www.irisaco.com
info@ irisaco.com
مهندسی ارم طرح صنعت پارس

• طراحی ،مشاوره ،ساخت و راهاندازی
پروژههای برق ،اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
• اتوماس��یون س��اختمان  • BMSطراحی ،تأمین ،نصب و
راهاندازی سیستمهای اعالم و اطفا حریق • طراحی ،تأمین،
نصب و راهاندازی سیستمهای Heat Tracing
)021( 88533470-2 /)0711( 6543324
)0711( 6542083
www.eramtec.ir
eramtec@eramtec.ir
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