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                                                              ضرورت  گذار از درآمدهای نفتی به صنایع پیشرفته

ــه   ــان و پیشــرفته همــواره ب ــوآوری و توســعه صنایــع دانش بنی توجــه بــه علــم و ن
ــه  کشــور از جمل ــه هــای باالدســتی  ــن اصــول در برنام ــوان یکــی از مهــم تری عن
کــه  چشــم انداز 1404 مطــرح بــوده اســت و در ســال هــای اخیــر شــاهد هســتیم 
ایــن موضــوع  به صــورت یــک خواســت عمومــی از طــرف عمــوم افــراد جامعــه 
در کشــور مطــرح  مــی باشــد کــه الزم اســت بخــش هــای مختلــف دولــت تــاش 
کارگیرنــد. در ایــن  بیــن از  کمــک بــه توســعه ایــن صنایــع بــه   خــود را در راســتای 
دو دهــه قبــل وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه  عنــوان اصلی تریــن متولــی 
گــذاری و حمایــت از توســعه فنــاوری و نــوآوری در ســطح صنایــع  کشــور وظیفــه سیاســت  توســعه صنایــع در 

کشــور را بــر عهــده داشــته اســت.
ى یکــی از پایه هــاى اقتــدار اقتصــادى یــک  براســاس فرمایــش مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی(، علــم و فنــاور
ى پیشــرفته، هــم بــه ثــروت می رســد، هــم بــه اســتغناى  ملــت اســت و یــک ملــت بــا داشــتن دانــش پیشــرفته، فنــاور

سیاســی مــی رســد، هــم آبرومنــد مــی شــود، هم دســتش قــوى مــی شــود. 
 صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیک)صحــا( بــه عنــوان بــازوی اجــرای توســعه ایــن بخــش 
اســتراتژیک که با هدف کمک به رشــد و توســعه صنایع الکترونیک و با تصویب مجلس محترم شــورای اســامی 
در ســال 1375 تأســیس شــد. در مــدت نزدیــک بــه دو دهــه فعالیــت خــود، نقــش مهمی در ارتقای صنایع پیشــرفته 

داشــته است. 
مطابــق بــا قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور حیطــه حمایــت ایــن صنــدوق بــه زودی شــامل تمامــی 
ــا افزایــش دامنــه حمایــت هــای ایــن صنــدوق شــاهد تغییــر  گــردد. امیــد اســت، ب صنایــع پیشــرفته در کشــور مــی  
ماهیــت صنایــع و درآمدهــای کشــور از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی بــه  ســوی کســب درآمــد از فــروش و صــادرات 

محصــوالت بــر پایــه دانــش و فنــاوری باشــیم تــا ســهم بیشــتری در تولیــد ناخالــص ملــی ایفــا شــود.
کــه در سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی آمــده اســت ، تولیــد محصــوالت صادرات محــور یکــی از  همان طــور 
گیــرد.  کــه بایــد مــورد توجــه و حمایــت دولــت بــا محوریــت بخــش خصوصــی قــرار  برنامه  هــای مهمــی اســت 
نمایشــگاه محصــوالت مــورد حمایــت صحــا را مــی تــوان به عنــوان یکــی از اقدامــات ارزشــمند در راســتای تحقــق 
 بــه معرفــی کاال و خدمــات عرضــه  شــده نیســت، بلکــه 

ً
ایــن هــدف دانســت، چــرا کــه اهمیــت نمایشــگاه هــا صرفــا

بایــد بــه ایــن نمایشــگاه هــا بــه  عنــوان یکــی از مهــم تریــن وســیله های تبــادل دانــش و فنــاوری و زمینــه ســاز صــدور 
محصــوالت فناورانــه نگریســت. 

محمدرضا نعمت زاده





                                                             نمایی از توان مندی صنایع داخلی

در  دیربــاز  از  کشــور  توســه  و  رشــد  در  پیشــرفته  صنایــع  راهبــردی  اهمیــت 
کشــور قــرار داشــته اســت. صنــدوق حمایــت از  کانــون توجــه سیاســت گذاران 
تحقیقــات و توســعه صنایــع الکترونیــک )صحــا( در پــی ایــن توجــه و بــا هــدف 

ــاد نهــاده شــد. ــع الکترونیــک بنی ــی صنای ــن مال ــود وضعیــت تأمی بهب
گســترده و ســریع در طــی ایــن  صنایــع الکترونیــک بــا وجــود تحــوالت بســیار 
ــع پیشــرفته و دارای  ــوان یکــی از مهمتریــن صنای ــه عن ــز ب ــون نی کن ســالیان هــم ا
اهمیــت راهبــردی باقــی مانــده اســت. خوشــبختانه بــا آینده نگــری مناســب 

ــت.  ــد یاف ــترش خواه گس ــرفته   ــع پیش ــی صنای ــطح تمام ــه س ــدوق ب ــن صن ــای ای ــت ه ــه فعالی حیط
عوامــل متعــددی در مســیر رشــد و توســعه صنایــع پیشــرفته مؤثــر اســت؛ مــواردی از قبیــل فشــارهای رقبــای 
ــزوم حضــور  کاالهــای خارجــی در بازارهــای داخلــی، رشــد تقاضــای محصــوالت خارجــی، ل جهانی)رقابــت 
کشــورهای دیگــر بــرای ادامــه حیــات اقتصــادی(، فشــارهای فّناورانه)لــزوم دســتیابی بــه فنــاوری هــای  در بــازار 
کار و منابــع مالــی ارزان، دسترســی بــه تأمین کننــدگان ارزان تــر و  نویــن(، عوامــل هزینــه ای)دسترســی بــه نیــروی 
گمرکــی،  حرفــه ای تــر، مالیــات هــا و تعرفــه هــای پاییــن تــر( و عوامــل  اقتصــادی سیاســی )ماننــد: تعرفــه هــای 

ســهمیه بنــدی هــا، مســائل زیســت محیطــی( در زمــره ایــن عوامــل هســتند. 
ــی و  ــوان داخل ــح از ت ــناخت صحی ــت ش ــر اس ــادی درون زا و برون نگ ــه اقتص ک ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ب
ــا همکاری هــای صنعتــی بیــن المللــی  ــه بازارهــای خارجــی از رهگــذر صــادرات مســتقیم ی ــن نــگاه ب همچنی
کــه بتوانــد بــه صــورت ملمــوس تــوان مهندســی و صنعتــی ایــن  ضــروری اســت. وجــود نمایشــگاهی دائمــی 

حــوزه را نشــان می دهــد در هــر دو جهــت بســیار اثرگــذار اســت.
ــاوری اطاعــات  گام نخســت 40 محصــول برگزیــده در حوزه هــای صنایــع الکترونیــک و فن بــه ایــن منظــور در 

گذاشــته شــده اســت. کــه بــا حمایــت صحــا توســعه یافتــه و بــه تولیــد رســیده اند، بــه نمایــش 
گونــی در حوزه هــای نــرم افــزار، قطعــات خــودرو، تجهیــزات پزشــکی،  گونا در ایــن نمایشــگاه محصــوالت 
گســترده صنایــع الکترونیــک  کشــورمان در طیــف  مخابــرات و ... حضــور دارنــد تــا پتانســیل و توان مندی هــای 

بهتــر آشــکار شــود.
امیــد اســت افتتــاح ایــن نمایشــگاه در تاریــخ  8 مــرداد 1396 بــا حضــور جنــاب آقــای مهنــدس نعمــت زاده 
یــر محتــرم صنعــت معــدن و تجــارت، فتــح بابــی در خصــوص حمایــت از صــادرات محصــوالت بــا فنــاوری  وز

پیشــرفته و توســعه روابــط تجــاری خارجــی شــرکت-های توان منــد داخلــی باشــد.

                                               علی وحدت
                                           رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

                                 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک)صحا(
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کــه بــه ســادگی قابــل حمــل بــوده و بــر روی یکدیگــر نصــب  ک مجــزا تشــکیل شــده اســت  ایــن سیســتم از دو مینــی را
  ACالرم پنــل، طبقــه توزیــع کننــده، آ کابیــت باالیــی بــرای نصــب تجهیــزات تغذیــه،  مــاژول هــای یکســو  مــی شــوند. 
گرفتــه  کلیــد فیوزهــای مینیاتــوری و هــم چنیــن 10U فضــای خالــی بــرای نصــب تجهیــزات مخابراتــی در نظــر   ،DC و
کثــر ظرفیــت  کابینــت پایینــی بــرای دو ردیــف باتــری بــا حدا شــده اســت )بــرای نصــب تجهیــزات احتمالــی در آینــده(. 

گرفتــه شــده اســت. 400 آمپــر ســاعت انــرژی ذخیــره، در نظــر 
هر کابینت به طور مجزا توسط یک کولر DC که در شرایط قطع برق AC نیز فعال خواهند بود، خنک می شود. 

کابینــت بــاال از مبــدل حرارتــی  )heat-exchanger ( بــه جــای  کــردن تلفــات سیســتم و انــرژی مــی تــوان در  کــم  بــرای 
کابینــت اضافــه دارای  کامــل BTS مــی توانــد بــا ایــن سیســتم راه انــدازی شــود. یــک  کولــر اســتفاده نمــود. یــک ســایت 
کابینــت از لحــاظ امنیــت  گرفــت. ایــن  15U فضــای خالــی نصــب تجهیــزات نیــز می تــوان بــرای ایــن سیســتم در نظــر 

کابینــت اصلــی سیســتم مــی باشــد. کامــا  مشــابه بــا  الرم هــا  و آ

مشخصات:
IP55 استاندارد•

)MCU( کننده مرکزی کنترل  •ماژول 
SPD حفاظت•

DC کولر و هیتر•
•سنسود دود

•سنسور رطوبت 
کنترل و مانیتورینگ از راه دور  •قابلیت 

•ایزوله شده توسط عایق پلی اورتان
گالوانیزه  •پایه ساخته شده از ورق 

•سقف شیب دار 
•درب ضد سرقت دارای سیستم قفل چندگانه

کابل 2 متری •چراغ اضطراری 60V( DC    ٓ  48( همراه با 
کابینت باتری •سنسور آب در 

• سنسور اعام بازشدن در 
•در ضد دیلم 

ک کاور محافظ بر روی قفل در را  •

شرکت نیان الکترونیک

OUTDOOR سیستم تغذیه نیروی دوطبقه با جایگاه باتری

www.nianelectronic.com



11 www.nianelectronic.com

Integrated Access Power Systems

                  Nian Electronic company 

These outdoor series consist of two detached and easy to transport parts; the upper 
section is foreseen for installation of power supply, alarm panel, AC&DC -distribution 
MCBs and 10U free space (for further required equipment). The lower section is 
foreseen for two rows of VRLA back-up batteries (400 Ah). Each section is cooled with 
a particular DC air-conditioner which continues the operation on AC failures. Saving 
more energy, the upper-side could be equipped with a heat-exchanger instead of an 
air-conditioner. A complete base station can be built inside these series. A Transmission 
cabinet could be added to the existing power system to have more available space 
(15U) for telecommunications equipment installation. This cabinet has ventilation 
options & also related alarms.

Product Specifications: 
• IP 55 compliant standard 
• Intelligent Main Control Unit (MCU)  
• Surge Protection Device (SPD) 
• DC air-conditioner & heater 
• Smoke detector  
• moisture Sensor
• Remote control & monitoring 
• Isolated wit poly urethane foam
• Plinth with galvanized metal sheet
• Sloping roof 
• Multi mechanism door lock 
• DC (48 ~ 60)V service light with 2m cable 
• Flood sensor for battery cabinet 
• Open door sensor 
• Anti-crowbar doors 
• Security cover with key on each rack door
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کــه بــه همــراه نرم افــزار جامــع  صنــدوق فروشــگاهی فراســو اولیــن صنــدوق اندرویــدی بــازار ایــران اســت 
فروشــگاهی عرضــه می شــود. ایــن دســتگاه فوق العــاده ســریع اســت و مجهــز بــه نمایشــگر مشــتری و 
گرمایشــی اســت و همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه کشــوی پــول، بارکدخــوان و پوزهای بانکــی را دارد. چاپگــر 

ــه ایــن مهــم دســت  ــاف مختلــف ب ــروه تحقیــق و توســعه فراســو پــس از مطالعــه نزدیــک و بررســی اصن گ
کــم جــا بــا راه انــدازی و نگهــداری  کــه نیــاز مصرف کننــدگان ایــن محصــول در دســتگاهی یــک پارچــه و  یافــت 

آســان اســت.
کامــل تشــخیص داده و  گــروه تحقیقــات بــازار فراســو نیــاز اصنــاف را بــه نرم افــزاری ســاده و در عیــن حــال 
کاربــری ســاده ودر عیــن حــال پاســخگوی نیازهــای  نــرم افــزاری بــرای اصنــاف مختلــف بــا ســرعت بــاال و 

تخصصــی آنــان  ارائــه داد.

مشخصات محصول:
 شرکت فراسو

 گیگا هرتز 8.1 –چهار هسته ای  پردازنده
 گیگا بایت 8 حافظه رم

 23قابلیت ارتقا حافظه خارجی تا  –گیگابایت  1 سازیحافظه ذخیره
 گبگابایت

8131رزولوشن  -اینچ  81اندازه:  صفحه نمایش 861 
 وات 3عدد اسپیکر  3 اسپیکر
 - –( 2همراه ) تلفن شبکه سوم نسل های ارتباطاتیقابلیت

 - 
2 8 323 8 8 88

 میلی متر در ثانیه  311سرعت :  پرینتر
 میلی متر  11اندازه: 

 دارای کاتر خودکار
 سنسور باز بودن درب –سنسور اتمام کاغذ  سنسورها

 

شرکت فراسو

صندوق فروشگاهی

www.farassoo.ir
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Smart Point of Sale

Farassoo Company

Farassoo Smart point of sale is the first android POS in Iranian market and it 
has a comprehensive POS software. This device is super-fast and equipped with 
a customer display and thermal printer, in addition it supports cash drawer, 
barcode scanner and EFT POS.
Farassoo R&D team assembled focus groups and market surveys to realize the 
true requirement of Iranian users. It was an integrated solution with plug-and-
play installation and easy maintenance. 
Furthermore, Farassoo implemented a super-fast software, customizable for 
different trades with a simple UI. 

Product specification:
Farassoo Company 

Quad Core – 8.1 GHz Processor 
8 GB Ram Memory 
1 GB                                                                                             
External Memory:     Supported up to 23 
GB 

Storage 

Size: 81” – Resolution 8131x861 Display 
3 x 3W Speaker 
2G – 3G -  – Wi-Fi - Bluetooth -  2 x USB – 
8 x RS323 – 8 x LAN – 8 x RJ88  

Connection Features 

Speed: 311 mm/s 
Size: 11 mm 
Auto Cut 

Printer 

Out Of  Paper - Cover Open Sensors 
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گاز و همچنیــن تعــداد زیــاد چاه هــای  بــا توجــه بــه وجــود مقادیــر زیــاد انــرژی در کشــور از جملــه منابــع نفــت و 
کارخانجــات اســتخراج ایــن منابــع، مقادیــر بســیار زیــادی از دســتگاه های اســتخراج، انتقــال،  گاز  نفــت و 
کــه هــر بخــش شــامل سیســتم هــای بــرق، الکترونیــک، مکانیــک،  کشــور وجــود دارد  تصفیــه و پاالیــش در 

گــران قیمــت هســتند. کــدام شــامل اجــزا بســیار مهــم و  کــه هــر  هیدرولیــک و ... می باشــند 
گاز می باشــند.  کمپرســورهای  کارخانجــات توربین هــا و  یکــی از مهمتریــن دســتگاه های موجــود در ایــن 
ایــن سیســتم ها عمومــا دارای توان هــای بســیار بــاال و ابعــاد بزرگــی هســتند کــه بــا توجــه بــه حجــم و وزن بســیار 
ــای  ــان ه ــمت هایی از ِالم ــان قس ــت زم گذش ــد از  ــم بع ک ــم  ک ــد.  ــادی َدوران می کنن ــای زی ــا، در دوره ــاالی آنه ب
فــوق شــامل خوردگــی و شکســتگی می شــود. ایــن حالــت باعــث آســیب زدن بــه قســمت های دیگــر شــده و 
خســارت هــای هنگفتــی بــه جــا می گــذارد. از ایــن رو بــرای هریــک از بخــش هــا و اجــزای مســتهلک شــونده، 
کــه عمومــا سیســتم های الکترونیکــی هســتند. از جملــه  سیســتم حفاظــت طراحــی و ســاخته می شــود 

ــرزش هســتند. گازی، دســتگاه های نمایــش ل دســتگاه های حفاظــت ســایت های نفتــی و 

 پرداز راژمان شرکتمشخصات محصول:

 ذیصالح مراجع از فنی و کیفی های دارای تاییدیه

 کفایی خود به کمک و واردات کاهش

 ارز خروج از جلوگیری و تحریم جبران

  بومی فناوری ایجاد 

 تامین زنجیره در نقش 

 

شرکت راژمان پرداز

گیری لرزش توربین سیستم های اندازه 

www.rajmanpardaz.com
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Turbine Vibration Measurement Systems

Rajman Pardaz Company

Iran owns vast amount of energy sources. Therefore there are many related 
industries for extraction, refinement and transportation. Each of these industries 
contains expensive machinary and technologies like turbines and compressors 
in large scales. These devices are vulnerable against vibration, corrosion and 
other environmental threads. Rajman Pardaz Company design and product the 
vibration manitoring systems in order to protect the gas and oil deveic.

Product specification:

Rajman Pardaz Company 
 
Provider in Gas and Oil industries  

Engineering and quality certifications  

Industry and technology localization  

Active in provider chain 
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گروه صنعتی پارس جهد

گیری دمای سیاالت   دستگاه اندازه 

گیــری دمــای فرآینــد  اســتفاده مــی شــود. اجــزای آن شــامل سنســور دمــا  ــدازه  ایــن نــوع تجهیــز جهــت ان
گیــری   )انــواع ترموکوپــل و یــا RTD(، ترمــوول، ترنســمیتر دمــا و اتصــاالت مربوطــه مــی باشــد. انــدازه 
ترموکوپــل براســاس همبســتگی بیــن پارامترهــای  تغییــرات اختــاف پتانســیل الکتریکــی در محــل اتصــال 

دو فلــز غیــر همجنــس و تغییــرات  دمــا صــورت مــی پذیــرد.
کــه بــا تغییــر دمــا مقاومــت شــان بــه  گیــری براســاس تغییــر مقاومــت الکتریکــی فلزاتــی   در RTD هــا انــدازه 
گــون ترموکوپل هــا از قطــر 8  گونا صــورت تقریبــا خطــی تغییــر می کنــد، ماننــد پاتینیــوم مــی باشــد. انــواع 
گــون )E، T، J، و K( و بــا روکــش هایــی از جنــس هــای مختلــف شــامل  گونا میلیمتــر تــا 81 میلیمتــر و بــا انــواع 
S.S.466 ، Inconel ،S.S.310، S.S.316 و Incoloy 800 در ایــن شــرکت تولیــد می شــوند. RTD هــا 
گــون wire wounded، Thin film و بــا روکش هایــی از جنس هــای  گونا از قطــر 3 تــا 8 میلیمتــر و بــا انــواع 

مختلــف ماننــد S.S 316 ،Inconel 600 و غیــره ســاخته مــی شــوند.
گردیــده   ترمــوول بــرای محافظــت از سنســور دمــا در مقابــل خوردگــی، جریــان ســیال و فشــار بــاال طراحــی 
اســت. در حقیقــت ترمــوول، سنســور دمــا را از محیــط فرآینــد ایزولــه می کنــد. بعــاوه، بــاال بــردن طــول 
عمــر سنســور دمــا و همچنیــن امــکان تعمیــر و نگهــداری ســاده تر بــرای سنســور دمــا را فراهــم می ســازد. 
ســیگنال هــای الکتریکــی ایجــاد شــده توســط سنســور توســط ترنســمیتر دمــا تقویــت، تصحیــح و تبدیــل 
کنترلرهــا و  مــی شــوند. ســیگنال هــای اصــاح شــده مــی تواننــد بــه راحتــی بــه بخــش ورودی و خروجــی 

کنتــرل فراینــد در فواصــل دور انتقــال یابنــد.  سیســتم هــای 

مشخصات محصول:

www.parsjahd.com

 گروه صنعتی پارس جهد
 ,HART, PROFIBUSدارای تنوع ترنسمیتر 

FOUNDATION Fieldbus 
 نسمیتربرای تر Diagnostic signalingدارای قابلیت 

برای   Class 1، Class Aباالترین دقت  دارای
 RTDترموکوپل و 

 Dualدارای دریافت و تشخیص همزمان دما به صورت 

درجه سانتیگراد توسط  1111قابلیت اندازه گیری دما تا 
 ترموکوپل

      فشار باال همچنینترموول دارای قابلیت تحمل جریان و 
Corrosion & Abrasion Resistant 
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Fluid Temperature Measuring Device

Pars Jahd Industrial Group

The proposed device used to measure process temperature. Temperature sensor 
(different types of Thermocouple or RTD), thermowell, temperature transmitter 
and connections make up its components. 
The function of Thermocouple is based on correlation between temperature 
variable and potential difference variable which with two dissimilar conductors 
forming electrical junctions at differing temperatures. The product dimension 
range varies from 8 to 81 mm with different types (K, J, T, E) and different 
materials including Inconel 600, S.S 416, S.S 310, S.S 316 and Incoloy 800. 
 RTD with linear functioning material like Platinum as a resistance temperature 
detection sensor is used to measure temperature by correlating the resistance 
of the RTD element with temperature. The product dimension range varies 
from 3 to 8 mm with different types (Thin film, wire wounded) and different 
sheath materials including Inconel 600, S.S 416, and etc. 
 The thermowell protects the instrument from the pressure, flow-induced 
forces, and chemical effects of the process fluid or corrosion. Furthermore, 
employing thermocouple, the life span of temperature sensor is increasingly 
extended and simplest maintenance for the sensor will be provided. 
The function of the temperature transmitter is to amplify, modify and convert 
the electrical signals from the sensor. The conditioned signal can then easily 
be transmitted over long distances to the input/output sections of a process 
control system or controller.

Product specification:

www.parsjahd.com

Pars Jahd Industrial Group 
 

Provide Transmitter with HART, PROFIBUS, 
FOUNDATION Fieldbus Protocol 

Diagnostic signaling ability for  Transmitter 

Accuracy Class 1, Class A for Thermocouple 
and RTD 

Dual Sensing Temperature 

Measurement temperature up to 1100 °C Resistant against to High Pressure and 
temperature Corrosion & Abrasion fluids for 
Thermowell  
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کلیــه پارامترهــاى الکتریکــی را بــا دقــت بســیار   B851 مــدل)Measurement Center( مرکــز اندازه گیــری
بــاال اندازه گیــری نمــوده و می توانــد جهــت مانیتورینــگ و مدیریــت مصــرف انــرژى در پســت های بــرق، 

گیــرد. توزیــع، فیدرهــا، ترانس هــا، موتورهــا و ژنراتورهــا مــورد اســتفاده قــرار 

گون تــــوان، انــــرژى و هارمونیک ها،  گونا  مرکــز اندازه گیــری مــدل  B851بــا قابلیــــت اندازه گیــری پارامترهــاى 
گــــون، قابلیــت ثبــت اطاعــات و مــودم  گونا برخــــوردارى از ورودی هــا و خروجی هــا و پورت هــای ارتباطــی 
آنالــوگ  کنتورهــاى  GPRS )طبــق درخواســت( جایگزیــن مناســبی جهــت تمامــی میترهــاى خارجــی و 

می باشــد.

مشخصات محصول:

 شرکت باسط پژوه تهران
 22 هارمونیک تا هارمونیکى آنالیز 0.2 دقت کالس با انرژى دقیق بسیار گیریاندازه

 سال41  مدت به اطالعات کلیه ثبت جریان و ولتاژ گذراى حالتهاى ثبت

Ethernet  یا GPRS, RS184 طریق از ارتباط  69*69 تابلو در روى نصب براى ایده آل ابعاد 

 

شرکت باسط پژوه تهران

مرکز اندازه گیری

www.basetp.ir
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Measurement Center

Baset Pazhuh Tehran Company

Measurement Center B851 measures various electrical parameters with a high 
accuracy and can be used easily to manage and monitor energy consumption 
in power substations, distribution feeders, transformers, generators, motors.

Measurement Center is an ideal replacement for Analogue Meters while also 
providing a multitude of power and energy measurements, inputs and outputs, 
communication ports, date storage and an optional GPRS modem.

Product specification:

Baset Pazhuh Tehran Company 
 

Harmonic Analysis Hight Accuracy : Class 2.0 

4GB internal Memory Event and Transient Logging 

Internal PLC Over 02 years Data Logging 

5 Years Warranty Small Size DIN69 

 



20

رکتیفایرهــای ســویچ مد خانــواده 48xx-FP1 بــا هــدف تامیــن نیازمندی هــای درحــال تغییــر ایــن محصــوالت بــرای 
کاربردهــای صنعــت بســیار حیاتــی مخابــرات ایــران طراحــی و تولیــد شــده انــد. ایــن محصــوالت بــرای تغذیــه بارهــای 
بــا بــازده بســیار  کثــر بــازده اســتثنایی 97% و  Vdc 48 در ســه تــوان مختلــف 2000، 3000 و 6000 وات بــا حدا

عالــی91% بــرای حالــت عملکــرد در تنهــا 10% از بارنامــی، طراحــی و ســاخته شــده اند.
محصــوالت 48xx-FP1 عاوه براینکــه یکــی از پربازده تریــن محصــوالت جهــان در نــوع خــود می باشــند، ازنظــر 
انــدازه نیــز از فشــرده ترین طراحیهــای حــال حاضــر دنیــا هســتد.  بــا بهره گیــری از یــک طراحــی هوشــمندانه و تجمیــع 
کوچــک حاصــل شــده اســت. باتوجــه بــه اینکــه  تــی فوق العــاده فشــرده و  اجــزاء، توفیــق دســتیابی بــه محصوال
ابعــاد محصــوالت 2000 و 3000 واتــی تنهــا mm )W×H×D 230×84.4×103( و ابعــاد رکتیفایــر 6000 وات تنهــا 
 2U کوتــاه mm )W×H×D 230×84.4× 206( می باشــد، عمــًا امــکان جانمایــی ایــن محصــوالت در ارتفــاع بســیار 

فراهــم آورده شــده اســت.
ZCS و همچنیــن اســتفاده از ســلف های ویــژه،  بهره گیــری از فناوریهــای رزونانــس و ســوئیچینگ نــرمZVS  و 

دســتیابی بــه بــازده چشــمگیر بــا وجــود ســطح بســیار ناچیــز نویــز را امکان پذیــر ســاخته اســت.
 48100-FP1  ماژول پاور

کثر بازده استثنایی: %97     •حدا
•توان: 6000 وات    

485-FP1 & 4834-FP1 : ماژول پاور
•مدل FP1-4834 ماژول پاور:2000 واتی

کثر بازده استثنایی: %97       •حدا
•مدل FP1-4850 ماژول پاور:3000 واتی

کثر بازده استثنایی: %97 •حدا

4803-FC1 : کنترلر ماژول 
کنترل تجهیزات Cooler ,Heat Exchanger ,LLVD, BLVD و... •قابلیت 

الرم های محیطی رک های تغذیه مخابراتی و ارسال آن از طریق شبکه اینترانت •قابلیت جمع آوری آ
کنار ماژول های پاور •جمع نصب در سابرک استاندارد 19 اینچ در ارتفاع 2U در 

 SNMP, ModBus TCP/IP, ModBus RTU دارای پروتکل ارتباطی•
 RS23 ,RS485 ,RJ45 دارای درگاه ارتباطی•

4804-FC1  کنترلر ماژول 
1U 206و ارتفاعmm  دارای سابرک با پهنای•

کنترل تجهیزات Cooler ,Heat Exchanger ,LLVD, BLVD و ... •قابلیت 
الرم های محیطی رک های تغذیه مخابراتی و ارسال آن از طریق شبکه اینترنت •قابلیت جمع آوری آ

 ,SNMP دارای پروتکل ارتباطی•

مشخصات محصول:

مرکز تحقیقات الکترونیک فطروسی

رکتیفایر سوئیچ مد ماژوالر

www.fotrousi.com

 

 

 واتکیلو 6و  3، 2دارای سه توان  ولت 84خروجی 

 54Hz~54فرکانس ورودی  %79حداکثر بازده 
 Vac THDI≤33 033~54ولتاژ ورودی 
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Modular Switch Mode Rectifier

Fotrousi Electronic Research Center

The FP48-1xx Switch Mode Rectifier is designed to meet requirements of 
telecommunication applications with high reliability.
These models nominally supply 48Vdc loads in 3 different powers of 2000W, 3000W 
and 6000W with exceptionally high maximum efficiency of %97, and with excellent 
efficiency of over %91 at only %10 of rated load.
FP48-1xx models are particularly designed to   address the sizing issue. Using a very 
smart design with small footprints, we have managed to achieve incredibly compact 
products. Dimensions of both 2000W and 3000W models are just 103 x 88 x 261 (mm 
w x h x d), whereas dimensions of 6000W model are 210 x 88 x 261 (mm w x h x d), 
providing  a very short height of only 2U.
Deploying ZVS and ZCS soft switches and resonance technology, together with the 
application of special inductors, resulted in achieving a remarkably higher efficiency 
with a very low noise level.
Power Module: FP48100-1 
•Power: 6000W •Maximum efficiency: %97
Power Module: FP4834-1 & FP485-1
•FP4834-1 power module: 2000W •FP4850-1 power module: 3000W
•Maximum efficiency: %97
Controller Module: FC4803-1
•Ability to equipment control such as LLVD, BLVD, Heat Exchanger, Cooler, etc
•Ability to collect and send the rack environmental alarms by the intranet
•Designed for installed in19” standard sub-rack next to the power modules with 2U 
height
•Communication protocols: SNMP, ModBus TCP/IP, ModBus RTU    
•Communication ports: RJ45, RS485, RS232    
Controller Module: FC4804-1
•A sub-rack with 206mm width and 1U height
•Ability to equipment control such as LLVD, BLVD, Heat Exchanger, Cooler, etc
•Ability to collect and send the rack environmental alarms by the intranet
•Communication protocols: SNMP, ModBus TCP/IP, ModBus RTU 
•Communication ports: RJ45, RS485, RS232   

Product specification:
 

 

Output voltage 48V Three power of 2, 3 and 6 kW 

maximum efficiency 97% Input frequency 45~65Hz 

Input voltage range 85~300 Vac THDI≤3% 
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ــی در سراســر جهــان  کاالهــای ایران بزرگتریــن ســامانه اینترنتــی فــروش داخلــی و صــادرات خــرد و عمــده 
توســط شــرکت دانــش بنیــان پیــک فرزانــه پویــان  بــا نــام تجــاری » همیشــه پویــا« و حمایــت معنــوی بانــک 
کاالی ایرانــی  توســعه صــادرات )EDBI( بــا نــام تجــاری »چیــِگل« و بــا شــعار »کاالی ایرانــی بــرای ایرانــی و 

گردیــده اســت. بــرای جهــان« در قالــب یــک پــروژه عظیــم ملــی و بین المللــی راه انــدازی 
کاالهــای ایرانــی  کشــور و لــزوم حضــور  گــرای اقتصــاد  ایــن ســامانه هــم راســتا بــا اســتراتژی درون زا و بــرون 
کشــورهای مختلــف و  در بازارهــای جهانــی، بــا پشــتیبانی از بیســت زبــان زنــده دنیــا، پشــتیبانی از ارزهــای 
بــا اســتفاده از بهتریــن زیرســاخت های لجســتیک حمــل، پرداخت هــای ارزی و ریالــی و امکانــات بســیار 
ــی  ــی و ارتباط ــای اطاعات ــن فناوری ه ــر به روزتری ــی ب کاال و مبتن ــی  ــوگ الکترونیک کاتال ــت  ــرفته مدیری پیش

توســعه یافتــه اســت.
کاالهــای ایرانــی را در هر مقیاس  ایــن ســامانه تمامــی خدمــات و امکانــات مــورد نیــاز اعضــای زنجیــره تامین 
کاالی ایشــان  کــه باشــند بــرای فــروش اینترنتــی داخلــی و بین المللــی و صادرات خرد و کان  کاری  کســب و 
در سراســر جهــان، فراهــم مــی آورد. منبــع یابــی و تامیــن و تــدارکات مــواد اولیــه مــورد نیــاز، ارایــه خدمــات 
کیفــی و بازرســی، استانداردســازی و نیــز ارایــه  کنتــرل  حمــل و توزیــع، نگهــداری و حفاظــت، بســته بندی، 
کــه بتوانــد تــوان رقابــت و صــادارت  خدمــات ارزش افــزوده در حــوزه بــازار و تحلیــل رقبــا و هــر نــوع خدمتــی 
کلیــه  کاالی ایرانــی را توســعه دهــد، در ماموریــت ســازمانی چیــگل قــرار می گیــرد. مبنــای ارایــه  کننــده  تامیــن 
کننــدگان خدمــات مذکــور  خدمــات در چیــگل، تشــکیل زنجیــره تامینــی قــوی و متشــکل از بهتریــن تامیــن 

در هــر حــوزه اســت.

 شرکت پیک فرزانه پویانمشخصات محصول:
 چند زبانه: بیست زبانه بودن

 ارز رایج جهان 61چند ارزی: پشتیبانی از 
چندد فرننیی: دددیریدت دات ار فرننیی   
دذنبی   نیز رخداد نا   دناسبت نای کشورنای 

 دختلف
تطابق پذیری قانونی: قوانین گمرک  کشورنای 

 دختلف در دورد  ر د کاالنای دختلف
 کاال: استاندارد

  اعمال کد گذاریHS  
  اعمال کد گذاریUNSPSC 
  ددیریت پیشرفته کاتالوگ الکتر نیکی

 کاال
  نمدایه سددازی   ایندکیسددنی کاالی

 ایرانی

 ددل دعماری:
 N LAYER 
 Pooyan Software Product Line (PSPL) 

 تکنولوژی نای کد نویسی   توسعه:
 C# 
 Java Script 

 الیونای توسعه:
 SPA 
 IOC 
 MVC 
 MVVM 
 Dependency Injection 
 Entity Framework Code First 

 پلتفرم نرم افزاری:
 WEB  
 MOBILE 

 درگاه نای پرداخت:  
 پرداخت نای ارزی ) یزا   دستر( 

 نای عضو شبکه شتاب( ریالی )کلیه کارر 
 

شرکت پیک فرزانه پویان

سامانه چیگل )مکان بازار اینترنتی بین المللی( 

www.cheegel.com
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Cheegel Electronic Marketplace

Peyk e Farzaneh Pooyan Company

The biggest online system for domestic sales and export of Iranian goods around the world 
by wisdom and knowledge wise Express brand Snoopy «IsDynamic» and moral support from 
Export Development Bank (EDBI) with the brand name «cheegel» and the slogan «Iranian goods 
to Iran and Iranian goods to the world» in the form of a massive national and international 
projects have been launched.

The system endogenous and extroversion economy in line with the strategy and the need for 
the presence of Iranian goods in the global markets, supports twenty languages, support of 
different currencies and using the best infrastructure, logistics, payments and foreign exchange 
features advanced electronic product catalog management and information and is developed 
based on edge of information communication technologies. 
This system has all the required facilities and services supply chain members of Iranian goods 
to domestic and international Internet sales and export their goods in small and large around 
the world. 
Sourcing and procurement of raw materials required, provide transportation and distribution, 
maintenance and storage, packaging, quality control and inspection, standardization and 
provide value added services in the field of market and competitor analysis, and any type 
of service that can compete and the export of Iranian goods supplier to develop, placed on 
organizational mission cheegel.
 To offer services based on cheegel, formed a strong supply chains and consists of the best 
providers in each area.

Product specification:Peyk e Farzaneh Pooyan Company 

Multi -Language: 02 Language 
Support 
Multi-Currency: 61 Currency 
Support 
Multi-Culture: Managing every 
countries culture, Religion, events 
and customs concerns 
Legal Adaption: Adaption with 
customs legal in every countries 
Standard Product Definition: 

 HS Code 
 UNSPSC 
 E-Catalogue Advance 

Management 
 Product Indexing  

Architecture: 
 N LAYER 
 Pooyan Software Product Line (PSPL) 

Coding and development Technologies: 
 C# 
 Java Script 

Development Pattern: 
 SPA 
 IOC 
 MVC 
 MVVM 
 Dependency Injection 
 Entity Framework Code First 

Software Platforms: 
 WEB  
 MOBILE 

 Payment Gateway: 
 Visa and Master 
 Shetab  
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ایــن دســتگاه بــه عنــوان ابــزار جراحــی بــا مزایایــی همچــون امــکان توقــف خونریــزی، اســتریل بــودن 
الکتــرود و ســطح بــرش بافــت هــا بــه ســبب حــرارت موضعــی، بهبــود ســریع و نبــود چــرک و انقباض هــای 
التیامــی شــدید پــس از عمــل جراحــی، ســهل العمل بــودن و ســرعت عمــل بیشــتر جــراح، حفاظــت از 
کــه بــر اثــر فشــارهای مکانیکــی وســایل جراحــی معمولــی ایجــاد می شــود و هــم چنیــن  کوفتگــی  پارگــی و یــا 
منقبــض شــدن بافت هــا و جلوگیــری از پخــش شــدن ذرات خــون و بافت هــا بــه اطــراف بــه دلیــل حــرارت 

موضعــی، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ایــن دســتگاه بــا بهره  گیــری از تکنولــوژی پیشــرفته، و اســتفاده از روش  هــای نــو در الکترونیــك قــدرت و 
گســترده در  رعایــت آخریــن اســتانداردهای ایمنــی بین  المللــی، و بــا فراهــم آوردن قابلیت  هــای متنــوع و 
کلیــه اتــاق عمل  هــای جراحــی عمومــی و  کامــل و قابــل اســتفاده در  جراحــی الکتریکــی، پدیــده  ای مــدرن، 

تخصصــی می  باشــد.
 Monopolar Cut، Monopolar Coag،تکنیک هــای Iconic دارای  مــدل  الکتریکــی  دســتگاه جراحــی 
گاز  از  اســتفاده  قابلیت هــای  دســتگاه  ایــن  در  همچنیــن،  می باشــد.   Bipolar Coag و   Bipolar Cut
آرگــون بــرای هــر دو تکنیــک Monopolar Cut ، Monopolar Coag. و سیســتم قابلیــت انعقــاد عــروق 

Vessel sealing فراهــم شــده اســت. 
جهــت افزایــش ایمنــی بیمــار، دســتگاه دارای سیســتم) REM )Return Electrode Monitoring  اســت 
کیفیــت  کــه  کیفیــت تمــاس پلیــت دســتگاه بــا بافــت بیمــار را بررســی می نمایــد و در زمانــی  کــه همــواره 

الرم مربوطــه اعــام می شــود.  ــر فعــال شــده و آ تمــاس مــورد تاییــد نباشــد، خروجــی دســتگاه غی

مشخصات محصول:
 شرکت مهندسی کاوندیش سیستم

 Monoploar Cut دارای تکنیک  Monopolar Coag دارای تکنیک

 Bipolar Coag دارای تکنیک  Bipolar Cut دارای تکنیک 
قابلیت استفاده از گاز آرگون برای هر دو تکنیک  

Monoploar Cut   وMonopolar Coag 
 Vessel Sealingسیستم قابلیت انعقاد عروق  

 

کاوندیش سیستم شرکت مهندسی 

دستگاه جراحی الکتریکی فرکانس باال )الکتروسرجری(

www.kavandishsystem.ir



25 www.kavandishsystem.ir

High Frequency Electrosurgical Device 

Kavandish System Company

This device is used for surgery accompanied with a lot of  benefits including: 
Reduction in general bleeding during surgery, electrode and tissue cut surface 
are sterile because of local thermal heating, fast recovery or rapid healing, brief 
in-patient stay and lack of infection and sever spasm after surgery, surgeon`s 
comfort in using this technique and significant reduction in surgery time and 
increase of surgeon speed especially where access to blood vessels is difficult, 
no tearing or bruises which caused by common mechanical instrument pressure, 
preventing blood and tissue particles spreading around caused by heating.

This device  is a modern, complete and usable equipment in surgery rooms for 
general and particular surgeries  considering the use of advanced technologies, 
new methods in electronic science (specially power electronics) and compliance 
with the last version of international safety standards.

Iconic IS410S electrosurgical generators are designed to provide Monopolar 
Cut, Monopolar Coagulation (Coag.), Bipolar Cut and Bipolar Coag. techniques 
for electrosurgery. Iconic IS410S generators are also equipped with Argon Cut 
and Argon Coagulation modes and vessel sealing capability.

Return Electrode Monitoring system (REM) is established to increase patient 
safety. REM monitors the quality of contact between plate and tissue and if it 
is not acceptable it will engage the REM alarm and disable the unit›s output.

Product specification:
Kavandish System Company 

 
Provide Monopolar Coagulation (Coag.) Provide Monopolar Cut 
Provide Bipolar Coag Provide Bipolar Cut  
Equipped with Argon Cut and Argon 
Coagulation modes 

Vessel sealing capability 
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 توان پژوهان فناور پاسارگادشرکت مهندسی 

 درصد 90دارای راندمان باالی    GPIB ،RS232/RS485 ،LANهای دیجیتال شامل دارای اینترفیس
 PFC Activeدارای  6KWتا  2KWتنوع توانی از  4در 

 دارای حفاظت های جریان و دما رنج ولتاژ و جریان در هر توان  10دارای 
 

بــا دو دهــه فعالیــت تخصصــی در زمینــه طراحــی و  تــوان پژوهــان فنــاور پاســارگاد،  شــرکت مهندســی 
کنــون بــه عنــوان یــک شــرکت دانش بنیــان در حــوزه الکترونیــک قــدرت  ســاخت انــواع مبدل هــای تــوان، ا
و بــه پشــتوانه دانــش و تجربــه ارزشــمند خــود، منابــع تغذیــه DC قابــل برنامه ریــزی تــوان بــاال در دو 
ــور  کش ــگاهی  ــی و دانش ــز پژوهش ک ــه مرا ــه ای، ب ــًا حرف کام ــخصات  ــا مش ــواده ی NiKA و NiLA را ب خان

می نمایــد. معرفــی 
ــی،  ــای پژوهش ــگاه ه ــاز در آزمایش ــورد نی ــادر م ــزات م ــی از تجهی ــزی، یک ــل برنامه ری ــه DC قاب ــع تغذی مناب
 
ً
کــه معمــوال کیفــی می باشــد. ایــن منابــع تغذیــه، تــوان AC تکفــاز و یــا ســه فــاز ورودی را  کنتــرل  آموزشــی و 
از بــرق شــهر تأمیــن می شــود، دریافــت می کننــد و در خروجــی، ولتــاژ )و یــا جریــان( DC قابــل برنامه ریــزی 
کامــًا رگولــه، دقیــق، مطمئــن و بــا دینامیــک بســیار ســریع ایجــاد می کننــد. رنــج تغییــرات ولتــاژ )و یــا  و 
جریــان( خروجــی براســاس مــدل دســتگاه از مقــدار Rated Value مربوطــه تــا حــدود مقــدار صفر می باشــد. 
ــواع  ــوگ و ان ــل جلــوی دســتگاه، پــورت آنال ــر پان ــان( خروجــی عــاوه ب ــا جری ــاژ )و ی ــزی ولت جهــت برنامه ری
پــورت هــای دیجیتــال قابــل انتخــاب می باشــد. پیــاده ســازی فرامیــن اســتاندارد SCPI در منابــع تغذیــه ی 
قابــل برنامه ریــزی ســاخت ایــن شــرکت امــکان برنامه ریــزی و مانیتورینــگ دســتگاه در محیط هــای متنــوع 
کــه عــاوه بــر ولتــاژ )ویــا جریــان( خروجــی بســیاری  برنامــه نویســی را فراهــم می کنــد. الزم بذکــر اســت 
کنترلــی، زمانــی و حفاظتــی دســتگاه نیــز قابــل برنامه ریــزی، همچنیــن  کمیت هــای الکتریکــی،  دیگــر از 

مانیتورینــگ می باشــند. 
منابــع تغذیــۀ DC قابــل برنامه ریــزی ســاخت شــرکت مهندســی تــوان پژوهــان در دو خانــوادۀ NiKA و 

NiLA ارائــه می شــود. 
 C.P. و C.C. دارای دو ُمــد ،C.V. کــه عــاوه  بــر ُمــد اصلــی خانــواده NiKA، منابــع ولتــاژ DC هســتند 

نیــز می باشــد.
کــم اســت و رفتــار  کــه ظرفیــت خــازن خروجــی در آنهــا خیلــی  خانــواده NiLA منابــع جریــان DC هســتند 
 ،C.C. آن هــا بــه منابــع جریــان ایــده آل بســیار نزدیــک اســت. در ایــن منابــع جریــان عــاوه بــر ُمــد اصلــی

ُمــد .C.P نیــز وجــود دارد.
هریــک از خانــواده NiKA و NiLA بــه لحــاظ رنــج ولتــاژ، جریــان و تــوان   مدل هــای متنوعــی دارنــد. رنــج 

مقادیــر Rated Value در مــدل هــای مختلــف عبارتســت از: 
 .6000W 2000  تــاW 300 و تــوان خروجــی ازA 1 تــاA 600، جریــان خروجــی ازV 16  تــاV ولتــاژ خروجــی از

کــردن چندیــن دســتگاه می تــوان مقادیــر ولتــاژ و جریــان خروجــی را افزایــش داد. البتــه بــا ســری یــا مــوازی 

مشخصات محصول:

www.tavanco.net

منابع تغذیه DC قابل برنامه ریزی با توان باال

شرکت مهندسی توان پژوهان فناور پاسارگاد
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Tavan Pajouhan Company 
 

With high efficiency (up to 90%) Optional Serial, GPIB or Ethernet interface 

With Active PFC total continuous output power of 2000W 
to 6000W in 4 series 

With over Current & temperature protections with a wide range of output voltage & 
current 

www.tavanco.net

Tavan Pajouhan Fanavar Pasargad Engineering Company initiated its activities with the 
goal of designing and manufacturing of kinds different power suppliers from 1997.
Substantial scientific and technical reservoir based on the most up-to-date international 
knowledge and technology, profound understanding of quality assurance requirements 
and paying the due attention to management standards, have all made Tavan Pajouhan 
Fanavar Pasargad a leading company in search, development and production fields.
Today, Tavan Pajouhan Fanavar Pasargad Engineering department is pleased to 
introduce the third generation of its products “NiKA and NiLA Family” to the industrial 
society as a group of High Tech Power Supply.
The NiKA Family Programmable DC Power Supply series with a wide range of 
output voltage & current, represents the new generation of 19inch rack-mount, high 
performance, accurate and reliable programmable DC power supplies.
Exceptional up-to-date design and product development techniques have equipped 
NiKA Family with many remarkable characteristics like high reliability, high efficiency 
and high power density along with other unique system features such as low ripple 
& noise and EMI radiation. The combination of remarkable functions, analog I/O and 
digital interfaces simplify and speed up applying NiKA Family power supplies in OEM, 
industry and laboratory applications.
NiKA Family provides a total continuous output power of 2000W to 6000W in 4 series 
and 40 models.
The NiLA Family Current Sources are the best choice for high power laser driver 
applications.
Exceptional up-to-date design and product development techniques have equipped 
NiLA Family with many remarkable characteristics like high reliability, high efficiency 
and high power density along with other unique system features such as low ripple, low 
EMI radiation and low output capacitance. The combination of remarkable functions, 
analog I/O and digital interfaces simplify and speed up applying NiLA Family power 
supplies in OEM, industry and laboratory applications.

Product specification:

Tavan Pajouhan Company

High Power Programmable DC Power Supply
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کــه  کولــر بــرای فضاهــای بــزرگ و محیــط هــای نیازمنــد بــه سیســتم هــای سرمایشــی پــر قــدرت طراحــی شــده  ایــن 
بــا بدنــه پلیمــری و پــره پلــی آمیــدی مقاومــت وعمــر بســیار باالیــی در برابرخوردگــی، رســوب و ایجــاد ارتعــاش و 
صداهــای زائــد خواهــد داشــت. همچنیــن مجهزبــه موتــور الکتریکــی DC  بــدون جاروبــک )Brushless ( روتــور 
کــه بصــورت مســتقیم بــه پروانــه متصــل شــده و نیــاز بــه تســمه و فولــی نــدارد از اینــرو راندمــان  خارجــی مــی باشــد 

ک پایینــی دارد. بــاال و اســتها

مشخصات:
کم مصرف موتور الکتریکی 

•موتور جاروبک با آهنربای دائمی پر قدرت )سوپر مگنت( 
•هسته لمینیشن از جنس فوالد سیلیکونی

کیلو وات  •گشتاور راه اندازی بسیار باال و توان نامی 1 
کاری شده  •با بدنه رنگ پودری شده و قطعات آبکاری و سخت 

IP64 درجه حفاظتی•
•راندمان باالی %90 

کوپل مستقیم )حذف تمسه، فولی و یاتاقان( کولر های آبی بصورت  •قابل استفاده در 

کنترل دما )ترموستات دیجیتال( پنل نمایشگر 
•با قابلیت تنظیم دستی و خودکار دما 

کولر •قابلیت برنامه ریزی زمانی برای خاموش شدن خودکار 
•قابلیت نمایش سطح آب و وضعیت تخلیه و آبگیری

کنترل راه دور با واسطه نرم افزاری گوشی های موبایل اندرویدی به عنوان  •قابلیت اتصال به 
•قابلیت تنظیم در حالت مود زمستانی یا تابستانی

•قابلیت نمایش میزان افزایش سرعت موتور
•قابلیت نمایش دمای محیط و دمای پیش فرض

•قابلیت نمایش ساعت و تقویم
•قابلیت نمایش وضعیت بلوتوث و وای فای

کنترلر الکترونیکی هوشمند 
•دارای قابلیت تبدیل تک فاز به سه فاز )اینورتر(

)Sensor less( کیلو وات بصورت بدون سنسور انواع موتورجاروبک تا توان 2  •قابلیت درایو
کنترل شیر تخلیه -پمپ آب و ... کنترلی برای  •دارای رله های 

کولر براساس آنها کنترل  •قابلیت اتصال انواع سنسور دما، رطوبت،  سطح آب ،پردازش و 
RS485 کاربر از طریق پورت سریال •قابلیت اتصال به پنل نمایشگر و اجرای فرامین 
کاربر   کولر و هشدارهای الزم به پنل نمایشگر جهت اطاع  •ارسال وضعیت عملکرد 

کننده جریان،دما و ... کوتاه،  محدود  کلیه حفاطت های اتصال  •دارای 
ARM کنترلر سری •استفاده از میکرو 

کامیاب شرکت دانش بنیان پژوهشگران الکترونیک خودرو 

کولر پلیمری هوشمند »اوتک«

www.otek.com
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“OTEK” Smart Polymeric Cooler

                  Khodro Kamyab company 

This cooler is designed for large spaces and environments requiring high power 
cooling systems, with a polymer body and Polyamide fins, this product will have a very 
high resistance against corrosion, sediment and vibration and it will reduce lots of 
unwanted noises. Additionally, it is equipped with [a brushless out runner DC electric 
motor (External Rotor), which is connected directly to the propeller and requires no 
belts and pulley, therefor it has highly efficient with low depreciation.

Product Specifications
Low-Power Electric Motor
•Brushless motor with powerful permanent magnets (Super Magnets)
•Silicon steel lamination core 
•Very high starting torque - 1KW power rate
•Powder coating body, with heat treating hardened and plated parts 
•IP64 Protection class
• %90 efficiency
•Can be used in water coolers as a direct drive (removes belts, pulley and bearing)

Display Panel
•Manual and automatic adjustable temperature 
• Schedule cooler auto shutdown 
•Ability to view the status of the water level, discharge and draining to prevent water pump 
failure
•Capable of connecting to android phones through a GUI as a remote control
•Adjustable for winter or summer mode
• Motor speed increases 
• Display ambient temperature and default temperature 
• Clock and calendar
• Bluetooth and Wi-Fi

Intelligent Electronic Controller
•Single phase to three phase inverter
• Drive brushless motors up to 2KW without sensor
• Relays for controlling the discharge valve, water Pump and [etc.]
•  Temperature sensor – humidity sensor - water level sensor [etc.] and control cooler based 
on these sensors.
•Connect to display panel and performing user commands through RS485 serial port
•informing the user by sending performance status and important warnings to display panel
• short-circuit protections, current, temperature and... limiters.
•ARM microcontroller.
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باتوجــه بــه پیشــرفت روز افــزون علــوم لیــزر در زمینه هــای مختلــف خصوصــا در درمــان بیماری هــای دهــان و دنــدان 
کنتــرل عفونــت، راحتــی بیمــار در حیــن درمــان بــر آن شــدیم تــا بــرای اولیــن بــار  بــه دلیــل تســریع در مراحــل درمــان، 
در کشــور و همــگام بــا ســایر کشــورهای پیشــرفته در زمینــه تولیــد تجهیــزات دندانپزشــکی نســبت بــه تولیــد دســتگاه 

لیــزر دندانپزشــکی بافــت نــرم بــا مشــخصات ذیــل اقــدام نماییــم :

مشخصات:
ج 808 نانو متر یا 980 نانومتر * طول مو

* توان 8-5/0 وات
* دارای سیستم تشعشع لیزر بصورت ممتد یا منقطع

کنترل لمسی با صفحه نمایش 8/5 اینچ * دارای سیستم 
ج 650 نانومتر * دارای لیزر نشانگر با توان 50 میلی وات و طول مو

موارد استفاده :
بیماری هــای  شــاخه های  در  و  دنــدان  و  دهــان  بیماری هــای  درمــان  زمینــه  در  فــوق  دســتگاه  اســتفاده  مــوارد 
کــردن دندان ها(  پریودنتــال )درمــان لثــه( انــدو )درمــان ریشــه(، ترمیمــی )رفــع حساســیت دندانــی( و زیبایــی )ســفید 

می باشــد.

تاییدیه ها و مجوزها: 
دســتگاه فــوق دارای تاییدیــه از ســازمان علــوم و فنــون لیــزر وابســته بــه ســازمان انــرژی اتمــی جهــت تــوان و طــول 
بــر اســاس  IEC ، دارای تاییدیــه عملکــرد  بــر اســاس اســتاندارد  بــرد الکترونیکــی  نــور خروجــی، تاییدیــه  ج  مــو
کل تجهیــزات پزشــکی وزارت  پروتــکل جهانــی لیــزر بافــت نــرم دندانپزشــکی و در نهایــت دارای پروانــه تولیــد از اداره 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی می باشــد.

چشم انداز آینده محصول:
کمــك متخصصــان  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت توانســته اســت تکنولــوژی تولیــد دســتگاه لیــزر دندانپزشــکی را بــا 
کاربردهــای مختلــف  داخلــی بدســت آورد لــذا در آینــده ای نــه چنــدان دور تصمیــم بــه تولیــد لیــزر پزشــکی جهــت 

ــروق را دارد. ــو و ع ــت و م ــوژی، پوس ــان، ارول ــان و زایم ــای زن ــان بیماری ه ــون درم همچ

شرکت نوید آسایش پارسیان

لیزر بافت نرم دندانپزشکی

www.pulsar-laser.com
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Pulsar Dental Laser                     

                  Navid Asayesh Parsian 

By increasing development of laser knowledge in different backgrounds, especially in 
Treatment of oral diseases sickness and also for increasing the pace of treatments 
steps, controlling infection and convenience of patients during treatment, for the first 
time in IRAN, and in line with developed countries for producing dental  equipment , 
we decided to produce dental laser equipment with soft tissue (Pulsar Dental Loser). 
This new equipment has below abilities:

Specifications
I.808 nm  or 980 nm wavelength
II.8-5/0 w power
III.Continuous or discontinuous Laser radiation system 
IV.Touch control system with 8.5 inch screen 
V.Laser indicator with 50 mw power and 650 nm wavelength.

Applications:
This equipment has different applications in oral diseases, periodental diseases (gum 
treatments), Endo (root canal treatment), redental restoration and dental beauty 
(white dental)

Confirmations and authorizations:
This equipment has been confirmed by Iranian science and technology laser which is a 
branch of Iranian atomic energy organization. It can control output power and output 
wavelength, and also is approved by IEC standards for its electronic board is approved 
according to world protocol for soft dental tissue and has production license from 
medical equipment dept of health, treatment and medical training ministry.

Future outlook of this production:
Because this company has obtained the technology for producing dental laser 
equipment with the help of Iranian experts, we have decided to produce different 
types of medical lasers for different application including treatment of Obstetrics and 
Gynecology sickness, urology sickness, hair ,skin and artery disorder in near future. 
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:  J-Y)st(Y  کابل تلفنی
کابــل هــای تلفنــی  بــرای اســتفاده در مــکان هــای خشــک و مرطــوب  تاسیســات مخابراتــی و نیــز  نصــب  ایــن دســته از 
کابــل هــا در داخــل زمیــن  ثابــت در  بیــرون از ســاختمان هــای مســکونی مناســب مــی باشــد. ضمنــا اســتفاده از ایــن 

گــردد. ایــن محصــول مطابــق اســتانداردIEC-0189   تولیــد مــی گــردد.  توصیــه نمــی 

مشخصات محصول :
1-هادی مسی ساده و یا قلع اندود مفتولی

YJ1 از نوع  PVC 2-عایق
لومینیوم پلی استر 3-شیلد الکترو استاتیک: نوار پلی استر+ سیم تخیله + نوار آ

YM1 از نوع PVC 4-روکش نهایی

کسیال فرکانس باال: کوا کابل 
کیفیــت بــاالی انتقــال دیتــا  مــی باشــد )از  کــه در آنهــا نیــاز بــه  کابــل هــای فرکانــس رادیویــی در تجهیــزات مخابراتــی 
گیرنــده تلویزیونــی محلــی( مــورد اســتفاده قــرار  گیــری فرکانــس باال،واحــد هــای فرســتنده و  قبیــل: تجهیــزات انــدازه 

گیرنــد. مــی 
مشخصات محصول:

1-هادی مسی ساده 
)PE( 2-دی الکتریک: پلی اتیلن

3-شیلد: مس ساده و یا قله اندود 
PE و یا  PVC 4-روکش نهایی

)CAT 5,CAT 6( کابل های شبکه
ــرای اســتفاده در شــبکه هــای ارتباطــی دیتــا طراحــی و بــه راحتــی از تمــام برنامــه  کابــل هــای شــبکه ب ایــن دســته از 
  CAT 6 ــل هــای کاب ــر اســت  ک ــل ذ هــای موجــود از قبیــل Gigabit Ethernet  پشــتیبانی مــی نمایند.ایــن نکتــه قاب

ــد. کابــل هــای CAT5  دارن ــه  عملکــرد مناســبتری نســبت ب
مشخصات محصول:

1-هادی مسی ساده
)HDPE( 2-عایق: پلی اتیلن

ج تابیده شده  3-چهار زو
)LSZH(   کم دود بودن هالوژن 4-روکش نهایی 

کابل مغان شرکت سیم و 

کابل شبکه کسیال و  کوا کابل های مخابراتی،                        

www.moghancableco.com
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Telecommunication & Coaxial Cables

Moghan Cable Company

TELEPHONE CABLE J-Y (ST) Y 
Acc For use  in  indoor  telecommunication installation  in  dry and damp places, but  
also  in  the  for fixed installation on outer wall of building. Laying underground is not 
permissible. ording To IEC 0189                                                          
Construction:                                                                                         
1-Solid plain (or tinned) annealed copper conductor
2-PVC insulation type YJ 1
3-Static screen: polyester tape + drain wire + AL polyester tap
4-PVC sheath type YM 1 
HIGH FREQUENCY COAXIAL CABLE
Radio Frequency Cables (RFC) are manufactured for application in high quality 
communication apparatus as well as leading wire for high frequency measuring 
instruments, TV down leads and localized   transmitter-receiver units.  Generally 
intended for civil application.
Construction:                                                                  
1- Inner Conductor: Plain Annealed Copper Conductor
2- Dielectric: Polyethylene
3- Shield: Plain or Tinned annealed Copper
4- Sheath: PVC or PE
Application:
CATEGORY 6 ,5 CABLE
Category 5 and 6 shielded twisted pair cable is designed for use in next generation 
data communication networks, and will comfortably support all present applications 
including Gigabit Ethernet. Category 6 (CAT6) cable provides higher performance than 
CAT5 and features more stringent specifications for crosstalk and system noise. The 
quality of the data transmission depends upon the performance of the components 
of the channel. To transmit according to CAT6 specifications, jacks, patch cables, patch 
panels, cross-connects, and cabling must all meet CAT6 standards. 
SPECIFICATION: 
Inner Conductor plain copper
Insulation HD Polyethylene
Construction 4 twisted pairs cabled together with spline
Jacket Polyvinyl chloride or Low Smoke Zero Halogen
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کلیــد محافــظ جــان )RCCB )Residual Current Circuit Breaker در  کلیــد محافــظ نشــتی جریــان یــا 
هنــگام وقــوع جریــان نشــتی در سیســتم های الکتریکــی خانگــی یــا صنعتــی باعــث قطــع جریــان بــرق مــی 

شــود و از بــروز خطــرات احتمالــی جلوگیــری می کنــد.
کلیــد محافــظ جــان مــی تــوان از  کلیدهــای محافــظ نشــتی جریــان یــا  بــا انتخــاب درســت و بــا اســتفاده از 

کــرد. گرفتگــی و آتــش ســوزی جلوگیــری  وقــوع حــوادث بــرق 
کلیــد محافــظ جــان SEDNA ELECTRIC، محاســبه اختــاف جریــان رفت و برگشــتی  مکانیــزم عملکــرد 
ــر و  ــر ایــن اختــاف از مقــدار 30 میلــی آمپ گ ــه ا ک ــا Residual Current Detector( RCD( در مــدار اســت  ی
کلیــد محافــظ جــان صــادر  کنــد، بافاصلــه دســتور قطــع دو قطــب توســط  بیشــتر از 300 میلــی ثانیــه تجــاوز 

مــی شــود.
ایــن محصــول مطابــق بــا اســتاندارد ISIRI 6700-1 و IEC 61008-1 طراحــی و تولیــد شــده اســت. ویژگی 
کنتــرل از راه دور رادیویــی نقــاط  هایــی نظیــر تایمــر روشــن و خاموشــی، عملکــرد ترموســتاتیک و دســتگاه 

گــردد. کــه متناســب نیــاز مشــتری بــه آن اضافــه مــی  کننــده محصــول فــوق اســت  متمایــز 
مشخصات محصول:

RCCB مجهز به سامانه
-مجهز به سیستم قطع دو قطب

کنترل از راه دور گیرنده رادیویی و دستگاه  - مجهز به 
- دارای ال سی دی 1.4 اینچ

- تنظیم دستی و ترموستاتیک دمای محیط
- دارای قابلیت تنظیم تایمر از 15 دقیقه تا 12 ساعت

 شرکت سامانه های دما نور انرژی سدنامشخصات محصول:
 اینچ 4.1دارای ال سی دی  RCCBمجهز به سامانه 

 ظیم دستی و ترموستاتیک دمای محیطتن مجهز به سیستم قطع دو قطب
 ساعت 41دقیقه تا  41دارای قابلیت تنظیم تایمر از  مجهز به گیرنده رادیویی و دستگاه کنترل از راه دور

 

بعاد:ا oc - 51 oc 41 دامنه تنظیم دما:  411mm H*01mm W*51mm D 
دامنه اندازه 

 گیری:
1 oc - 11 oc :481- 111 تغذیه Vac 

جریان مصرفی  oc - 01 oc 11 دمای نگهداری:
 ترموستات:

آمپر1.4کمتر از   

%1 - %81 رطوبت محیط: جریان مصرفی کولر  
 آبی:

آمپر 1کمتر از  

تنظیم 
 دیفرانسیل دما:

1 ± 1.1 oc :ساعت 41دقیقه تا  41 تنظیم تایمر  

 

شرکت سامانه های دما نور انرژی سدنا

کولر آبی ترموستات تایمر 

www.sednaco.ir
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Evaporative cooler timer thermostat 

Sedna, Energy, lighting and Temperature Systems

In case of a leak current in home or industrial electronic systems, the RCCB 
(Residual Current Circuit Breaker) breaks the electronic current, preventing 
possible dangers.
Correct selection or use of RCCB can prevent electric shock or conflagration.
The mechanism of SEDNA ELECTRIC RCCB,s performance is to calculate the 
reciprocating current difference or RCD (Residual Current Detector) in the 
electrical network. If this difference surpasses 30 mAh and 300 sec, the RCCB 
gives the command of cutting the both poles immediately.
This product has been designed and produced in accordance with IEC 61008-1 
and ISIRI 6700-1 Standards. Features such as on/off timer, thermostatic 
performance, and radio frequency remote control are some distinctive points 
of the above product, added at customer›s demand.

Product specification:
•With Economy and Comfortable Scenarios
•Easy use
•1.4 inch LCD
•Two poles cutting system
•Manual and thermostatic modes
•Ability of setting the timer from 15 min. to 12 hSedna, Energy, lighting and Temperature systems 
 
With Economy and Comfortable Scenarios 
Easy use 
4.1 inch LCD 
Two poles cutting system 
Manual and thermostatic modes 
Ability of setting the timer from 41 min. to 41 h 

 

Range of setting the 
temperature:  

41 oc -51oc  Screen's frame size:  53*03*413mm 

Measurement range:  3 oc  - 13oc Source:  483-113 Vac 
Protection temperature:  13oc-03oc Termostat current:  Less than 3.4A   
Enviroment humidity:  1 oc - 818 Evaporative cooler 

current:  
Less than 1A   

Differential temperature 
adjustment: 

1oc ± 3.1  Timer adjustment:  41minutes-
41hours  
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کــی  گیــری انحــراف از محــور قائــم در هســته ســدهای خا گمانــه ای بــرای انــدازه  ایــن پــروب انحــراف ســنج 
کیفیــت اجــرا  در زمــان ســاخت و بهــره بــرداری، دیــواره ترانشــه هــا و شــفت هــا بــا هــدف حصــول اطمینــان از 

گیــرد. گمانــه محــل نصــب و قرائــت مــورد اســتفاده قــرار مــی  و نیــز وضعیــت پایــداری در امتــداد 

مشخصات محصول:

 شرکت خدمات گستر بیستون
 قابلیت اندازه گیری انحراف از محور قائم گمانه های انحراف سنجی

 yو  Xاز محور قائم، در دو محور افقی عمود بر هم _+ 45محدوه قرائت: 
 درجه _+ 1/0دقت اندازه گیری: 

 Lap Topسیستم قرائت: نرم افزاری با استفاده از 
 

شرکت خدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون

گمانه ای پروب انحراف سنج 

www.brms.ir
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Borehole inclinometer probe 

Bistoon Company

This borehole inclinometer probe is used to measure the angle of deviation from 
vertical, in Earth dam body, slopes and vertical shaft walls. The measurement is intended 
to ensure the quality of work execution and also the state of stability along the path 
installation.

Product specification:
 Bistoon company 

Capable of Measuring deviation angle from vertical in boreholes 
Working Measuring range = ±4 ñ 
Measuring Accuracy =±O.1 
Readout and control system :Lap Top with Special Readout Software 
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دســتگاه الکتروکاردیوگراف )Electrocardiograph( مجموعه ای متشــکل از قســمت های ســخت افزاری 
کنترلــی  کلیدهــای  کابــل بیمــار، پــوآر، دســتبند، صفحــه نمایــش ســیگنال قلــب و  شــامل: پرینتــر حرارتــی، 
می باشــد، بــه وســیله ایــن دســتگاه می تــوان ســیگنال های الکتریکــی حاصــل از عملکــرد الکتریکــی قلــب 
را بــا نمونه بــرداری ازنحــوه انتشــار ایــن ســیگنال در نواحــی مختلــف بــدن مــورد مطالعــه و ســنجش قــرار 
و  طراحــی  اوســینا  شــرکت  توســط   1394 ســال  در   SINA-100 مــدل  الکتروکاردیوگــراف  دســتگاه  داد. 
تولیــد شــده اســت. ایــن دســتگاه دارای اســتانداردهای ایمنــی الکتریکــی ، EMC و تاییدیه هــای معتبــر از 
کاربــری آســان،  کــم،  اتحادیــه اروپــا  می باشــد، از قابلیت هــای ویــژه ایــن دســتگاه می تــوان بــه نویــز بســیار 
کامپیوتــری و آنالیــز ســیگنال  قابلیــت پرینــت مجــدد از ســیگنال آخریــن بیمــار، قابلیــت اتصــال بــه سیســتم 
گارانتــی  گرفتــن نــوار قلــب، بــدون اتصــال بــه بــرق شــهر و بــا باطــری داخلــی تــا 150 بیمــار و  قلــب، قابلیــت 

5 ســاله دســتگاه اشــاره نمــود .

 اوسینا شرکتمشخصات محصول:

 
 

دارای تکنولوژی ضد نویز/ پارازیت ، جهت اطمینان 
 از تثبیت خط پایه و کاهش تاثیر نویز الکتریکی

 

کانال سیگنال قلب بصورت همزمان  21قابلیت نمایش همزمان 
 LCD با کیفیت بسیار باال روی صفحه

قابلیت اتصال به سیستم کامپیوتری از طریق 
 سیگنالبه جهت آنالیز  USB پورت

 کانال 6 و 3 ، 2 حالت سه در ECG قابلیت چاپ سیگنال

کانال سیگنال قلب روی  21چاپ همزمان   ابلیتق
 A4 کاغذ

 Longقابلیت چاپ یک لید انتخابی بصورت

 دارای مدار حفاظتی در برابر شوک الکتریکی
 

 ( Auto/Manualهای مختلف از رکورد گیری ) دارای مدل
 

تولید از اداره کل دارای پروانه ساخت و 
 تجهیزات پزشکی ایران

 کارکرد آسان ، سبک و قابل حمل
 

 
 اروپا ازاتحادیه  CE 1212دارای گواهینامه معتبر

دارای باطری داخلی با قابلیت روشن نگهداشتن دستگاه بدون 
 ساعت 8اتصال به برق شهر تا 

 
 

 :ISO 1002  دارای گواهینامه
 ISO23482: 1021 و 1008

 بیمار 220 برای ECG حفظ و ذخیره سیگنالقابلیت 

سال پشتیبانی قطعات  20سال گارانتی و  2دارای 
 توسط شرکت اوسینا

 

 قابلیت پرینت مجدد از آخرین رکورد
 

شرکت اوسینا 

دستگاه الکتروکاردیوگراف 

www.avecinna.com
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Electrocardiograph (ECG Machine)

Avecinna Company 

Electrocardiograph device is a set of hardware components including: thermal 
printer, patient cable, Puar, handcuffs, heart signal display and control keys, by 
this device we can study and calculate electrical heart signals with sampling 
methods of releasing this signals in different areas of body.
Electrocardiographs Model: SINA-100 is designed and produced in 2015 by 
Avecinna Company.
It has electrical safety standards, EMC and Europe Union authoritative 
confirmation, Special features of this device can be very low noise, ease of 
use, ability to reprint the last patient signals, connects to computer systems 
and heart signal analysis, the ECG functionality with internal battery (with out 
connectivity to power), up to 8 hours and capable to store ECG signal for up to 
150 patients. and 5 years warranty mentioned device.

Product specification:Avecinna company 
 

Displaying 21 channels at the same time with High Definition of heart signal on LCD screen 
Ability to print ECG signal in three modes 2, 3 and 6 channel 
Ability to print a selected Lead as Long 
Recording in Auto and Manual modes 
Easy operation, lightweight and portable 
Internal battery capable to keep device On without connecting to power, up to 8 hours 
Capable to store ECG signal for up to 251 patients 
Ability to reprint the last record 
Anti-noise / interference Technology, to ensure the consolidation and reduce the impact of 
baseline electrical noise 
Connectivity to the PC via USB port to analyze heart signal and 21 channel heart signal 
simultaneous printing on A4 paper 
A protection circuit against electric shock 
Manufacturing license from the General Administration of Medical Equipment 
Valid certificate CE 1215 of Europe Union. 
ISO 1112: 1118 and ISO23485: 1121 
5-years warranty and 21-years parts supply by Avecinna Company 
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کنتــرل از راه دور اســت و بــرای اســتفاده در اتوماســیون شــبکه  مــدل SR -300 یــک دســتگاه تلــه متــری و 
کیوســک  توزیــع بــرق طراحــی وســاخته شــده اســت. ایــن دســتگاه می توانــد در پســت هــای توزیــع زمینــی، 
 IED ــا ــد ب گرفتــه شــود. SR -300 می توان کار  ــه  کلیدهــای هوایــی ب کننــده  کنتــرل  و همچنیــن بــه عنــوان 

گیــری ارتبــاط برقــرار نمایــد.  هایــی نظیــر رله هــای حفاظتــی و دســتگاه های انــدازه 
مشخصات محصول:

 شرکت سازگان ارتباط

 

 مشخصات الکتریکی  
 منبع تغذیه  

42V or 24V (+/- 402) منبع تغذیه دی سی ورودی سابرک 
24V (+/- 202), 00W  توان ارتباطی خروجی 

PS (منبع تغذیه), PMU(Power Management Unit), 
CPU, DIO, AIAC, AIDC 

 ماژول ها 

 مشخصه  
21 ~ 24 ( برای هر زیر مجموعه رک  یجیتالد ( ورودیظرفیت     

  ACآنالوگ   21 ~ 9
  DCآنالوگ  21 ~ 4
 ظرفیت خروجی دیجیتال 42 ~ 4

2A  رنج جریان   نومینالAC 
2 ~ 40 mA   رنج جریانDC 

0 ~ 20 V   رنج ولتاژDC 
42V or 24V,Isolated دیجیتال های ورودی نوع   

2 Form A, High Current Relay دیجیتال های خروجی نوع   
21A, 00A for 2S  جریانرنج   

410VAC رنج ولتاژ  
2000VA حداکثر ظرفیت شکست  

)تغییر وضعیت 2000 یافتهتوسعه  ) 
اندازه گیریتغییر  2000  (توسعه یافته) 

MRAM گزارشات ورود به سیستم 

 شرایط آب و هوایی  
-00 ~ 070 °C شرایط کارکردن  
-20 ~ 040 °C  انبارشرایط   

 ارتباطی  
LAN, RS404 (with handshake) پروتکل DNP0.0 

Isolated RS404 or RS241 مودباس پروتکلRTU 
 کن پروتکل CAN ایزوله

UHF, GPRS, …  رادیو 
471 x 442 x 272 mm (طول x عرض x ارتفاع)   ابعاد 

 استاندارد  
   IEC10470مطابق با استاندارد 

شرکت سازگان ارتباط

RTUپایانه توزیع برق

www.sazganertebat.com
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Sazgan Ertebat Company 

RTU Model SR- 300 is a telemetry and remote control device which is designed to use 
in power distribution automation.
This device can be used in Distribution Substations, Distribution Kiosks and also as a 
controller for Overhead Distribution Feeders.
SR- 300 can be connected to IEDs  such as protective relays and measuring devices.

Product specification:Sazgan Ertebat Cpmpany 

 

  Electrical Specification 
  Power Supply 
42V or 24V (+/- 402) Sub rack Input DC Power Supply 
24V (+/- 202), 00W  Output Communication Power 
PS (Power Supply), PMU(Power 
Management Unit), CPU, DIO, AIAC, AIDC 

 Modules 

  Characteristics 
21 ~ 24 (each sub rack) Digital Inputs Capacity 
9 ~ 21  AC Analog  
4 ~ 21 DC Analog  
4 ~ 42 Digital Outputs Capacity 
2A  Nominal  AC Current Range 

2 ~ 40 mA  DC Current Range 

0 ~ 20 V  DC Voltage Range 

42V or 24V,Isolated Type Digital Inputs  
2 Form A, High Current Relay Type Digital Outputs  
21A, 00A for 2S Rated Current  
410VAC Rated Voltage  
2000VA Maximum Breaking 

Capacity 
 

2000 Changes of Status (Extendable) 
2000 Changes of Measurement 
(Extendable) 

MRAM Events Logging 

  Climatic Conditions 
-00 ~ +00 °C Operating  
-20 ~ +40 °C Storage  
  Communications 
LAN, RS404 (with handshake) Protocol DNP0.0 
Isolated RS404 or RS241 Protocol Modbus-RTU 
Isolated CAN Protocol CAN open 
UHF, GPRS, …  Radio 
401 x 442 x 202 mm (W x H x D)  Dimensions 
  Standards 
Complies IEC 10400 Series   
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RTU

ایــن دســتگاه بــه عنــوان ابــزار تعییــن آنتــی بیوتیــک موثــر بــر عفونت هــای بــدن در آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی و همچنیــن 
کــه بیمــار  کاربــرد دارد. عــاوه بــر اعــام آنتــی بیوتیک هــای موثــر می توانــد آنتــی بیوتیک  هــای مقــاوم  آزمایشــگاه های دامپزشــکی 
کنــد را نیــز اعــام نمایــد. مزیــت دیگــر آن ایجــاد مستندســازی در مراحــل انجــام آزمایــش و بانــک اطاعاتــی  نبایــد آنهــا را مصــرف 

بیمــار اســت.

کــدورت و رنــگ را  کپچــر CCD قــدرت تشــخیص تغییــرات  ایــن دســتگاه بــا بهره  گیــری از تکنولــوژی پــردازش تصویــر و ویدیــو 
در نمونه هــای بالینــی و تســت های بیوشــیمیایی و روش انتشــار دیســک )کــه روش پایــه در تســت حساســیت دارویــی یــا آنتــی 

ــرام می شــد( را دارد. بیوگ

دســتگاه آنتــی بیوگــراف مــدل SPA قابلیــت آنالیــز آنتی بیوتیک هــای 1 تــا 2 پلیــت آنتی بیوگــرام هــر یــک بــا 7 آنتی بیوتیــک مجــزا را 
 )CLSI-M100( کمتــر از 1 دقیقــه دارد و نتیجــه را بــر اســاس مطابقــت بــا اســتانداردهای بین المللــی میکروب شناســی در مــدت 

اعــام و چــاپ می کنــد. 

مشخصات محصول:
 موج پرداز تصویر

 قابلیت پردازش تصویردارای   دارای قابلیت اندازه گیری هاله عدم رشد 
 قابلیت کنترل کیفی آنتی بیوتیک های مرجعدارای   قابلیت مستند سازیدارای  
 دارای قابلیت کمک به تشخیص نوع پاتوژن  پلیت آنتی بیوگرام 2تا  1برای قابلیت استفاده  
 

کارما شرکت توسعه و تجهیز 

دستگاه آنتی بیوگراف

www.ttkarma.ir 
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Antibiograph 

Karma Company

Antibiograph Model SPA, is a device for determine the effect of antibiotic to the 
human infection in clinical and veterinary laboratory.
In addition to identify the effective antibiotics. It can identify the resistant 
Antibiotics that patient don’t allow to use it. One of the advantage of this 
device is the creation of a documentary testing procedures and the creation of 
database for patient.
The device using image processing and video capture ( CCD technology ) for 
detection of color changes in clinical samples and biochemical tests (for disk 
diffusion method).
Antibiograph  Model SPA analysis 1 up 2 plate of antibiogram( with separate 
7 antibiograph) in less than a minute, and print the result according the 
international standards of bacterial susceptibility testing.

Product specification:  

KARMA Comoany 
 

Image processing  Measurement of inhibition zone  
Antibiotics QC Documentation 
Bacterial identification Analysis of 1 to 2 plate of antibiogram 

 

www.ttkarma.ir 
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کننــده نــرم افزارهــای  دســتگاه شــبکه Appliance یــک ســخت افــزار خــاص بــرای شــرکت هــای تولیــد 
تحــت شــبکه اســت. بــا توجــه بــه دارا بــودن اســتانداردهای امنیتــی، ســایز مناســب بــرای اســتفاده در 
 .… UTM, Router, VPN Server می تــوان از ایــن دســتگاه بــه عنــوان X86 رک و دارا بــودن معمــاری

اســتفاده نمــود.

مشخصات محصول:
 شرکت سیمآوا

 
سخت افزار براساس ساختار 

X68 از شرکت اینتل 
 نوریپورت  2پورت مسی یا  4قابلیت اضافه کردن  با پورت شبکه 4دارای 

 کاربرد
 

 UTM IPS/IDS , VPN Server , Mail Server ,بصورت  
 

 اعمال ضوابط گسترده جهت بهینه سازی ترافیک و دسترسی کاربران به شبکه
 

 

شرکت سیمآوا

کاربردی  شبکه 

www.simava.com
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Network Appliance 

Simava Company

Network appliance is a specialized device for use in a network. It is a computer 
dedicated to a single function such as UTM, Router, and VPN Server and cannot 
do anything else. It has an X86 system architecture and rack mount.

Product specification:
SIMAVA Company 

 
X68 Intel base platform 
Hardware  

4 Ethernet ports as default with option of adding 4 copper 
ports or 2 optic ports  

Applications : IPS/IDS , VPN Server , Mail Server , UTM 
  
Applying wide range of policy for optimizing traffic and user's accessibility  
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گام  بــه عنــوان محصولــی بــا معمــاری نویــن، انعطاف پذیــر  سیســتم وب بنیــان اتوماســیون اداری المــاس 
و بــا بهره منــدی از جدیدتریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا، مدیــران و مســئولین را قــادر می ســازد تــا مکاتبــات 
کنتــرل  و فرآیندهــای ســازمانی خــود را در جهــت رســیدگی بــه امــور شــهروندان ســرعت بخشــیده و بــا 
و مدیریــت جریــان اطاعــات، نقــاط ضعــف و قــوت ســازمان خــود را شناســایی و  بــا بهینه ســازی آنهــا، 
تــر بــرده و تغییــرات اساســی بــا هــدف ارتقــای خدمــات ســازمانی ایجــاد نماینــد. کیفیــت انجــام امــور را باال

کاغــذ از چرخــه اداری )شــامل مکاتبــات نامــه ای،  گام، حــذف  کارکــرد اصلــی اتوماســیون اداری المــاس 
ــات  ــریع مکاتب ــهیل و تس ــود( و تس ــذ می ش کاغ ــد  ــه تولی ــر ب ــه منج ک ــازمانی  ــات س ــه ارتباط ــی و هرگون فرم

ــد. ــازمانی می باش ــات س ــی ارتباط ــاخت اصل ــوان زیرس بعن
همچنیــن اجــرای پروژه هــای نرم افــزاری خــاص ماننــد تولیــد ســامانه جامــع رتبه بنــدی عوامــل فنــی و 
کارت هوشــمند ملــی، مکانیزاســیون  کشــور )ســاجات(، تولیــد ســامانه خدمــات شــهروندی  مهندســی 
ثبــت اســناد دفاتــر پیشــخوان همــراه اول، مکانیزاســیون و مدیریــت اســناد شــعب بانکــی، مکانیزاســیون 
فرآینــد ثبــت و ســفارش و تحویــل مطبوعــات بانکــی، تولیــد ســامانه مصوبــات هیــات مدیــره تنهــا بخشــی 

گرفتــه اســت.  گام انجــام  کنــون توســط شــرکت  ــا  کــه ت از پروژه هــای بزرگــی اســت 
گام را بــه خــود اختصــاص  فعالیت هــای فرهنگــی نیــز همــواره بخــش قابــل توجهــی از فعالیت هــای شــرکت 
داده اســت: ابــداع خــط نســتعلیق رایانــه ای، ارائــه ی اولیــن قــرآن رایانــه ای جمهــوری اســامی ایــران، 
ــور  ــتم حض ــن سیس ــدازی اولی ــهری، راه ان ــور همش کش ــی  ــه رنگ ــن روزنام ــی اولی ــیون صفحه آرای مکانیزاس
ح دورکاری، آمــوزش  مجــازی و خدمــات پشــتیبانی الکترونیکــی از آن  و غیــاب رایانــه ای، پیاده ســازی طــر

جملــه اســت. 

مشخصات محصول:
 شرکت گام الکترونیک

 
 Oracleداده پایگاه وJEE تکنولوژی استفاده از 

 افزاری و سيستم عامل سمت سرور سخت Platformمستقل بودن از 
   الکترونيکیکپارچگی با سيستم اتوماسيون اداری الماس شرکت گام

 های بزرگ با تعداد باالی کاربران همزمانقابل استفاده در سازمان
 ثبت کليه اطالعات و رخدادها به صورت متمرکز

 تثبت و پيگيری مکانيزه مصوبا
 ثبت خودکار ابالغيه و ارسال مکانيزه پس از تایيد مصوبات جلسات در سيستم اتوماسيون اداری

 های مختلف سازمانیو گروه برای کاربرانگروهی ایجاد تقویم شخصی و 
 Replicationبرقراری ارتباط روان بين مراکز مختلف سازمان بدون نياز به 

 زمانکاربر هم 5000قابليت 
 

گام الکترونیک شرکت 

گام سیستم اتوماسیون اداری الماس 

www.gamelectronics.com
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Almas Office Automation System

Gam Electronics Company

GAM Electronics is a private corporation with offices in Tehran. Since 1988, GAM 
Electronics has designed, developed, and supported computer applications and 
systems for government and private sector.
Our Mission:
GAM Electronics’ mission is to provide honest cost-effective services, products 
and training to our clients, using information technology and a sound 
understanding of their business processes.
Who we are:
GAM Electronics provides complete solutions beginning with feasibility and 
requirements studies, leading into systems analysis and design. This facilitates 
well-balanced systems development, training and documentation. System 
designers and developers at GAM electronics use the latest trends in technology 
to provide best solutions for the customers. This organizational attitude   has 
turned GAM into a trustworthy and reliable company who puts customer 
priorities before anything else. 
GAM’s premise is that system environments must be structured and universal. 
One key objective is to develop and support systems in an environment 
where high creativity is directed toward feasible and useful applications. GAM 
Electronics is committed to developing integrated applications that go beyond 
simply solving the problem. GAM’s User Support Centre supports its growing 
base of clients.

GAM Electronics has hardware and software specialists for Linux, and Windows 
based systems. GAM Electronics has designed and developed applications 
for private and public sector based on JAVA and .NET Technologies. We have 
competent database experts in Oracle and SQL.

Product specification:Gam Electronics Company 
 

Almas Office Automation system 

Almas Workflow management system 
Almas Content Management system 
Quran Desktop Publisher 
Educational content on e-government, network, Farsi official communication principles, JAVA 
preliminary and advanced courses, etc. 
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ایــن ربــات آموزشــی قابلیــت اســتفاده در آزمایشــگاه های الکترونیــک، آزمایشــگاه مکاترونیــک و رباتیــک، 
کاس هــای  کارهــای آموزشــی،  آزمایشــگاه مکانیــک، پژوهشــگاه های تحقیقاتــی در حــوزه هــای رباتیــک، 
کــه در  بــه منظــور آمــوزش تکنولــوژی رباتیــک  مکاترونیــک و رباتیــک مجتمع هــای فنــی حرفــه ای و... 

کاربــری زیــادی دارنــد. فرآیندهــای صنعتــی 

مشخصات محصول:
 شرکت مهندسی مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

 دسترس قابل و ساده کدنويسی دارای
 کند درنگ دنبالبی و اتوماتیک بطور را ديگر ربات ربات، يک که صورتی به شدن همکار قابلیت
 ARM ، LAB VIEW ، MATLAB افزارهای نرم با آشنايی
 VIRTUAL REALITY با آشنايی -کنترل سیستم با و ديگر ربات با ربات رابطه شدن وايرلس

 درجه 072 حدود JO در ربات چرخشی فضای و آزادی درجه 5 دارای
 متر سانتی 02 تا 02 حدود کاری فضای در ربات ابعاد

 ARM پروسسور دارای
 باشد می درجه 002 - 2 حدود در که موتورها حرکتی زاويه و موتورها در گشتاور فیدبک دارای
 واقعی )های( ربات و کامپیوتر در شده سازی شبیه ربات همزمان کار مشاهده قابلیت

 ...سازی شبیه افزار نرم در آسان صورت بهقابلیت تغییر حرکت ربات 
 مشتری انتخاب به الذکر فوق شیوه هردو به) ربات 5 از بیش تا( اریهمک يا انفرادی صورت به کار قابلیت

  cosmos افزار نرم از استفاده با ربات قطعات تمامیبر روی   استاتیکیانجام تحلیل دينامیکی و 
 آموزشی به دلیل ابعاد کوچکتر یهاها در کارگاهقابلیت استفاده ربات

 بخشدمی بهبود را ربات وزن و استحکام 0222 آلومینیوم از استفادهمستحکم،  آلومینیومی هبدن
 آن برای شده نوشته افزار نرم از استفاده با ورودی دستورهای از موتور تعقیب نحوه و موتور به وارد هایگشتاور تحلیل امکان

  کنترل يا و دينامیکی نیروهای تحلیل هایآزمايشگاه در رباتامکان استفاده 
 

شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ

مجموعه آموزشی رباتیک

www.Qeshmvoltage.com
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Robotics Training 

Qeshm Voltage Company

 
This training palletizer robot is produced to be used in many different labs such 
as electronics, robotics, mechatronics, mechanics & all other robotics research 
centers.  

Product specification:Qeshmvoltage Company 
 

Simple coding  
The ability of cooperation with other QVR-DX15 robots automatically & real time in 
different ways (more than 1 robots)  
Doing the same thing the same time  
Manipulating one robot & the other one or ones would follow the path real time & 
simultaneously  
Using MATLAB & LABVIEW  
The ability of observing the robot or robots & the computer simulation 
simultaneously  
The ability to change the way the joints move just with a simple setting change in 
computer (full explanation in manual)  
J0 rotation space is almost 070 degrees  
Work space is between 00 to 00 CM  
Using ARM processor  
Having torque feedback in motors  
Using COSMOS software to analyze the robot & its components dynamically & 
statically  
Small dimensions can make the robot work a lot easier wherever the customer wants  
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دســتگاه الکتروکاردیوگــراف یــا )ECG( یــک دســتگاه پزشــکی بــرای ثبــت و نگهــداری ســیگنال های قلبــی و 
کــه بــه قســمت های مختلــف بــدن بیمــار متصــل می شــود،  کــه از طریــق الکترودهایــی  عــدد HR می باشــد 
بیمــار  حیاتــی  عائــم  پارامترهــای  مهم تریــن  از  یکــی  فــوق  پارامتــر  می گیــرد.  انجــام  اندازه گیــری  ایــن 

می باشــد.

 شرکت پویندگان راه سعادتمشخصات محصول:

 کانال 4 و 3 ،2 برای تنظیم قابلیت و کاناله شش لمسی TFT اینچ 5 رنگی نمایش صفحه دارای
 نمایش صفحه در لیدک 62 همزمان نمایش کلید 61 کیبورد
 661 کاغذ با همزمان کانال 1 تا رکوردگیری امکان

 میلیمتری
 الکتروشوک برابر در شده محافظت و ایزوله کامال

 موج شکل نمایش و Rhythm کارکردی حالت انتخاب قابلیت رکوردگیری حالت سه
 نمایش صفحه در مجزا طور به لید یک

 (HUM) شهر برق ،(EMG) ایماهیچه نویز حذف: فیلتر نوع IECG   4ثبت 611 دوباره پرینت و اطالعات ذخیره
 پایین گذر و تغییرات ناگهانی سیگنال 

 
 انجام و ساعت 8 تا کارکرد و لیتیومی شارژ قابل باتری دارای
 رکورد 651 از بیش

 افزارینرم ارتقا قابلیت IEC 11116-2-25 استاندارد با مطابق
 

شرکت پویندگان راه سعادت

الکتروکاردیوگراف 

www.saadatco.com
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Electrocardiograph

Pooyandegan Rah Saadat  Company

ECG machine is a medical device to record and save the electrocardiogram and 
heart rate. This measurement is done by the electrodes connected to  different 
parts of  patient body. It is one of the most significant parameters in vital sign 
monitoring

Product specification:Saadat company 

5" TFT Touch display 6 channels 

Capability of setting 3,2 and 4 channels 

Keyboard, 66 key Capability of monitoring 63 leads ECG 

simultaneously  
Recording 6 channels Simultaneously by 
Recorder paper 661 mm. 

Totally isolated and protected against 
Electroshock  

. (Manual/ Auto / Rhythm 

2 modes recording(Manual, Auto, Rhythm) 

Capability of choosing the operation mode 

rhythm and displaying the lead wave on display 

separately 

.(Save&Copy)  

Saving data and reprinting of 611 ECG 

record. 

4 types filter 

Electromyography 

HUM 

(.Low pass:35, 25, 55 Hz(. . )Drift) 

 

8 hours operation of Lithium rechargeable 

battery  and records up to 651 

Based on standard IEC 61616-3-35 Capability of upgrading software 
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ــتفاده  ــا اس ــی SMD وDIP ب ــای الکترونیک ــواع برده ــده ان کنن ــد  ــراح و تولی ــبان، ط ــردازش س ــک پ ــرکت الکترونی ش
ــرای تســت های  الت تمــام اتوماتیــک ژاپنــی و اروپایــی، دارای آزمایشــگاه مجهــز صنایــع الکترونیکــی ب از ماشــین آ
مختلــف دمایــی، رطوبــت، ویبــره، تســت های عایقــی، دی الکتریــک و تســت فانکشــنال و دوام انــواع بردهــای 
 Prins تحــت لیســانس شــرکت ،ISO / TS16949 و ISO 9001 : 2008 گواهینامه هــای الکترونیکــی و دارنــده 
هلنــد و تامین کننــده قطعــات الکترونیکــی خــاص خــودرو بــرای شــرکت هــای ایــران خــودرو، ســایپا و رنــو پــارس  مــی 
گــذاری مشــترک شــرکت G.cartier فرانســه  باشــد. انــواع رلــه هــای الکترومغناطیســی خــودرو بــا مشــارکت و ســرمایه 
در ایــران تولیــد می گــردد. محصــوالت مهــم ایــن شــرکت عبارتنــد از: سنســور میــل ســوپاپ XU7 ، سنســور میــل ســوپاپ 
OHV ، سنســور دور موتــور، سنســور ســرعت، T-MAPسنســور، تایمــر چــراغ ســقف، ECU، رلــه فــن، رلــه دوبــل 

، فیــوز ABS ، اتــو فاشــر، شیشــه باالبــر و...

MAP سنسور:
MAP سنســور )سنســور فشــار هــوای منیفولــد( اطاعــات هــوای ورودی رابــه ECU مــی دهــد و ECUمیــزان هــوای 
کــه مغــزی وســط آن بــا فشــار هــوا  ورودی را تعییــن مــی نمایــد، ایــن سنســور در واقــع یــک پتانســیومتر ســاده اســت 
کوهســتان( ایــن سنســور نقــش  کنــد. در شــرایط مختلــف فشــار هــوا )ســطح دریــا یــا  بــه عقــب وجلــو لغزیــده وکارمــی 

بســیار حســاس و مهمــی را ایفــا مــی نمایــد.

 
سنسور میل سوپاپ:

سنســور میــل ســوپاپ )Cam Shaft Sensor ( موقعیــت ســیلندر یــک را در نقطــه مــرگ بــاال نســبت بــه موقعیــت 
کنتــرل می نمایــد تــا در مــد ترتیبــی عمــل  کوئــل و انژکتورهــا را  کــرده،  اعــام شــده ازطــرف سنســور دور موتــور تفکیــک 
کنتــرل می کنــد. وظیفــه شناســایی ســیلندرها  کوبــش  کننــد. مقــدار آوانــس جرقــه را بــرای جلوگیــری از پدیــده ضربــه یــا 

بــرای جرقــه و پاشــش در مرحله هــای مختلــف را بــر عهــده داشــته، احتــراق ناقــص را مشــخص می نمایــد. 

 

شرکت الکترونیک پردازش سبان

قطعات الکترونیکی خودرو

www.eps.co.ir
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Electronic Component Supplier

Electronic Pardazesh Sabalan Company

Electronic Pardazesh Sabalan (Eps) Company in Iran designs, manufactures & exports 
electronic boards and sensors. It produce automotive electronic partsa such as T-map 
sensors, cam shaft sensors, crankshaft sensor, Car multiplex system and all different 
kind of automotive Relays. EPS is one of the OEM company to produce electronic parts 
for IKCO, SAPCO, SAIPA, Megamotor and Renault pars. EPS is J.V with G.Cartier (France) 
to produce different kind of Peugeot and Renault in Iran.

Map - Sensor:
The Manifold Absolute Pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an 
internal combustion engine`s electronic control system. Engines that use a MAP sensor 
are typically fuel injected.

The Camshaft sensor determines which cylinder is firing to establish injector 
synchronization and coil firing sequence in DIS systems. 

Camshaft sensor:
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 داده گستران دناشرکت 
 درمان مؤثر -
 اثبات اثر درماني مؤثر اين روش در هزاران بيمار -

 

درجه هموروئيد با عالئمي چون خونريزي، هموروئيد  4مؤثر در درمان هر  -
 بيروني، داخلي، داخلي و بيروني، مزمن

 
روز پس  04الي  01از بين رفتن كليه عالئم هموروئيد در طول  -

 از درمان
 دون برجاي گذاشتن هيچگونه عالئم خراش يا زخم بر روي پوستب  -

 
 راحتي و آسايش بيمار -
 بدون درد -
 امكان شروع فعاليت هاي روزمره بالفاصله پس از درمان -

از بين رفتن ترس ناشي از عمل به علت عدم نياز به بيهوشي، بستري و   -
 مشكالت پس از عمل

 
 كاربرد آسان -
 خاصي براي بيمار بدون نياز به آمادگي -

 كوچك و قابل حمل -
 

 

گستران دنا شرکت داده 

 دستگاه الکتروتراپی بدون درد هموروئید

گــوارش در ایــران می باشــد بــه طوریکــه حــدود  هموروئیــد یکــی از شــایع تریــن بیماری هــای دســتگاه 
70درصــد افــراد بالــغ در طــول زندگــی دچــار ایــن بیمــاری می شــوند. در روش هــای قدیمــی ) جراحــی ( 
گرفتاری هــای بعــد از عمــل از قبیــل درد و خونریــزی و بازگشــت بیمــاری روبــرو می شــدند .  غالــب بیمــاران بــا 
بــا اســتفاده از الکتروتراپــی، مشــکات فــوق از بیــن مــی رود و دیگــر بیمــاران نگــران درد و خونریــزی و 
ــه دنبــال روش درمــان جدیــدی  کثــر بیمــاران ب بازگشــت بیمــاری بعــد از ایــن عمــل نمی باشــند. امــروزه ا
کــه درمــان ســاده تری بــرای ایــن بیمــاری تجویــز شــود و بیمــاران درد و ناراحتــی و همچنیــن هزینــه  هســتند 
کمتــری را متحمــل شــوند. ایــن تکنولــوژی همــه ایــن مــوارد را محقــق نمــوده اســت. ایــن دســتگاه  ماحصــل 
کار تحقیقاتــی قــادر بــه درمــان بیمــاری هموروئیــد بصــورت  کــه پــس از ســال ها  تکنولــوژی نوینــی اســت 

ســرپایی و بــدون درد و جراحــی می باشــد.
ــه  ــه در واقــع ب ک ــا یــک الگوریتــم خــاص ، ســرم خــون  ــان الکتریســته ب ــه وســیله جری دســتگاه هموراپــی ب
 Na OHگاز هیــدروژن و قلیــای طــور عمــده ای از آب و نمــک تشــکیل شــده اســت را بــه عناصــری ماننــد 
گردیــده  کــه ایــن مــواد آزاد شــده باعــث تخریــب عــروق خون رســان بــه بافــت هموروئیــدی  تجزیــه می کنــد 
و خون رســانی بافــت هموروئیــد دچــار اختــال و انســداد می گــردد و نهایتــًا باعــث آتروفــی و یــا از بیــن رفتــن 

هموروئیــد می گــردد .

مشخصات محصول:

www.dgdena.com
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Dadeh Gostaran Dena Company (D.G.Dena) 
 

 
Patient comfort 

 
- Well tolerated procedure. 

 
- Less invasive procedure 

eliminates fear of surgical 
intervention. 
 
 

- Less invasive procedure 
eliminates fear of surgical 
intervention 
 

  
 

 
Effective treatment : 

 
- The effectiveness of this 

method has been proved in 
thousands of cases. 

 
- Effective in curing different 

grades of hemorrhoid, mixed 
hemorrhoids and 
hemorrhoids associated 
chronic anal fissures. 

 
 

 
Approved By: 

- ISO 58431 
- ISO 1005 
- Application approval of Iran’s 

valid medical  research centers  
and clinics 

 

 
Easy to use: 

 
- No need for special patient 

preparation. 
- No need for expensive 

disposable accessories  
- Small and portable 

 

www.dgdena.com

The Painless Hemorrhoid Treatment System 

Dadeh Gostaran Dena Company

Hemorrhoid is one of the most usual digestive system diseases in the world. According 
to reliable reports, more than 70 % of the adults suffer from this disease during their 
life.
As biomedical engineering is growing very fast and novel methods are being invented, 
patients do not have to worry about pain and returning of the disease.
One of the most efficient methods is electrode therapy using direct current electricity.
Nowadays most of the patients look for more simple methods to cure hemorrhoid, 
so that the treatment causes less inconvenience and cost, and the patient tolerates 
less pain.
Hepmorapy has performed all these and can cure Hemorrhoid using electrotherapy 
method without any pain.
This device uses Direct Current Electrotherapy technology. Hemorapy device uses 
very small electricity current to cause a chemical reaction in the Hemorrhoid tissue so 
that the turgid tissue assimilates in a short time, 10 to 14 days.
The mentioned chemical reaction caused by Hemorapy Device, that has therapeutic 
results is based on the electrolysis of H2O and NaCl in the Hemorrhoid tissue. When 
the low electricity current enters the Hemorrhoid tissue , NaOH is produced as a 
result of electrolyzing H2O and NaCl.

Product specification:
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کــه توســط شــرکت مــه فنــاور ســاخته مــی شــوند، لیزرهــای دیــودی مــی باشــند  مــاژول هــای لیــزر دیــودی 
کــه بــه همــراه منبــع تغذیــه بــا امکاناتــی نظیــر تنظیــم تــوان نــور خروجــی و تابــش پیوســته یــا پالســی ارائــه 

شــده انــد.
ج 405، 532، 655، 780، 808، 880 و 980 نانومتــر موجــود   مــاژول هــای لیــزر دیــودی در 7 طــول مــو
کثــر تــوان خروجــی آنهــا معمــوال از 5 تــا 150 میلــی وات اســت. خروجــی ایــن لیزرهــا مــی توانــد طبق  مــی باشــند وحدا

انتخــاب بــه صــورت پالســی و یــا پیوســته انتخــاب شــود.  

مشخصات محصول:
 شرکت مه فناور ظریف دیدگانی

 تنظیمتوان خروجی قابل 

 پرتو خروجی موازی

 شامل منبع تغذیه

 طول موج متنوع 7

 میلی وات 150تا  5توان خروجی 

 

شرکت مه فناور ظریف دیدگانی

ماژول های لیزر دیودی

www.mahfanavar.ir
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Diode Laser Modules

Mahfanavar Zarif Didegani Company

Diode laser modules which made by  the Mahfanavar company, are diode lasers 
with a power supply.
Anel some features such as the continuous or pulsed radiation and  the 
adjustable output power. They are available in seven wavelength rang versions: 
880 ,808 ,780 ,655 ,532 ,405 and 980 nm. The maximum output power is from 5 to 
150 mW. The output of the laser (pulse or continuous) can be selected by user. 

Product specification:

 

Adjustable Output Power 

Collimated Output Beam 

Power Supply Included 

7 Wavelength range version 

Output Power from 5 to 051 mW is Available 

 



58

ــرای تســت جامــع  ســامانه تســت جامــع سیســتم الکترونیکــی و الکتریکــی خــودرو )کاوش(، راهــکاری ب
ــه  ــرل الکترونیکــی)ECU( خــودرو و اجــزای متصــل ب کنت سیســتم الکترونیکــی خــودرو شــامل واحدهــای 
آنهــا ماننــد حســگرها)SENSORS( و عملگرهــا)ACTUATORS(، و تســت رفتــار الکتریکــی مصــرف 
کننده هــای الکتریکــی خــودرو اســت. ایــن ســامانه توانایــی انجــام عملیــات تکمیلــی در فرآینــد تســت و 

ــز داراســت.  ــود را نی ــر خــودرو ماننــد تعریــف ســوئیچ، پیکربنــدی و دانل تعمی
کیفیــت محصــوالت در خطوط تولید خودرو، تســت  کنتــرل  کاوش راهــکاری مناســب بــرای تســت نهایــی و 
کیفیــت قطعــات الکتریکــی خــودرو در خطــوط تولیــد قطعــات الکتریکــی خــودرو، شــبکه های  کنتــرل  و 

خدمــات پس از فــروش خــودرو و تعمیرگاه هــای خــودرو اســت.
کننده هــای الکتریکــی،  ــری و چــاپ نتایــج تســت ها، تســت الکتریکــی مصــرف  گزارش گی ــی،  ثبــت، بازیاب
کاوش  کــردن مجموعــه ای از ســامانه های  کاربــراِن ایــن ســامانه، امــکان شــبکه  ثبــت و مدیریــت عملکــرد 
کاوش را بــه  کار در قالــب یــک ســامانه واحــد بــه همــراه امــکان مدیریــت ایــن ســامانه از طریــق شــبکه،  و 
کاالهــای الکتریکــی  کیفیــت در خطــوط تولیــد و مدیریــت زنجیــره تامیــن  راهــکاری مناســب بــرای مدیریــت 

کــرده اســت. تبدیــل 
 مهاد صنعت شرقمشخصات محصول:

 ECU ریزی برنامه و پیکربندی یابی، عیب

 سیم بی ارتباط از پشتیبانی

 بارکد خواندن امکان

 مقاوم طراحی

 گرافیکی کاربری رابط

 ...و ها شیشه کن ها، پاک برف نظیر موتوری های المان و...  و ها چراغ مانند مقاومتی های المان از اعم خودرو برقی قطعات خطایابی و تست

 و ... . Airbag ، ECU Engine نظیر خودرو الکترونیکی قطعات خطایابی و تست

  خودرو الکترونیکی قطعات خطاهای خواندن

   خودرو چشمی قطعات تست

  خودرو هر اطالعات سازماندهی و آوری جمع

  تولید  خط در موجود تجهیزات در باتری به نیاز عدم

   شده آوری جمع اطالعات اساس بر مختلف های گزارش تهیه امکان

   اپراتور توسط تست برنامه ایجاد امکان

   اپراتور توسط شبکه مانیتورینگ امکان

   دور راه از روزرسانی به امکان
 شرکت خودرو ساز توسط سرور شبکه مانیتورینگ امکان 

 

مهاد صنعت شرق

سامانه تست جامع سیستم الکترونیکی و الکتریکی خودرو )کاوش( 

www.mehad.ir
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Advanced OEM Electrical and Electronical Test 
and Diagnostic System

Mehad Sanat Shargh

Quality and reliability are the most important things in today’s competition world, to improve 
quality and reliability manufactures have to use professional and advanced equipment for 
every especial manufacturing process.
According to this, Mehad Sanat has designed and manufactured its advanced OEM electrical 
and electronically test and diagnostic system, MCC9101, to improve quality and reliability 
of vehicles. MCC9101 is a powerful and professional total solution for test electrical and 
electronically vehicle’s systems and diagnose them. MCC9101 can control all actuators of 
vehicle and test them by measuring their current and voltage signals.  
Test procedure can define according to vehicle and manufacturing procedures. MCC9101 can 
configure ECUs of vehicle and learn some parts to ECUs, and it supports a wide range of ECUs 
and ECMs. MCC9101 save result of test procedure in database and can create several useful 
reports for managers to manage parts supplying procedures and manufacturing procedures, 
also MCC9101 can print results of test procedures.
 MCC9101 is combined from several units, portable controller and display unit, measurement 
clamp, server station, VC editor and network equipment such as access points, switch, power 
supply and etc. Portable MCC9101 is powerful and reliable and it has ergonomic design to use 
by technicians in on-line product line. Portable MCC9101 can connect to ECU via diagnostic 
connector (OBDII) and connect to clamp MCC9101 via Wi-Fi, it also can barcode. Portable 
MCC9101 connect to server station via Wi-Fi, and send result of test to it. The clamp MCC9101 
is a very accurate device to measuring current and voltage of actuators, it communicate to 
portable MCC9101 via Wi-Fi.
The server station can support 16 portable MCC9101 and 16 clamp MCC9101 so, it create a big 
ability for manager to manages all product line in one system.

Product specification:Mahad Sanat Shargh 

Electrical and actuators 

ECU configuration 

Supporting a wide range of ECUs and ECMs 

Communicating units via Wi-Fi 

Save results in database 

Supporting the KWP0222, ISO1919, CAN and VPW 

Supporting the 90v and 01v systems 
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ج پــرداز تصویــر دســتگاه تســتر الکتروشــوک مــدل Defter 110  را جهــت آزمایــش نمــودن  شــرکت مــو
الکتروشــوك طراحــی و بــه بــازار عرضــه نمــوده اســت.

ج خروجــی الکتروشــوك خــود مطلــع  کــز اورژانــس از میــزان انــرژی و شــکل مــو اغلــب بیمارســتان ها و مرا
نیســتند. از مهمتریــن پارامترهــای یــك دســتگاه الکتروشــوك، می تــوان میــزان انــرژی خروجــی و شــکل 
کلیــه الکتروشــوک ها  کارکــرد  کــه بــا ایــن محصــول از صحــت  کــر نمــود  ج خروجــی در حیــن تخلیــه را ذ مــو

می تــوان اطمینــان حاصــل نمــود.

مشخصات محصول:

 موج پرداز تصویر
 قابلیت پردازش تصویردارای   دارای قابلیت اندازه گیری هاله عدم رشد 
 قابلیت کنترل کیفی آنتی بیوتیک های مرجعدارای   قابلیت مستند سازیدارای  
 دارای قابلیت کمک به تشخیص نوع پاتوژن  پلیت آنتی بیوگرام 2تا  1برای قابلیت استفاده  
 

ج پرداز تصویر مو

تسترالکتروشوک قلبی  

www.mptc.ir
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Defibrillator Tester

Moj Pardaz Tasvir Company

MPT company design the defibrillator tester model DEFTER110 in order to test 
the defibrillator device.
Most of the hospitals and emergency centers require this device, there are 
several types of tester; but all of them are too expensive to achieve.
DEFTER110 has many advantages. It has ability to display the amount of the 
energy and the output wave form at the defibrillator such as Monophasic, 
Biphasic and AED’s on a graphical LCD. It computes important parameters 
including Rise time, Peak-Voltage, Peak- current,Phase- Htime and Phase L-TIME.
An internal ECG simulator is installed in this device in order to measure the 
synchronization time of defibrillators.

Product specification:

Moj pardaz tasvir company 

Display: Graphic LCD 5.3" (821 * 46 Dots) 
Lcd Backlight: Optional Blue & Green               
Load Resistance: 35 ohm +/- %5.8 Non-Inductive 

Auto-Scale (5-999) Joules                                            :Rang      
Maximum Energy: 999 Joules 
Resolution: 5.8 Joules 
Max Voltage: 3255 Volts 
Max Current: 855 Amperes 
POWER SUPPLY: 225V AC/35Hz 
PC Interface: RS252 Compatible (Optional) 
Dimensions: (52*26*85 cm) 
Weight: 6 Kg 
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سیســتم های  نیــز  و  حســاس  بارهــای  حفاظــت  بــرای  کــه  اســت  الکترونیکــی  وســیله  اس  .پــی.  یــو 
می گیــرد. قــرار  اســتفاده  مــورد  و...  مخابراتــی  الکترونیکــی، 

ــا تکنولــوژی On-line Double Conversion طراحــی شــده و می توانــد بــدون توجــه بــه  دســتگاه فــوق ب
کامــل را بــا ولتــاژ و فرکانــس  نوســانات، اختــاالت بــرق شــهر و حتــی قطــع آن، همــواره بــرق سینوســی 

مناســب تامیــن نمایــد.
ــزات بانکــی و مخابراتــی، خدمــات پزشــکی ) یونیــت دندانپزشــکی و ســایر  ــرد ایــن دســتگاه در تجهی کارب
ــری و حفاظتــی و ...  کامپیوت ــتم هــای  ــزی، سیس ــرورهای مرک ــیب پذیر و س ــزات(، دســتگاه های آس تجهی

می باشــد.

مشخصات محصول:
 شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

 UPSنرم افزار مدیریت 
 

 On-Line Double Conversionتکنولوژي 

 UPSشارژ باتري در هنگام خاموش بودن 
 

 سوريپررکنترل کامل دیجیتالی میکرو
 

 EMI/RFIداراي فیلتر حذف نویز 
 

 دامنه گسترده ولتاژ ورودي
 

 RS232مجهز به پورت 
 

 LCDنمایشگر 
 

 نظیر :  UPSهاي مدیریت  Deviceامکان اضافه نمودن 
SNMP) اختیاري ( 

قابلیت راه اندازي یو پی اس بدون وجود برق شهر 
(Cold Start) 

 Parallelingدستگاه ) 3قابلیت پارالل شدن تا  داراي سوئیچ  استاتیک باي پس اتوماتیک
and Redundancy) 

 (ABMمدیریت هوشمند باتري ) ختیاري (استفاده از ترانس ایزوله در خروجی ) ا
 UPSتست خودکار هنگام روشن شدن 

 
حفاظت کامل )رعد و برق ، نوسانات لحظه اي ، 

 اتصال کوتاه ، اضافه بار و ...(
 کنترل اتوماتیک سرعت فن همراه با تغییرات بار 

 
 

شرکت مهندسی پرسو الکترونیک رادمهر

اس      دستگاه یو. پی .

www.porsooeng.com
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Power Supply MPC

Porsoo Electronic Radmehr Engineering 

UPS is an Electrical Device to protect the electronic and telecommunication and 
telecom systems.
This device is designed by on. line Dooble conversion technology and can be provide 
the emergancy power with pure sine wave, suitable voltage and frequency when the 
input power source or main power fails.
This device can be used in banking, telecommunication and medical systems, servers 
and IT equipment.

Product specification:
Porsoo Electronic Radmehr Engineering  

 
High frequency and double conversion online Technology  
Fully digitized microprocessor control 
Wide input voltage range 
LCD display 
Cold start 
N+X parallel redundancy  
Advance battery management  
Automatic battery charge in UPS off mode 
Lightening and surge protection  
Fan speed adjusted by load automatically  
Optional extension battery pack  
EMI/RFI noise filter 
Smart RS232 communication with monitoring software 
Optional SNMP card slot  
Automatic bypass Static switch 
Output isolation transformer (optional) 
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شرکت آرمان صنعت رفسنجان 

کابل فیبر نوری تولید نسل جدید انواع 

www.rainarfiberoptic.com

 
 

صنایع نیرو و ارتباطات کت  شر
 آرمان صنعت رفسنجان

 
 تولید نسل جدید انواع کابل فیبر نوری در ایران

 شرکت آرمان صنعت رفسنجان 

 

 

 

 نام محصول  توضیحات کاربرد تصویر

 
کاربرد داخل ساختمان، 

ارتباطات داخلی و پیگتیل و 
 پچکورد

Tight Buffer, Simplex, 
Duplex, Distribution, 

Break-out Cable 
Indoor 
Cables 

کاربرد برای شبکه های داخل    
 و خارج شهری

New Generation All-Dry 
Multi/Unit Tube Cable 

Outdoor 
Cables  

و  FTTxکاربرد در پروژه های  
 ، Drop به عنوان کابل های

Riser  وplenum 

Indoor FTTH, In/Out FTTH, 
New Generation All-Dry 
FTTH Multi/Unit Tube 

Cable 
FTTH Cables 

قابل استفاده در  
 Passiveمیکروداکتهای 

نوری برای اجرای سیستم 
 Air Blowingهای 

New Generation All-Dry 
Multi/Unit Tube Cable 
Special Product : Anti 

Rodent Cable 

Micro Cables 
(Air Blown) 

ABF/ABC 

 
کاربرد در خطوط 

هوایی، مجاور خطوط 
 فشار ضعیف و قوی برق

New Generation All-Dry 
ADSS Multi/Unit Tube 

Cable 

Special 
Cables 

کاربرد در موقعیت های  
خاص، مانورهای نظامی و 

 حوادث غیر مترقبه
Tactical Cable 

 
کاربرد برای انتقال همزمان 

سیگنال های نوری و 
 الکترونیکی

Composite Cable 

انتقال نفت کاربرد در خطوط  
 Oil & Gases Cable و گاز

کاربرد در کشتی و ساحل  
 دریا

Offshore & Shipboard 
Cable 

کاربرد در مراکز و نیروگاه  
 Nuclear Cable های هسته ای

 
قابل استفاده در پروژه های 

FTTH در شبکه های 
 هوایی و خاکی

R Drop Cable 6-8-21  
 نسل جدید
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New Generation of Optical Fiber Cable Production 

Arman Sanat Rafsanjan Company

 

 

Picture Applications Description   Item 

 
Home applications, 

Optical fiber 
connections, Pigtails 

& Patch cords 

Tight Buffer, Simplex, 
Duplex, Distribution, 

Break-out Cable 
Indoor 
Cables 

   Back bone and city 
networks 

 
New Generation All-Dry 
Multi/Unit Tube Cable 

Outdoor 
Cables  

 FTTH Projects, Use as 
plenum and riser 

cables 

Indoor FTTH, In/Out FTTH, 
New Generation All-Dry 
FTTH Multi/Unit Tube 

Cable 
FTTH Cables 

 Suitable in Passive 
Optical Micro ducts 

Installation of Air 
Blowing systems 

New Generation All-Dry 
Multi/Unit Tube Cable 
Special Product : Anti 

Rodent Cable 

Micro Cables 
(Air Blown) 

ABF/ABC 
 

Aerial networks 
New Generation All-Dry 
ADSS Multi/Unit Tube 

Cable 

Special 
Cables 

 Military and Tactical 
security applications Tactical Cable 

 Suitable for 
transmission both 
data and power 

together 

Composite Cable 

 Suitable in  oil and 
gas pipelines Oil & Gases Cable 

 Offshore & Shipboard 
applications 

Offshore & Shipboard 
Cable 

 Nuclear centers & 
power plants Nuclear Cable 

 FTTH Projects, Access 
networks 

R Drop Cable 6-8-21-12-66-
28-21  

New Generation 
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کــه بــرای  رلــه جریــان زیــاد ســاخت شــرکت همیان فــن بــا مــدل DOA2.1 یــک رلــه ی نیومریــکال اســت 
کنتــرل و حفاظــت جریــان عبــوری از خــط و ترانــس پســت هــای توزیــع و فــوق توزیــع و بــه عنــوان حفاظــت 
پشــتیبان در بخــش انتقــال )HV و EHV( طراحــی شــده اســت. حفاظت هــای انجــام شــده توســط ایــن 

رلــه، حفاظــت جریــان زیــاد ســه فــاز و خطــای زمیــن می باشــد. 
عــاوه بــر توابــع حفاظتــی، ایــن رلــه دارای قابلیــت ثبــت خطاهــا و وقایــع اســت. بنابرایــن مــی تــوان آن را 
کنتــرل، حفاظــت، مانیتورینــگ خطاهــا، وقایــع و اختــاالت بوجــود آمــده در  یــک سیســتم یکپارچــه بــرای 

سیســتم قــدرت دانســت. 
کلیــد  بــا هفــت دکمــه ) بــرای  ایــن دســتگاه در پنــل جلویــی خــود بــا یــک LCD نمایــش و یــک صفحــه 

کــه وضعیــت رلــه را نشــان مــی دهــد تجهیــز شــده اســت.    LED 11 دسترســی بــه تنظیمــات( و
طریــق  از  رلــه  اطاعــات  خوانــدن  و  تنظیمــات  بــه  دسترســی  امــکان   RS485 و    RS232 پــورت هــای 

کــرده اســت.  بــرای رلــه فراهــم  از راه دور و نزدیــک را  کامپیوتــر 
نصــب و راه انــدازی آســان رلــه DOA2.1 نیــاز بــه تعمیــرات را کاهــش داده اســت. قابلیــت ارتقــاء رلــه این امکان 
را فراهم کرده که بنا بر نیاز سیســتم قدرت کشــور  و برای حل مشــکات احتمالی به وجود آمده، راه حل مناســب 

ارائه شــود.

 فنهمیانشرکت مشخصات محصول:

 (50/51) حفاظت اضافه جریان سه فاز
 (50N/51N) حفاظت خطای زمین 

 قابلیت ثبت خطا
 قابلیت ثبت وقایع

 RS485و  RS232دارای پورت 
 MODBUSقابلیت ارتباط با پروتکل 

 دارای دو گروه تنظیمی
 LCDقابلیت اندازه گیری جریان و ولتاژ و نمایش از طریق 

 قابلیت تنظیم از طریق صفحه کلید رو پانل و کامپیوتر 
 

 

شرکت همیان فن

رله جریان زیاد نیومریکال 

www.hamianfan.ir
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Numerical Over Current Relay

Hamian Fan Company

The  DOA  2.1  relay  provide  comprehensive  overcurrent  phase  and  earth  fault 
protection for utilities of networks, industrial plants and networks as well as other 
applications where overcurrent protection are required. The earth fault protection is 
sensitive enough to be applied in electrical networks where the earth fault current is 
low. In  addition  of  its  protective  functions,  each  relay  offers  control  and  recording 
features.  They  can  be  fully  integrated  for  a  control  system,  so  protection,  control, 
data  acquisition  and  recording  of  faults,  events  and  disturbances  can  be  made 
available. The relay is equipped on the front panel with a liquid crystal display (LCD) 
with 2 x  16  back-lit  alphanumerical  characters,  a  tactile  7  button  keypad  (to  access  
all settings,  clear  alarms  and  read  measurements)  and  11  LEDs  that  indicate  the 
status of the relay. In addition, the use of the RS485 communication port makes it 
possible to read, reinitialize and change the settings of the relay, if required, from a 
local or remote PC computer loaded with software. Its  flexibility  of  use,  reduced  
maintenance  requirements  and  ease  of  integration. Allow  the  Relay  to  provide  an  
adaptable  solution  for  the  problems  of  the protection electric networks. 

Product specification:
Hamian Fan Company 

 
DOA2.1 ANSI code  Functions  

yes 50/51 Three-phase overcurrent    

yes 50N/51N Earth fault overcurrent 

yes  Instantaneous/start contact 

Yes 86 Latching output contacts 

2  Setting groups 

Yes  Blocking logic    

yes  Measurements (True RMS)) 

yes  RS 232 front communication   

5, 75  Fault Record , Event Record 

yes  RS 485 rear communication 
(Modbus) 

 



68

درب اتوماتیــک شیشــه ای DND بــا مزایایــی همچــون امــکان جلوگیــری از اتــاف انرژی،جلوگیــری از ورود 
حشــرات، روش هــای جلوگیــری از تمــاس دســت بابــت رعایــت مــوراد بهداشــتی و محیطی،کنتــرل تــردد 
گیــری از تکنولــوژی  گویــی در لحظــه ورود،توســط تکنســین های مجــرب ایرانی،بــا بهــره  افراد،خــوش آمــد 
پیشــرفته و اســتفاده از روش هــای نــو در الکترونیــک و رعایــت آخریــن اســتاندارهای ایمــن بیــن المللــی و بــا 
کامــل و قابــل  گســترده در صنعــت درب اتوماتیــک، پدیــده ای مــدرن،  فراهــم آوردن قابلیت هــای متنــوع و 

کــن خصوصــی و عمومــی می باشــد. کلیــه اما اســتفاده در 
گارانتــی بــدون قیــد و شــرط  محیطــی امــن و بــدون دغدغــه برای مشــتریان  دســتگاه DND  بــا ارائــه 5 ســال 

خــود مهیــا نموده اســت.

مشخصات محصول: 

شرکت درین در

درب اتوماتیک

 شرکت درین در
 قابلیت کنترل و تعریف عملکرد درب با تلفن همراه خریدار از طریق بلوتوث

 قابلیت اتصال به پرده هوا

 BMSقابلیت اتصال به 
 

www.doorindoor-co.com
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Automatic Door Technical

Doorin Door Company

 Glass automatic door DND, has many specifieation such as: energy saving. 
Insects ban, no hand touch (health care) commuter traffic control, welcome 
announcement is designed and manufactured by local engineers. 
Using International  security standards and wide capability in automatic door 
industry are another advantages of DND.
The DND is guaranteed by door in door company for five years.

Product specification:
Doorindoor company 

Using customer cellphone Bluetooth for control of automatic door. 

Ability of connecting to air jet. 

BMS connection support. 

 

www.doorindoor-co.com
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و بــه  گیــرد گیــری  دقیــق دمــای داخــل خــودرو مــورد اســتفاده قــرار مــی  تــور دمــا، جهــت انــدازه  سنســور رگوال
کــرده و اطاعــات مــورد نظــر را بــه ECU و  طــور پیوســته دمــای هــوای محیــط داخــل خــودرو را اندازه گیــری 
یــا BSI ارســال می کنــد. در سیســتم هــای اتوماتیــک، BSI بــا توجــه بــه درجــه حــرارت انتخابــی سرنشــین و 
اطاعــات دریافتــی از ایــن سنســور، دمــای داخــل را تنظیــم می کنــد. ایــن سنســور بــه عنــوان رطوبــت ســنج 
گــر رطوبــت داخــل خــودرو از حــدی بیشــتر شــود، BSI بــه طــور اتوماتیــک رطوبــت روی  کار مــی رود، ا نیــز بــه 
کافــی وجــود  شیشــه ها را از بیــن می بــرد. بــرای تهویــه مناســب بایــد از دو طــرف خــودرو اطاعــات دمایــی 

داشــته باشــد؛ لــذا از دو سنســور اضافــه در هــر دو طــرف داشــبورد اســتفاده می شــود.
کــه از طریــق جریــان هــوای طبیعــی یــا بصــورت  گیــری از طریــق یــك فرســتنده انجــام می شــود  انــدازه 

می شــود. فعــال  الکتریکــی 
ــان هــوا از طریــق دریچه هــای ورودی هــوا در  در ایــن سیســتم )RFTA(، تنظیــم فــن هــوا و تقســیم جری
کنتــرل یونیــت سیســتم تهویــه  کامــا اتوماتیــک انجــام می شــود و دمــای داخلــی خــودرو توســط  خــودرو، 

تنظیــم می شــود.
کاهش می یابد. این سنسور از نوع NTC است،یعنی با افزایش دما مقاومت الکتریکی آن 

کار مــی افتد.اطاعــات  همچنیــن در زمــان موتــور روشــن، فعــال اســت و پــس از خامــوش شــدن موتــور از 
کار مــی رود. ایــن سنســور بــرای محاســبه  مقــدار هــوای مــورد اســتفاده موتــور بــه 

نقــش ایــن سنســور از بعضــی جهــات مهــم اســت زیــرا در شــرایط مختلــف دمایــی،وزن هــوای موجــود در 
یــک حجــم بخصــوص ثابــت نیســت.مقدار هــوای موجــود در ایــن حجــم ثابــت در دمــای پایین،ســنگین 
کار نکنــد ECU دیگــر قــادر نخواهــد بــود  گر ایــن سنســور درســت  گــرم باشــد.ا کــه هــوا  تــر از زمانــی اســت 
کیلــو اهــم  کند.گســتره تغییــرات ایــن سنســور بیــن 200 تــا 600  میــزان هــوای ورودی را بــه درســتی تعییــن 

اســت.
مشخصات محصول:

 شرکت مهندسی دنافرازصنعت
 ندازه گیری پیوسته دمای محیطا C      to      58+°C°04-دمای استفاده : 

 تنظیم دمای داخل خودرو C°4+5تغییرات دمایی : 
 استفاده به عنوان رطوبت سنج NTC سنسور از نوع

 

شرکت مهندسی دنا فراز صنعت

کامل خودرو 206 سنسور دمای داخل اطاق 

www.denafarazsanat.com
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206 Incar Sensor 

Dena Faraz Sanat Engineering Company

The Temperature Regulator is an integrated component, the performance of 
the sensor, accurate measurements of the temperature inside the vehicle.
Continually measures the ambient air temperature inside the vehicle and send 
information to the ECU or BSI. In automatic systems, BSI passenger choice 
with respect to temperature and information from the sensors, regulates the 
temperature inside.
This sensor is also used as a moisture meter to be more than enough if the 
humidity inside the vehicle, BSI will automatically eliminate moisture on the 
glass. 
For proper ventilation should be sufficient temperature information from the 
vehicle sides, so two additional sensors on both sides of the dashboard is used.
Measurement is done via a transmitter that is activated by natural convection 
or just electric.
In this system (RFTA), adjust fan and split air flow of air through air inlet valves 
in the vehicle, fully automatic and the vehicles interior temperature is set by 
the control unit ventilation system.
The NTC (Negative temperature cofficcient) are resistorstor, which means that  
resistance decreasen with type sensors, the electrical resistance decreases with 
increasing temperature.
If the sensor have problem, the ECU won’t be able to determine the amount of 
input air. 
The average rang of sensor is 600-200 koHm.

Product specification: 
Dena Faraz Sanat Engineering Company 
 

Use temperature: -40 ° C to + 85 ° C continuous measurement of ambient temperature 
Changes in temperature: + 5 ° C used as a moisture meter 
interior temperature settings NTC sensor type  
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َدم ســنجی یــا اســپیرومتری )بــه انگلیســی: Spirometry( روشــی رایــج بــرای اندازه گیــری و ثبــت ظرفیــت 
در  ریــوی  ظرفیت هــای  و  حجم هــا  از  برخــی  اندازه گیــری  بــرای  دم ســنجی  از  اســت.  شــش ها  تنفســی 
بیمــاران ریــوی ماننــد آســم، بیماری هــای ریــوی انســدادی مزمــن )COPD( و بیماری هــای تحدیــدی 
ریــوی جهــت تشــخیص و ارزیابــی شــدت بیمــاری اســتفاده می شــود. اســپیرومتری همچنیــن بــه صــورت 
بیماری هــای  معــرض  در  کارگــران  و  مزمــن  بیمــاری  دچــار  افــراد  ریــه  عملکــرد  بررســی  جهــت  دوره ای 
کــه بــرای ایــن ســنجش ایــن پارامتــر از دســتگاهی تحــت عنــوان  ریــوی )پنوموکونیــوز( انجــام می شــود 
کارآمــد و مهــم  اســپیرومتری اســتفاده می شــود ایــن دســتگاه در تشــخیص ســامت و بیمــاری افــراد بســیار 

می باشــد.

مشخصات محصول:
 فناور گستر هنگام

 دقت پارامتر

 L 0.005> حجم

 >L.s 0.05-1 فلو

 0.007s> زمان

 

گستر هنگام فناور 

دستگاه اسپیرومتر

www.hengamco.ir
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Spirometry

Fanavar Gostar Hengam

Spirometry is the most common of the lung function tests. These tests look 
at how well your lungs work. Spirometry shows how well you breathe in and 
out. Breathing in and out can be affected by lung diseases such as chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), asthma, pulmonary fibrosis and cystic 
fibrosis. See separate leaflets called Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 
Asthma, Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Cystic Fibrosis for more details.
Although spirometry is very useful for helping to diagnose some conditions and 
monitor their treatment, a normal spirometry test does not necessarily rule out 
some forms of lung disease as there can be periods when spirometry tests can 
be normal even where a lung condition exists, such as asthma.
Spirometry is the name of the test, whilst a spirometer is the device that is used 
to make the measurements.
There are various spirometer devices made by different companies but they 
all measure the same thing. They all have a mouthpiece that you use to blow 
into the device. A doctor or nurse may ask you to blow into a spirometer 
(spirometry) if you have chest or lung symptoms. Many GP surgeries now have 
spirometer`s small portable devices are available relatively cheaply. In hospitals, 
the spirometer machinery is more sophisticated and expensive, it can give more 
detailed results.

Product specification:Fanavar Gostar Hengam 

Parameter Accuracy 
volume <.0..0 L 
flow 1-L.s .0.0< 

Time <.0..0s 
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بــرای بــه حداقــل رســاندن خطــرات ناشــی از آتــش ســوزی و ایجــاد زمینه ی اقدامــات ایمنی باید سیســتمی 
کند. کــه وجــود حریــق یــا آتش ســوزی را در همــان لحظــه اول اعــام  کــرد  طراحــی 

کــه حریــق را تشــخیص مــی دهنــد. سنســورهای اعــام  یــا آشکارســازها وســایلی هســتند  دتکتورهــا 
گروه هــای سنســورهای دود،  کــدام مشــخصه آتــش حســاس باشــند( در  کــه بــه  حریــق )بســته بــه ایــن 
کربــن، سنســورهای شــعله و ... جــای دارنــد. یکــی از  کســید  سنســورهای حــرارت، سنســورهای منــو ا

انــواع ایــن دتکتورهــا دتکتــور دودی می باشــد. مــدل SD-101 از ایــن نــوع می باشــد.
دتکتــور دودی مــدل SD-101 بــا اســتفاده از ایــده شکســت نــور مــادون قرمــز حساســیت مناســبی نســبت 

بــه انــواع مختلــف دود حتــی بــا ذرات بســیار ریــز را دارا مــی باشــد.
این مدل دارای یک چمبر با طراحی خاص به منظور :

الف(تشخیص ذرات دود
گردو غبار ب(جلوگیری از ورود و اختال ذرات 

ج(محافظت در برابر ورود و اختال حشرات می باشد
ــطح  ــده در س ــناخته ش ــتاندارد ش ــک اس ــه ی ک ــد  ــی EN-54 می باش ــتاندارد طراح ــول دارای اس ــن محص ای

بیــن المللــی اســت .
کــه در آنهــا احتمــال ایجــاد آتــش ســوزی وجــود دارد هماننــد  ــرای مــکان هایــی  دتکتــور دودی SD-101 ب
گــوار بســیاری جلوگیــری مــی کنــد. محــل هــای مســکونی و یــا تجــاری ایــده ال اســت و از بــروز حــوادت نا

مشخصات فنی محصول:

 سنا پژوهش گسترشرکت مهندسی 
 EN -45 دارای استاندارد طراحی: SD-101 مدل:

 ولت 45پر / ممیلی آ03 جریان مصرف حالت آالرم: میکرو امپر 54 جریان مصرفی حالت نرمال:
 % بدون میعان54 میزان رطوبت محیط : درجه سلسیوس-03-43 دمای کارکرد :

 

گستر شرکت مهندسی سانا پژوهش 

دتکتور دودی اپتیکال

www.SE-NS.com
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Optical Smoke Detector

SENS Company

To minimize the risks of fire and safety measures we should create a system 
designed such that In the first minutes determines that the fire occurred and 
indicate it.

Detectors are devices that detect fire. Fire alarm sensors (depend on which 
features of fire sensitive) are in groups of smoke sensors, heat sensors, carbon 
monoxide sensors, flame sensors, etc. One of these types is SD-101(Smoke 
Detector) model. 

SD-101 Smoke Detector works using the infrared light scattering principle and 
has a good sensitivity to different types of smoke and is capable of even very 
small particles.

This model contains a smoke detection chamber which has a special design 
consist of:

A) Sense smoke particles.
B) Prevent the entry of dust and disorder.
C) Protection against insects.
This product has a design standard EN-54 which is an international standard.
SD-101 smoke detectors are ideal for places where there is for places where 
there is risk of fire Residential and commercial places.  

Product specification: 
SENS Company 
 

Compatible with EN54-7  Model: 
SD-101  

 Alarm current: 
30 mA 

Normal current consumption: 
20 µA 

 Humidity: 
%95 without condensation 

Temperature range: 
-10-50 C 

 



76

کــه یــک اتصــال قابــل جداشــدنی را میــان دو زیــر  کانکتــور الکتریکــی یــک وســیله الکترومکانیکــی اســت   
کارکــرد  مجموعــه یــک سیســتم الکتریکی/الکترونیکــی برقــرار می ســازد بــدون اینکــه تاثیــری منفــی بــر 

سیســتم بگــذارد.
کانکتورهای الکتریکی دارای دسته بندی های مختلفی هستند :

کانکتورهای استوانه ای 
کانکتورهای مستطیلی 
کانکتورهای فیبر نوری 
کسیال کوا کانکتورهای 

مشخصات محصول:
 شرکت دانش بنیان کارن افزار نوید پارسیان

 23 تعداد پین
 A 23 حداکثر آمپر هر پین

 55C   235C- شرایط دمایی عملکردی
 صنایع هوایی  کاربرد

 

کارن افزار نوید پارسیان  شرکت دانش بنیان 

کانکتور استوانه ای )نافی ( جدا شونده 32 پین

www.karenconnector.com



77 www.karenconnector.com

Electrical connector 32 Pins

Karen Afzar Navid Parsian

An electronic connector is an electromechanical system which provides a 
separable interface between two subsystems of an electronic system without 
an unacceptable effect on the performance of the system.
A connector is an electromechanical system that creates an electrical connection
by mechanical means. As will be discussed, Deflection of mechanical
springs creates a force between the two halves of the connector on mating, 
which creates areas of metallic contact at the mating interface. The separability 
of the mating interface is the reason for using a connector in the first place.
Type of connector :
•Cylindrical connector 
•Rectangular connector 
•Fiber optic connector 
•Coaxial connector 

Product specification:

Karen Afzar navid parsian 
 

23 Number of pins 
23 A Max current 
-55C   235C Operation temperature 
Aviation Industry   Usage 
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 شرکت پویش پرداز
 

 

قابلیت نمایش اطالعات پایه مانند ساعت، تاریخ، دمای هوای 
 محیط

 هانمایش موقعیت قطعات و اجزای ایمنی خودرو مانند باز بودن درب

 امکان هشدار به راننده مبنی بر تخطی از سرعت مجاز تعریف شده طیف نوری مختلف نمایشگر
پلکس با سیستم صوتی خودرو و نمایش ارتباط از طریق سیستم مالتی خودرومنطبق با کانکتورهای استاندارد 

 اطالعات

کل  کــه مانیتورینــگ  پنــل جلوآمپــر یکــی از مهمتریــن قطعــات الکترونیکــی خــودرو اســت، از ایــن جهــت 
کارکــرد خــودرو و وضعیــت موتــور، ســرعت، بنزیــن، دمــای آب، وضعیــت بــاد و .... بــرای راننــده بوســیله 
کلیــه ســازنده ها و مراجــع اســتانداردی ایــن مجموعــه بســیار مهــم  ایــن قطعــه انجــام می پذیــرد، بــرای 
کامیونــت آرنــا و  و مــورد توجــه اســت. ایــن مجموعــه بــرای شــرکت ایــران خــودرو دیزیــل و خودروهــای 

گــن هــود طراحــی و ســاخته شــده اســت. ــا و وا کامیــون آری
پنــل ســاخته شــده در شــرکت پویــش پــرداز دارای بیشــترین تعــداد گیج نشــان هنده وضعیــت خــودرو )7 گیج( 
گیــج اضافــه تــر مــی باشــد:  تعــداد ورودی  اســت، و نســبت بــه خودروهــای ســواری و ســبک بــاری دارای 3 
ــه  ــاری ب ــکان هــای شــدید خودروهــای ب ــاال و ت ــز بســیار ب ــاژ 24 ولــت خــودرو، نوی گیــج، ولت ــاد، 7  هــای زی
ــر مطالــب  کنــد. تاثی ــز مــی  کامــا متمای نســبت خودروهــای ســواری، طراحــی و ســاخت ایــن مجموعــه را 
کــه تقریبــا هیــچ  کنــد  کاربــری هــای خــاص آن بــه قــدری ســاخت ایــن مجموعــه را متفــاوت مــی  فــوق و 

قطعــه ســاز داخلــی وارد عرصــه تولیــد آن نشــده اســت. 
کار بــا انــواع موتورهــای بنزینــی و  کالیبراســیون بــرای  کــر ایــن مجموعــه، قابلیــت  از تفــاوت هــای قابــل ذ
کنونــی بســیار حائــز اهمیــت  کــه بــرای خودروســاز در شــرایط  دیزلــی مختلــف داخلــی و خارجــی اســت 

گیــرد. کیلومتــر انجــام مــی  گیــج دورموتــور و  کالیبراســیون بــرای هــر دو  اســت. ایــن 
کامــل در مجموعــه پویــش پــرداز انجــام پذیرفتــه اســت و بــا در  طراحــی مهندســی و ســاخت پنــل بــه طــور 
کــر شــده، ایــن قطعــه تســت هــای مختلــف و متنــوع شــامل تســت EMC، تشعشــع  گرفتــن مــوارد ذ نظــر 
گرد و غبار، تســت عملکرد، تســت ارتعاش، تســت نفوذپذیری،  الکترومغناطیســی، تســت EMI ، تســت 
کارخانــه ای مربــوط بــه شــرکت ایــران  تســت دوام، تســت نویــز، تســت شــوک مکانیکــی و تســت هــای 

خــودرو دیــزل بــا موفقیــت پــاس نمــوده اســت.

مشخصات محصول:

www.pouyeshpardaz.com

نمایشگر و ساعت خودرو

شرکت پویش پرداز
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Pouyesh Pardaz Company 
 

EMC test 
EMI test  
Dust test 
Performance test 
Vibration test 
Insulation test 
Durability test 
Noise test 
Mechanical shock test 
Factory tests of Iran Khodro Diesel company 

 

www.pouyeshpardaz.com

Instrument panel (IP) is one of the most important electronic parts of vehicle since 
the monitoring of vehicle performance, RPM, speed, fuel, water temperature and 
wind condition is done by this part. IP has been designed and produced for Iran 
Khodro Diesel Company and could be used in WH1924 and Arna and Arya trucks. 
This IP has 7 gauges (more than 3 gauge from other vehicles)
Has the largest number of vehicle status gauges (7 gauges) and has 3 more gauges 
compared to the other cars and trucks.
The significant difference of our panel is its calibration capability to work with the 
various gasoline and diesel engines of both domestic and foreign vehicles.
This calibration is done for both Tachometer and Speedometer.
Instrument panel design and production have been completely done by Pouyesh 
Pardaz Company and successfully passed all following tests: 
This Ip has 7 gauges (more than 3 gauge from other Ip vehicle). the significant 
difference of pouyesh pardaz. Ip is Its calibration capability. It can work with 
variouse kind of gasoline and diesel engines for both OEM and foreign vehicles.
It has been designed and calibrated by pouyesh pardaz engineers and passed.

Product specification:

Pouyesh Pardaz Company

Multi Function Display
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ضبــط  سیســتم  ســاخت  و  طراحــی  بــر  متمرکــز   1376 ســال  از  فــردا  ســامانه  بهیــن  مهندســی  شــرکت 
کــه از ابتــدا مشــخصات آن بــه  مکالمــات مطمئــن بــوده اســت. سیســتم حاضــر اولیــن محصولــی اســت 
کشــور داشــته باشــد. مــوارد  ج از  کــه جذابیــت الزم را بــرای فــروش داخــل و خــار نحــوی برگزیــده شــد 
ذیــل را می تــوان بــه عنــوان تمایــزات عمــده سیســتم ضبــط مکالمــات تلفنی-رادیویــی ققنــوس نســبت بــه 

سیســتم های مشــابه قلمــداد نمــود:

کانال آنالوگ و VoIP بدون بکارگیری رایانه در فرآیند ضبط اطاعات • ضبط مکالمات چهار تا سی و دو 
گارانتی به 5 سال  • ذخیره اطاعات برروی دیسک الکترونیکی )SSD( با افزایش دوره 

• عدم نیاز به خنك کننده یا Fan )قطعی ترین الزام در نگهداری رایانه ها(
• مجهــز بــه یــك UPS داخلــی بــا ظرفیــت تامیــن انــرژی بــه مــدت ده ســاعت )وابســته بــه تعدادکانال هــا( و باطــری بــا طــول عمــر 

متوســط ده ســال و تســت خــودکار باطــری می باشــد. 
کرده و هزینه برق دارد. • یك ششم یك رایانه ، انرژی مصرف 

•کیبورد و ماوس ندارد و دسترسی به سیستم از طریق صفحه نمایش لمسی 3.5 اینچی یا شبکه برقرار می گردد.

 شركت مهندسي بهين سامانه فردامشخصات محصول:

مشخصات 
 عمومي:

(4)گام افزايش ظرفيت:  23تا  4 تعداد كانال:  
VOI P انواع ورودی: سيم وآنالوگ، ديجيتال، بي   

تشخيص -برداشتن گوشي )زنگ(، فرمان كاربر  روش شروع و پايان ضبط:
 سکوت

مشخصات 
 ذخيره سازی:

سازی اوليه:ظرفيت ذخيره ساعت -كانال 00111   
ساری اوليه:ديسک ذخيره   SATA IIهاردديسک  

ترين مکالمات بطور خودكارپاک كردن قديمي عمليات پس از پر شدن ديسک:  
مديای تهيه نسخه پشتيبان 

 خودكار:
SD Card, External Archive on PC 

مشخصات 
 سيستم:

 جاوا زبان سيستم 
ميليمتر 021×482×411 ابعاد  
بدون كارت ورودیوزن  كيلوگرم 1/0   

 VDC34 و VAC 331 -01 ولتاژ تغذيه
اينچ 2.1 نمايشگر  
 بلندگوی داخلي / هدفون منبع صدا

 RJ41 ورودی شبکه
 Jack Phone پورت خروجي صدا

 USB USB3.1پورت 
 DTMF/ETSI FSK/Bell core FSK ثبت شماره تلفن ورودی

هرتز 2411تا  211 فركانس گذر ضبط   
كيلو اهم 01بيشتر از  امپدانس ورودی  

Crosstalk Ratio  بلدسي 01كمتر از  
Rated Current AC ولت 331آمپرساعت در  3/1  

UPS0.3 باتریAH 9و AH 
UPS كاركرد با   ه ساعتد   

درجه سانتيگراد 11صفر تا  دمای كاركرد  
 

شرکت مهندسی بهین سامانه فردا

سیستم ضبط مکالمات فونیکس )ققنوس(

www.bsfcom.com
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Phoenix-DSR: Radio & Telephone Recorder Server

Behin Samaneh Farda

Phoenix-DSR is a communication (radio and telephone) recorder server without 
using computer in its recording process. It is designed to be easily integrated 
with all major PBX`s and Radio Switching Systems. It is a real maintenance-free 
and secure system and can be operated both with AC and DC power supplies. 
Moreover it is equipped with an internal UPS which is able to supply the system 
energy for at least four hours.

Product specification:
Behin Samaneh Farda 

4 to 23 (in steps of 4) No. of Channels General: 

Analog, Digital (Depends on PBX) and 
VoIP 

Input Types 

Voice Activity Detection, Hook Status, 
User Command 

Record Activation: 

00111 Hours-Channel Primary Storage Capacity: Recording: 

Hard disk SATA II Primary Storage Type: 

Automatically Deletes the Oldest 
Records 

Scenario after Storage is Full: 

SD Card / External Archive on PC Auto Archive Media: 

Java Programming Language System 
Specifications 021×482×411 mm2 Dimensions 

0.1 Kg Weight (No Input Module) 

01-331 VAC  34  و VDC Input Supply Voltage 

2.1" Embedded Display 

Internal Speaker/Headphone Audio Source 

RJ41 Network Connector 

Jack Phone Audio Port 

USB3.1 USB Archiving 

DTMF/ETSI FSK/Bell core FSK Caller ID 

211- 2411 Hz Recording Band Pass 

More Than 01KΩ Input Impedance 

Less Than 01 dB Crosstalk Ratio 

1.3 AH/331AC Rated Current 

03VDC/ 0.3 AH UPS  Battery 

Up to 01 Hours UPS Hold Up Time 

1ºC ~11ºC Operational Temperature 
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RTU

کنتورهــای  کــه بــا  اســتفاده از  خروجی هــای پالــس  گاز می باشــد  کننــده الکترونیکــی حجــم  دســتگاهTFE - 400 یــک تصحیــح 
کــم عالــی K  و ضریــب تصحیــح C  را مطابــق بــا اســتانداردهای  گاز، ضریــب ترا مختلــف، فشــار  دمــای خــط، موالریتــه اجــزای 
کمــک آن حجــم واقعــی مصــرف را در ایســتگاه های پرمصــرف و صنعتــی محاســبه و رکوردگیــری  متعــارف محاســبه نمــوده و بــه 

می نمایــد.
گاز در فشــار و دمــای مختلــف، حجــم مختلفــی را نشــان می دهــد و ایــن دســتگاه بــرای  گازهــا، یــک  طبــق قانــون عمومــی 
کنتــور توربینــی قــرار میگــرد می توانــد  کنــار یــک  گاز در شــرایط پایــه طراحــی شــده، بطوریکــه وقتــی در  محاســبه دقیــق مصــرف 
گاز مصرفــی مشــترک، از روی ایــن دســتگاه محاســبه میشــود. گاز را اندازه گیــری و نمایــش دهــد و قبــض  حجــم دقیــق مصــرف 
گاز ، و دیگــر پارامترهــای اندازه گیــری را محاســبه می نمایــد. ایــن دســتگاه باتــری- گاز )دبــی(، چگالــی  خ جریــان  عــاوه بــر آن نــر
کارکــرد اســتاندارد می باشــد. دســتگاه  کار )Battery Operated( بــوده و دارای عمــر باطــری باالیــی تــا 6 ســال مطابــق شــرایط 
کانکتــور مختلــف  کابــل و  ــا  بطــور خاصــه شــامل واحــد مرکــزی، سنســور فشــار داخلــی  )built-in( ، سنســور دمــا و همــراه  ب
کنتوهــای توربینــی )LF,MF,HF(  مــی باشــد. دســتگاه دارای انعطــاف پذیــری  بــرای اتصــال بــه و خروجی هــای مختلــف  پالــس 
کــم عالــی می توانــد  باالیــی در برنامه ریــزی پارامترهــای اولیــه نســبت بــه دســتگاهای خارجــی می باشــد و در محاســبه ضریــب ترا
) …Fixed,GC2-AGA8,8GC1-AGA,S-GERG88,AGA-NX19 ( از روش هــا و متدهــای اســتاندارد متفاوتــی  ماننــد

اســتفاده نمایــد. 
بــا توجــه بــه دارا بــودن ورودی و خروجی هــای متفــاوت قابــل برنامه ریــزی، می تــوان از دســتگاه TFE - 400 در بخش هــای 
 TFE - 400 کنترلرهــای صنعتــی و .... اســتفاده نمــود . همچنیــن دســتگاه گاز اعــم از تصحیــح، رکــورد دیتــا ،  مختلــف صنعــت 
دارای روش هــای مختلــف تخلیــه داده و برنامه ریــزی اعــم از ارتبــاط ســریال ،پــورت نــوری )Optical Probe( ، ارتبــاط رادیویــی 
کاربــران براحتــی و از راه دور  سیســتم را برنامه ریــزی و یــا  کــه ایــن امــر باعــث می شــود  کلیــد 8 تایــی می باشــد  RF ، صفحــه 
اطاعــات را تخلیــه نماینــد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای بــاالی ایــن سیســتم اســتفاده از 5 مرحلــه قفل هــای ســخت افزاری و 
نرم افــزاری و دیگــر تمهیــدات الزم، بــرای جلوگیــری از بــروز خرابــکاری ) Anti tampering( و دســتکاری مشــترکین در سیســتم 
گاز ایــران بــرای  تــری می باشــد. بواســطه نیــاز شــرکت ملــی  کارایــی بســیار باال کــه نســبت بــه تولیــدات خارجــی دارای  می باشــد 
مســایلی از قبیــل ایمنــی و اســتفاده ایــن سیســتم در Zone 1 Ex تمامــی مــوارد قیــد شــده در اســتاندارهای الزم جهــت اخــذ 
مراحــل  کلیــه  در   EN  12405  ،  IEC  60079-11  ،  IEC  60079-0 اســتاندارد  در  شــده  ح  مطــر بین المللــی  گواهینامه هــای 

طراحــی و تولیــد رعایــت شــده اســت. 

 شرکت ریز سازگان تکین مشخصات محصول:

 
 
 
 
 
 

 TFE-044 نام دستگاه
 61x64x6.1 cm³ ابعاد

 IP-11 درجه حفاظتی
 ˚04C˚ to 014C- دمای کارکرد

 سال مطابق شرایط کارکرد استاندارد، باتری اضافی آپشنال 1باالی  >باتری لیتیوم، زمان عمر 6  باتری
 منوی مختلف 64,کاراکتری 61دو خطی  LCD    صفحه نمایش

  LF, MF, HF سه نوع پالس فرکانس پایین، باال و متوسط پالس های ورودی
 OEM ،, integrated in housing with properسنسور فشار مطلق، سنسورجبران تیپ  سنسور فشار

connection to Steel Pipe, M61x6.1 thread,رنج فشار  
 Pipe ”1303031364اتصال فوالد ضد زنگ، کیت C˚4.1 دقت ، IEC 116 Class Aمطابق با  ،PT-6444 سنسور دما

sizes :11-، محدوه دمای اندازه گیری˚C to 011 ˚C 
 AGA-NX61  ،S-GERG66 , AGA-6GC631 or  Fixedطبق فرمول های استاندارد ضریب تراکم پذیری

شرکت ریز سازگان تکین 

گاز     کننده الکترونیکی حجم  تصحیح 

www.takin.co
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Electronic Volume Corrector

Rize Sazgan Takin Company

The TFE400- Volume Conversion Device is a type 1 volume conversion device is used for 
the conversion of the gas volume measured in the operating state by a gas meter to the 
standard state and in the appropriate energy. The values of pressure and temperature 
are measured for the determination of the system Operation continuously. The 
compressibility factor can be computed alternatively according to S-GERG88-, AGA8- 
GC1, AGA8- GC2, AGA-NX19 or it can be entered as a constant Value. consequently 
the TFE-400 Calculate the Conversion Factor C and standard gas Volume Vb as below 
formula .
 k=Z/Zb
Where:
P: Actual Pressure (gas Pipe line pressure)
Pb: Base Pressure (1.00231705 atm)
T: Actual Temperature 
Tb: Base Temperature (15.55556 ˚C)
Z: Actual gas compressibility Factor 
Zb: Gas Compressibility factor at Base Conditions
C: conversion factor
Vm: Gas Actual Volume
Vb: Gas Standard (Base) Volume

Product specification:Rize Sazgan Takin 
 

TFE-400 Device Name 
16x10x8.6 cm³ Dimensions 
IP-66 Protection Class 
-30C˚ to +60C˚ Operating Temperature 
1 Lithium Battery , Service life time >6 years under standard 
operating conditions, optional additional Battery  

Battery 

2 line 16 Character LCD ,with 80 versatile Menu Display 

3 Different programmable weighted pulse Sources , LF, MF, HF Pulse Inputs 
Absolute pressure Sensor ,Type OEM Compensated Sensor , 
integrated in housing, with proper connation to Steel 
Pipe,M12x1.5 thread , pressure Range : 5/10/20/30/40/80 Bar with 
0.2%FS error 
*other pressure ranges on Request 

Pressure Sensor 

PT-1000 , according to IEC 751 Class A, precision 0.2˚C ,with 
stainless Steel Connection kit to 2,3,4,6,10” Pipe sizes, other size 
ranges on request , measurement temperature range : 
 -25˚C to +55 ˚C 

Temperature Sensor 

Calculation According to AGA-NX19,S-GERG88, AGA-8GC1,2 or  
Fixed 

Compressibility 

 www.takin.co
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شرکت ایلیا بنیان دانش

گاز)طیف نگار مسیرباز( سامانه های الکترواپتیکی تشخیص و پایش 

ایلیا-زنــون ۱۱۰ شــامل یــک فرســتنده )منبــع( پیشــرفته مــادون قرمــز و یــک آشــکار ســاز )گیرنــده( مــادون 
کــه می تواننــد در راســتای یــک خــط دیــد در فاصلــه ۴ تــا ۱۴۰ متــری از همدیگــر قــرار بگیرنــد  قرمــز می باشــد 
گازهــای اشــتعال پذیر را تشــخیص دهنــد و مقــدار آن را حتــی در شــرایط محیطــی بــه شــدت  و حضــور 
کاهــش شــدید ســیگنال می شــوند،  کــه موجــب  گــرد و غبــار، مــه، بــاران، بــرف یــا لــرزش  نامســاعدی ماننــد 

 .)Dual Wave Length ــا ــری ی گی ــدازه  ــی ان ــول موج ــازه ی ط ــه دو ب ــز ب ــد )مجه کنن ــری  اندازه گی
ایــن  بــر  گیــرد و  حســگر مرجــع می توانــد انســداد پرتــو را تشــخیص دهــد، تغییــرات رطوبــت را در نظــر 
گیرنــده )آشکارســاز(  ح اپتیکــی را تشــخیص می دهــد. در  کثیف بــودن ســطو ــا  اســاس اختــال منبــع نــور ی
گــرم  و فرســتنده بــرای جلوگیــری از انجمــاد و انقبــاض ناشــی از بــارش بــرف و بــرودت هــوا، از اپتیک هــای 

می شــود. اســتفاده 

 دانش شرکت ایلیا بنیان

 

 

 

 341 331 321 311 231 221 211 131 121 111 مدل

محدوده 
تشخیص 

 )متر(

21-4  01-11  131-11  21-4  01-11  131-11  4-1  8-2  21-0  11-11  

 ,C1 - C8 Ethylene H2S , NH3 , Benzen, Toluene نوع گاز
Xylene, Styren 

ثانیه 3  حداقل زمان پاسخ دهي 

روکربنهید سوختن از ناشي آتش هاي شعله خورشیدي، پرتوهاي تابش برابر در ناپذیر تاثیر
 .خارجي قرمز مادون منابع و ها

 ایمن از اعالن هشدار غلط

میکرومتر 4-2  واکنش طیفي 

مشخصات محصول:
گاز  گازهــا، نــوع  گاز انتخابــی ماننــد : H2S , N2 ,Co, Co2 و دیگــر  مشــتری می توانــد بــرای شناســایی نــوع 

گاز را بــه طــور همزمــان مشــخص نمایــد. و بــرد و حتــی چنــد نــوع 

www.iliyaco.ir
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ILIYA Bonyan e Danesh Company

Electro-Optical Open Path Gas Detectors

ILIYA-Xe110 includes an advanced IR transmitter (source) and a detector 
(receiver) that can be along in a line of sight from 4 to140 meters from each 
other. They can detect the presence of flammable gases in vision distance 
(maximum 140 meters) and measure their concentrations even in extremely 
unfavorable environmental conditions such as dust, fog, rain, snow or vibration 
that reduce signal severely (Equipped with Dual Wave Length).
Reference sensor can detect the beam blockage, consider the changes of 
humidity and on this basis detects the disorder of light source or dirty of optical 
surfaces. Hot optics are used in receiver (detector) and transmitter to prevent 
freezing and contraction due to snow and cold air.

Product specification:
To detect the various gases like H2S, N2, CO2 and CO, customer can choose the 
gas type and range. Ordering detector with ability to detect various gas types 
simultaneously is also possible.

ILIYA Bonyan e Danesh Company 

 

Response Time 3  Sec 

Immunity to False Alarm Not influenced by solar radiation, hydrocarbon flames and 
other external IR radiation sources 

Spectral Response 2-4 μm 

Sensitivity Range 0-5LEL.м 

Displacement/ Misalignment 
tolerance 

± 1˚ 

Drift Long term 55 % of full scale 

Temperature Range - 40˚F (- 40˚C) to +141˚F (+55˚C) 

Warranty 2 Years Replacement warranty and 5 years after – sales service  

by ILIYA Bonyan-e- Danesh 

 

           

310 320 330 340 210 220 230 110 120 130 Model 

4-1 8-2 25-
7 

50-
15 

20-4 70-
15 

130-
50 

20-4 70-
15 

130-
50 

Detection Range 
(m) 

H2S , NH3 , Benzene, 
Toluene, Xylene, Stayrn 

Ethylene C1 - C8 Detected Gas 

www.iliyaco.ir
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از  اســتفاده  در  نابینایــان  مانیتــور   جایگزیــن  بهتریــن  صوتــی  خروجــی  همــراه  بــه  بریــل  نمایشــگرهای 
کمبــود منابــع چاپــی بریــل  ) بــه علــت هزینــه بــاالی چــاپ بریــل , حجــم  کامپیوتــر مــی باشــند. همچنیــن 
کتــاب هــای بریــل  و ... ( باعــث شــده تــا نمایشــگر بریــل تنهــا جایگزیــن مناســب در ایــن  کــم  زیــاد و عمــر 

ــز محســوب شــود. ــه نی مقول
برجســته نــگار تنهــا نمایشــگر لمســی بریــل بــا پوشــش زبــان فارســی بــوده و در دو مــدل برجســته نــگار 2 

و 3 ارائــه مــی شــود.

مشخصات محصول:

 شرکت پکتوس
سلولي 04 لنمايشگر لمسي بري بريل از جنس پالستيك ضذ حساسيت نقطه اي 8هاي  داراي سلول  

 تعريف قابل داراي كليذهاي 
 

 (HIDبذون نياز به نصب درايور در وينذوز )

 گِرم 0044 وزن 
 

 داراي دو سطح سفتي و نرمي براي نقاط بريل

 همراه با كيف محافظ
 

كليذي با قابليت تعريف در نرم افسارهاي  01 داراي صفحه كليذ
 مختلف

 USB اتصال به رايانه از طريق درگاه  

 

شرکت پکتوس

برجسته نگار2

www.pactos.ir
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Barjastehnegar 2

Pactos Company

Braille displays and Voice output are the best replacement for monitors, with them 
Blind people can use computer systems. Also Braille printed materials are so rare 
(because of limitations caused by production expenses, volumes, short life of books, etc.) 
Braille display is the only proper alternate choice.
Barjestehnegar is the only Braille display which supports Farsi language and is   
representing in 2 models Barjastehnegar 2 and 3.

Product specification:

High frequency and double conversion online Technology  
40 cells, each with 8 anti-allergic plastic pins 
CR keys 
16 keys Braille keypad  
Dimensions: 4.5 cm x 20.3 cm x 31.6 cm. 
Weight: 1400 g  
Connecting via USB port 
With carry bag 
40 cells, each with 8 anti-allergic plastic pins 
CR keys 
16 keys Braille keypad  
Dimensions: 4.5 cm x 20.3 cm x 31.6 cm. 
Weight: 1400 g  
Connecting via USB port 
With carry bag 
40 cells, each with 8 anti-allergic plastic pins 
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کننــده حســاس بــه منظــور تامیــن پیوســته  کــه بــرای مصــرف  یــو. پــی. اس دســتگاهی الکترونیکــی اســت 
انــرژی )حتــی در صــورت قطــع بــرق( و همچنیــن  حفاظــت آنهــا در مقابــل اختــاالت موجــود در شــبکه بــرق 

سراســری اســتفاده مــی شــود .

گهانــی ولتــاژ، تغییــرات فرکانــس، انــواع اعوجــاج و مشــکات  کاهــش یــا افزایــش نا یــو. پــی. اس مــی توانــد 
کننــده نمایــد. جامــع ایجــاد شــده بــر روی شــبکه های بــرق شــهری را تصحیــح و تحویــل بــه مصــرف 

ج خروجــی  ایــن دســتگاه دارای بــروز تریــن تکنولــوژی یعنــی  Online Double Conversion بــا شــکل مــو
کامــا سینوســی می باشــد، همچنیــن بــا توجــه بــه تکنولــوژی PFC ) اصــاح ضریــب قــدرت( میــزان بازدهــی 

بــاال نســبت بــه نمونه هــای مشــابه دارد .

کارت SNMP امکان مانیتورینگ آن را فراهم می نماید . وجود پورت های RS485 ,RS232 و اتصال 
فروشــگاه ها،  تجــاری  اداری  کــز  مرا امنیتــی،  سیســتم های  مخابــرات،  بانک هــا،  در  اســتفاده  جهــت 

می باشــد. مناســبی  انتخــاب  پزشــکی  کوچــک  تجهیــزات 
از ویژگی هــای دیگــر ایــن محصــول می تــوان بــه قابلیــت تعییــن میــزان زمــان برق دهــی )بــک آپ( بــا توجــه 

کــرد.  بــه درخواســت مشــتری اشــاره 

 صنایع الکترونیک فارانشرکت مشخصات محصول:
 مشخصات ردیف

 0.8بیش از   PFدارای  1
 موجود در برق شهر Common Modeمحافظت در برابر نویزهای  2

 High Frequency تکنولوژی  3
 )اختیاری( SNMPپورت  4
 باالتر %95بازده تا  ECOبا داشتن قابلیت قابلیت اطمینان باال  5
 (Cold Start)در هنگام قطع برق باتریروشن شدن با  6
 مدیریت پیشرفته باتری 7

 

شرکت صنایع الکترونیک فاران

منبع تغذیه بدون وقفه 

www.farancorp.com
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Uninterruptable Power Supply 

Faran  Electronic Industries Company

Uninterruptable Power Supply is an electronic device that is used for sensitive 
loads in order to provide power continuously (even if some failures accure in 
grid) for them; also it can protect them against the existing AC Network (grid) 
disorders.

UPS can reduce or increase the voltage, frequency changes, also it can detects 
and corrects any kind of distortion and comprehensive problems in the AC 
network (grid) and delivery them to the loads.

This Device follows the latest technology i.e. online Double Conversion with 
output sinusoidal waveform, also according to the PFC (Power Factor Correction) 
technology, It has high performance in compared with similar samples.

RS232, RS485 ports and optional SNMP card provide the possibility of monitoring 
for user.

This device is a good choice in order to use in banks, telecommunications, 
security systems, Office centers and medical equipment.

As other features of this product we can mention about the ability of define 
different back up time according to customer,s request.

Product specification:Faran Electronic Industries Company 
 

specification No 
Rated PF more than 8.0 1 
Protect against Common Mode noises  2 

High Frequency technology 3 

SNMP port (optional) 4 

High reliability by having a higher efficiency of %59 ECO 5 
Cold Start 6 

Advanced Battery Management(ABM) 7 

 




