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ــد.  ــی اقتصــادی کشــورها را تشــکیل می ده ــی شــدن و پیچیدگ ــم صنعت ــزای مه ــاوری یکــی از اج فن
اقتصادهــای پیچیــده اقتصادهایــی هســتند کــه می تواننــد حجــم زیــادی از دانــش مرتبــط را در قالــب 
ــار هــم جمــع کــرده و مجموعــه متنوعــی از کاالهــای دانش بنیــان را تولیــد  ــزرگ افــراد کن شــبکه های ب
کننــد. در واقــع، میــزان پیچیــده بــودن یــک اقتصــاد، در قالــب کاال یــا محصولــی در نظــر گرفتــه می شــود 

کــه در نهایــت، روانــه بازارهــای جهانــی می شــود.

اقتصــاد دانش بنیــان اقتصــادی اســت کــه کاربــرد دانــش و اطالعــات در آن اهمیــت باالیــی داشــته و 
تولیــد و توزیــع، مبتنــی بــر آن شــل گرفته و ســرمایه گذاری در صنایــع بــا محوریــت دانــش مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفتــه اســت. حرکــت اقتصادهــا بــه ســمت دانش بنیــان شــدن عــالوه بــر اینکــه موجــب 
افزایــش تــوان رقابتــی کشــورها می شــود می توانــد در حــوزه تجــارت خارجــی نقــش مهمــی در اقتصــاد 

جهانــی ایفــا کنــد.

محصــوالت دانش بنیــان ایرانــی نیــز کــه حاصــل دانــش و تجربــه متخصصــان و فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اســت، از طریــق 7000 شــرکت دانش بنیــان تولیــد می شــود. ایــن شــرکت ها کــه بعضــًا بــه 
ــروش و در  ــارد دالر ف ــش از 10 میلی ــل شــده اند در ســال گذشــته بی ــاوری تبدی ــزرگ فن ــای ب کارخانه ه

ــف داشــته اند. ــه کشــورهای مختل ــارد دالر صــادرات ب حــدود 1 میلی

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری به عنــوان نهــاد حامــی اســتارتاپ ها و شــرکت های 
دانش بنیــان، مســئول شناســایی و انتخــاب ایــن شرکت هاســت و به عنــوان مهم تریــن مرجــع هدایــت، 

ــران شــناخته می شــود. ــاوری در کشــور ای ــری و توســعه حــوزه فن راهب

ــه ای منتخــب از محصــوالت دارای ســابقه و  ــر، مجموع ــاب دیگ ــد کت ــراه 19 جل ــه هم ــاب حاضــر ب کت
یــا پتانســیل صادراتــی اســت کــه  بــا اســتفاده از اطالعــات اظهارشــده از ســوی شــرکت های منتخــب 
جهــت ارائــه بــه مشــتریان بین المللــی، بازرگانــان و مقامــات دولتــی و دانشــگاهی عالقه منــد بــه 

ــه شــده اســت. ــن محصــوالت تهی اســتفاده از ای

پیشگفتارپیشگفتار

ایــن مجموعــه از برگــزاری دو کمیتــه تخصصــی و بازرگانــی به طــور جداگانــه و بررســی مرحلــه ای 
محصــوالت بــا حضــور کارشناســان فنــی و بازرگانــی در چارچــوب بررســی ســوابق تولیــد و فــروش شــرکت، 
ــد و صــادرات و خدمــات  ــروی انســانی متخصــص، ظرفیت هــای تولی ــی و نی ــه دانــش فن دسترســی ب

پــس از فــروش منتــج شــده اســت.
 

در ایــن فرآینــد کمیته هــای تخصصــی بــا حضــور کارشناســان مرکــز شــرکت ها و مؤسســات دانش بنیــان 
معاونــت علمــی و فنــاوری بــه ریاســت دکتــر رضــا اســدی فــرد و راهبــری مهنــدس مجتبی هوشــمندزاده 
برگــزار گردیــده و کمیته هــای بازرگانــی بــه سرپرســتی مهنــدس مهــدی قلعه نــوی و راهبــری مهنــدس 
روح اهلل اســتیری و حضــور بازرگانانــی از بخــش خصوصــی برگــزار شــد کــه در اینجــا از زحمــات و 

حمایت هــای ایــن دو گــروه تشــکر ویــژه دارم.

از مدیــر پــروژه، ســرکار خانــم زهــرا افضلــی نیــز کــه بــا مســئولیت پذیری بــاال از ابتــدای پــروژه بــا 
ایده هــای خالقانــه بــه طراحــی و پیشــبرد پــروژه اهتمــام ویــژه داشــته اند تشــکر ویــژه دارم.

همچنیــن بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات، همــت بــاال و اهتمــام ویــژه ســایر همــکاران کــه زحمــت 
ارزیابــی و گــردآوری، پیگیــری از شــرکت ها، انتخــاب و بازنویســی متــون و در نهایــت ویراســتاری و 

ــم: ــر و تشــکر نمای ــده داشــته اند تقدی ــاب را برعه ــن کت طراحــی ای

تیم نظارتی و ویراستاری: محمد ترابی و فرشته الهی
تیم فنی: محمدعلی پورابراهیم، کاوه اشجعی، عیسی کاظمی، مهدی حسن زاده

تیم تحریریه: سمانه گودرزی، زهرا فراهانی، فاطمه محمدی سیانی
تیم طراحی: محمدحسین پوردباغ، مسعود خلیلی

ــه در کشــور مقصــد  ــل ارائ ــف قاب ــه روش هــای مختل ــوق ب ــه محصــوالت ف ــم ک ــد می کن در اینجــا تأکی
می باشــد. روش هایــی همچــون صــادرات محصــوالت نهایــی، صــادرات محصــوالت نیمه ســاخته و 
مونتــاژ در مقصــد، تولیــد مشــترک در کشــور مقصــد و ســایر همکاری هــای اقتصــادی کــه در کلیــه مــوارد 
ــان  ــی شــرکت های دانش بنی ــی مال ــوان حام ــاوری به عن ــادل فن ــدوق توســعه صــادرات و تب ــوق، صن ف
صادراتــی، آمــاده ســرمایه گذاری مشــترک در کشــور مقصــد و ضمانــت محصــوالت خریــداری شــده 

می باشــد.

همچنیــن در انتهــای کتــاب فهرســتی از کارگــزاران تجاری ســازی و انتقــال فنــاوری، خانه هــای نــوآوری و 
فنــاوری )iHiT( مســتقر در کشــورهای مختلــف و شــرکت های مدیریــت صــادرات مــورد تأییــد معاونــت 

علمــی و فنــاوری جهــت برقــراری ارتبــاط ذکــر شــده اســت.

ــع شــده و شــناخت مناســبی از  ــد واق ــدگان مفی ــرای مراجعــه کنن ــاب حاضــر ب ــدوارم کت ــان امی در پای
ــد. ــه ده ــران ارائ ــاوری در ای ــرفت های فن پیش

با تشکر
مــهــرداد امــانی اقدم
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۷

مقدمه
ریشه صنعت و صادرات در نگاه ایرانیان

ســرزمین کهــن ایــران، از دیربــاز سرچشــمه دانــش و صنعــت بــوده و ایرانیــان نقــش قابل توجهــی در 
توســعه، تکامــل و ترویــج علــم و آگاهــی بشــریت داشــته اند. اکثــر مورخــان جهــان بــر ایــن باورنــد کــه 
قســمت اعظــم پیشــرفت های علــوم و تمــدن بشــری مدیــون تمــدن ایرانیــان بــوده و درخشــان ترین 
آثــار هنــری و عالی تریــن ســطوح صنعتــی از ذهــن ایرانیــان تراویــده اســت. صنایــع فلــزکاری، صنعــت 
کشــاورزی، داروســازی و کیمیاگــری بــا مضامینــی شــامل لعــاب دادن کاشــی ها، رنگــرزی فرش هــا، 
ــژه  ــه وی ــوازات توج ــه م ــوده اســت. ب ــم ب ــان قدی ــه ایرانی ــورد توج ــع م ــا و شیشــه ها از صنای پارچه ه
بــه توســعه صنعــت، ســابقه ی ارتباطــات تجــاری متقابــل ایرانیــان بــا ســایر تمدن هــا در شــرق و مرکــز 
آســیا، اروپــا و آفریقــا قدمتــی دیرینــه دارد و ایرانیــان از دیربــاز بــا قــرار گرفتــن در مســیر جــاده ابریشــم 

ــی نقــش بســزایی داشــته اند. ــی، در گســترش نوع دوســتی جهان ــن تجــارت دریای و همچنی
ــتانی مان  ــرزمین باس ــد در س ــر و تولی ــت، هن ــرای صنع ــود، ب ــاکان خ ــون نی ــروز همچ ــان ام ــا ایرانی م
ــه و تجــارت محصــوالت  جایگاهــی تحول آفریــن و ســازنده قائــل هســتیم و توســعه تعامــالت فناوران
صنعتــی دانش بنیــان بــا ســایر کشــورها را فرصتــی بــرای دوســتی و گســترش پیوندهــای مشــترک 

ــم. ــداد می نمایی قلم
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ــش واردات،  ــادرات و کاه ــش ص ــتغال زایی، افزای ــزوده، اش ــاد ارزش اف ــل ایج ــه دلی ــی ب ــعه صنعت توس
ــک  ــذار از ی ــران داراســت و گ ــوری اســالمی ای ــا و سیاســت های جمه ــی در برنامه ه ــگاه بســیار باالی جای
اقتصــاد وابســته بــه نفــت و مــواد خــام معدنــی بــه اقتصــادی صنعتــی و تولیــدی به خصــوص متکــی 
ــده اســت. در حــال حاضــر  ــن منظــور اتخــاذ گردی ــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن، راه کالن ــر فناوری هــای نوی ب
ــه حوزه هــای  ــه حوزه هــای خدماتــی و 50 درصــد دیگــر ب ــران ب ــی ای 50 درصــد از تولیــد ناخالــص داخل
صنعتــی و تولیــدی اختصــاص دارد کــه شــامل 10 درصــد صنعــت کشــاورزی و غذایــی، 14 درصــد صنعــت 

نفــت و گاز و 26 درصــد ســایر صنایــع تولیــدی می باشــد.

در ایــن میــان صنایــع متنوعــی نظیــر داروســازی، تجهیــزات پزشــکی، ســاختمان، ارتباطــات و مخابــرات، 
انــرژی، معــدن، مــواد شــیمیایی و ... دارای ســهم متنوعــی از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران می باشــند 
کــه تولیــدات آن هــا عــالوه بــر پوشــش حجــم قابل توجهــی از نیــاز داخــل، بــه مقاصــد متنوعــی صــادر 
می گــردد. براســاس داده هــای گمــرک جهانــی1، جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 2021 صادراتــی معــادل 
75 میلیــارد دالر داشــته اســت کــه تقریبــًا نیمــی از آن بــه صنایــع غیرنفتــی و محصــوالت صنعتــی 
فــرآوری شــده اختصــاص دارد. مــواد پیشــرفته صنعتــی، محصــوالت میانــی مــواد شــیمیایی، محصــوالت 
کشــاورزی و صنایــع غذایــی همگــی از جملــه صنایعــی هســتند کــه در ایــن بیــن، حجــم صــادرات بیشــتری 

را شــامل می شــوند.

1 www.trademap.org 
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توجــه بــه توســعه فناوری هــای نویــن، تجاری ســازی و رســوخ آن در صنایــع تولیــدی، ســبب گردیــده در 
دهــه گذشــته جمهــوری اســالمی ایــران، حرکــت رو بــه رشــدی را در ایــن زمینــه تجربــه نمایــد؛ موضوعــی 
کــه در ایــران در قالــب توســعه شــرکت های دانش بنیــان صــورت گرفتــه اســت. بــر ایــن اســاس منظــور از 

شــرکت دانش بنیــان بدیــن شــرح اســت؛
یــک شــرکت خصوصــی کــه تولیدکننــده محصــوالت و یــا ارائــه دهنــده خدماتــی اســت کــه شــامل ســه 

ویژگــی زیــر باشــند:
  1.   کاال و یــا خدمــت ارائــه شــده توســط شــرکت دارای ســطح فنــاوری بــاال و یــا متوســط بــه بــاال باشــد 

و دانــش فنــی آن پیچیدگــی فنــی قابل توجهــی داشــته باشــد )شــرط ســطح فنــاوری(.
  2.   طراحــی کاال و یــا خدمــت در شــرکت مبتنــی بــر تحقیــق و توســعه داخلــی و یــا انتقــال فنــاوری باشــد 

)شــرط طراحــی مبتنــی بر تحقیق و توســعه(.
  3.   شرکت قادر به تولید و ارائه کاال یا خدمت مذکور به بازار باشد )شرط تولید(.

در حــال حاضــر بیــش از 7 هــزار شــرکت دانش بنیــان در ایــران در حــال تولیــد محصــوالت و ارائــه 
خـــــدمات در حــوزه فناوری هــای مخــــــتلف می باشــند. ایــن شــرکت ها مجــــــموعًا تولیدکننــده بیــش از 
15 هــزار محصــول و یــا خدمــت هســتند و اشــتغال مســتقیم در آن هــا کــه عمومــًا شــامل افــراد بــا ســطح 

تحصیــالت بــاال اســت، در حــدود 250 هــزار نفــر اســت.

در مــورد مقاصــد عمــده صادراتــی ایــران هــم الزم بــه توضیــح اســت کشــورهای چیــن، هنــد، اندونــزی، 
روســیه، ازبکســتان، غنــا، آلمــان و آفریقــای جنوبــی و همچنیــن از میــان همســایگان منطقــه ای، عــراق، 
ترکیــه، امــارات، افغانســتان، پاکســتان، عمــان، ترکمنســتان و آذربایجــان بیشــترین ارزش دالری واردات 

از ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

۹

جایگاه فناوری های نوین در صنعت ایران 

200
0

1000

400

1200

600

1400

۸00

1600

1۸00

ها
ت
رک
ش
د
دا
تع

 و
ت

آال
ن 

شی
ما

 
ته

رف
ش

پی
ت 

یزا
جه

ت

 و
ت

ما
زو

مل
ل، 

سای
 و

کی
ش

پز
ت 

یزا
جه

ت

ک،
نی

تو
فو

ک، 
نی

رو
کت

 ال
 و

ق
بر

 
کار

ود
خ

ی 
ها

تم 
س

سی
و 

ت 
برا

خا
م

 و
ت

طا
تبا

 ار
 و

ت
عا

طال
ی ا

ور
فنا

 
ی

ه ا
یان

 را
ی

ها
زار

اف
رم 

ن

ی
ساز

ی 
جار

ت ت
ما

خد

 و
ی

رز
او

ش
، ک

ی
ست

زی
ی 

ور
فنا

 
ی

ذای
 غ

یع
صنا

ته
رف

ش
پی

ی 
ها

ده 
ور

فرآ
و 

رو 
دا

 
ن

ما
در

و 
ص 

خی
ش

ه ت
وز

ح

ت
وال

ص
ح

 م
 و

ته
رف

ش
پی

د 
وا

م
ی 

ای
می

شی
ی 

ها
ی 

ور
فنا

بر 
ی 

تن
مب

1607
1596

1549

1028

433
380 311 276

تعداد شرکت های دانش بنیان برحسب حوزه فناوری



صنعــت عمــران و ســاختمان یکــی از صنایــع تأثیرگــذار در اقتصــاد ملــی، تولیــد ناخالــص داخلــی و 
اشــتغال زایی جمهــوری اســالمی ایــران اســت؛ چــرا کــه مســکن به عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی جامعــه، 
ارتبــاط قــوی و معنــی داری بــا ســایر بخش هــای اقتصــادی دارد. ایــن صنعــت همــواره بخشــی از موتــور 
محرکــه اقتصــادی ایــران بــوده و رونــق در ایــن بخــش، زمینه ســاز تولیــد و اشــتغال در دیگــر بخش هــای 

اقتصــادی نیــز شــده اســت.
براســاس گزارش هــای بانــک مرکــزی، تنهــا ســهم بخــش مســکن از تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود 4.6 
درصــد بــوده کــه ایــن موضــوع نشــان دهنده جایــگاه صنعــت عمــران و ســاختمان در اقتصــاد ملــی ایــران 
اســت؛ هرچنــد ایــن نســبت در ســال های گذشــته عــدد ۸ درصــد را نیــز بــه خــود دیــده اســت. همچنیــن 
ایــن صنعــت ســاختمان دارای جایــگاه ویــژه ای در صــادرات ایــران اســت. در چنــد ســال اخیر، ســاالنه چیزی 
حــدود ۸50 میلیــون دالر کــه دربرگیرنــده حــدود 12 درصــد از لک صــادرات ایــران اســت بــه ایــن صنعــت 

اختصــاص داشــته اســت.
بــا توجــه بــه قدمــت، گســتردگی و تنــوع محصــوالت تولیــدی مرتبــط بــا صنعــت عمــران و ســاختمان در 
ایــران، زمینــه رشــد فناوری هــا و محصــوالت دانش بنیــان بســیاری در حوزه هایــی نظیــر تجهیــزات، مــواد 

جایگاه صنعت عمران و ساختمان در میان صنایع ایران و تولیدات دانش بنیان

صــادرات شــرکت های دانش بنیــان ایــران در 5 ســال گذشــته رونــدی رو بــه رشــد داشــته و ایــن شــرکت ها 
در حــال حاضــر چیــزی حــدود 2 درصــد از صــادرات غیرنفتــی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

عراق، امارات، ترکیه، روسیه، سوریه

افغانستان، پاکستان، هند

هلند، ایتالیا، ترکمنستان 

بزرگترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان ایرانی در ۵ سال گذشته
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شــیمیایی، الکترونیــک و ... در آن فراهــم شــده اســت. موضوعــی کــه بــا توجــه بــه فعالیــت بیــش از 550 
شــرکت دانش بنیــان ایرانــی و عرضــه بیــش از ۸40 محصــول فناورانــه توســط آنهــا قابــل فهــم اســت. 

در ســال های اخیــر، توجــه ویــژه بــه توســعه فناوری هــای نویــن در ایــران و ایجــاد تحــول در صنایــع ســنتی 
ماننــد ســاختمان از ایــن طریــق، فعالیــت و تولیــد شــرکت های دانش بنیــان فعــال در ایــن صنعــت را نیــز 
بــا رشــد خوبــی همــراه کــرده اســت؛ اختصــاص حــدود 7 درصــد از حجــم تولیــد و اشــتغال دانش بنیــان 

ایــران بــه ایــن صنعــت بیانگــر ایــن موضــوع اســت.
در نهایــت در مــورد صــادرات محصــوالت دانش بنیــان صنعــت عمــران و ســاختمان الزم بــه توضیــح اســت 
در 5 ســال گذشــته مجموعــاً 615 میلیــون دالر از محصــوالت تولیــدی شــرکت های دانش بنیــان فعــال در 

ایــن صنعــت بــه خــارج از ایــران صــادر شــده اســت.

عمده ترین مقاصد صادراتی شرکت های دانش بنیان 
فعال ایرانی در عمران و ساختمان

 7/ 2 %

۱. امارات

۷. هند۶.  ترکمنستان

۳. ایتالیا۲. عراق

۸. ارمنستان

۴. افغانستان

۹. آذربایجان

۵. ترکیه

۱۰. سوریه

درصد شرکت های فعال در حوزه عمران و 
ساختمان  از لک شرکت های دانش بنیان
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تقسیم بندی صنعت عمران و ساختمان بر اساس توانمندی های صادراتی دانش بنیان
همان گونــه کــه بیــان شــد قدمــت، گســتردگی و تنــوع محصــوالت تولیــدی مرتبــط بــا صنعــت عمــران و 
ســاختمان در ایــران، زمینــه رشــد فناوری¬هــا و محصــوالت دانش¬بنیــان بســیاری در حوزه¬هایــی نظیــر 
فناوری¬هــای مرتبــط بــا تجهیــزات، مــواد شــیمیایی، الکترونیــک و ... را در آن فراهــم کــرده اســت. در ایــن 

کتــاب محصوالتــی گــردآوری شــده اند کــه قابلیــت تقســیم بندی  در حوزه هــای زیــر را دارنــد:

در ادامــه به منظــور ارائــه شــناخت کلــی نســبت بــه ایــن حوزه هــا، هــر یــک از مــوارد تشــریح و زیردســته های  
آنهــا بیــان می شــود:

۱

۲

۴

۳

۵

مصالح پایه

تجهیزات الکترونیکی

تجهیزات و ماشین آالت ساخت

تجهیزات فضای باز

تجهیزات مکانیکی

محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 
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مصالح پایه۱

مصالــح پایــه ســاختمانی شــامل مــواد و مصالحــی اســت کــه از آن هــا بــرای ساخت وســاز و 
بنــا کــردن یــک ســاختمان اســتفاده می شــود. ایــن مصالــح در ســاده ترین شــل می توانــد 
به صــورت مــواد طبیعــی غیرفــرآوری شــده و یــا بــا فــرآوری انــدک باشــند. اگــر از فناوری هــای 
نویــن به منظــور افــزودن قابلیتــی ویــژه در ایــن مصالــح اســتفاده شــود، مصالــح پایــه 
دانش بنیــان ایجــاد می گــردد کــه قابلیــت تقســیم بــه زیردســته های ذیــل در آن هــا وجــود 

دارد: 

عمران و ساختمان

ســیمان جــزء مــواد کلیــدی در ساختمان ســازی اســت و بــا توجــه بــه مقاومــت آن در 
ــن مــاده در صنعــت ساختمان ســازی اســتفاده  ــوان بهتری ــت و ... به عن ــر حــرارت، رطوب براب
می شــود. در ایــن زیردســته، ســیمان و بتن هــای تقویــت شــده بــا فناوری هــای نوینــی نظیــر 
نانــو و یــا افزودنی هایــی کــه قابلیت هایــی نظیــر کاهندگــی آب، روان کنندگــی و ... را بــه بتــن 
و ســیمان می افزایــد، آورده شــده اســت. همچنیــن افزودنی هایــی بــا قابلیــت اســتفاده در 

قیــر نیــز در ایــن زیردســته قــرار گرفتــه اســت.

مصالحــی ســاختمانی هســتند کــه در کارخانــه تولیــد می شــوند و به منظــور نصب و اســتفاده 
بــه محــل ســاختمان منتقــل می گــردد. ایــن مصالــح می توانــد شــامل طیــف بســیار وســیعی 
باشــد و در اینجــا مصالــح پیش ســاخته دارای یــک ویژگــی برتــر برآمــده از یــک فنــاوری 

پیشــرفته نظیــر اســتحکام بــاال و ... آورده شــده اســت.

مــوادی کــه به عنــوان چســب و بــرای چســباندن مــواد و مصالــح دیگــر اســتفاده می شــوند 
در ایــن زیردســته قــرار می گیــرد. ایــن چســب ها ســبب ایجــاد قابلیت هــای ویــژه ای در ســازه 

نظیــر افزایــش ســرعت ســاخت و اســتحکام می گــردد.

عایق هــا در ســاختمان عمدتــًا به منظــور کاهــش مصــرف انــرژی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
و در انــواع رطوبتــی، حرارتــی، صوتــی و ضدآتــش دســته بندی می شــوند. در ایــن کتــاب 
طیــف وســیعی از عایق هــا و پوشــش ها معرفــی گردیــده اســت کــه پایــه ســیمانی، ســرامیکی، 
ســیلیکایی، پلیمــری و یــا ســلولزی دارنــد و بــرای عایــق کــردن قســمت های مختلفــی از 

ســاختمان در برابــر حریــق، حــرارت، رطوبــت و ... مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

بخش اول | سیمان، بتن و افزودنی ها:

بخش دوم | مصالح پیش ساخته: 

بخش سوم | چسب های ساختمانی: 

بخش چهارم | عایق ها و پوشش های محافظ: 



۳

۲

تجهیزات مکانیکی

تجهیزات و ماشین آالت ساخت

شروع فصل از صفحه ۱34

شروع فصل از صفحه ۲4

تجهیــزات مکانیکــی کــه جزئــی از تأسیســات ســاختمان محســوب می گــردد در مجمــوع بــه 
دو دســته کلــی، صنعتــی و ســاختمانی قابــل تقســیم اســت. تأسیســات مکانیکــی صنعتــی 
شــامل بخش هایــی چــون انتقــال آب، فاضــالب، تهویــه یــا به صــورت کلــی انــواع ســیاالت، 
تصفیــه ی آب و فاضــالب، تولیــد انــرژی از حرکــت ســیال و… می باشــد و تأسیســات مکانیکــی 
یــک  مختلــف  قســمت های  در  هســتند کــه  مختلفــی  بخش هــای  شــامل  ســاختمان 
ســاختمان در معــرض اســتفاده مســتقیم کاربــران قــرار دارد. در ایــن دســته توانمندی هــای 

ــل اســت: ــه زیردســته های ذی ــل تقســیم ب ــان قاب ــدی شــرکت های دانش بنی تولی

تجهیــزات و ماشــین آالت ســاختمانی و عمرانــی از ابزارهــای مهــم و کاربــردی در پروژه هــای 
ســاختمانی و عمرانــی هســتند و اســتفاده درســت و مؤثــر از ایــن ماشــین آالت باعــث 
بهینه ســازی زمــان و هزینــه و در نتیجــه موفقیــت پروژه هــای ســاختمانی و عمرانی می شــود. 
ایــن تجهیــزات شــامل طیــف بســیار گســترده ای هســتند و در ایــن کتــاب ماشــین آالتی کــه 
عمدتــًا به منظــور ســاخت و یــا شــل دهی مصالــح پایــه در محــل ســاخت کاربــرد دارنــد و 

ــی شــده اســت. ــد می شــوند معرف ــان تولی توســط شــرکت های دانش بنی

ورق هــای فلــزی صنعتــی دارای انــواع مختلفــی بــوده و کاربردهــای متنوعــی در صنایــع دارنــد. 
ورق هــای معرفــی شــده در ایــن کتــاب دارای پوشــش های خــاص به منظــور افزایــش بهــره وری 
در صنعــت ســاختمان بــوده و عمدتــًا بــرای پوشــش دهی ســقف انــواع ســاختمان ها، 

کارگاه هــا، ســوله ها، ســقف کاذب و … اســتفاده می شــوند.

بخش پنجم | ورق ها با کاربرد ساختمانی: 

تجهیزات الکترونیکی۴

بــا توســعه فناوری هــای نوظهــور نظیــر IOT طیــف  تجهیــزات الکترونیکــی ســاختمان، 
گســترده تری را بــه خــود اختصــاص داده انــد و دیگــر محــدود بــه تجهیــزات انتقــال، توزیــع 
ــف و  ــواع مختل ــزات دارای ان ــن تجهی و اســتفاده از الکتریســیته در خانه هــا نمی باشــند. ای

ــردد: ــا اشــاره می گ ــه آنه ــر ب ــه در زی کاربردهــای متنوعــی هســتند ک

ــه دارای  ــه فناوران ــا اینکــه عمــده شــیرآالت ســاختمانی و تجهیــزات آب و فاضــالب از جنب ب
تولیــد  توســط شــرکت های دانش بنیــان  بــاال نمی باشــند، محصوالتــی  فنــاوری  ســطح 
می گــردد کــه دارای ویژگی هایــی نظیــر هوشــمند بــودن می باشــند و در ایــن زیردســته ارائــه 

شــده اند.

ــده اســت. منظــور  ــه گردی ــرق، آب و گاز ارائ ــواع کنتورهــای هوشــمند ب ــن زیردســته ان در ای
از هوشــمند بــرای ایــن کنتورهــا دارا بــودن قابلیــت خــودکار خوانــدن کنتــور بــدون نیــاز بــه 
بازدیــد فیزیکــی اســت. عــالوه بــر ایــن، ویژگی هایــی نظیــر قابلیــت کنتــرل از راه دور، قابلیــت 

کنتــرل دبــی و ... در برخــی از ایــن کنتورهــا وجــود دارد.

ــرد در  ــک محصــول دارای کارب ــه زیرسیســتم الکترونیکــی ی ــی ک ــن زیردســته، تجهیزات در ای
نظیــر  قابلیت هایــی  بــا  زیرسیســتم ها  ایــن  اســت.  شــده  آورده  می باشــد  ســاختمان 
تشــخیص صــدا و یــا آنالیــز تصویــر، دارای برتــری هوشــمند بــودن نســبت بــه مــوارد غیــر 

هســتند. دانش بنیــان 

بخش دوم | شیرآالت و تجهیزات آب و فاضالب: 

بخش اول | کنتورها: 

بخش دوم | تجهیزات الکتریکی ساختمان: 

شروع فصل از صفحه ۱۵۲

 بــرای تهویــه ســاختمان ها شــامل گرمایــش، ســرمایش، رطوبت گیــری، رطوبت زنــی و تصفیــه 
ــن  ــرد. ای ــی اســتفاده ک ــوان از سیســتم های گوناگون ــا می ت ــن فرآینده ــب ای ــا ترکی هــوا و ی
سیســتم ها دارای ســازوکارهای اجرایــی متنوعــی بــوده و در ایــن کتــاب صرفــاً سیســتم های 

تهویــه بــا ســطح فنــاوری بــاال عنــوان شــده اســت.

بخش اول | سیستم های تهویه:



شروع فصل از صفحه ۱۶۲

ــرار  ــار آتــش مــورد اســتفاده ق ــه به منظــور مه ــداول آتش نشــانی ک ــزات مت ــر تجهی عــالوه ب
می گیــرد، الزم اســت در ســاختمان ها بــرای کاهــش خســارت آتش ســوزی و اطفــا آن در 
همــان مراحــل اولیــه از یکســری اســتانداردها و تجهیــزات ایمنــی و اعــالم حریــق اســتفاده 
شــود. در ایــن زیردســته محصــوالت دانش بنیــان مربــوط بــه ایــن حــوزه ارائــه گردیــده اســت.

ــرای حفــظ امنیــت اماکــن اســتفاده از سیســتم های حفاظتــی  یکــی از مهمتریــن ابزارهــا ب
ــه در  ــن سنســور تشــکیل شــده ک ــن سیســتم ها از یــک دســتگاه مرکــزی و چندی اســت. ای
صــورت تحریــک هــر یــک از سنســورها نســبت بــه اعــالم هشــدار اقــدام می نمایــد. همچنیــن 

امــکان بررســی شــرایط از راه دور بــرای کاربــر فراهــم اســت.

در ایــن زیردســته تجهیــزات و سیســتم مدیریــت هوشــمند ســاختمان یــا همــان سیســتم 
ــای  ــزات و روش ه ــه ای از تجهی ــه شــامل مجموع ــده ک ــه گردی اتوماســیون ســاختمان ارائ
کنترلــی اســت. ایــن دســته از محصــوالت بــا اســتفاده از رایانــه بــه کنتــرل و مانیتورینــگ 
تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی ســاختمان از جملــه تهویــه، روشــنایی، سیســتم های 
امنیتــی ماننــد کنتــرل تــردد و دوربیــن مــدار بســته، سیســتم های ایمنــی از جملــه اعــالم 

حریــق و … می پــردازد.

بخش چهارم | تجهیزات آتش نشانی: 

بخش سوم | تجهیزات حفاظتی ساختمان: 

بخش پنجم | تجهیزات هوشمندسازی ساختمان: 

تجهیزات فضای باز۵

بــه طــور کلــی تجهیــزات فضــای بــاز در حــوزه ســاختمان شــامل انواعــی از وســایل، مبلمــان، 
آتشــدان، میــز و صندلی هــای فضــای بــاز، انــواع ســایه بان، وســایل بــازی، انــواع نورپــردازی 
و... اســت کــه بــرای فضاســازی محیــط بــاز طراحــی شــده اند. اگرچــه در ایــن زیردســته 
تجهیــزات فضــای بــازی کــه دارای فنــاوری بــاال می باشــند نظیــر ربات هــای شســت و شــوی 

نمــا ســاختمانی آورده شــده اســت.

شروع فصل از صفحه ۲۲۰
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2425

فصل اول | مصالح پایه عمران و ساختمان

معرفی محصول:
روان سازهای پلی کربوکسیالتی ترکیبات شیمیایی افزودنی به مالت بتن می باشند که ویژگی های 
مهمی از جمله نیاز به میزان آب کمتر تا 40 درصد، ضمن حفظ اسالمپ مالت، بهبود خواص 
رئولوژیکی مالت، پمپاژ آسان و غیره را به مالت اضافه می کنند. عوامل متعددی نظیر نوع مواد 
به کار رفته در مالت، دما، میزان آب مصرفی، نحوه فرآوری مالت و ... در انتخاب نوع روان ساز 
اهمیت دارد. نحوه اثرگذاری این محصول به  گونه ای می باشد که پلی کربوکسیالت ها عالوه بر 
ایجاد جاذبه با یون های کلسیم، سدیم و یا دیگر یون ها روی ذرات رس و کائولین درون مالت، 
هم  به  از  مانع  منفی  بارهای  این  می کند.  ایجاد  ذرات  اطراف  در  منفی  بارهای  با  نازکی  الیه 
چسبیدن ذرات و کلوخه ای شدن آن ها می شود. در نتیجه ذرات به صورت معلق درآمده و در 

فواصل منظمی از یکدیگر قرار می گیرند. 

INSO 2930 1

شرکت البرز شیمی آسیا 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بتن های پر مقاومت و پردوام	 
بتن های نفوذ ناپذیر	 
بتن های خودمتراکم با طرح اختالط ویژه	 
افزایش روانی بتن در حین بتن ریزی بدون استفاده از آب	 
قطعات بتنی پیش ساخته و پیش تنیده	 
سنگ فرش های بتنی و موزاییک و سمنت پالست	 

افزودنی بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اترنام شیمیایی

25 تا 50 درصدمحدوده محتوای جامد

PH 4 تا 7محدوده

مایع کدر مایل به زردمشخصات فیزیکی

1.04 تا 1.1 گرم بر سانتی متر مکعبمحدوده وزن مخصوص

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کیفیت بهتر نسبت به محصوالت مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

www.alborzchem.com

سنتز پلی کربوکسیالت های کاهنده آب بتن 

سال تاسیس:
138۷

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

262۷

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
در مناطق گرم و خشک و همچنین مراکز و ایستگاه های تولید و ساخت بتن که از محل اجرای 
آن عمدتاً فواصل طوالنی دارند، روانی و کارپذیری بتن در طول زمان شروع به کاهش می کند. در 
نتیجه مجریان بتن با مشکالت عدم کارپذیری بتن یا اصطالحاً سفت شدن بتن مواجه خواهند 
شد. در این مرحله، بتن غیرقابل اجرا بوده و ماله پذیر نخواهد بود و در بدترین حالت بتن از 
تراک میکسر قابل تخلیه نخواهد بود. در صورت وقوع چنین مشکالتی راه حل بسیار متداول 
آن اضافه کردن آب به داخل بتن و افزایش کارایی و روانی بتن خواهد بود که همین آب اضافی 

باعث کاهش مقاومت و دوام و کیفیت نفوذناپذیری بتن خواهد شد.
به  محصول  این  است.  شده  تولید  نکات  این  به  توجه  با  حاضر  محصول  راستا  همین  در 
تولیدکنندگان بتن و مجریان آن ها مدت زمان بیشتری را خواهد داد تا بتوانند بتن را حمل و 

اجرا کنند و با کاهش و افت کارایی و روانی و کارپذیری بتن مواجه نباشند.
این راه حل به دو شل قابل اجراست:

تأخیر در گیرش سیمان که به صورت شیمیایی و متعاقبًا از جذب آب توسط سیمان در بتن . 1
جلوگیری می کند.

به صورت جذب موقت . 2 بتن که  به  پلیمرهای کربوکسیالتی خاصی  و اضافه کردن  تولید 
سطحی باعث دور شدن ذرات سیمان از آب شده و جذب آب را به تأخیر می اندازند.

شرکت البرز شیمی آسیا 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

تولیــد بتن هــای پــر مقاومــت C25 بــه بــاال و کاهــش آب بــه ســیمان در بچینــگ و بتن هــای 	 
بــادوام و بــا نفوذپذیــری کــم

 	CVC بتن های خودتراکم و بتن های معمولی
مالت بین الیه ای بتن های RCC که چسباننده الیه های بتن ها به هم می باشند.	 
بتن ریزی در نواحی گرم و خشک و بتن ریزی در سواحل جنوبی خلیج فارس	 
بتن هــای حــاوی میکــرو ســیلیس و فــالی اش و پوزوالن هایــی کــه جــذب آب دارنــد و باعــث 	 

افــت روانی هــای شــدید می شــوند.
بتن ریزی در رویه های بتنی )جاده سازی و باند فرودگاه ...(	 

افزودنی بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اترنام شیمیایی

25 تا 50 درصدمحدوده محتوای جامد

PH 4 تا 7محدوده

مایع کدر مایل به زردمشخصات فیزیکی

1.04 تا 1.1 گرم بر سانتی متر مکعبمحدوده وزن مخصوص

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کیفیت بهتر نسبت به محصوالت مشابه	 

www.alborzchem.com

سنتز پلی کربوکسیالت های حفظ کننده روانی و کارایی بتن

سال تاسیس:
138۷

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها

INSO 2930 1
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

282۹

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
کـه  می باشـند  بتـن  مـالت  بـه  افزودنـی  شـیمیایی  ترکیبـات  کربوکسـیالتی  پلـی  روان سـازهای 
ویژگی هـای مهمـی را بـه مـالت اضافـه می کننـد. ازجملـه نیـاز به میـزان آب مالت را تـا %40 ضمن 
حفـظ اسـالمپ )ریـزش( مـالت کاهـش می دهنـد، خـواص رئولوژیکـی مـالت را بهبـود می دهند و 
پمپـاژ مـالت را آسـان تر می سـازند. ایـن محصـوالت پایه هـای گوناگونـی دارنـد کـه از معروف تریـن 
آن هـا پلـی کربوکسـیالت ها و پلـی کربوکسـیالت اترهـا می باشـند. وجـود بارهـای منفی بسـیار روی 
زنجیره های پلیمری پلی کربوکسـیالت ها موجب ایجاد الیه نازکی با بارهای منفی در اطراف ذرات 
می شـود. ایـن بارهـای منفـی مانـع از بـه هـم چسـبیدن ذرات و کلوخـه ای شـدن آن هـا می شـود. 
همچنیـن پلـی کربوکسـیالت اترهـا، بـه دلیـل زنجیره هـای جانبـی پلـی اتـری، باعـث ایجـاد دافعـه 
فضایـی بیشـتری بیـن ذرات می شـوند کـه بـه روان سـازی بیشـتر بتـن کمـک شـایانی می نماید، به 

همیـن دلیـل آن هـا را فـوق روان کننـده نیـز می نامنـد.

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ساخت بتن و بتن ریزی در مناطق گرمسیر	 
ساخت بتن های خوش نما و اکسپوز	 
بتن ریزی های حجیم	 
بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور	 
 	)HPC( ساخت بتن های توانمند
 	)HSC( ساخت بتن های پر مقاومت
 	)SCC( ساخت بتن های خود تراکم
 	)WRC( ساخت بتن های نفوذناپذیر
 	)PAC( ساخت مالت های تزریقی

پلی کربوکسیالتبنیان شیمیایی

مایعحالت فیزیکی

0.05 ± 1.12 گرم بر سانتی متر مکعبوزن مخصوص

نداردیون كلر

10 تا 30 درجه سانتی گرادبهترین دمای نگهداری

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

www.abadgarangroup.net

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اتر 
ABPLAST SR, ABPLAST WR :نام تجاری

سال تاسیس:
13۷2

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها
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معرفی محصول:
روان سـازهای پلی کربوکسـیالتی ترکیبات شـیمیایی افزودنی به مالت بتن می باشند که ویژگی های 
مهمـی را بـه مـالت اعطـا می کننـد. از جملـه نیـاز بـه میـزان آب مـالت را تا 40 درصـد ضمن حفظ 
اسـالمپ )ریـزش( مـالت کاهـش می دهنـد، خـواص رئولوژیکـی مـالت را بهبـود می دهنـد و پمپاژ 
مـالت را آسـان تر می سـازند. ایـن محصـوالت پایه هـای گوناگونـی دارنـد کـه از معروف تریـن آن هـا 
پلی کربوکسـیالت ها و پلـی کربوکسـیالت اترهـا می باشـند. عوامـل متعـددی نظیـر نـوع مصالح به 
کار رفتـه در مـالت، دمـا، میـزان آب مصرفـی، نحـوه فـرآوری مـالت و غیره در انتخاب نوع روان سـاز 
اهمیـت دارنـد. ایـن مـاده قـادر اسـت کارایی بتن را برای زمان طوالنی حفظ کنـد و از بروز درزهای 
سـرد در بتن ریزی هـای ناپیوسـته جلوگیـری نمایـد. همچنین برای مصرف در بتن هـای توانمند که 

نیازمند کسـب مقاومت های مکانیکی زیاد و عملکرد خوب هسـتند مناسـب اسـت.

شرکت دماوند سفید پارسیان 
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مخازن گاز مایع، قطارهای سریع السیر، بزرگراه، مترو، تونل، پل	 
بتن خود تراکم	 
ساختمان های مرتفع با عمر طوالنی	 
سازه های ساحلی و فراساحلی	 
قطعات پیش ساخته و پیش تنیده	 

مایع بی رنگ تا زرد کم رنگظاهر

50 درصدمقدار مواد جامد

pH6 2 تا

کمتر از cps 500ویسکوزیته 

0/03 ± 1.10 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته

کمتر از 0/01 درصدمیزان کلرید

حصول مقاومت فشاری زیاد به وسیله کاهش نسبت آب به سیمان	 
افزایش دوام سازه های بتنی	 
سازگاری مناسب با انواع مختلف سیمان	 
ســازگاری مناســب بــا دوده سیلیســی )میکــرو ســیلیس(، خاکســتر بــادی )Fly Ash( و ســایر 	 

مــواد پوزوالنــی
سازگار با افزودنی های تندگیر و کندگیرکننده بتن	 

www.white damavand.ir

فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیالت اتر
با ویژگی حفظ اسالمپ و کاهنده آب 

سال تاسیس:
1388

ظرفیت تولید ساالنه: 
12٬000 تن

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها
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معرفی محصول:
روانسـاز های کاشـی، سـرامیک و صنعـت نسـوز ترکیبـات شـیمیایی افزودنـی بـه مـالت کاشـی و 
سـرامیک می باشـند کـه اسـتفاده از آن هـا منجـر بـه مصـرف کمتـر آب، خـواص رئولوژیکـی بهتـر، 
پراکندگی یکنواخت تر و اسـتحکام مکانیکی بیشـتر می گردد. روانسـازی خوب اسـت که قدر مطلق 
پتانسـیل زتـا را افزایـش دهـد. امـروزه در صنایـع، روانسـازهای گوناگونـی اسـتفاده می شـود کـه 
آن هـا را می تـوان بـه دو گـروه کلـی آلـی و معدنـی تقسـیم بندی کـرد. روانسـاز های معدنـی بـه دو 
دسـته کاتیون قلیایی شـامل کربنات سـدیم، سـود، کربنات پتاسـیم و پلی آنیونی شـامل سیلیکات 
سـدیم، سـدیم هگـزا متـا فسـفات، سـدیم تـری پلی فسـفات تقسـیم بندی می شـود. روانسـاز های 
آلـی و پلی آنیونـی نیـز ترکیبـات مشـتق شـده از اکریلیـک اسـید و اسـید اگزالیک می باشـند. قدرت 
تحمل سـایش محصوالت روانسـاز مورد اسـتفاده در کاشـی و سـرامیک، مخصوصاً روانسـاز های 
گلوله هـای آلومینایـی بایـد بسـیار بـاال باشـد . روانسـاز های آلـی بر پایـه اکریلیک اسـید در دمای باال 
سـوخته و از بیـن مـی رود و بنابرایـن منجـر بـه ایجـاد ناخالصـی در سیسـتم کاشـی نیـز نمی شـود. 
بایندر هـای کاشـی و سـرامیک، نوعـی افزودنـی بـه مـالت کاشـی و سـرامیک می باشـند کـه باعـث 
کنـار هـم قرار گرفتـن ذرات مـالت در فواصـل مناسـبی از یکدیگـر قبـل از پخـت نهایـی می شـوند. 
بایندر هـا در دو دسـته معدنـی و آلـی طبقه بنـدی می شـوند. بایندر هـای معدنـی شـامل سـدیم 
سـیلیکات، منیزیـم آلومینیـوم سـیلیکات ها و بنتونیـت می باشـند. بایندر هـای آلـی مهـم شـامل 
پلی کربوکسـیالت ها، پلی وینیـل الـل، نشاسـته، CMC، پلی اتیلـن گلیکـول و لیگنوسـولفونات ها 

می باشـند.
هر دو محصول بایندر و روانساز شرکت بر پایه پلی کربوکسیالت و از نوع آلی می باشد.

شرکت کیمیا سرام زرین
 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

به عنوان روانساز در صنعت کاشی و سرامیک 	 

قیمت مناسب	 

رزین هــای پلی کربوکســیلیک اســید، محصــول هموپلیمــر و یــا کوپلیمــری شــدن رادیکالــی 
محلــول در آب، آکریلیــک اســید، متاکریلیــک اســید، مالئیــک انیدریــد، آکریــل آمیــد، هیدروکســی 
ــز  ــد ســولفونه نی ــن رزین هــا می توانن ــره می باشــند. ای ــد و غی ــل آمی ــالت، متاکری ــل متاکری متی
باشــند کــه معمــواًل در آن هــا از اســتایرن ســولفونه به عنــوان مونومــر اســتفاده می شــود. وجــود 
بار هــای منفــی بســیار روی زنجیره هــای پلیمــری پلی کربوکســیالت ها، عالوه بــر ایجــاد جاذبــه 
بــا یون هــای کلســیم، ســدیم و غیــره روی ذرات رس، کائولیــن و غیــره درون مــالت، ایجــاد الیــه 
نــازک بــا بار هــای منفــی در اطــراف ذرات می کنــد، ایــن بار هــای منفــی مانــع از به هــم چســبیدن 
ذرات و کلوخــه ای شــدن آن هــا می شــود. در نتیجــه ذرات بــه صــورت معلــق در آمــده و در فواصــل 

منظمــی از یکدیگــر قــرار می گیرنــد. 

روانساز و بایندر کاشی و سرامیک بر پایه پلی کربوکسیالت

سال تاسیس:
1381

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها
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معرفی محصول:
بتن  با  آکرلیک است که کاماًل  رزین های  پایه  بر  پلیمری  )Tiss EP820(، محصولی  ایزوپاستا 
سازگار بوده و باعث جلوگیری از سولفاته شدن و نفوذ رطوبت به داخل بتن می گردد. رزین های 
آکرلیک ماهیت یونی داشته که پس از خشک شدن بر روی بتن پوششی کاماًل ضد آب با خاصیت 
تنفس پذیری ایجاد می کند و بتن می تواند در هر شرایطی هیدراتاسیون خود را کاماًل انجام دهد. 
برخالف سایر محصوالت موجود در بازار که از پایه قیر تهیه شده اند و قابلیت نفوذ بر روی سطح 
بتن را ندارند و در اثر فشار رطوبت منفی از سطح جدا می شوند این محصول با سطح بتن یکی 

شده و می تواند هم فشار مثبت و هم فشار منفی را تحمل نماید.

شرکت سفید بام کرمانیان 
www.sefidbam.ir

افزودنی ضدرطوبت و سولفاته شدن بتن

سال تاسیس:
1388

ظرفیت تولید ساالنه: 
410 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

عایق کاری انواع مخازن، تونل و سازه های آب بندی بتنی	 
عایق کاری سازه های بتنی در معرض کاویتاسیون و حمله سولفات ها	 
عایق کاری پی ساختمان	 
مقاوم نمودن سازه بتنی در برابر محیط اسیدی و قلیایی 	 
عایق نمودن سطوح بتنی مدفون در خاک	 
عایق نمودن تیرهای برق بتنی	 
عایق نمودن دیوارهای روبه باران	 

مایع سیاه رنگظاهر

0.05 ± 1.6 گرم بر سانتی متر مکعبوزن مخصوص )در دمای۲ ± ۲۲ درجه سانتی گراد(

5 ± ۸5 درجه سانتی گرادپایداری حرارتی

PH 7/3 ± 0/5

در یک دست اجرا 0.5 کیلوگرم در هر متر مربعمیزان انتشار

یونیماهیت

0 درجه سانتی گرادحداقل دمای تشکیل فیلم

رزین اکریلیکبیس تشکیل مواد

3 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گرادزمان خشک شدن سطحی

72 ساعت در دمای 20 درجه سانتی گرادزمان سخت شدن کامل

سازگاری باال با بتن و جلوگیری از سولفاته شدن و نفوذ رطوبت	 
افزایش عمر تأسیسات و کاهش هزینه هایی از جمله رنگ آمیزی مجدد، هزینه های ناشی 	 

از صدمات رطوبت، نم و رشد کپک و قارچ و در نهایت هزینه های مربوط به مصرف انرژی
کاهش چشمگیر هزینه های سیستم های گرمایشی و سرمایشی	 

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها
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معرفی محصول:
بتن سبک سازه ای، همانند بتن، سازه ای معمولی است، با این تفاوت که بنا به دالیل اقتصادی، 
در ساخت آن از سنگ دانه های سبک استفاده می شود. به این ترتیب وزن مخصوص آن تقریبًا 
دو سوم وزن مخصوص بتن ساخته شده با سنگ دانه های طبیعی معمولی است. علی رغم آنکه 
هر مترمکعب بتن سبک، در مقایسه با بتن با وزن معمولی، گران تر است ولی به علت کمتر 
بودن وزن مرده و ابعاد پی در آن ها، هزینه سازه های ساخته شده با این نوع بتن ها کمتر است. 
مقاومت حرارتی باالی این بتن ها باعث کاهش سرعت انتقال حرارت در آن ها شده که منافع 
زیادی را به دنبال دارد؛ از جمله مهم ترین این منافع می توان به کاهش تلفات انرژی و عایق بودن 

این بتن ها اشاره کرد.

شرکت انبوه سازی مسکن بهدیس سامان امین 

نانو بتن فوق سبک سازه ای

سال تاسیس:
138۹

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق، عمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
۷0,000 متر مکعب 

 	 ACI 213: Guide for Structural Lightweight  Aggregate Concrete
 	ISO 9001:2008
 	ISO 14001:2004
 	OHSAS 18001:2007

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

سازه های بلندمرتبه	 
برج ها	 
پل ها	 
سدها و سازه های خاص	 
پوسته های سبک بتنی	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

مقاومت مشخصه: 200 تا 450 کیلوگرم بر سانتی متر مکعب 	
جرم حجمی: 1.25 تا 1.65 تن بر متر مکعب 	

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها
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معرفی محصول:
بتن یکی از مصالح ساختمانی است که با آمیختن نسبت های متناسبی از سیمان، سنگ دانه ها، 
شن و ماسه و آب تولید می شود. آب و سیمان با واکنش شیمیایی خود ماده چسباننده ای ایجاد 
می کنند که سنگ دانه ها را به یکدیگر چسبانده و توده سخت بتن را ایجاد می کنند. امروزه بتن به 
عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. هزینه کم، دسترسی 
آسان به اجزای تشکیل دهنده، شل پذیری و دوام نسبتاً باالی این مخلوط و همچنین سهولت 

در اجرا باعث توجه روزافزون به آن شده است. 
همچنین مراحل تولید محصول به شرح ذیل است:

اختالط سیمان، نانو سیلیس و کوارتز. 1
اضافه کردن آب در سه مرحله به مخلوط خشک. 2
اضافه کردن ابر روان کننده پلی کربوکسیالتی. 3
اضافه نمودن الیاف پلی پروپیلن. 4
شل دهی و ویبره و عمل آوری. 5

شرکت هشت هزار و هفتصد و چهل و دو توسعه و فناوری لرزه پایدار آذربایجان 

www.lpa.co.ir

بتن پودری واکنش پذیرحاوی نانوذرات

سال تاسیس:
13۹3

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، آذربایجان و عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 تن

پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران	 
گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ماده آب بند	 
ماده جایگزین قطعات فوالدی و چدنی	 
ماده مقاوم در برابر شرایط محیطی حاد مانند ذوب یخبندان، نمک ها و اسیدها	 

کیفیت باالتر نسبت به محصوالت مشابه	 
مقرون به صرفه بودن	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

۸0 مگاپاسکالمقاومت فشاری

40 مگاپاسکالمقاومت کششی

 15 میلی متر تحت فشار 5 بارنفوذپذیری

مقاومت فشاری و کششی باال	 
جذب انرژی و دوام زیاد	 
شل پذیری زیاد	 
نفوذپذیری کم	 
مقاومت سایشی و خوردگی باال	 

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

4041

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
سیمان اکسیر پالس از خاکستر باگاس و لگ آهک ساخته شده و تمامًا ضایعاتی است. همچنین 
از روش های مختلف چه در فعال سازی و ساخت و چه در ترکیب مواد استفاده شده است که منجر 
به تولید این محصول در سایز میکرو و نانو سیمان و در ساختار رده های ژئوپلیمری، هیدرولیکی 
)پرتلند( و ژئوپلیمری آب طبقه بندی می شود. روش های ذکر شده برای تولید این محصول شامل 
5 روش اصلی است که امکان سفارشی سازی و رفع محدودیت های ژئوپلیمرها می شود؛ ولیکن 
نکته مهم این است که می توان از ترکیب این روش ها برای هم افزایی و سفارشی سازی بیشتر 
محصول بنا به نوع نیاز، استفاده کرد. این محصول عالوه بر حذف سیمان پرتلند و مشکالت 
ناشی از تولید آن، سبب استفاده بهینه از ضایعات موجود و مدیریت بهتر پسماند می شود. 
این محصول همچنین سبب حذف آلودگی محیط زیستی ناشی از سیمان پرتلند و نیروگاه برق 

حرارتی فسیلی می شود. 

شرکت اکسیر صنعت سیمان سبز 

سیمان های هیدرولیکی )پرتلند(، ژئوپلیمری و ژئوپلیمری آب فعال
ساخته شده از خاکستر باگاس و ضایعات لگ آهک

سال تاسیس:
1388

ظرفیت تولید ساالنه: 
410 تن

)US patent( انجمن پتنت آمریکا

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ســاخت مــالت بــرای کاربردهــای غیرســازه ای و ســاخت انــواع بتــن و قطعــات ســازه ای بتنــی بــا 	 
مشــخصات مختلف

مــوارد خاصــی کــه نیــاز بــه مشــخصات ویــژه مقاومتــی یا دوام داشــته باشــند، مانند ســازه های 	 
دریایــی، ســازه های زیرزمینــی، تراورس هــا، ســگمنت تونل هــا و ...

داشتن حق انحصاری	 
انتشار دی اکسید کربن صفر	 
گیرش سریع و مقاومت زودرس سریع	 
طیف وسیع مقاومت بسته به هزینه و نوع نیاز	 
ضایعاتی و سبز بودن	 
حذف هزینه های احداث کارخانه سیمان	 
حـذف مشـکالت زیسـت محیطـی ناشـی از وجـود ضایعـات صنعـت نیشـکر و مدیریـت 	 

پسـماند کارآمـد
امکان درآمدزایی از برق عالوه بر سیمان	 
معکوس کردن فرآیند چرخه تولید سیمان	 

مقاومت فشاری باال 	 
مقاومت شیمیایی و دوام باال	 
مقاومت حرارتی باال	 
رنگ سبز	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

4243

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
بلوک های ساختمانی، یک قطعه مجزا و پیش ساخته از سیمان و سایر مواد اولیه ساخت و ساز 
هستند که می توانند به عنوان بخشی از سازه مورد استفاده قرار گیرند. برخی از این بلوک ها بر 
پایه سیمان ساخته شده و برخی دیگر از سایر مواد ساختمانی ساخته می شوند. بلوک سبک 
سیمانی با چهار کام و زبانه در سطوح جانبی، در واقع نوعی بلوک سبک می باشد که از بتن سبک 
شامل سبک دانه به همراه سیمان و ماسه ساخته شده است. این بلوک با نسبت های بهینه وزن 

حداقل و با مقاومت حداکثری در نتیجه آزمایش های متعدد به دست آمده است.
علی رغم آن که هر متر مکعب بتن سبک، در مقایسه با بتن با وزن معمولی، گران تر است ولی به 
علت کمتر بودن وزن مرده و ابعاد پی در آن ها، هزینه سازه های ساخته شده با این نوع بتن ها 
کمتر است. مقاومت حرارتی باالی این بتن ها باعث کاهش سرعت انتقال حرارت در آن ها شده 
که منافع زیادی را به دنبال دارد؛ از جمله مهم ترین این منافع می توان به کاهش تلفات انرژی 
اشاره نمود به گونه ای که در فصل سرما انتقال حرارت از داخل به خارج و انتقال حرارت از خارج 
به داخل ساختمان در فصل تابستان بسیار ناچیز می باشد. همچنین عایق بودن این بتن ها 
باعث کاهش سرعت تغییرات حجمی در اثر تغییرات دمایی شده که موجب می شود مقاومت 
آن ها در برابر حرارت و یخبندان افزایش پیدا کند. ساختار پفکی بتن های سبک موجب می شود 
این بتن ها قابلیت جذب صوت را داشته باشد بنابراین تا حدودی می توان گفت این بتن ها عایق 

صوت نیز هستند.
ارائه می باشد.  قابل  و چهار جداره  تیپ مختلف دوجداره، سه جداره  در سه  بلوک  نوع  این 
همچنین به جهت استفاده راحت تر از بلوک در دیوارچینی و کاهش خطاهای انسانی، افزایش 
سرعت اجرا و افزایش مقاومت دیوار در برابر نیروی جانبی در طرفین آن کام و زبان هایی جهت 
چیده شدن بلوک روی یکدیگر و به موازات هم در نظر گرفته شده است. از این بلوک در هر 

پروژه ای که نیاز به دیوارچینی دارد چه در دیوارهای داخلی 
و چه خارجی می توان استفاده نمود.

شرکت فرا سازه بتن کاسپین 

بلوک سبک سیمانی با چهار کام و زبانه در سطوح جانبی

سال تاسیس:
13۹8

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

بــه عنــوان دیوارهــای جداکننــده داخلــی و خارجــی در کلیــه پروژه هــای ســاختمانی شــامل: 
و.... اداری، درمانــی  مســکونی، تجــاری، 

وجود کام و زبانه در سطوح قائم و افقی	 
ایجاد محلی برای قراگیری الیه ای عایق	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه 	 
سبکی وزن	 

مشخصات فیزیکی

دارا بودن 4 کام و زبانه در سطوح جانبی	 
ایجاد محلی برای قرارگیری میلگرد افقی و امکان تسلیح دیوار	 
ایجاد محلی برای قرارگیری الیه ای عایق	 
سبکی وزن	 

انواع
دوجداره و با عرض 10 سانتی متر 	 
سه جداره و با عرض 15 سانتی متر 	 
چهار جداره و با عرض 15 سانتی متر	 

ابعاد
ارتفاع: 20 و 25 سانتی متر 	
عرض: 10 و 15 سانتی متر 	
طول: 40 و 50 سانتی متر 	

ترکیبات

سیمان	 
ماسه	 
آب	 
پوکه های صنعتی و معدنی	 

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

4445

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
در زمینه قیرهای اصالح شده با پلیمر فعالیت های زیادی انجام گرفته است. پلیمرهای مختلفی 
جهت بهبود خواص قیر از جمله PE ،PP ،EVA ،SBS و SEBS استفاده شده است. همه این 
پلیمرها خواص قیر را بهبود می دهند اما چالش های مهمی مانند بحث اقتصادی، مقاومت 
پیرشدگی و پایداری انبارداری قیرهای اصالح شده در این صنعت باقی مانده است. اصالح کننده 
قیر پایه پلیمری همگن محصول منحصر با وجود درصد باالیی از پلیمرهای االستومر در آن است 
که سبب ایجاد ترکیبی مقاوم در برابر سیل های انبساط   انقباض، افزایش قابلیت ارتجاعی، 

چسبندگی بسیار زیاد و کاهش سفتی قیر در دماهای باال و پایین می شود.

شرکت سیویل ابنیه جهان 

اصالح کننده قیر پایه پلیمری همگن

سال تاسیس:
1388

مقاصد اصلی صادراتی: 
پاکستان، ارمنستان، امارات و هند 

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

ظرفیت تولید ساالنه: 
10,000 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

افزایـش کارایـی و بهبـود مشـخصات فنـی قیرهـای مصرفـی ماننـد انعطاف پذیـری فوق العـاده 
در دماهـای بسـیار پائیـن و کاهـش سـرعت پیرشـدگی و افزایـش مقاومـت در برابـر حـرارت و 

اشـعه ماوراءبنفـش

کیفیت باال	 
سهولت استفاده	 
عدم نیاز به دستگاه های پیشرفته	 
قابلیت انبار کردن	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

بهبود دهنده االستومر پالستومر همگن همسان غیر فازی

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

464۷

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
از وکیوم باتوم )VB(، علیرغم فرموالسیون ساده ای که دارد  نانو  قیر استحصال شده به روش 
محصولی بسیار کاربردی است. اصالح روش اکسایش قیر از حالت سنتی یعنی وکیوم باتوم به 
حالت اکسایش کاتالیستی با استفاده از کاتالیست خاص عالوه بر کاهش قابل توجه زمان اصالح 
قیر، دما را نیز کاهش داده است که این امر عالوه بر کاهش تجزیه اجزای قیر، کاهش مصرف 

انرژی و کاهش آلودگی زیست محیطی را به همراه دارد.

شرکت زیست پلیمر پدیده ایرانیان 

قیر اصالح شده پلیمری و مخلوط های آسفالتی

سال تاسیس:
13۹6

ظرفیت تولید ساالنه: 
180,000 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

 باندهای  پرواز فرودگاه ها	 
جاده ها  و  بزرگراه های  اصلی	 
خیابان های  داخل  شهری  و  پیست های  ورزشی  و  مسابقاتی  )موتورسواری   اسکیت سرعت(	 

استفاده از روش کاتالیستی به جای فرآیند اکسیداسیون	 
دارای گارانتی 15 ساله	 
نرخ رقابتی و کیفیت بسیار مناسب در انواع آب و هوای جوی	 

مشخصات فنی گرید ۸5/100 اصالح شده شیمیایی و پلیمری محصول

115درجه نفوذ در ۲۵ درجه سانتی گراد

49.3 درجه سانتی گرادنقطه نرمی

51.2 سانتی مترمقدار کشش در ۲۵ درجه سانتی گراد

30.6 سانتی مترمقدار کشش در ۱۵ درجه سانتی گراد

99.9۸ درصدحاللیت در تری کلرواتیلن یا تتراکلرورکربن

20۸ درجه سانتی گراددرجه اشتعال

0.615 درصد )به مدت 5 ساعت و در دمای 163 درجه سانتی گراد(درصد افت حرارتی

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

484۹

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
قیر به عنوان یک چسب در ساخت راه ها و جاده ها استفاده می شود. در اکثر مواقع، قیر را تا 
دمای 100 الی 1۸0 درجه سانتی گراد گرم می کنند تا به ویسکوزیته الزم برای اختالط با مصالح 

سنگی برسد. 
در روش دیگر، قیر با حالل های نفتی رقیق می شود تا حالت مایع و روان پیدا کند و استحکام 
نهایی ماده تنها زمانی ایجاد می شود که حالل تبخیر شود. امولسیون های قیر یک روش جایگزین 
را ارائه می دهند که در آن قیر به کمک ماده امولسیفایر در آب به حالت پراکنده و روان تبدیل 
می شود. امولسیون ها را می توان با سنگ دانه های سرد و مرطوب، برای دستیابی به استحکام 
نهایی )پس از شکست امولسیون و جدا شدن آب از امولسیون( استفاده کرد. در بسیاری از 
کاربردهای راه سازی، امولسیون ها نسبت به قیر داغ، سیستم ایمن تر و سازگار با محیط زیست را 
ارائه می کنند، زیرا از خطرات آتش سوزی، سوختگی و انتشار اجتناب می شود و فرآیندها انرژی 

کمتری مصرف می کنند.

شرکت پایدار شیمی آیریک 

امولسیفایر کاتیونی قیر

سال تاسیس:
13۹۹

ظرفیت تولید ساالنه: 
1200 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آسفالت سرد امولسیونی و لکه گیری آسفالت در صنعت راه سازی

استفاده راحت به دلیل ماهیت مایع بودن ماده	 
قابل تولید در تمام پلنت های امولسیون	 
قیمت ارزان تر نسبت به سایر رقبا	 
دسترسی بسیار ساده	 

امولسیفایرهای کاتیونی در سه نوع قابل ارائه است:
 	)CQS( سریع شکن
 	)CRS( زودشکن
 	)CSS( دیرشکن

بخش: سیمان، بتن و افزودنی ها



عمران و ساختمان

5051

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
یوپی وی سی )UPVC( مخفف کلمات Un Plasticized PolyVinyl Chloride شل سخت  شده 
  UPVC پلی وینیل کلراید است که در صنعت ساختمان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده پنجره
است. این ماده حدود ۸5 درصد آمیزه اولیه تولید پروفیل UPVC را تشکیل می دهد. عالوه بر 
این ماده، مواد افزودنِی دیگری نیز جهت ایجاد خواص مورد نیاز به ترکیب اضافه می شود که 
عدم وجود آن ها یا تغییر میزان به  کار رفته در فرموالسیون می تواند محصول نهایی ساخته شده 
را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. پروفیل UPVC محصولی ساختمانی بوده که جایگزین مناسب 
هزینه   به  می توان   UPVC پروفیل های  مزایای  جمله  از  است.  شده  آلومینیوم  و  آهن  چوب، 
نگهداری پایین و عمر طوالنی بهینه سازی انرژی و قیمت پایین تر آن اشاره کرد. این محصول با 
حفظ استانداردهای اولیه سبب آن شده که استفاده از آن در سال های گذشته در ساختمان سازی 

رواج بیشتری پیدا کند.

شرکت جهان پروفیل پادیر 

پروفیل های UPVC به روش کو  اکستروژن

سال تاسیس:
1384

ظرفیت تولید ساالنه: 
25,000 تن

www.hofmannprofile.com

 	RAL GZ 716
 	SKZ
 	 ISO 17025
 	 ISO 9001
 	ISO 10002

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

ساخت در و پنجره در مکان های مختلف

25 سال تضمین کیفیت	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: مصالح پیش ساخته



عمران و ساختمان
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فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
صفحات کامپوزیتی تقویت شده با پارچه سه ُبعدی شیشه ای، ماحصل بافت سه ُبعدی نخ شیشه 
با مقاومت کششی بسیار زیاد و سپس تبدیل آن با کمک رزین )اپوکسی یا پلی استر( به پانل های 
سبک، مقاوم، عایق صدا، حرارت و رطوبت، در ابعاد و ضخامت های مختلف و با قیمت مناسب 
جهت مصارف سقف و دیوار ساختمانی و برخی مصارف دیگر است. چنانچه فضای بین دوالیه 
رویین و زیرین این صفحات با مالت سیمان پر شود، برخی خواص مکانیکی و حرارتی آن ارتقاء 
خوبی خواهند یافت. درگیری مالت با هزاران رشته متصل کننده دو صفحه رویین و زیرین پانل 
کامپوزیتی به همراه سطح باالی تماس با این رشته ها و صفحات رویین و زیرین پانل، مقاومت 
خمشی و فشاری این صفحات را به شدت ارتقاء می دهد. همچنین تغییر شل وابسته به زمان 
این هایبرید کامپوزیت ها، )خزش( با وجود مالت، به شدت کاهش می یابد. عدم امکان جریان 
دمای شعله وری، سرعت  افزایش شدید  اکسیژن کافی، ضمن  نرسیدن  و  دوالیه  بین  در  هوا 

پیشروی شعله را کاماًل به صفر می رساند.

شرکت نوآوران صنعت سیلک 

کامپوزیت تقویت شده با پارچه سه بعدی بافته شده با نخ شیشه پرشده با مالت
پنل های سه بعدی پرشده با بتن

سال تاسیس:
13۹2

ظرفیت تولید ساالنه: 
100,000 متر مربع

www.sialk co.ir

تأییدیه آزمون اشتعال پذیری و درصد رطوبت: آزمایشگاه بنیاد علوم کاربردی رازی	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
صنعت ساختمان	 
صنعت حمل ونقل و ترابری	 
صنعت آب و فاضالب، نفت و پتروشیمی	 
کانکس ها، اتاقک ها و پناهگاه های کامپوزیتی	 
سازه ها و مستحکم سازی آن ها	 
گلخانه های صنعتی	 
عمران و تأسیسات شهری	 
محافظت از دیواره های بتنی و ...	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: مصالح پیش ساخته

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
عرض بیشتر پانل نسبت به نمونه های مشابه 	 
ضخامت بیشتر پانل نسبت به نمونه های خارجی 	 
قیمت پایین تر نسبت به نمونه های خارجی	 

ابعاد
عرض: تا 400 سانتی متر 	
طول: نامحدود 	
ضخامت: 20 تا 32 میلی متر 	

وزن )برای تراکم پودر ۳ و ضخامت 
۲۷ میلی متر(

سیمان سنگین: حدود 45.60 کیلوگرم بر متر مربع 	
فوم سیمان: حدود 22.60 	

مقاومت خمشی )انحراف( برای 
ضخامت ۳۰ میلی متر

واحد عرض: 400 کیلوگرم  	
تنش خمشی: 20 مگاپاسکال 	
فایبرگالس: 25 مگاپاسکال 	

خاکستری/خاکستری روشن یا هر رنگ دلخواهنوع رنگ

نامحدودماندگاری متوسط )سال(
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معرفی محصول:
امروزه یکی از پرکاربردترین راه کارها و تحوالت مثبت در اجرای سازه های بتنی را می توان تدوین و 
ارائه روش کاشت میلگردها و بولت در سازه ها عنوان کرد. کاشت میلگرد یا بولت در بتن سخت 
شده، گستره وسیعی از اتصاالت سازه ای و غیر سازه ای و همچنین تقویت و مقاوم سازی سازه ها را 
نیز در بر می گیرد. از جمله مواردی که مهندسین را ترغیب به استفاده از این روش در ساخت وساز 
می کنند، می توان به تغییر مشخصات فنی و نقشه های طرح و اجرای سازه ها، تغییر کاربری و 
شرایط بهره برداری، سهولت نسبی اجرا و در دسترس بودن مصالح و تجهیزات این روش اشاره 
نمود. چسب اپوکسی دوجزئی خمیری شل، بدون حالل و دارای مقاومت های مکانیکی زیاد 
است. این محصول جاری نمی شود و برای نصب نوار و ورق های مختلف بر روی سطوح افقی 
از آن  برای کاشت میله های فوالدی و کامپوزیتی  و عمودی مناسب است. همچنین می توان 

استفاده نمود.

شرکت صنایع شیمی ساختمان آبادگران 

چسب کاشت میلگرد کارتریجی

سال تاسیس:
13۷2

www.abadgarangroup.net

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
کاشت میلگرد، انکربولت، رول بولت، راد و ...	 
چسباندن مقاطع فلزی به بتن، سنگ، آجر	 
مناسب برای بهسازی لرزه ای	 
مناسب برای مقاوم سازی مقاطع مختلف	 
قابل استفاده در بتن های دارای ترک و بدون ترک	 
اتصال مقاطع فلزی به بتن بدون مهار	 
نصب و ثابت سازی قطعات	 

بخش: چسب های ساختمانی

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

دودیرنگ

0.05 ± 1.45 گرم بر سانتی متر مکعبوزن مخصوص

100 مگاپاسکالمقاومت فشاری )پس از ۷ روز(

13 مگاپاسکالمقاومت چسبندگی )پس از ۷ روز(

10 تا 45 درجه سانتی گراددمای زیرآیند و محیط اجرا
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معرفی محصول:
پوشش مقاوم به حریق THERMOGAP محصولی بر پایه سیمان و ورمیكولیت است كه برای 
محافظت اسكلت فلزی پروژه های ساختمانی در برابر حریق طراحی شده است. مواد به كار رفته 
در این محصول همچون سیمان، ورمیكولیت، فیبر )بدون آزبست( و برخی مواد معدنی و سایر 
افزودنی های دیگر سبب شده است كه این محصول نه تنها خواص مقاومتی سیمان را داشته 
باشد بلكه به دلیل داشتن شبكه های فیبری از به هم پیوستگی خوبی نیز برخوردار باشد. به این 
ترتیب كه در طول زمان حریق هیچ گونه دود سمی از این محصول منتشر نمی شود و تحت تأثیر 
جریان های هوای فوق العاده گرم در زمان حریق دچار خرابی و ریزش نشده و ساختار پایدار خود 
را حفظ می نماید. پس از اتمام حریق پوشش ضدحریق سطح فلز، استحكام و چسبندگی قبل 

از حریق را داشته و نیاز به اجرای دوباره آن نیست. 

شرکت بهسازان توسعه آرمان 

پوشش ضدحریق پایه سیمانی

سال تاسیس:
1381

ظرفیت تولید ساالنه: 
11,000 تن

www.betaenggroup.com

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 	 UL 263
 	En 13501 1

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
مناسب برای پوشش خطوط انتقال گاز 	 
مناسب برای پوشش سطح تأسیسات ساختمان ها	 
مناسب برای پوشش تانکرهای نگهداری مایعات	 
مناسب برای پوشش سطح تأسیسات موتورخانه	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

واحدنتيجهاستانداردآزمون

 A1) A يا En 13501 1)A2واكنش در برابر آتش

kPaبيش از ASTM E736120حداقل چسبندگی

ASTM E 605۸40Kg/m3چگالی

)ISIRI 729717۸3.0W/)m.Kضريب هدايت حرارتی

ISIRI 729721.0m2.K/Wمقاومت حرارتی

PHISIRI 706 242.10 
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معرفی محصول:
در  بوده است.  برابر حریق، خواسته ی همیشگی مهندسین عمران  در  ابنیه  افزایش مقاومت 
هنگام بروز حریق، مهم ترین عاملی که ساختمان را در معرض فروریزش قرار می دهد، افزایش 
)پایه  معدنی  پوشش های  بررسی،  مورد  محصول  است.  ساختمان  ستون های  دمای  شدید 
سیمانی( هستند که برای مقابله با حریق سلولزی مورد استفاده قرار می گیرند. حریق سلولزی 
معادل حریقی است که در محیط های مسکونی و تجاری رخ می دهد و نرخ گسترش و افزایش 
دمای کمتری در مقایسه با حریق هیدروکربنی دارد و فشار مکانیکی کمتری را نیز به سطح سازه 
وارد می آورد. مکانیزم مقابله با حریق این پوشش ها، از نوع غیرعامل )Passive( می باشد. این 
پوشش ها هدایت حرارتی بسیار پایینی دارند و در عین حال غیر قابل اشتعال هم هستند. به این 
ترتیب در معرض حریق، سطح زیرآیند را از آسیب حفظ می کنند و از باال رفتن بی رویه ی دمای 

آن جلوگیری می کنند.

شرکت گیالن میکا 

مالت پاششی ضدحریق بر پایه ورمیکولیت
جهت مقابله با حریق سلولزی

سال تاسیس:
1366

www.gilanmica.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
بــه عنــوان عایــق حــرارت/ صــوت و نســوز در صنایــع ســاختمان، صنایــع نفــت و گاز پتروشــیمی 

و صنایــع نســوز

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:
در فرموالســیون ایــن پوشــش معدنــی ضدحریــق،  پیونددهنــده ســیمان اســت و اگــر کاربــری 	 

محصــول در محیــط داخلــی باشــد می توانــد پیونددهنــده گــچ هــم باشــد.
بــه منظــور بهبــود پیوســتگی پوشــش، مقــداری الیــاف هــم در فرموالســیون آن وجــود دارد کــه 	 

بــه ایــن منظــور از الیــاف ســلولزی و بعضــاً پلیمــری بهــره گرفتــه می شــود.
الیــاف،  	  کــف زا،  عوامــل  دهنــده(،  غلظــت  عنــوان  )بــه  رئولوژیکــی  دهنده هــای  بهبــود 

ایــن  تشــکیل دهنده ی  اجــزاء  بتــن  افزودنی هــای  و  پرلیــت  ورمیکولیــت،  پیونددهنــده، 
می دهنــد. تشــکیل  را  فرموالســیون 
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معرفی محصول:
در هنگام بروز حریق، مهم ترین عاملی که ساختمان را در معرض فروریزش قرار می دهد، افزایش 
شدید دمای ستون های ساختمان است. با افزایش دمای سطح این ستون ها به بیش از دمای 
نرمی فوالد )حدود 600 درجه سانتی گراد(، از یک سو مقاومت بخش های فوالدی از دست می رود 
و از سوی دیگر، بخش های بتنی ستون های ساخته شده از بتن مسلح نیز با فزایش شدید دما 
و از دست دادن آب، دچار ترک خوردگی شده و به شدت آسیب پذیر می شوند. به همین دلیل 
ایده های مختلفی برای افزایش مقاومت سازه در برابر حریق توسعه یافته است که یکی از آن ها، 

استفاده از سامانه های اندود سیمانی ضدحریق است.
محصول حاضر پوشش معدنی )پایه سیمانی( است که برای مقابله با حریق مورد استفاده قرار 
می گیرد. سازوکار مقابله با حریق این پوشش، از نوع غیرعامل )Passive( می باشد. این پوشش، 
هدایت حرارتی بسیار پایینی دارد و درعین حال غیر قابل اشتعال است. به  این  ترتیب در معرض 
حریق، سطح زیرآیند را از آسیب حفظ می کند و از باال رفتن بی رویه ی دمای آن جلوگیری می کند.

شرکت نوید رنگ پدرام 

مالت پاششی ضدحریق پایه سیمانی جهت مقابله با حریق سلولزی

سال تاسیس:
13۷۹

www.pedramgrp.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
افزایش مقاومت سازه های فوالدی و بتنی در هنگام حریق

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
فاقد پشم معدنی و الیاف موجود در هوا	 
فاقد ترکیبات سمی و ضد قارچی	 
بدون آزبست 	 
 	EPA و OSHA تحت مقررات

فرموالسیون بر پایه ورمیکولیت و سیمان	 
بادوام و مناسب برای مناطق بدون تهویه مانند پارکینگ، چاه آسانسور و غیره	 
تا 4 ساعت مقاومت در برابر آتش	 
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معرفی محصول:
ممانعت از باال رفتن دمای ماده تحت حفاظت به منظور حفظ پایداری آن مهم ترین اصل در 
حفاظت در برابر حریق است. به زبان ساده حفاظت در مقابل حریق زمان ارزشمندی جهت خارج 
شدن از سازه و خاموش کردن آن در اختیار ما قرار می دهد. تمامی المان های سازه های فلزی 
دارای مقداری مقاومت ذاتی در مقابل حریق هستند. این میزان مقاومت، تابع شل، سطح، 
تعداد وجه در مقابل حریق و میزان باربری المان می باشد. مقاومت در مقابل حریق با استفاده 
قرار می گیرد.  بررسی  ISO 834 مورد  یا   BS476 part 20 نظیر استاندارد  آزمون  از روش های 
این آزمون ها در کوره استاندارد و با شدت حریق و افزایش دمای کنترل شده صورت می گیرد. 
این  دمای خاص  از  عبور  با  و  پیدا می کند  مقابل حرارت کاهش  در  استیل  فشاری  مقاومت 
مقاومت به نصف کاهش پیدا می کند که می تواند باعث فروریختن ساختمان گردد. مقاومت 
برای  زمان  این  و  است  دقیقه   12 در حدود  بار  تحت  و  پروفیل های کوچک  در  تیرآهن  ذاتی 
نهایتا به 50 دقیقه می رسد. زمان  باربری کم  با  بزرگ و  ابعاد ساختاری بسیار  با  پروفیل های 
مقاومت ذاتی این مصالح در برابر حریق پاسخگوی شرایط مورد نیاز برای یک سازه نیست و 
بنابراین تدابیر حفاظتی بیشتری مورد نیاز است. این مقاومت عموما با استفاده از پوشش های 
مقاوم در برابر حریق که به عنوان الیه عایق بر روی اسکلت فلزی اعمال می گردد تامین می شود. 
پوشش محافظ سازه های فلزی در برابر حریق، محصولی تک جزیی و بر پایه سیمان است که 
برای محافظت در مقابل حریق سازه های فلزی در مقابل حریق سلولزی طراحی گردیده است. 

ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، هتل ها و بیمارستان ها از جمله 
محل های مناسب جهت اعمال این پوشش هستند. این پوشش دارای 
دانسیته کمی بوده و از خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی بسیار خوبی 
برخوردار است. این محصول در حین اجرا و پس از خشک شدن غیر آتش زا 

بوده و کامال عاری از آزبست می باشد.

شرکت آب تیک پوشش آریا 

پوشش محافظ سازه های فلزی در برابر حریق بر پایه سیمان

سال تاسیس:
13۷۹

ظرفیت تولید ساالنه: 
8٬000 تن

www.abtik.ir

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:
استفاده از مواد معدنی موجود در ایران جهت بهینه سازی میزان عایق بودن پوشش مقاوم در 

برابر حریق

گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان ایران	 
تأییدیه آتش نشانی ایران	 
 	Efectis

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

کاربـــــــــــرد:
پوشش مقاوم در برابر حریق جهت مقاوم سازی اسکلت فلزی ساختمان ها
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معرفی محصول:
امروزه استفاده از پوشش  های ضدحریق جهت جلوگیری از آسیب  های جبران ناپذیری که حریق 
به ساختمان ها و سازه های مختلف وارد می کند افزایش یافته است. این محصول یک پوشش 
اکریلیک محلول در آب است که  برای محافظت سازه های فوالدی در برابر آتش سلولزی استفاده 
یا نهایی در محیط های بسته  می شود. همچنین می تواند به عنوان یک الیه پوششی میانی 
 )Expose( مستقیمًا بر روی سازه فوالدی استفاده شود. این محصول مناسب برای سازه باز

است که فاقد روکش های جداگانه و یا نما هستند. 

شرکت صنایع نانو عایق آکسون 

پوشش پلیمری پف کننده محافظ در برابر حریق
NAX FP :نام تجاری

سال تاسیس:
13۹1

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 تن

www.nanoaxon.com

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	 
 	BS EN 13381 8:2013 ،BS EN 1363 1:1999  استاندارد
Test Report از شرکت افکتیس )Efectis( فرانسه	 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
ــر و ســتون ها و ســقف های  ــرای تی ــق و مناســب ب ــل حری ــزی در مقاب محافظــت از ســازه های فل

ســاختمان های اداری و تجــاری، مخــازن پتروشــیمی ها، ســوله ها و ســینی کابل هــا 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
مقاومت باال تا مدت زمان 3 ساعت در مقابل حریق	 
سازگاری با محیط زیست	 
مقاومت شیمیایی باال	 
تجربه اجرا در اقلیم های متفاوت	 

5 ± 65 درصد درصد جامد

0.05 ± 1.37 گرم بر سانتی متر مکعب چگالی

2500 Poise ویسکوزیته

4 تا 5 PH

3 تا 4 درصد VOC یا کمک حالل

غیر قابل اشتعال نقطه اشتعال

10 تا 45 درجه سانتی گراد دمای نگهداری

6 ماه )در دمای 25 درجه سانتی گراد( ماندگاری

ظروف 22 کیلویی بسته بندی

سفید رنگ

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر
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معرفی محصول:
پوشش ضدحریق متورم شونده، یک پوشش پلیمری متورم شونده برای ضدحریق نمودن سازه های 
فلزی و بتنی ساختمان و هم چنین سازه های فلزی و کامپوزیتی دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. 
رزین پایه مورد استفاده در این ترکیب بر پایه پلی یورتان است و به عنوان Binder استفاده شده 
است که به علت مقاومت مناسب در برابر حرارت و چسبندگی مناسب به سطح؛ از بین رزین های 
مختلف همچون پلی استر، رزین آلکیدی شورت کوکونات و چند رزین دیگر انتخاب شده است. از 
خواص این محصول شامل متورم شدن در حین تماس با شعله، تأخیر در پخش شدن سطحی 
شعله با آزاد کردن آب در حین متورم شدن و سالم نگه داشتن سطح زیرین، استفاده نکردن از مواد 
هالوژنی مخرب محیط زیست، چسبندگی مناسب به سطح، مقاومت ضربه و ایجاد نکردن دود زیاد 

و یا گازهای سمی است. 

شرکت فاتح دانش سورنا پارت شیمی 

پوشش ضدحریق متورم شونده

سال تاسیس:
13۹1

ظرفیت تولید ساالنه: 
250 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
محافظت بدنه کشتی ها، شناورهای دریایی، ساختمان و سایر سازه های صنعتی در برابر حریق

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
کیفیت بسیار مطلوب متورم شوندگی و محافظت در برابر حریق	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

ایــن پوشــش در زمــان اعمــال بــر روی ســطح  بــا هاردنــر ایزوســیانات بــه نســبت )پوشــش بــه 
هاردنــر 4 بــه 1( مخلــوط شــده و بــر روی ســطح اعمــال می گــردد.

 	 ASTM D1475 ،ASTM D440 ،ASTM D3363 ،ASTM D3363 ،ASTM G154 ،ASTM D2794
 	 ISO 5660 1 ،ISO 5658 2 ،ISO 4287
 	UL 94 )V0 V1 V2 Classes)

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
مالت پاششی ضدحریق بر پایه ورمیکولیت، پوشش های معدنی )پایه سیمانی( هستند که برای 
مقابله با حریق سلولزی مورد استفاده قرار می گیرند. حریق سلولزی معادل حریقی است که در 
محیط های مسکونی و تجاری رخ می دهد و نرخ گسترش و افزایش دمای کمتری در مقایسه با 
حریق هیدروکربنی دارد و فشار مکانیکی کمتری را نیز به سطح سازه وارد می آورد. مکانیزم مقابله 
با حریق این پوشش ها، از نوع غیرعامل )Passive( می باشد. این پوشش ها هدایت حرارتی 
بسیار پایینی دارند و در عین حال غیر قابل اشتعال هم هستند. به این ترتیب در معرض حریق، 

سطح زیرآیند را از آسیب حفظ می کنند و از باالرفتن بی رویه ی دمای آن جلوگیری می کنند.

گروه مهندسی و بازرگانی صنایع پایدار نفت و آب پارسیان 

مالت پاششی ضدحریق بر پایه ورمیکولیت
جهت مقابله با حریق سلولزی

سال تاسیس:
13۹4

ظرفیت تولید ساالنه: 
2500 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
جهت مقابله با حریق سلولزی و جلوگیری از پخش، اشتعال و باال رفتن دما در اسکلت فلزی 

)ساختمان های اداری، مسکونی و تجاری( و آتش های هیدروکربنی )پتروشیمی، انبار و ... (

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
باال بودن کیفیت که در نتیجه ضخامت پاششی کمتری مورد نیاز است. 	 
وزن مخصوص پایین تر و نتیجتا بار مرده کمتری به سازه تحمیل می گردد.	 

تعداد اجزاء این فرموالسیون بیش از 7 جزء است.	 
فرموالسیون نسبت به میزان اجزاء چندان حساس نیست.	 
تقدم و تأخر اضافه کردن اجزاء در آن تا حدودی اهمیت دارد.	 
ــاً در 	  ــودن اســت، عمدت ــق ب ــه همــان ضدحری ــن محصــول ک ویژگی هــای مــورد انتظــار از ای

ــود دارد. ــزاء آن وج اج

نفکــو ام. دی.: در مرکــز تحقیقــات راه مســکن و شهرســازی و شــرکت فرانســوی  	
Efectis تســت شــده و بــه تأییدیــه رســیده 

مورد تایید در لیست آتش نشانی ایران	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
روی  بر  است که می تواند  متورم شونده  عایق های  از  یکی   PerliFire- k20 پوشش ضدحریق
سطوح مختلف به ویژه کابل های برق فشار قوی و سازه های ساختمانی برای جلوگیری از گسترش 

آتش در هنگام آتش سوزی و محافظت از سطوح پوشش داده شده استفاده شود.
در راستای پدافند غیرفعال در برابر حریق ساختار ساختمان و کاربردهای فایر استاپ صنعتی، 
محصولی مبتنی بر مواد معدنی و سازگار با محیط زیست به نام PerliFire به عنوان پوشش 

ضدحریق تولید شده است.
آتش سوزی  هنگام  در  تأسیسات  و  برق  از کابل های  محافظت  برای  پوششی   PerliFire- k20
است. همچنین با توجه به پایه آبی این محصول، استفاده از آن در مکان های خاصی مانند 
بیمارستان ها و مراکز حساس محدود نمی شود. تسلیح تجهیزات با پوشش ضدحریق، از سرایت 
آتش به مکان های دیگر در حین آتش سوزی جلوگیری می کند و جان انسان ها را نجات می دهد 

و عملیات امداد و نجات را تسهیل می کند. 

شرکت نوآوران کیمیا مهراز 

پوشش ضدحریق کابل و سازه های فلزی بر پایه آب شیشه

سال تاسیس:
13۹8

www.kimiamehraz.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
45,000 تن 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
صنایع تولیدی مانند شرکت های فوالدی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی	 
ساختمان های مسکونی	 
بیمارستان ها	 
مرکز توزیع برق	 
نیروگاه ها	 
انبارها	 
حمل ونقل عمومی	 
کارخانه های سیمان	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط زیست	 
روش اجرای سریع محصول	 
تاریخ انقضای طوالنی مدت	 
به حداقل رساندن خسارات مالی و جانی در صنایع	 
استفاده از مواد اولیه معدنی	 
پشتیبانی فنی و علمی متمرکز	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 

قرمزرنگ

 kg/m2 3٬4 با ضخامت 3 میلی مترمیزان مصرف

1۸ ماهمدت نگهداری بسته بندی

C° 60-5دمای نگهداری 

بر اساس شرایط محیطی و تنش مکانیکیطول عمر محصول اجرا شده

IEC 60332
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
مواد  از جنس  آن که معمواًل  و سازه های  اسکلت  به ویژه  برابر حریق  در  محافظت ساختمان 
فلزی هستند بسیار حائز اهمیت است. این کار توسط پوشش های ضدحریق صورت می گیرد. 
محصول ارائه شده، پوشش معدنی پایه سیمانی حاوی نانو ذرات محافظت کننده در برابر آتش 
است که برای محافظت تمام المان های فلزی مورد استفاده در سازه های مسکونی، اداری، تجاری 
و صنعتی در برابر حریق استفاده می شود. پوشش ضدحریق با مواد معدنی پاششی  بر پایه 
مواد معدنی نسوز بوده و حاوی مواد منبسط شده نظیر ورمیکولیت و نیز مصالحی نظیر گچ و 
سیمان، مواد کف زا و غیره می باشد. پوشش مواد پاششی معدنی ضدحریق به دلیل مقاومت 
حرارتی بسیار باال و ضریب رسانایی گرمایی بسیار پایین، روند انتقال حرارت در سازه را کاهش 
داده و باعث تأخیر در فروپاشی سازه در برابر حریق می شود که این امر می تواند پوشش ضدحریق 
بر پایه مواد معدنی پاششی را برای مقابله با حریق بسیار کارآمد نماید و این زمان فرصت کافی 

را برای اطفای حریق توسط نیروهای آتش نشانی فراهم می سازد. 

شرکت مهندسی تکنولوژی های برتر فرما 

پوشش ضدحریق سیمانی حاوی نانوذرات

سال تاسیس:
13۹۷

ظرفیت تولید ساالنه: 
250 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
محافظت سازه ها در برابر حریق 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
خواص مكانیكی بهینه	 
چسبندگی مناسب	 
مقاومت باال در برابر حریق	 
ایجاد تاخیر حرارتی فوق العاده	 
عدم ایجاد هر گونه دود یا گازهای سمی	 

استفاده از جزء نانومتری برای بهبود خواص ضدحریق و کاهش ضخامت پوشش مورد نظر برای 
تأخیر در رسیدن به دمای خمیدگی و درنتیجه سبک تر شدن سازه بدون افت کارایی و ایمنی

گواهینامه فنی از »مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی« و سازمان آتش نشانی ایران	 
 	 Efectis Era دارای تأییدیه از آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی از جمله آزمایشگاه
گواهینامه نانومقیاس از »ستاد ویژه توسعه فناوری نانو« بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی 	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
مالت نسوز مالتی است که به عنوان اتصال دهنده برای چیدن آجرهای نسوز در کوره های مختلف 
صنعتی  مورد استفاده قرار می گیرد. مالت های نسوز عمومًا به دو صورت خودگیر در حرارت و یا 
خودگیر در هوا تولید و عرضه می شوند. در مالت های خودگیر در حرارت، ابتدا اتصال ضعیفی 
بین آجرها برقرار می شود و متعاقباً اتصال سرامیكی تحت تأثیر حرارت جایگزین می شود. در 
مالت های خودگیر در هوا ابتدا یك اتصال نسبتًا قوی به تناسب نوع ماده اتصال دهنده بین 
آجرها به وجود می آید و متعاقباً تحت تأثیر حرارت، این اتصال شكسته شده و به جای آن اتصال 
سرامیكی جایگزین می شود. یكی از انواع مواد اتصال دهنده در تولید مالت های خودگیر در هوا، 
سیلیكات سدیم خنثی می باشد. با اضافه شدن مقدار نسبت سیلیكات سدیم مایع در محلول از 
یك طرف بر میزان استحكام اتصال بین آجرها پس از خشك شدن افزوده شده و از طرف دیگر 

موجب كاهش خاصیت نسوزی مالت می شود.

شرکت نسوز دانا پیشرو ایرانیان 

مالت نسوز آماده به مصرف

سال تاسیس:
13۹8

www.danaref.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
چیدمان آجرها، ایجاد الیه خنثی بین هر نوع آجر، پیشگیری از هجوم خورندگی و سرباره و...

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت مناسب به همراه کیفیت باال

مواد تشکیل دهنده عبارتند از:
خاک نسوز )بوکسیت، شاموت، آندالوزیت(	 
خاک چینی )کائولن(	 
بال کلی	 
آلومینا )آلفا( 	 
سه نوع بایندر آلی و معدنی	 
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معرفی محصول:
خمیر نسوز درزگیر یک مخلوط خمیری است که ماهیت فایبری آن، منجر به ایجاد الیه ای با 
ضریب انبساط حرارتی و هدایت حرارتی پایین و شوک پذیری باال می شود؛ از جهت دیگر استفاده 
از بایندرهای مناسب، سبب ایجاد سطحی سخت پس از نصب و خشک شدن می گردد. این 
محصول قابل استفاده در ضخامت های مختلف روی دیواره داخلی کوره، بر روی شل فلزی، آجر 
سنگین و سبک، جرم سبک و سنگین، مدول، برد، زد بلوک می باشد. همچنین این محصول در 
تعمیرات کوره به  صورت سرد و گرم جهت درزبندی و پر کردن ترک ها و شکاف های ناشی از ریزش 

جرم و آجرهای سبک و سنگین استفاده می گردد.

شرکت نسوز دانا پیشرو ایرانیان 

خمیر نسوز درزگیر

سال تاسیس:
13۹8

www.danaref.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
آب بندی اطراف لوله ها و انجام تعمیرات در مکان هایی که مقاومت در برابر دمای باال نیاز است.

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

مواد تشکیل دهنده: الیاف سرامیک، مواد معدنی، بایندهای آلی و معدنی 	
تحمل حرارت: 1200 درجه سانتی گراد 	
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معرفی محصول:
نوعی پوشش و مالت بندکشی بر پایه رزین نوواالک اپوکسی و هاردنر آداکت و آروماتیک می باشد. 
مقاومت شیمیایی بسیار زیاد آن موجب شده که برای حفاظت سازه ها در برابر خوردگی شیمیایی 
اسیدها و قلیاها، نمک ها، آب دریا، مواد نفتی و روغنی و ... به منظور جایگزینی کاشی ضد اسید 
یا چسبانیدن و بندکشی کاشی ضد اسید به کار گرفته شود. مالت ضد اسید از چسبندگی باالیی 
به سطوح فلزی و بتنی برخوردار بوده و دارای مقاومت فشاری و فرسایشی بسیار زیادی می باشد. 

شرکت زرفام پلیمر 

مالت مقاوم در برابر اسید سولفوریک 98 درصد

سال تاسیس:
13۹8

www.zarfampolymer.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 تن

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق، سوریه، روسیه، ترکیه، عمان، قطر و امارات متحده ی عربی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
جایگزین کاشی و آجر ضد اسید	 
کف سازی ضد اسید و قلیا برای نواحی که تردد ماشین آالت وجود دارد	 
استفاده به عنوان مالت بندکشی و چسب جهت اجرای کاشی و آجر ضد اسید	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
اجرای آسان	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
پوشش دهی بسیار باال	 

 	ASTM D417  16
 	ISIRI 14497

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

حالت فیزیکی
سفید، قرمز و بر اساس سفارش مشتری	 
جزء A: خمیر 	
جزء B: مایع 	

100 درصددرصد جامد

2.1 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته مخلوط تازه

در دمای 20 درجه سانتی گراد 60 دقیقهزمان کاربری

زمان گیرش )در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد(
گیرش اولیه: 60 دقیقه 	
گیرش ثانویه: 7 روز 	

ISO4624 مقاومت چسبندگی بر طبق استاندارد
به بتن: بیش از 2 مگاپاسکال 	
به فلز: بیشتر از 10 مگاپاسکال 	

تا 120 درجه سانتی گرادمقاومت حرارتی
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معرفی محصول:
معرفی کاال رنگ عایق حرارتی NAX-300  از  یک کو پلیمر آکریلیک، مبتنی بر آب، مطابق با فناوری 
نانو تولید گردیده که پس از خشک شدن کاماًل در برابر رطوبت مقاوم می شود. پس از اعمال الیه 
اول، این محصول به یک سطح االستیک تبدیل می گردد که در برابر انقباض، انبساط و تغییرات 
برابر صدا،  بر عایق بندی حرارتی می تواند مقاومت مناسبی در  دما بسیار مقاوم است. عالوه 

عوامل شیمیایی و اشعه ماورا بنفش از خود نشان دهد.

شرکت صنایع نانو عایق آکسون

پوشش آکریلیکی بر پایه آب مورد استفاده به عنوان عایق حرارتی 
NAX300 :نام تجاری

سال تاسیس:
13۹8

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2C است.

کاربـــــــــــرد:
ــی کــه 	  ــرای دفــع گازهای ــزی )ب ــد ســقف های فل ــی در ســطوحی مانن ــوان پوشــش حرارت ــه عن ب

باعــث ســایش یــا زنگ زدگــی می شــوند(
سیستم های کانال تهویه سلولی گرمایشی )توقف میعانات و حفظ گرما(	 
ــر در خــروج 	  ــا ایجــاد تأخی ــال ب ــدی سیســتم کان ــرای آب بن ــال سرمایشــی )ب سیســتم های کان

گازهــا(

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
کیفیت مناسب	 

www.nanoaxon.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 تن

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

%5 ± 50  درصد جامد

gr/cm3 ± 0.05 0.54چگالی

 Poise 32000 ~ 30000ویسکوزیته

pH7-۸

غیر قابل اشتعالنقطه اشتعال

 oC  ~ 45 oC 10دمای نگهداری

6 ماهماندگاری

Lit 1۸بسته بندی

سفیدرنگ
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معرفی محصول:
توتیس پوشش عایق حرارتی پایه سیمانی و بر پایه پرلیت، با دانسیته سبک 353 کیلوگرم بر 
مترمکعب و عاری از هرگونه آزبست، پشم شیشه و الیاف هوابرد و در نتیجه کاماًل دوستدار 
محیط زیست می باشد که معمواًل به منظور محافظت از سازه ی فوالدی در هنگام آتش سوزی 

جهت ایجاد یک عایق حرارتی قوی تا 4 ساعت مقاوم سازی استفاده می شود.
این محصول به  صورت مخلوط پودری جامد تولید و با نسبت معینی با آب مخلوط شده و 
سپس مالت یکنواخت تشکیل شده توسط دستگاه های پاشش )شاتکریت( بر روی سازه های 
فلزی اعمال می گردد. پس از خشک شدن محصول )با ضخامت های گوناگون( پوشش ایجاد 
شده در محیط های بیرونی در برابر رطوبت، یخ زدگی، نور، گرما و سرما نیز مقاوم و کاماًل خواص 

مکانیکی خود را حفظ می نماید. 

شرکت آبنوس پوشش پارسیان 

پوشش های عایق حرارتی پایه سیمانی

سال تاسیس:
13۹3

www.abnoosgroup.com

ظرفیت تولید ساالنه: 
6٬000 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
پوشش عایق حرارتی برای مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی )ساختمان( در برابر حریق 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
دارای خواص و کیفیت برتر نسبت به محصوالت مشابه	 
استفاده از محصوالت ضایعاتی صنایع دیگر و کمک به محیط زیست	 
قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه 	 

 	ASTM E736 قابلیت چسبندگی و پیوستگی تا سه برابر بیشتر از استاندارد
قابلیت پاشش به سقف یا شیب منفی را بدون هیچ گونه شرگی و جداشدگی	 
غیر قابل اشتعال	 
مقاوم در برابر قارچ، کپک و باکتری	 
دارای استانداردهای هوازدگی و خوردگی	 
قابلیت انبارداری و مصرف پودر محصول تا یک سال	 

 	 ENاستاندارد
تأییدات سازمان مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی ایران	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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معرفی محصول:
محصوالت عایق آیروژل با نوآوری منحصربه فرد بکار رفته در تولید آن ها راه حل مناسبی برای 
رفع سخت ترین چالش های حرارتی و برودتی صنایع مختلف می باشد. بلنکت صفحه ای آیروژل 
برای کارگذاری و نصب در سطوح صاف بسیار مناسب می باشند گرچه قابلیت انعطاف و استفاده 
بر روی سطوح منحنی را نیز دارند. فوق آب گریزی این بلنکت ها سبب می شود طول عمر بسیار 
طوالنی در شرایط کاری داشته باشند چرا که میعان رطوبت شبانه روزی محیط و مواد شیمیایی 
تأثیری در کاهش کارایی آن ها ندارد. بلنکت های صفحه ای جهت کاربرد در دمای باال به صورت 
کاماًل آب گریز تولید شده و قابلیت برش کاری در هر شل و انحنایی را دارا می باشند. صفحه ای 
بودن این نوع آیروژل کاربرد آن را در صنعت ساختمان بسیار راحت کرده و این عایق ها با بست 
بر روی انواع سطوح مهار می شوند. این صفحات در عین کارایی فوق العاده حرارتی، صوتی و 
رطوبتی، بسیار سبک بوده و وزن و حجم قابل توجهی در سازه ایجاد نمی کنند. عدم جذب و 
انتقال حرارت توسط عایق های آیروژل صفحه ای آن ها را کاندید مناسبی برای کاربرد در سقف 

صنایع ذوب و ریخته گری می کند.

شرکت پاکان آتیه نانو دانش 

بورد غیرمنعطف صفحه ای عایق سیلیکا آیروژل

سال تاسیس:
13۹5

www.irogel.com 

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، روسیه، اروپا و کشورهای عربی

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
به عنوان عایق حرارتی، صوتی و رطوبتی در صنعت ساختمان

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به نمونه های مشابه

0.017 وات بر متر کلوینضریب رسانایی

160 کیلوگرم بر متر مکعبدانسیته ظاهری

0.021 وات بر متر کلوینضریب هدایت حرارتی

0.69 کیلووات بر متر مربعضریب مقاومت حرارتی
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معرفی محصول:
محصوالت عایق آیروژل با نوآوری منحصربه فرد بکار رفته در تولید آن ها راه حل مناسبی برای رفع 
سخت ترین چالش های حرارتی و برودتی صنایع مختلف می باشد. ضریب انتقال حرارت بسیار 
پایین، طول عمر باال و حفظ کارایی اولیه ی عایق بعد از نصب سبب می شود تا کاهش اتالف 
انرژی در استفاده از عایق های آیروژل بسیار باالتر از عایق های سنتی باشد. انعطاف و قابلیت برش 
در کنار مقاومت مکانیکی باال سبب می شود تا به بهترین کیفیت و دقت، امکان پوشش دهی 
تمامی سطوح با هندسه های مختلف فراهم باشد. بلنکت های آیروژل نانو متخلخل خصوصیات 
منحصربه فردی دارند که می توانند در صنایع مختلف از جمله پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، ساختمان 
و صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد و تحولی در کاهش میزان مصرف انرژی و تولید آالینده ها 
داشته باشند. مزایای متعدد بلنکت های آیروژل در بلندمدت هزینه های بسیار زیادی را از صنایع 

کاهش داده و مشکالت زیست محیطی، دفع پسماند و تولید آالینده ها را رفع می نماید. 

شرکت پاکان آتیه نانو دانش 

بلنکت منعطف حرارتی سیلیکا آیروژل

www.irogel.com 

سال تاسیس:
13۹5

مقاصد اصلی صادراتی: 
ترکیه، روسیه، اروپا و کشورهای عربی

ظرفیت تولید ساالنه: 
12,000 متر مربع

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها، ساختمان و غیره 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
قیمت پایین تر نسبت به نمونه های مشابه

 ASTM C177, ASTM C447, ASTM D1728, ASTM C411, ASTM C592,
ASTM C167, ASTM C165, ASTM C1101, ASTM C 356

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

0.0221 وات بر متر کلوینضریب هدایت حرارتی

30۸ تا 4۸0 متر مربع بر گرمسطح ویژه

3.3 تا 4.4 سانتی متر مکعب بر گرمحجم تخلخل

0.0۸ تا 0.1 گرم بر سانتی متر مکعبدانسیته گرانول

100 تا 140 درجهزاویه تماس

20 تا 47 نانومتراندازه متوسط حفرات
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معرفی محصول:
نانــو عایــق حرارتــی مایــع، نســل نویــن عایــق حرارتــی، جایگزیــن عایق هــای ســنتی )پشــم شیشــه( 

و فومــی اســت.
این محصوالت با کمک فناوری نانو در عین برآورده ساختن مسائل زیست محیطی، عایق کاری 
حرارتی را به همراه مقاومت در برابر رطوبت و نیز جلوگیری از رشد کپک و قارچ، یکجا به ارمغان 
می آورند. نانو رنگ های عایق حرارتی از مکانیسم های مختلف برای عایق سازی بهره می برند. این 
رنگ ها عمدتًا بر پایه ی رزین آکریلیک پایه آبی هستند که در آن ها از نانو ذرات بر پایه ی ایروژل 
سیلیکا که عایق ترین ماده دنیاست، استفاده شده است. رنگ نانو عایق با داشتن مقاومت عالی 
در مقابل گرما و سرما، از پایداری در برابر عوامل جوی و اشعه UV خورشید نیز برخوردار بوده، 
می تواند به صورت تك جزئی و بدون حالل مصرف شده و با استفاده از روش های آسان و سریع 

مانند اسپری ایرلس، غلتک و قلم مو بر روی سطوح مختلف اجرا شود.

گروه پوشش های محافظ پایه آب پاوان 

کاربـــــــــــرد:
ایزوالسیون حرارتی تجهیزات و سیستم ها شامل: دیگ های بخار، تانك های روغن، خطوط 	 

لوله انتقال بخار و آب گرم و سیاالت، شیرهای تحت فشار، مبدل های حرارتی، بویلرها، منابع 
دو جداره، منابع انبساط، لوله های مخازن كولرهای گازی و تأسیسات ساختمان ها و نیروگاه ها

سیلوها و انبار مواد غذایی، مرغداری ها و گاوداری ها	 
دستگاه های تهویه مطبوع، كانال ها، چیلرها و خطوط آب 	 

سرد، كانال های تهویه هوا، مخازن برودتی
مناسب برای سطوح با دمای کمتر از 260 درجه سانتی گراد	 
محافظت خوردگی سطوح با اجرای یک الیه با ضخامت کم	 

نانوعایق حرارتی نیرا

www.pampabaam.com

سال تاسیس:
13۹4

ظرفیت تولید ساالنه: 
150 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:
زیبایی و پاکیزگی محیط کار با قابلیت رنگ پذیری 	 
سرعت اجرای باال و آسان، تعمیر پذیر، قابل اجرا بر روی سطوح با شل های هندسی مختلف	 
عدم امكان رشد قارچ و باكتری	 
عدم ایجاد حساسیت و مشكالت تنفسی برای مجری	 
یكپارچه و بدون درز، بدون نیاز به چسب و مواد دیگر در زمان اجرا	 
سبک با ضخامت کم و امکان تغییر ضخامت، متناسب با دمای سیال مورد نظر	 
چسبندگی عالی به سطوح فلزی و سیمانی	 
انعطاف پذیری باال، مقاوم به نوسانات و شوک های دمایی، انقباض، انبساط	 
ضریب انتقال حرارت پائین 	 
جلوگیری از اتالف انرژی در صنایع، كاهش جذب گرما در تابستان و اتالف گرما در زمستان، 	 

كاهش اتالف مواد از طریق تبخیر و انبساط

 	ASTM E1269 اندازه گیری ظرفیت گرمایی
 	ASTM E1461 ضریب انتقال حرارت
 	ASTM E96 نفوذپذیری
 	ASTM D543 مقاومت شیمیایی

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

700 کیلوگرم بر متر مکعبدانسیته

حداقل 30 درصددرصد كشش

حداقل 1000 ساعتمقاومت به رطوبت

uv Quv ,حداقل 1000 ساعتمقاومت جوی و اشعه

0مقاومت به رشد قارچ و كپك

کمنفوذپذیری بخار آب

min 1.2 passانعطاف

کممقاومت اسیدی

0.005 ± 0.013هدایت حرارتی

B 5چسبندگی



عمران و ساختمان

۹0۹1

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
عایق صدا  و  حرارتی  عایق کاری  منحصربه فرد جهت  روش های  از  یکی  پاششی  میکس  الیت 
در ساختمان است. این محصول بر پایه رزین های پلیمری و دانه های میکرونی متخلخل و با 
استفاده از ترکیبات نانو جهت عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان تولید می شود. یکی 
از مشکالت حادی که در زندگی آپارتمانی گریبانگیر جامعه امروز شده است سر و صدایی است 
که از واحدهای مجاور موجب سلب آسایش ساکنین می گردد. بهترین راه حل استفاده از عایق 
صوتی الیت میکس است که به راحتی می توان از شر این مشکالت راحت شد. عایق صوتی الیت 
میکس مالت آماده قابل اجرا بر روی انواع دیوارها و سقف های خانه است. این محصول نه تنها 

عایق صوتی است بلکه عایق حرارتی هم است و از اتالف انرژی در ساختمان جلوگیری می کند.

شرکت سفید بام کرمانیان 
www.sefidbam.ir

عایق صوت و حرارت بر پایه رزین اکریلیک

سال تاسیس:
138۷

ظرفیت تولید ساالنه: 
1400 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

قابــل اجــرا بــر روی ســطوح فلــزی، ســیمانی، بتنــی، بلوک هــای گچــی و ســیمانی، آجــر، صفحات 	 
گچی و ســیمانی

قابل استفاده در سوله های مرغداری دام و طیور جهت کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش	 
به دلیل مقاومت حرارتی عالی استفاده از آن در نزدیکی سیم های برق و اتصاالت موجب ایجاد 	 

ایمنی کافی می گردد.

خمیریحالت

سفیدرنگ 

PH7 ± 5

1 ± ۸6وزن حجمی

ضد آتش 	 
سازگار با محیط زیست	 
سبک و دارای چسبندگی عالی به کلیه سطوح	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ



عمران و ساختمان

۹2۹3

فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
عایق صوتی حرارتی کامپوزیتی بر پایه الیاف سرامیک و پلی آرامید )پلی آمید و آروماتیک( به 
عنوان جایگزینی برای عایق های چندالیه تشکیل شده از استیل و پشم شیشه یا پشم سنگ 
معرفی شده است. هم اکنون بخش بزرگی از تجهیزات با استفاده از عایق های وارداتی مشابه 
پوشش داده شده اند و بخشی نیز از عایق های سنتی مثل پشم شیشه استفاده می کنند. از این 
محصول می توان برای محافظت در برابر آتش و به تأخیر انداختن خمش ستون های اصلی فلزی 
نیز استفاده کرد. در واقع عایق مورد نظر یک محصول هیبریدی از الیاف کربن، کوالر و سرامیک 
است که بسته به کاربرد و منطقه جغرافیایی مورد نظر توسط پوششی از سیلیکون پوشیده 
می شوند تا از نفوذ رطوبت جلوگیری شود. تعداد الیه ها و نوع الیاف مورد استفاده نیز به نوع 
تجهیزات، منطقه جغرافیایی و کارایی و راندمان موردنظر برای عایق صوتی و حرارتی بستگی دارد.

شرکت خدمات حفاری کنور اروند 
www.kenorasia.ir

عایق صوتی حرارتی کامپوزیتی بر پایه الیاف سرامیک و پلی آرامید

سال تاسیس:
گواهی ثبت اختراع از موسسه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی جمهوری اسالمی ایران13۹5

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

عایق کاری دستگاه هایی با اشکال هندسی پیچیده و معمولی

ضدآب و ضدروغن بودن این مدل عایق	 
قابلیت استفاده مجدد و سهولت در نصب و جمع آوری عایق های طراحی شده	 
سبکی و قابلیت انعطاف این عایق	 
نسوز بودن کلیه مواد به کار رفته در این محصول	 
ضریب هدایت بسیار پائین	 

ضدآب و ضدروغن بودن این مدل عایق	 
قابلیت استفاده مجدد و سهولت در نصب و جمع آوری عایق های طراحی شده	 
سبکی و قابلیت انعطاف این عایق	 
مقاومت باال در برابر شوک های حرارتی	 
نسوز بودن کلیه مواد به کار رفته در این محصول	 
قابلیت طراحی برای کار مداوم در دمای 200 تا 1200 درجه سانتی گراد	 
ضریب هدایت بسیار پایین	 
جذب آلودگی صوتی تجهیزات صنعتی کاهش 30 دسی بل	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ



عمران و ساختمان
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فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
پنل آکوستیک ساندفیکس شامل چند الیه ی کامپوزیت پلیمری با خواص آکوستیکی است. 
با توجه به نیاز کاربر به شرایط صوتی خاص، طراحی منحصربه فردی توسط نرم افزار اختصاصی 
ساندفیکس که بر اساس مبحث 1۸ مقررات ملی و استانداردهای بین المللی برای محیط مورد 
نظر صورت میپذیرد و این طراحی خاص ویژگی های هرکدام از الیه های پنل را مشخص می کند. 
این ویژگی ها شامل دانسیته، تخلخل، ضخامت و سفتی هر الیه می باشد که کنار هم قرار گرفتن 
این الیه ها می تواند شرایط صوتی خاصی به محیط ببخشد. این الیه ها عایق و جاذب صدا 
هستند که استانداردهای صوتی را در فضا برآورد می کنند. پنل آکوستیک ساندفیکس پس از 
طراحی و ساخت با کمک ابزار خاص به مساحت مورد نیاز بر روی دیوار و سقف نصب شده و 
با حذف صدای اضافه محیط و نویز صوتی، شرایط آکوستیکی ایده آلی به کاربر هدیه می دهد.

شرکت مبتکران آوای پاد 

پنل آکوستیک چندالیه کندسوز

سال تاسیس:
13۹8

ظرفیت تولید ساالنه: 
5000 پنل 

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

محیط هایــی کــه نویــز زمینــه در آن هــا بایــد کنتــرل شــده و دیوارهــا عایق بنــدی مناســب گردند، 	 
مثــل آمفی تئاتــر، ســینما، ســالن کنســرت، ســالن جلســات، فضاهــای آموزشــی و آزمایشــگاه ها، 

مهدکــودک، اســتودیو موســیقی و دوبله
محیط هایــی کــه نیــاز بــه زمــان واکنــش مشــخص و کنتــرل شــده دارنــد مثــل هتــل، 	 

اتــاق کــودک  و  منــازل مســکونی  و  دکتــر، کالس درس  بیمارســتان، مطــب 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

متغیرابعاد

5 الیهتعداد الیه ها

جنس الیه ها

الیه اول: کامپوزیت فایبرگالس و هموپلیمر وینیل استات 	
الیه دوم: نوعی فوم اصالح شده سبک 	
الیه سوم: الیاف سنگ بازالت 	
الیه چهارم: نوعی فوم اصالح شده سنگین 	
الیه پنجم: پلی وینیل کلراید 	

ضخامت الیه ها )میلی متر(

الیه اول: 2 	
الیه دوم: 15 	
الیه سوم: 50 	
الیه چهارم:   	
الیه پنجم: 3 	

ضریب جذب در فرکانس های بیشتر از 
۳۱۵ هرتز

1

ضریب جذب صدای وزن یافته بر اساس 
استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۸۴

1

 )STC( میانگین شاخص کاهش صدا
برای فرکانس های مختلف

	 47 dl :با دیوار
	 4 dl :بدون دیوار

0.0367 وات بر متر کلوینضریب انتقال حرارت

2.46 متر مربع کلوین بر واتمقاومت حرارتی



عمران و ساختمان
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فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
کفپوش های پلیمری بر پایه اپوکسی اصالح شده، نسل جدیدی از کفپوش ها می باشند که به 
بهداشتی  به خصوصیات  توجه  با  تولید و عرضه می شوند.  صورت صنعتی، تجاری و خانگی 
این محصول، امکان به کارگیری آن در سطوحی که عالوه بر مقاومت شیمیائی، بهداشتی بودن 

پوشش نیز حائز اهمیت می باشد، وجود دارد.
کفپوش پلیمری بر پایه اپوکسی اصالح شده، از رزین اپوکسی با ضخامت 0.5 تا 5 میلی متر و 
بیشتر تشکیل شده است که از خواص آن مقاومت شیمیایی باال به حالل ها، اسیدها، بازها، 
نمک ها، عدم جرم پذیری، ضد باکتری، طول عمر باال، سرعت باالی اجرای عملیات، تنوع رنگ و 

طرح، عایق، نظافت آسان، مقاومت مکانیکی و عدم ترک خوردگی می باشد.

شرکت مهندسی مبتکران ماندانا پلیمر 
www.mandanapolymer.com

کفپوش پلیمری برپایه اپوکسی اصالح شده

سال تاسیس:
13۹0

 	ISO 9001 استاندارد
 	ISO 14001 استاندارد
 	OHSAH 18001 استاندارد
 	 IMS Management syste استاندارد

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

ــف در 	  ــرد جهــت پوشــش ک ــه ف ــا فرموالســیون منحصــر ب ــری، ب کفپوش هــای یکپارچــه پلیم
کاربری هــای تجــاری، مســکونی، صنعتــی، بهداشــتی، ورزشــی و ... اســتفاده می شــود.

ایــن کفپــوش ضمــن ارائــه زیبایــی، امــکان مقاومــت بــاال در برابــر فشــار و ضربــه، شستشــوی 	 
آســان و ســریع را فراهــم ســازد.

سبکی و یکپارچگی	 
تنوع طرح، رنگ و ساختار	 
مقاومت شیمیایی و مکانیکی بسیار خوب در مقایسه با سایر مواد سنتی	 
ایجاد ارزش افزوده با اصالح رزین	 
کاهش وزن سازه	 

عایق الکتریکی	 
مقاومت خوب نسبت به مواد شیمیایی	 
مقاومت بسیار خوب نسبت به آب و رطوبت	 
حساسیت کم نسبت به دمای محیط در زمان پخت	 
مقاوم در برابر تغییرات دمایی	 
چسبندگی عالی به سطوح	 
کاماًل بهداشتی و دارای خاصیت آنتی باکتریال	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ



عمران و ساختمان
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فصل اول | مصالح پایه

معرفی محصول:
زمینه ی  یک  از  متشل  و  عمرانی  پرکاربرد  محصوالت  از  مالتی(،  )کف پوش  مالت  کف پوش 
سه بعدی حاوی مخلوط خشک بر پایه ی سیمان است. یک پوشش آب دوست بر روی محصول، 
سبب کشیده شدن آب به داخل مخلوط در طی عمل آماده سازی می گردد. با اضافه کردن آب، 
کف پوش مالت در مدت بسیار کوتاهی از حالت نرم تبدیل به یک سطح سخت، مقاوم، بادوام، 
به کارگیری نوعی منسوج در  الیاف خاص و  از برخی  عایق آب و ضد آتش می گردد. استفاده 
تهیه ی این محصول موجب جلوگیری از ترک خوردگی، افزایش جذب انرژی و دوام باالی محصول 
نهایی است. تنوع در الیه ی نساجی و به کارگیری مخلوط خشک با خصوصیات گسترده، موجب 
دست یابی به محصول نهایی با کاربردهای بسیار گسترده و ویژه ی مناطق متفاوت جغرافیایی 
شده است. کف پوش مالت به عنوان فناوری روز دنیا، کمک شایانی به صرفه جویی در مصرف 
انرژی، افزایش سرعت ساخت وساز و کاهش هزینه ها در اجرای پروژه های عمرانی و بازگشت 

سریع سرمایه می کند. 

شرکت الیاف توانمند صنعتی اصفهان 

مالت و کفپوش
رول کامپوزیتی سیمانی  پلیمری جهت اجرای سریع

سال تاسیس:
13۹8

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

استفاده در ساخت بناهای اضطراری نظیر بیمارستان صحرایی، سنگر و پناهگاه	 
ساخت جاده های موقت و محل فرود بالگرد	 
پوشش انهار و کانال آب در صنعت کشاورزی	 
سد سازی	 
عایق کردن سطوح در برابر آتش	 
اجرای بناهای دکوری و ...	 

در اختیار داشتن فناوری بتن خاص	 
هزینه کمتر تهیه محصول نسبت به محصوالت مشابه	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

طراحی و ساخت
الیه آب دوست	 
الیه آب گریز	 
الیه ی سه بعدی میانی	 

5 تا 20 میلی مترضخامت

3 الی 9 برابر بیشتر از الیه های معمولیشلک پذیری و جذب انرژی

کمتر از 1.5 ساعتگیرش اولیه محصول
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معرفی محصول:
اسپری  از  الکلی هستند که پس  پایه  آب گریز  اصالح شده  این محصوالت حاوی سیالن های 
روی سطوح مختلف از طریق واکنش با گروه های هیدروکسیل سطح شیشه اتصال شیمیایی 
مستحکمی را برقرار نموده و شبکه شفاف و ضدآبی را روی سطوح مختلف ایجاد می کنند. این 
محصول با ایجاد واکنش روی شیشه پوشش ضدآب قوی ایجاد کرده و باعث تشکیل غشای 
غیر قابل نفوذ در برابر نشتی می شود، در نتیجه باعث آب گریز شدن این سطوح می گردد. علت 
ویژگی ضدآب محصول ناشی از اندازه ذرات نانوی سیلیکای شنتز شده و گروه های غیر قطبی 

آلکیلی روی سطح سیلیکا می باشد.
همچنین این محصول عالوه بر بحث آب گریزی مناسب، خاصیت چربی گریزی مناسبی نیز دارد.

شرکت نانو پاد شریف 
www.nanopadsharif.com

محلول چربی گریز سطوح شیشه ای بر پایه سیالن  سایلوکسان

سال تاسیس:
13۹5

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

جلوگیری از ایجاد آلودگی بر سطوح گاز و هود	 
جلوگیری از ایجاد آلودگی سطح موبایل	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

دمای اتاقدمای ایجاد پوشش

PHاسیدی

ایزوپروپانولحالل مورد استفاده

6۸ نانومتراندازه نانو ذرات

9 تا 12 ماهماندگاری پوشش ایجاد شده
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معرفی محصول:
پوشش های خود تمیز شونده به دو گروه آب دوست و آب گریز تقسیم می شوند. آب دوست یا 
آب گریز بودن سطح به زاویه تماس قطره آب با سطح بستگى دارد. اگر این زاویه بیشتر از 90 
درجه باشد، سطح را آب گریز می نامند. انسان ها با الهام از برگ های نیلوفر آبی، برای ساخت 
سطوح فوق آب گریز تالش کرده اند. در پوشش های آب گریز، آب به محض تماس با سطح به 
شل قطرات کروى تجمع یافته و از روى سطح لغزیده و ذرات آلودگى را با خود از روى سطح 
می زداید. محصوالت حاضر با مکانیسم اثر یکسان جهت آب گریزی سطوح شیشه، چوب و آجر 

نسوز تولید شده اند.
توســیل G: ایــن محلــول عــالوه بــر ضــد آب نمــودن ســطح، مقاومتــی فوق العــاده و بــادوام  	

در برابــر خوردگــی، فرســایش و اصطــکاک ایجــاد می نماینــد.
توســیل W: ایــن محصــول بــا فــوق آب گریــز کــردن ســطح چــوب و نئوپــان باعــث پایــداری  	

و مانــدگاری بــاالی ســطوح چوبــی در محیط هــای نمنــاک و خیــس می شــود و طــول عمــر 
آن هــا را چندیــن برابــر افزایــش می دهــد.

توســیل BF: ایــن محصــول از شــوره زدگی ســطح آجــر جلوگیــری می کنــد و در ظــرف دربســته  	
و شــرایط محیطــی متعــادل تــا یــک ســال ســالم باقــی می مانــد. 

شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس 
www.nanotoos.com

 ،)G محلول ایجاد پوشش آبگریز روی شیشه )توسیل
)BF ( و آجر نسوز )توسیلWچوب )توسیل

سال تاسیس:
13۹3

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

توســیل G: آب گریــز کــردن شیشــه و ایجــاد خاصیــت خــود تمیــز شــوندگی در شیشــه، شیشــه  	
دوجــداره، ســکوریت، آکواریــوم، حبــاب  شیشــه ای چراغ هــای معابــر و دوربیــن، ویتریــن 

مغازه هــا، شیشــه نمــای ســاختمان، وان، آینه هــا و حمام هــای شیشــه ای
توســیل W: محافظــت از ســطوح چوبــی در محیط هــای خیــس و نمنــاک، افزایــش طــول عمــر  	

ســازه های چوبــی، جلوگیــری از طبلــه کــردن )بــاد کــردن( ســطح نئوپــان و چــوب در محیط هــای 
نمنــاک و کاهــش رشــد جلبک هــا، قارچ هــا و خــورده شــدن توســط موریانــه و حشــرات مــوذی

ــری از  	 ــای ســاختمانی و جلوگی ــه در نماه ــه  کار رفت ــردن آجــر نســوز ب ــز ک ــیل BF: آب گری توس
ــطح  ــر روی س ــزه ب ــک و خ ــاد جلب ــوره زدگی و ایج ــدن، ش ــس ش خی

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

G توسیل
تک جزئی بر پایه ی حالل های آلی سازگار با محیط زیست	 
شفاف و فاقد مواد سمی، بدبو و مضر	 
عدم ایجاد مات شدگی پس از اعمال روی شیشه	 

W توسیل
تک جزئی بر پایه ی حالل های آلی و ترکیبات سیلیکاتی سازگار با محیط زیست	 
کاماًل بی رنگ و نامرئی بر روی محصول	 

BF توسیل
تک جزئی بر پایه ی حالل های آلی و ترکیبات سیلیکاتی سازگار با محیط زیست	 
کاماًل بی رنگ و نامرئی بر روی محصول	 

G توسیل
سازگار با محیط زیست	 
پاک کنندگی دقیق و کامل سطوح از ذرات خاک، چربی و روغن	 

W توسیل

سازگار با محیط زیست	 
افزایش طول عمر قطعات چوبی	 
 جلوگیری از نفوذ آلودگی به عمق چوب و ایجاد خاصیت آسان تمیز شوندگی بر روی چوب	 
میزان پوشش دهی بسیار باال	 

BF توسیل
پایداری و ماندگاری بسیار باال	 
سازگار با محیط زیست	 
ایجاد خاصیت تمیز شوندگی سریع و آسان	 
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معرفی محصول:
در ایــن ســری محصــوالت برخــالف ســری قبــل کــه نانــو ذرات ســیلیکا در محــل تشــکیل می شــد، 
نانــو ذرات در اثــر اختــالط آب بــا ســایر اجــزاء ایجــاد شــده و ســپس نانــو ذرات بــر روی ســطح اجــرا 

می شــود. زاویــه قطــره در ایــن محصــول بــاالی 120 درجــه می باشــد.
ــه  	 ــی رود ک ــه شــمار م ــح ســاختمانی ب ــن مصال ــیل SGW: ســنگ یکــی از پرمصرف تری توس

ــری از نفــوذ  ــن رو جلوگی ــه و نمــای ســازه ها دارد. از ای کاربردهــای متنوعــی در ســاخت بدن
آب بــه درون ســنگ ها همــواره مدنظــر شــرکت های فعــال در حــوزه مصالــح ســاختمانی 
بــوده و روش هــای مختلفــی بــا ایــن هــدف مــورد بررســی و اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن 

محصــول ایــن وظیفــه را بــر عهــده دارد.
توســیل BO: نمــای ســاختمان یکــی از بخش هــای مهــم ســاختمان می باشــد. حفــظ زیبایــی  	

و تمیــزی آن بــه علــت عــدم دسترســی آســان بســیار مشــل اســت. مشــکالت بســیاری بــه 
دلیــل جــذب آب در نمــای ســاختمان ایجــاد می شــوند؛ شــوره زدگی نمــای ســاختمان پــس از 
بارندگــی و ترک خوردگــی و خــرد شــدن مصالــح در فصــل زمســتان نمونه هایــی از ایــن دســت 
ــری از جــذب آب توســط آجــر از مشــکالت ذکر شــده  ــا جلوگی ــز ب هســتند. محصــول آب گری

جلوگیــری می کنــد.

شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس 

محلول دو جزیی ایجادکننده پوشش فوق آبگریز روی 
)BO) و آجر )SGW سنگ )توسیل

سال تاسیس:
13۹3

www.nanotoos.com

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

توسیل SGW: جلوگیری از نفوذ آب به عمق مصالح 	
توسیل BO: محافظت از سطوح در مقابل آلودگی 	

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

SGW توسیل

عدم تغییر ظاهر سنگ	 
محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش	 
اجرای آسان، جذب سریع	 
مقاوم در برابر شستشو تا فشار 60 بار	 
کاماًل بی رنگ و بی بو	 
محافظت در برابر شوره، خزه و قارچ	 
مناسب برای تمامی شرایط آب و هوایی	 

BO توسیل
محصول دوجزئی بر پایه ی آب و ترکیبات سیلیکاتی	 
سازگار با محیط زیست	 
پس از اعمال بر روی سنگ کاماًل بی رنگ و نامرئی	 

SGW توسیل
فاقد مواد پلیمری و عدم پوسته پوسته شدن بر روی سطح سنگ	 
اجرای آسان محصول و عدم نیاز به تجهیزات خاص	 
قابلیت پوشش دهی هر لیتر از محصول برای 15 تا 17 مترمربع از سنگ	 

BO توسیل
استفاده از آب به عنوان حالل	 
قابلیت رقیق شدن تا 20 برابر در آب	 
باقی ماندن خاصیت آب گریزی روی محصول تا 5 سال	 
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معرفی محصول:
دلیل  به  آب گریز  مواد  است.  ماده  یک  سطحی  فیزیکی  خصوصیات  جمله  از  آب گریزی 
ناهمواری های سطحی میکرومتری و نانومتری خود، اجازه پخش شدن یا جذب شدن آب روی 
سطح را نمی دهند و از این رو موجب قطره ای شدن آب و سر خوردن آن می شوند. محصول 
غیر جذبی  روی سطوح  بر  است که  دارای خاصیت هیدروفوبیک  آب گریز  نوعی محلول  حاضر 
مخصوصًا شیشه قابل استفاده می باشد. این محصول پس از اسپری شدن بر روی شیشه، کاماًل 

شفاف بوده و هیچ گونه کدری در شیشه ایجاد نمی کند. 

شرکت هومان شیمی پارس 

محلول آبگریز سطوح غیرجاذب

سال تاسیس:
13۹4

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

از مــواد آب گریــز در صنعــت بــه عنــوان شــوینده چربــی )در کنــار مــواد چربی گریــز(، جداکننده هــای 
نفــت از آب و بــرای زدودن ذرات غیر قطبــی از ســطوح قطبــی اســتفاده می شــود.

زاویه تماس112 به طور میانگین 104 درجه	 
ماندگاری طوالنی 	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ
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معرفی محصول:
مواد پایه NFS 104 مخلوط رزین های سیلیکونی می باشد. این محصول دارای خاصیت مقاومت 
در برابر نفوذ گردوغبار و آلودگی ها است. لذا سطح پوشش خورده دیر کثیف می شود و ذرات و 
آلودگی روی آن تنها با یک شست و شوی ساده به راحتی تمیز می شود. این پوشش سطح را 
کاماًل ضد آب کرده و اثر لکه موادی مانند چای، چسب، رنگ، ماژیک و ... را کاماًل می توان از روی 
سطح پاک کرد. استفاده از این محصول عالوه بر اینکه سطح دیوار ها را از آلودگی و تخریب در 
برابر عوامل محیطی محافظت می کند، به دلیل ماندگاری باال از نظر اقتصادی هم بسیار مقرون 
به صرفه است. در نتیجه ی به کارگیری پوشش  مذکور نیاز به ترکیبات شوینده به حداقل می رسد 

و در نتیجه باعث کاهش آلودگی های محیطی خواهد شد.

NFS 104 :نام تجاری 

شرکت نانو فراز سپاهان 
www.nanofaraz.com

پوشش آبگریز، ضدآب و ضدلکه بر پایه رزین های اکریلیکی و سیلیکونی برای 
محافظت مصالح ساختمانی 

سال تاسیس:
13۹0

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

مســاجد،  و  مــدارس  جملــه  از  عمومــی  اماکــن  عمرانــی،  ســازه های  و  ســاختمانی  صنایــع 
ــه  ــا زمین ــکاران ســاختمان و شــهرداری ها و کلیــه شــرکت های ب ــار باســتانی، پیمان رســتوران ها، آث

انــرژی کاری بهینه ســازی مصــرف 

خواص آب گریزی و ضدآب بودن مناسب	 
خواص ضد لکه و ضد نوشتار بودن مناسب	 
خواص چسبندگی و دوام قابل قبول	 
خواص تنفس پذیری سطح پس از اعمال پوشش	 
کاهش قابل توجه شوره نما و آجر پس از اعمال محصول	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

مات ابریشمیحالت ظاهری

0.05 ± 1 گرم بر سانتی متر مکعبوزن مخصوص

1۸ تا 20 متر مربعپوشش تئوری

2 ساعتزمان خشک شدن سطحی

اسپری یا قلم موروش اعمال
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معرفی محصول:
سیمان ضد آب به عنوان یک سیمان ویژه یاد می شود که به گونه ی ترکیبی از سیمان پرتلند 
معمولی و سیمان آلومینات، سدیم کلسیم، دانه های سیلیکا و برخی افزودنی های خاص تولید و 
روانه بازار می شوند. مالت های آب گریز سیمانی برای کاهش ترک های فیزیکی و کاهش نفوذ آب 
به داخل سیمان استفاده می شوند. کاهش جذب آب سبب کاهش تخریب های ناشی از نفوذ 
آب مانند لکه و رسوبات سفید، تخریب ناشی از سیل گرما و سرما، خوردگی شیمیایی و خوردگی 
آرماتور فوالدی در بتن می گردد. به وسیله این مالت، سطح مرطوب نشده و لذا آلودگی ها همراه 
با آب به مالت نفوذ نکرده و سطح تمیز می ماند و سطوح سیمان آب گریز به راحتی توسط آب 

باران و شستشو با آب تمیز می گردد.

شرکت شریف نانو پارس 
www.sharifnanopars.com

مالت سیمانی ابرآبگریز

سال تاسیس:
13۹0

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آب بندی و آب گریز نمودن سطوح سیمانی نما و دیوارها 	 
عدم نفوذ و عبور رطوبت در فندانسیون	 
کاهش خوردگی آرماتور در بتن	 
کاهش رطوبت سطح دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان	 
آب بندی درز بین سطوح کاشی و سرامیک	 
اصالح و مرمت سطوح سیمانی و بتنی	 
به  عنوان کینتکس نمای ساختمان با قابلیت تمیزی و ضد لک	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
مقاومت خوردگی باالتر نسبت به محصوالت مشابه	 

تهیه شده از مخلوط سیمان با پودرکربنات و سنگ	 
استفاده از نانو ذرات سیلیکات عامل دار برای فوق آب گریز نمودن آن	 
ضخامت مناسب برای فوق آب گریز نمودن سطح در حدود 3 -2 میلی متر 	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ
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معرفی محصول:
یکی از مشکالت رنگ های نمای ساختمان، آلودگی های سطحی جذب شده روی آن هاست که 
برای پاک سازی نیازمند شست وشو با جت آب یا تعویض رنگ نما می باشد. رنگ های آب گریز و 
ضد آب تا حدی این مشکالت را حل می کنند. جدیدترین نسل این رنگ ها، رنگ های فوق آبگریز 
است. فوق آبگریز بودن سطح به این معناست که قطرات آب به شل کروی روی سطوح قرار 
گرفته و به داخل زبری ها نفوذ نمی کنند؛ بنابراین می توانند به راحتی روی سطح بغلتند. اصطالح 
علمی این پدیده حالت کسی بکستر است. قطرات آب با غلتیدن روی سطح، گرد و غبار را با خود 

حمل کرده و سطح خود به خود و با اندک رطوبت محیط تمیز می شود.
سطوح رنگ شده با رنگ فوق آبگریز ژیکالر، تولیدی شرکت نانو ساختار ژیکان، مقاوم در برابر 
هرگونه غبار و دوده هستند و با کمترین جریان باد یا قطرات آب خود به خود تمیز می شوند. رنگ 
ژیکالر عالوه بر  دفع رطوبت،  اسید و باز، نما را  از جذب غبار و دوده تا حداقل 5 سال محافظت 
می کند و به طور خارق العاده ای نما در تمام این مدت مانند روز اول تمیز می ماند. الزم به ذکر 
است این رنگ عالوه بر خاصیت فوق آبگریزی، تمام خواص یک رنگ با کیفیت نما )دوام فیزیکی 

و شیمیایی، مقاومت در برابر اشعه فرابنفش( را دارد.

شرکت رنگ و پوشش نانو ساختار ژیکان 
www.jikangroup.com

رنگ فوق آبگریز برای سطوح سیمانی و بتنی

سال تاسیس:
13۹۹

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

قابل استفاده در نماهای سیمانی و بتنی شهری و صنعتی و همچنین آجری

فوق آب گریز بودن	 
زاویه تماس بیشتر نسبت به محصوالت مشابه	 
هزینه ی کمتر نسبت به محصوالت مشابه	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

1.09 گرم بر سانتی متر مکعبوزن مخصوص

50 میکروننرمی ذرات

20 دقیقهمدت زمان خشک شدن

۸.3 متر مربع بر لیترقدرت پوشش قشر تر رنگ

74.4 کربسگرانروی

B 5چسبندگی با کراس کات
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معرفی محصول:
ایستا،  تماس  زاویه  است.  ایستا  تماس  زاویه  تر شوندگی،  رفتار  متداول ترین معیار سنجش 
زاویه ایست که بین مایع و جامد در ناحیه مرز سه فازی تشکیل می گردد. اندازه این زاویه به 
عوامل متعددی از جمله انرژی آزاد سطحی، زبری سطح و تمیزی سطح بستگی دارد. اگر قطره ی 
آب با سطح جامدی زاویه تماس کوچکتر از °90 بسازد، سطح را تر خواهد کرد و آن سطح، 
سطحی آبدوست خواهد بود و چنانچه اندازه این زاویه در بازه قرار داشته باشد، سطح تر نشده 
و سطح آبگریز خواهد بود. زاویه تماس آب بر روی سطوح ابرآبگریز بسیار باالست )بیش از 150°( 
و قطره بر روی آن ها شکلی مشابه کره ی کامل پیدا می کند. با توجه به چسبندگی کم قطره ی آب 
به این سطوح، قطره به راحتی و حتی در شیب های کم نیز بر روی آن ها می غلطد و به همراه خود 

آلودگی های سطح را نیز پاک می کند. 
از جمله مصارفی که این رنگ ها می توانند داشته باشند در خطوط شبکه توزیع برق است. یکی 
از پرکاربردترین اجزاء شبکه توزیع برق، پایه های بتنی است که عملکرد مطلوب سازه ای آن ها از 
اهمیت ویژه ای برخوردارند. از عوامل عدم پایایی بتون شرایط پیرامونی نامناسب مانند وجود 
سولفات ها و نمک ها در پیرامون سازه بتنی و خوردگی فوالد به سبب نفوذ مواد شیمیایی مضر 
خاطر  به  آب گریز  فوق  پوشش های  از  استفاده  می باشد.  فوالدی  بتن  سازه های  در  رطوبت  و 

خاصیت راحت تمیز شوندگی می تواند این مشل را حل 
کند. این پوشش ها به خاطر خاصیت فوق آب گریزی به 
راحتی قابل شستشو با باران یا جریان باد هستند و مانع 
به  را  آب  و  می شوند  روی سطح  بر  آلودگی ها  تجمع  از 
طور کامل از سطح خود دور می کنند. پوشش های سوپر 
آب گریز پلی یورتانی دارای خاصیت سوپر آب گریزی بوده و 
مقاومت آب و هوایی مناسبی از خود نشان داده اند. این 
پوشش ها در مقایسه با پوشش تجاری پلی یورتان جذب 
آب را تا ۸0 درصد به سطح کاهش داده و چسبندگی خزه 

و آلودگی ها را به سطح کاهش می دهند.

شرکت مارال پوشش نانو 
www.maralcoating.com

پوشش سوپر آبگریز پلی یورتان

سال تاسیس:
13۹8

مقاصد اصلی صادراتی: 
امارات، عمان، قطر، عراق، ترکیه، 
آذربایجان و ترکمنستان

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 تن

گواهی نانو مقیاس

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

صنعت برق )جلوگیری از خوردگی بتن(	 
شیالت )کاهش چسبندگی خزه به استخرهای پرورش ماهی(	 
کشاورزی )کاهش هدر رفت آب در استخرهای کشاورزی(	 
صنعت نفت )جلوگیری از خوردگی مخازن نفت(	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
کارآیی بیشتر نسبت به محصوالت مشابه	 

ــن، اســتون،  ــی ال، حالل هــای زایل ــز، رزیــن پل ــو )نانوســیلیکا(، مــواد آب گری ــات: مــواد نان ترکیب
ســخت کننده ایزوســیانات

پوشش نهایی: 
جز اول: پلی ال، مواد نانو و حالل 	
جز دوم: ایزوسیانات و حالل 	

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ
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شرکت فراز پایه البرز 
www.farazpaye.com

عایق های رطوبتی پلیمری با سیستم پودری  مایع

سال تاسیس:
13۹2

ظرفیت تولید ساالنه: 
350 تن

و  ایزوالسیون  جهت  می توان  است که  دوجزئی  رطوبتی  عایق  یک   MCI پلیمری  نانو  عایق 
عنوان  به  پلیمری  نانو  عایق  این  نمود.  استفاده  آن  از  آب بندی فضاهای مختلف ساختمان 
جایگزین ایزوگام و قیرگونی قابل استفاده می باشد. عایق رطوبتی نانو پلیمری MCI شامل یک 
جزء پودری و جزء مایع بوده که پس از مخلوط کردن دو جزء می توان جهت آب بندی پشت بام، 
استخر، مخازن آب و سرویس های بهداشتی از آن استفاده نمود. این محصول به صورت نیمه 
جامد بر روی سطوح اجرا شده و پس از خشك شدن تشكیل الیه ای انعطاف پذیر، 100 درصد 
آببند، با چسبندگی بسیار باال به انواع سطوح بتنی، فوالدی، گچی و انواع مصالح ساختمانی 

)حدود 2 مگــاپاسكال( را می دهد. 
طبق مطالعات انجام شده، پوشش های آب بند پایه پلیمری در مقایسه با سیستم های پایه قیری 
نظیر ایزوگام و قیرگونی دارای انعطاف پذیری و االستیسیته بهتر، طول عمر و مقاومت گرمایی 

باالتری هستند.

معرفی محصول:

 	CE
 	ISO 9001 ،ISO 14001
 	ASTM D4541 ،ASTM D412 ،ASTM D 234 12
 	BS 6920 2 6:2014
 	DIN 1048

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

آب بندی بام و روف گاردن، بالکن ها، چاله آسانسور، استخر و آب نماها	 
آب بندی دیوار حائل در طبقات منفی	 
آب بندی مخازن آب شرب بتنی، سنگی، آجری	 
آب بندی و ایزوالسیون سطوح تصفیه خانه های آب و فاضالب	 
پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضالب	 

عایق مذکور در مقایسه با سیستم های پایه قیر دارای مزایای ذیل می باشد:
 	)Chemical Resistant( مقاومت در برابر شرایط خورنده و انواع نمک ها
 	)UV Resistant( مقاومت در برابر اشعه ماورای بنفش
چسبندگی باال	 
قابلیت تنفس پذیری	 
 	 )Crack Bridging( قابلیت پل زدن بر روی ترک ها
اجرای آسان	 

قابلیت اجرا بر روی سطوح بتنی فقط 4۸ ساعت پس از بتن ریزی	 
مقاوم در برابر تغییرات دمایی )40  تا ۸0+ درجه سانتی گراد(	 
توانایی ازدیاد طول و انعطاف پذیری بسیار زیاد	 
دارای قابلیت اجرای انواع روسازی بر روی آن	 
رنگ پذیر و دارای قابلیت تولید در رنگ های مختلف	 
مقاوم در برابر نفوذ آب و یون های مخرب از قبیل کلر و سولفات	 
مقاوم در برابر سایش	 
مقاوم در برابر مواد قلیایی و اسیدهای غیر آلی	 
غیر سمی در تماس با آب شرب )جهت آب بندی مخازن آب شرب(	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ
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معرفی محصول:
امروزه از سطوح سنگى و سرامیکی به وفور براى کف پوش منازل و معابر و ... استفاده می شود. 
مشل اصلى این نوع کف پوش ها پایین بودن ضریب اصطکاك آن ها )خصوصًا در حالت خیس 
هنگفتى  جانى  و  مالى  به صدمات  منجر  و سقوط، هرساله  لیز خوردن  است.  یا کف آلود(  و 
می شود. بر اساس آمار منتشر شده توسط CDC حدود 95 درصد از موارد شکستگى لگن مربوط 
بـه لیز خوردن می باشد. ترمیم شکستگى لگن به سختى امکان پذیر است و افراد زیادى پس از 

آن قادر نخـواهند بود به تنهایى زندگى کنند.
»محلول ضد لغزش ایستا« بدون آنکـــه پوششى روى سطح ایجاد کند، در اثر ایجاد ناهمواری های 
انواع  از  محلول  این  می شود.  سطح  اصطکاك  افزایش  باعث  نانو(  مقیاس  )در  ریز  بسیار 
افزایش مقاومت لغزشی سطح می گردد. محلول  باعث  اصالح کننده های سطوح می باشد که 
ضد لغزش ترکیبی است که برای افزایش اصطکاک بین دو سطح و کاهش احتمال لیز خوردن و 

افتادن استفاده می شود.

شرکت شریف فناوران آنیل 

محلول ضدلغزش مورد استفاده در سطوح سنگ و سرامیک

سال تاسیس:
13۹5

ظرفیت تولید ساالنه: 
800,000 بسته

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مزایای رقابتی:

جلوگیری از ایجاد لغزش افراد در منازل )سرویس بهداشتی، آشپزخانه، راه پله و ...( و مکان های 
عمومی )استخرها، مجتمع های تجاری، خانه های سالمندان و ...(

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
دوام بیشتر نسبت به محصوالت مشابه	 
عدم ایجاد تغییر در ظاهر سطح	 
دامنه کاربرد بیشتر	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ

زرد، سبز، آبی، ارغوانی )بسته به گرید محصول(رنگ

معطربو

باالی دمای یخ زدن، در دماهای باال تبخیر می شوددمای کاربرد

2 سالمدت نگهداری

حدود 1 سالماندگاری

آبخنثی کننده

20 تا 30 دقیقه برحسب نوع سطح و شرایطزمان الزم برای خشک شدن
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معرفی محصول:
رنگ دانه های سرامیکی، عمدتاً ساختار های اکسیدی فلزی هستند که به منظور ایجاد رنگ در 
ساختارهای سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرند . این ترکیبات به صورت درون لعابی )تهیه ی 
لعاب رنگی(، رولعابی )اعمال بر روی سطح لعاب داده شده، با انواع روش های چاپ نظیر چاپ 

انتقالی، چاپ اسکرین و چاپ جوهرافشان( و . . . مورد استفاده قرار می گیرند.
در اکسیدهای سرامیکی هر یون با ظرفیت خاص خود دارای رنگ متنوعی است. 

و کدهای  انواع طیف ها  در  پودری  به صورت  این شرکت  تولیدی  سرامیکی  رنگ دانه های  انواع 
مختلف مانند انواع مشکی، سرمه ای، آبی، فیروزه ای، زرد، قهوه ای، خردلی، پرتقالی، نارنجی، کرم، 
سبز و بنفش و ... عرضه می شوند و در هنگام مصرف همراه با پودر لعاب، افزودنی ها و حالل 
مناسب به صورت دوغاب بر روی انواع مصنوعات سرامیکی از جمله کاشی و چینی اعمال شده و 

پس از پخت در دمای مناسب، رنگ و مشخصات مطلوب ایجاد می گردد. 
تولید بعضی از رنگ دانه ها بسیار ساده و بعضی از آن ها نظیر قرمز یا سبز یا طالیی بسیار دشوار 

است.

شرکت تیراژه آسمان البرز

انواع رنگ سرامیک 

سال تاسیس:
138۹

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در صنایع کاشی و سرامیک 

سنتز فام رنگی یکسان برای هر محصول به ویژه در طی زمان و با تغییر مواد اولیه	 
عدم ورود ناخالصی در حین پروسه تولید	 

بخش: عایق ها و پوشش های محافظ
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معرفی محصول:
 PVC محصولی است که جهت جایگزینی چوب تولید می شود. فوم )PVC( فوم پلی وینیل کلراید
سخت دارای ساختاری بوده که می توان بر روی آن عملیات سوراخ کاری، اره کاری و پیچ کردن را 
انجام داد )بدون آنکه ترک و یا شکافی در آن ایجاد گردد(. این فوم دارای مزایای زیادی نسبت به 
چوب بوده که از آن جمله می توان به مقاومت شیمیایی باال، مقاومت در برابر هجوم میکروب ها، 
سازگاری خوب با جو )بدین معنا که پوسیده نمی شود(، قابلیت تولید قطعات با ساختار پیچیده، 
مقاومت در برابر آتش گیری، قابلیت رنگ شدن و پرینت شدن، قیمت بر واحد حجم پایین، 
ماشین کاری ساده و عایق صوتی مناسب اشاره نمود. در کنار مزایای فوم PVC، این ماده دارای 

معایبی بوده که از آن جمله می توان به هزینه ی ساخت باال و چقرمگی پایین آن اشاره کرد.

شرکت شفیق 
www.shafigh.com

ورق فومیزه پلی وینیل کلراید )PVC( حاوی نانوذرات

سال تاسیس:
135۷

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

استفاده به عنوان چهارچوب پنجره ها، درب کابینت، صفحه های تبلیغاتی و غیره

مواد اولیه:
 	PVC پودر
کربنات کلسیم	 
واکس پلی اتیلن قطبی	 
عامل فوم زا	 
کمک فرآیند اکریالتی	 
پایدار کننده حرارتی	 
رنگ تیانیوم دی اکسید	 
حاوی نانوذرات	 
سایر مواد افزودنی شامل رنگ ها، فلوئروسنت و براق کننده ها	 

بخش: ورق ها با کاربرد ساختمانی
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معرفی محصول:
کویل کوتینگ )Coil Coating( یک فرآیند پیوسته و کاماًل خودکار برای پوشش دادن و رنگ آمیزی 
فلزات پیش از استفاده است. در این روش، طی یک فرآیند به هم پیوسته، ابتدا هر دو سطح باال 
و پایین ورق تمیز می شود، عملیات شیمیایی بر آن انجام می شود، پرایمر کاری می شود، در کوره 
پخته می شود، پوشش و رنگ رویه آن زده می شود، سپس دوباره در کوره قرار می گیرد و سرانجام 
ورق رنگ شده، رول شده و بسته بندی می شود. سطوحی که به این روش ایجاد می شود بسیار 
زیبا و بادوام بوده و نسبت به سایر روش های پوشش دهی فلزات کم هزینه تر است. این روش 

کاربردهای گسترده و نوین داشته و زیانی برای محیط زیست ندارد.

شرکت توکا رنگ فوالد سپاهان 
www.tukapaint.com

کویل کوتینگ ساختمانی

سال تاسیس:
1385

ظرفیت تولید ساالنه: 
4000 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

سقف ساختمان	 
آبکاری فلزات	 
پانل های کامپوزیتی یا ساندویچ پنل	 
در و پنجره سازی	 
ابزارها و لوازم ورزشی	 

قیمت پایین تر نسبت به محصوالت مشابه	 
جایــگاه بــاالی تولیــدات از نظــر فنــی و ســطح کیفــی نســبت بــه رقبــا، بــه دلیــل پیشــرو بــودن 	 

تولیــدات دانش بنیــان 

بخش: ورق ها با کاربرد ساختمانی
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معرفی محصول:
کویل کوتینگ )Coil Coating( یک فرآیند پیوسته و کاماًل خودکار برای پوشش دادن و رنگ آمیزی 
فلزات پیش از استفاده است. در این روش، طی یک فرآیند به هم پیوسته، ابتدا هر دو سطح 
باال و پایین ورق تمیز می شود، عملیات شیمیایی بر آن انجام می شود، پرایمر کاری می شود، در 
کوره پخته می شود، پوشش و رنگ رویه آن زده می شود و سپس دوباره در کوره قرار می گیرد و 
سرانجام ورق رنگ شده رول شده و بسته بندی می شود. سطوحی که به این روش ایجاد می شود 
بسیار زیبا و بادوام بوده و نسبت به سایر روش های پوشش دهی فلزات کم هزینه تر است. این 

روش کاربردهای گسترده و نوینی داشته و زیانی برای محیط زیست ندارد. 

شرکت سرآمد رنگ شمال 
www.srspaint.com

کویل کوتینگ ساختمانی

سال تاسیس:
13۷8

ظرفیت تولید ساالنه: 
10,000 تن

 این محصول، مصرفی نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

سقف ساختمان	 
آبکاری فلزات	 
پانل های کامپوزیتی یا ساندویچ پنل	 
در و پنجره  سازی	 
ابزارها و لوازم ورزشی	 

فرموالسیون متمایز نسبت به محصوالت مشابه

بخش: ورق ها با کاربرد ساختمانی
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مقاصد اصلی صادراتی: 
ازبکستان

شرکت نوین سازان ستاره صنعت 

دستگاه تمام اتومات تولید خرپای فلزی تیرچه

کاربـــــــــــرد:
تولید خرپای فلزی تیرچه

www.novinsazansanat.com

سال تاسیس:
138۷

معرفی محصول:
خرپــا یــک ســازه مثلثــی شــل اســت کــه توانایــی تحمــل بارهــای بســیار ســنگین در ســازه های 
بــزرگ هماننــد ســقف ها، پل هــا و ســازه های هوافضــا و همچنیــن نیروهــای کششــی و فشــاری 
ــک عضــو خمشــی  ــوان ی ــه عن ــه در لک ب ــوده ک ــر ب ــای تیرچــه ســاده ترین عضــو بارب را دارد. خرپ
عمــل می نمایــد. دســتگاه تمــام اتوماتیــک تولیــد خرپــای فلــزی تیرچــه، قابلیــت تولیــد خرپاهــای 
صنعتــی را دارا می باشــد. مکانیــزم عملکــرد ایــن دســتگاه بــه ایــن صــورت اســت کــه ابتــدا رول 
میلگردهــا توســط میلگــرد صــاف کــن، صــاف شــده و ســپس 3 شــاخه اصلــی و 2 شــاخه فرعــی 
جهــت تولیــد خرپــا )بــا قطــر کمتــر( وارد فیــدر دســتگاه می شــوند. گریپرهــا ســر هــر شــاخه را مهــار 
و متناســب بــا ســرعت تنظیمــی دســتگاه، بــه جلــو میرانــد. 2 شــاخه فرعــی بــا هــر گام پیشــروی 
یــک خــم خــورده و بــه 3 شــاخه مهــر شــده توســط گریپــر جــوش می خــورد. مراحــل تولیــد خرپــای 
ــاژ  ــاز و صــاف کــردن میلگــرد از کالف، شــل دهی زیگــزاگ، مونت ــزی بدیــن شــرح می باشــد: ب فل

اولیــه، جــوش مقاومتــی اجــزاء و بــرش محصــول مطابــق انــدازه تعریــف شــده اســت.

ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات:

30 خط اتوماتیک

کمتر از 500 هزار دالر

تأییدیه فنی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

مزایای رقابتی:
قیمت رقابتی با برندهای معتبر دنیا	 
کیفیت باالی ساخت و استفاده از المان های استاندارد معتبر دنیا 	 
امکان ارائه خدمات پس از فروش به سراسر دنیا	 
امکان ارائه خدمات آنالین از طریق شبکه به مشتریان در سراسر دنیا	 

TM2500TM3500TM5000TM7000مدل دستگاه

مقاومتینوع جوش

2920   1استاندارد محصول

نوع تغذیه میلگرد

کالفکالفشاخه/کالفشاخهباال

شاخه/کالفشاخه/کالفشاخه/کالفشاخهپایین

کالفزیگزاگ

PLCسیستم کنترل

100150200300برق مورد نیاز )کیلوولت آمپر(

5 × 5 × 550 × 5 × 345 × 4 × 335 ×4 × 29ابعاد خط تولید )متر(

991۸30بیشترین سرعت خط )متر بر دقیقه(

14141414بیشترین طول محصول )متر(

قطر میلگرد فوقانی 
)میلی متر(

۸ تا ۸16 تا ۸12 تا 12 کالف

  ۸ تا ۸16 تا 16شاخه

قطر میلگرد کششی 
)میلی متر(

۸ تا ۸16 تا ۸12 تا 12 کالف

۸ تا 16شاخه

4 تا 46 تا 46 تا 46 تا 6قطر میلگرد زیگزاگ )میلی متر(

10گام برش )سانتی متر(

20گام زیگزاگ )سانتی متر(

7 تا 1535 تا 1535 تا 1535 تا 35ارتفاع خرپا )سانتی متر(
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شرکت پیشرو افرند صنعت آرمه 

دستگاه تمام اتومات تولید خرپای تیرچه و تراورس

سال تاسیس:
13۹5

معرفی محصول:
خرپای تیرچه صنعتی استاندارد؛ شبکه پیش ساخته شده از میلگردهای کششی زیرین، باالیی 
استاندارد(  تیرچه  به شل خرپا توسط جوش مقاومتی )جوش  )زیگزاگ( است که  و عرضی 
مجاز  )دستی(  الکتریکی  قوس  توسط جوش  تیرچه  خرپای  اتصال  و  شده اند  متصل  هم  به 
نمی باشد. )استاندارد ملی ایران شماره 1 2909 صفحه ۸( فرآیند تولید خرپای تیرچه استاندارد 
جهت استفاده در سقف های T شل كامال اتوماتیك است و توسط PLC كنترل می گردد، در 
نتیجه فعالیت اپراتور به كنترل كلی خط، گذاشتن مواد اولیه و برداشتن محصول نهایی که همان 

خرپای تیرچه استاندارد می باشد، محدود می گردد.
اپراتور می تواند تمام عملكردهای خط تولید و مشخصات محصول را از طریق پنل رابط كاربر 
كنترل و برنامه ریزی كند. این كاهش نیروی انسانی، با باال رفتن میزان تولید، با انعطاف پذیری و 

بهره وری همراه است كه مزیت خطوط تولید تیرچه صنعتی نوین سازان می باشد.
دستگاه مورد نظر نیز یک دستگاه یکپارچه جهت دریافت میلگرد، تنظیم فواصل و جوشکاری آنها 
به صورت خرپا می باشد که کالف میلگرد با سایزهای مختلف را در ابتدا باز می کند و بعد از انجام 
عملیات صاف کردن میلگرد ها را تنش گیری می کند و سپس دو رشته از میلگرد ها را مطابق برنامه 
تولیدی تبدیل به زیگزاگ می نماید و با سه رشته میلگرد باقی مانده بصورت الکترو فورجینگ 
جوش می دهد و پس از محاسبه طول مورد نیاز لک خرپا را می برد و توسط ربات تخلیه دستگاه 

خرپای تولید شده را دپو می نماید.

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

انبوه سازان ساختمان	 
کارخانه های صنایع مفتولی	 
کارخانه های تولید خرپای تیرچه	 
کارخانه های تولید تراورس راه آهن	 
کارگاه های تیرچه بلوک	 

ابعاد خط تولید: 2.5 × 30 متر 	
قابلیت تولید تا میلگرد 16 کالف	 
قابلیت تولید با انواع ارتفاع از 150 تا 350 میلی متر	 
قابلیت تولید از شاخه و کالف	 
ظرفیت تولید تا 5000 متر در روز	 
سرعت تولید تا 24 متر در دقیقه	 
قابلیت تولید با انواع میلگرد	 
قابلیت تولید با میلگرد 4 تا ۸ میلی متر	 
 	HMI و نمایش و انتخاب جزئیات با PLC کنترل عملکرد دستگاه با
دارای کاتر هیدرولیکی برای برش در سایزهای برنامه ریزی شده	 
قابلیت جوش تمام اتوماتیک باکیفیت قابل قبول سازمان استاندارد	 
امکان برقراری ارتباط با دستگاه جهت رفع عیوب احتمالی	 
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شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز 

دستگاه تولید انواع لوله و باکس های بتنی

www.parsianmachine.com

سال تاسیس:
13۹5

معرفی محصول:
سیستم های کادونا سه کاره بوده و قابلیت تولید انواع جداول خیابانی )آبرو، کانیوو و ...(، انواع 
مصالح متفاوت و انواع فالور باکس را دارد. این سیستم ها فوق متحرک بوده و امکان تولید 
قطعات بتنی اشاره شده در فضای باز را دارا می باشد. در واقع این نوع سیستم ها موجب حداقل 

استهالک مالی و زمانی خواهد بود.

 	ISO 45001: 2018
 	ISO 14001 : 2015
 	ISO 9001 : 2015

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساختمان سازی	 
شهرسازی	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

صرفه اقتصادی بسیار باالیی نسبت به کاالهای مشابه دارد از بابت موضوع زلزله و حوادث 
طبیعی به دلیل مصالح مصرفی، خطرات جانبی به حداقل می رسد. همچنین هزینه نیروی 
انسانی به حداقل ممکن می رسد و سرعت تولید و اجرا بسیار باالتر از کاالهای مشابه می باشد. 
هزینه های انرژی نیز در حداقل ممکن بوده که کاالهای مشابه ۸ برابر باالتر جهت تولید، انرژی 

و گاز مصرف می کنند.

220 × 230 × 170ابعاد کلی دستگاه

هیدرولیکروش قالب تعویض کن

دستیروش چرخش

سقوط آزاد   متوالیفشار سیستم هیدرولیک

25 آمپرحداکثر برق مصرفی 

1705 کیلوگرموزن دستگاه

25 تا 30 ثانیهچرخه قالب گیری 

1200 عدد در ۸ ساعت کاریظرفیت تولید

انواع مختلف قالب به درخواست مشتریشلک متنوع قالب که می توان تولید کرد

مزایای رقابتی:
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شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز 

دستگاه کفپوش چین

www.parsianmachine.com

سال تاسیس:
13۹5

معرفی محصول:
با توجه به گسترش مبحث استفاده از کاالهای سبز )سنگفرش و کفپوش کردن خیابان ها و 
پیاده روها(، شرکت پارسیان ماشین سازان تبریز با تکنولوژی روز دنیا اقدام به طراحی و ساخت 
سیستم کفپوش چینی کرده؛ که این سیستم با سرعتی بالغ به ۸ برابر، دقت و همچنین ظرافت 
باال تر از حالت دستی کرده است و با توجه به سمت و سوی بافت شهری بر استفاده از کفپوش 

به جای آسفالت این دستگاه از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

 	ISO 45001 : 2018
 	ISO 14001 : 2015
 	ISO 9001 : 2015

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

چیدمان کفپوش های در سطح معابر و خیابان ها و کمک به زیباسازی شهر  

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

حفظ منابع فسیلی نظیر نفت، به این دلیل که از نفت و مشتقات نفتی استفاده نمی شود 
سایر  که  صورتی  در  ندارد  محیطی  آالینده  دستگاه ها  این  توسط  شده  تولید  محصوالت 
محصوالت مشابه باعث آلودگی آب های زیر زمینی می شوند. از لحاظ زیباسازی بافت شهری 
غیرقابل مقایسه با کاال های مشابه بوده و به دلیل تنوع خیلی زیاد )باالی 3000 مدل( امکان 

تغییر بافت و چهره شهری در حداقل زمان به زیباترین شل ممکن صورت می گیرد.

این سیستم توسط لیفتراک حمل و با دو عدد جک عمل انتقال و شل دهی هندسی کفپوش 
را انجام می دهد که توسط سیستم هیدرولیک مرکز هدایت می شود. این سیستم با سرعت 
چیدمان بالغ بر ۸00 الی 1000 متر مربع کفپوش در روز سریع ترین سیستم چیدمان کفپوش 

نسبت به کفپوش های مشابه را دارد. 

مزایای رقابتی:
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شرکت رایان سازه ایده 

پکیج نرم افزاری سازه نگار شامل بخش های دیوار برشی، 
فلزی، پی نگار، سقف نگار، شمع نگار

www.rayansazeh.com

سال تاسیس:
1383

معرفی محصول:
پکیج نرم افزاری سازه نگار شامل بخش های دیوار برشی، فلزی، پی نگار، سقف نگار و شمع نگار 
است. نرم افزار سازه نگار با استفاده از خروجی نرم افزارهای ETABS و SAP2000 در محیط گرافیکی 
اتصاالت  پیچی    و  به ستون جوشی  تیر  )اتصاالت  فلزی  اتصاالت سازه  مستقل خود طراحی 
مهاربند و اتصاالت صفحه ستون( را بر اساس آیین نامه AISC آمریکا انجام می دهد. ماژول 
پی نگار با استفاده از خروجی نرم افزار SAFE و بر اساس آیین نامه ACI آمریکا انواع فونداسیون 
با هر نوع پیچیدگی را طراحی و ترسیم می نماید و نقشه های فونداسیون به همراه لیستوفر و 
دفترچه محاسبات، خروجی این نرم افزار می باشد. ماژول سقف نگار با استفاده از خروجی نرم افزار 
SAFE و بر اساس آیین نامه ACI آمریکا انواع سقف های تخت یک طرفه، تخت دوطرفه و وافل 
یکطرفه و وافل دوطرفه با هر نوع پیچیدگی را طراحی و ترسیم می نماید. نقشه های آرماتورگذاری 
و قالب بندی سقف وافل به همراه لیستوفر و دفترچه محاسبات، خروجی این نرم افزار می باشد.

 این محصول، خدمت نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:
قابل استفاده در دفاتر و شرکت های مهندسی جهت طراحی و ترسیم سازه ها 

دقت، سرعت و صحت انجام محاسبات و ترسیم سازه ها	 
قیمت و عملکرد مناسب	 

مزایای رقابتی:
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مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق

شرکت مهندسی پارت سازه ساینار 

میراگر تدس

www.partsazeco.com

سال تاسیس:
13۹2

معرفی محصول:
کنتـرل سـازه ها یـا میراگرهـا مجموعـه عملیاتی هسـتند که بـه جهت بهبود رفتار سـازه های تحت 
بارهـای دینامیکـی انجـام می شـوند. ایـن مجموعـه عملیات، گسـتره وسـیعی را از تغییرات سـاده 
در ابعاد تیرها و سـتون ها و سـایر المان های سـازه تا اسـتفاده از ابزارها و الگوریتم های پیچیده 

در بـر می گیرد.
یکی از انواع پرکاربرد این میراگرها، سیستم های میراگر غیرفعال است. در این سیستم ها، انرژی 
ورودی به سازه که ناشی از اعمال یک تحریک دینامیکی است، توسط وسایل و تجهیزات اضافی 
نصب شده در سازه، اتالف می شود و در نتیجه تقاضای جذب انرژی سازه کاهش می یابد. از 
جمله ابزارهایی که در کنترل غیرفعال مورد استفاده قرار می گیرند گونه ای از میراگرهای غیرفعال 
تحت عنوان "میراگر تدس" است که مکانیزم میراگری انرژی آن بدین گونه است که بسیار سریعتر 
از المان های اصلی سازه، پره های مثلثی شل این میراگرها تسلیم شده و پس از تسلیم و ورود 
به ناحیه غیرخطی خود، در طی چرخه های هیسترتیک خود انرژی زلزله را به صورت گرما اتالف 

می نماید و بدین ترتیب انرژی کمتری از زلزله به سایر المان های 
سازه می رسد. این ابزارها می توانند مقدار قابل توجهی از انرژی 

ورودی زلزله را با عملکردی قابل پیش بینی اتالف کنند.
امروزه میراگرهای فلزی در پروژه های گسترده ای در دنیا از جمله 
کشور لرزه خیز ژاپن به کار گرفته می شوند و برخی از شرکت های 
بزرگ تولیدکننده میراگر در دنیا اقدام به تولید و استفاده از این 

ظرفیت تولید ساالنه: نوع میراگرها به دلیل مزیت های کلیدی آن نموده اند.

سابقه صادرات:

2000 عدد

کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مزایای رقابتی:

ــا و تعــداد طبقــه ای  ــا هــر متــراژ زیربن ــا فلــزی ب میراگــر تــدس در تمامــی ســازه ها اعــم از بتنــی ی
می توانــد کاربــرد داشــته باشــد ولــی بیشــترین اثــر در افزایــش میرایــی ســازه و کاهــش بــرش پایــه 
طراحــی و در نتیجــه کاهــش وزن اســکلت ســازه بــرای ســازه هایی بــا متــراژ لک باالتــر از 3000 متــر 
مربــع و ارتفــاع بیــش از 15 متــر از تــراز پایــه یــا متــراژ بیــش از 350 مترمربــع بــرای هــر طبقــه اتفاق 
ــه  ــی 15 درصــدی در هزین ــی 5 ال ــی باعــث صرفه جوی ــد حت ــن صــورت می توان ــه در ای ــد ک می افت
ســاخت اســکلت ســازه گــردد. عمومــا بــرای ســازه های کوچکتــر اســتفاده از میراگــر می توانــد هزینــه 
ــز  ــر ســاختمان بســیار ناچی ــا هزینه هــای دیگ ــه در مقایســه ب ــه البت ــد ک ــروژه ایجــاد نمای ــرای پ ب
اســت. در بســیاری از طراحی هــای صــورت گرفتــه اســتفاده از میراگرهــا منجــر بــه حــذف دیوارهــای 

برشــی و شــمع های فونداســیون نیــز گردیــده اســت.

قابل اجرا در كلیه سازه ها و انواع پروژه ها )بتنی، فوالدی، مقاوم سازی و نوساز(	 
کاهش وزن اسکلت سازه و در نتیجه کاهش هزینه های ساخت و افزایش سرعت ساخت 	 
افزایش سطح ایمنی ساختمان و بهبود عملکرد سازه در برابر زلزله	 
کاهش در ابعاد المان های اصلی سازه )تیرها و ستون ها(	 
کاهش یا حذف دیوارهای برشی و شمع های زیر پی	 
کاهش خرابی  در المان های اصلی سازه و کاهش زمان توقف  در بهره برداری  از  ساختمان 	 

)پس  از وقوع زلزله(.
کاهش هزینه های ترمیم سازه بعد از وقوع زلزله.	 
قابلیت انطباق با طرح های معماری مختلف.	 
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شرکت مهندسین مشاور پر کاله 

به سازی لرزه ای سازه های موجود
)GIB( با سیستم سازه ای مهار  درز

www.perkaleh.com

سال تاسیس:
1385

معرفی محصول:
از سیستم های  نوع جدیدی  مهار درز،  یا سیستم  و   )GIB اختصار  )به  سازه ای  نوین  سیستم 
سازه ای به شمار می رود که با هدف کاهش خسارات لرزه ای و بهبود ایمنی، پایداری و تاب آوری 
سازه ها در برابر زلزله و سیل استفاده می گردد. سیستم GIB شامل یک مهاربند و یک درز تعبیه 
شده در داخل آن می باشد که تقریبًا به طور قائم در طبقه زیرین ساختمان ها نصب می شود. 
این امر سبب می گردد که انرژی لرزه ای در این طبقه مستهلک شده و عالوه بر آنکه سیستم از 
فروریزش ساختمان جلوگیری می کند، خسارت لرزه ای در طبقات فوقانی ساختمان نیز به شدت 
کاهش یافته و ساختمان بالفاصله پس از زلزله قابل استفاده قرار گیرد. همچنین به دلیل زاویه 

تند این مهاربندها، ساختار معماری ساختمان نیز تغییر محسوسی نمی یابد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
2000 عدد

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساخت، طراحی و به سازی لرزه ای سازه های مورد استفاده اعم از ساختمان های مسکونی، اداری، 
تجاری، بیمارستان ها و ...

بسـیار مقرون به صرفه )متشـل از فوالد( نسـبت به میراگرها و جداگرها	 
عملیـات بهسـازی تنها در یـک طبقه )زیرزمین یا همکف(	 
عملیـات تعمیـر پـس از زلزلـه تنهـا در طبقـه زیرزمیـن یـا همکـف )عـدم تداخـل در کاربـری 	 

ساختمان(
عدم نیاز به باربرداری از سـاختمان هنگام نصب	 
سـرعت باالی انجام لک عملیات بهسـازی )کمتر از یک ماه(	 
عـدم تداخـل در معماری سـاختمان به دلیل زاویه تند مهاربند	 

متشل از مهاربند فلزی و المان گپ	 
زاویــه نســبتا قائــم کــه عــالوه بــر مزیــت معمــاری ســبب اســتهالک انــرژی زلزلــه در یــک طبقــه 	 

و عــدم خســارت در کلیــه طبقــات فوقانــی می شــود

مزایای رقابتی:
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www.daboosanat.com

سال تاسیس:

سابقه صادرات:

طراحی بویلر چگالشی به این صورت است که چندین برابر سوخت ورودی، هوا وارد محفظه شده 
و رطوبت موجود در هوا با جذب گرما به بخار تبدیل شده و همراه با آب حاصل از احتراق در 
یک یا دو مبدل برخورد کرده و انرژی موجود در بخار بازیابی می گردد. بخار آب توسط آب درون 
لوله های مبدل چگالش یافته و موجب افزایش راندمان حرارتی تا بیش از 95 درصد می گردد. 
بویلرهای چگالشی این شرکت در دو سری آدمیرال و کاپیتال تولید می شود که راندمان هر دو 

سری 9۸ درصد است.
فناوری سری آدمیرال در رابطه با استفاده از مبدل های حرارتی از آلیاژ Al Si Mg است که با سوخت 
گاز کار می کنند و بر اساس الزامات استاندارد EN 15502 طراحی و ساخته می شوند. این بویلرها، 
با بهره گیری از سیستم کنترلی پیشرفته، در کنار مشعل پرمیکس مدولیت متال فایر و استفاده از 
مواد مرغوب در ساخت، عمر کاری طوالنی و بهره برداری آسان از آن ها را توأمان میسر می سازند. 
همچنین اشتعالی پاک، یکنواخت و پایدار را به دنبال دارند؛ به طوری که میزان انتشار NOx و 

CO به ترتیب کمتر از ppm 20 و ppm 100 می باشند.
از  استفاده  به  مربوط  کاپیتال  سری  فناوری 
به  و گازوئیل  از گاز  و  است  ترکیبی  مبدل های 
اجزای  می شود.  استفاده  آن ها  سوخت  عنوان 
اصلی این بویلر شامل اتاق احتراق، چگالنده نوع 
 ،316 استیل  استنلس  از جنس  لوله  و  پوسته 
مشعل با تکنولوژی هوای اضافه پایدار در تمامی 
پایه  بر  بازه ظرفیت و سیستم کنترل هوشمند 

میکروپروسسور است.
13۷8

بین 1 تا 10 میلیون دالر

بویلر چگالشی

معرفی محصول:

شرکت تولیدی صنعتی مخزن فوالد رافع 

ظرفیت تولید ساالنه: 
بویلر چگالشی آدمیرال: 150 دستگاه
بویلر چگالشی کاپیتال: 30 دستگاه

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

ظرفیت سری آدمیرال از 70 تا 3230 کیلووات و سری کاپیتال از 220 تا 2000 کیلووات است.
مشخصات فنی سری کاپیتال:

فشار کار تا 25 بار	 
 	19MN6 مبدل حرارتی از جنس استنلس استیل 316 و کوره از جنس
راندمان حرارتی در حالت غیرکندانسینگ 90.2 درصد در حالت کندانسینگ 9۸.2 درصد	 

مدل
ظرفیت

)کیلووات(

حرارت خروجی 
اسمی 

)۶۰/۸۰ ˚C(

حرارت خروجی 
اسمی 

)۳۰/۵۰ ˚C(
ابعاد

Min/MaxMin/Maxارتفاععرضطول

DS CB WW 22022023/21426/2201600۸001300

DS CB WW 30030031/2۸535/3001900۸001400

DS CB WW 40040039/35643/40022009501450

DS CB WW 55055055/49۸61/550240010501550

DS CB WW 750750۸4/71393/7502۸001101650

DS CB WW 10001000115/97012۸/1000335011502100

DS CB WW 15001500173/1360192/15003۸0013002250

DS CB WW 20002000221/1۸50247/2000420013502300

سیستم گرمایش مرکزی ساختمان

مشخصات فنی:

کاربـــــــــــرد:

بخش: سیستم های تهویه

مقاصد اصلی صادراتی: 
آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، گرجستان، عراق، سوریه، ترکیه، روسیه، 

قزاقستان، افغانستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و یمن
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عمران و ساختمان

مجوعه کتاب های محصوالت و تجهیزات دانش بنیان 

بویلر چگالشی آدمیرال:
فناوری سطح باال و عملیات ساخت پیشرفته	 
راندمان باال	 
سهولت تعمیر و نگهداری	 
تکنولوژی مشعل مدولیت پرمیکس متال فایر	 
سیستم های گرمایش مرکزی	 

بویلر چگالشی کاپیتال:
سیستم کنترل هوشمند با قابلیت اتصال به سیستم BMS ساختمان	 
قابلیت اتصال سیستم برگشت آب گرم دما باال	 
حجم باالی آبگیری	 
دوگانه سوز گاز و گازوئیل	 
با قابلیت طراحی و ساخت تا ظرفیت 4 میلیون کیلوکالری در ساعت	 

مزایای رقابتی:

بویلر چگالشی آدمیرال:
 	CE درجه کنترل کیفی
 	EN 15502 استاندارد
 	ISO 9001:2008

بویلر چگالشی کاپیتال:
 	 EN676 3 استاندارد آالیندگی کالس
 	EN267 2 استاندارد کالس

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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فصل سوم | تجهیزات مکانیکی

شرکت پیشگام انرژی خاور 

شیر خودکار هوشمند قطع اضطراری برای مخازن آب شرب

www.peko.co

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
پـس از وقـوع بحـران )زلزلـه، رانـش زمیـن، تخریـب لوله بر اثر خسـتگی تجهیزات، آسـیب فیزیکی 
و ...(، امـکان آسـیب دیدگـی خطـوط آب وجـود دارد. پـس از حادثه تامین آب سـالم و بهداشـتی 
امـری حیاتـی اسـت. بـا نصـب مخـازن اضطـراری می تـوان آب آشـامیدنی افـراد را بـرای مـدت 
محـدود )تـا رسـیدن نیروهـای امـدادی و تامین منابـع آب( تامین نمود. چنانچـه آب درون منبع 
گـردش نداشـته باشـد، کیفیـت آن بـه مـرور افـت می کنـد. جهـت رفـع این مشـل آب سـالم باید 
دائمـا درون منبـع گـردش کنـد. چنانچـه آب آلـوده وارد مخـزن شـود، کیفیـت افـت کـرده و قابـل 
آشـامیدن نیسـت. بنابرایـن بـه تجهیزاتـی نیـاز اسـت کـه در صـورت ورود آلودگـی بـه خـط، مسـیر 
مخـزن را مسـدود و مخـزن را ایزولـه کنـد. ایـن مهـم توسـط شـیر قطع کننـده اضطـراری مخـازن 
آب شـرب انجـام می شـود. قاعـده کلـی عملکـرد شـیر قطـع اضطراری مخـازن بر این اصل اسـت تا 
زمانی که در سیسـتم آبرسـانی فشـار مثبت وجود دارد، حتی در صورت بروز شکسـتگی در خطوط، 
امکان ورود آلودگی به لوله ها غیرممکن اسـت. اما در صورتی که فشـار اسـتاتیک در ورودی شـیر 
قطـع اضطـراری از مقـدار تعییـن شـده کمتـر باشـد، نشـان دهنده احتمال وجود آسـیب در شـبکه 
آبرسـانی اسـت. در ایـن حالـت شـیر قطع کننـده اضطـراری، مخـزن را از شـبکه جـدا نمـوده و آب را 

مسـتقیما بـه پایین دسـت منتقـل می کند.

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

مشخصات فنی:
مقادیرابعاد

230 کیلوگرمجرم

2۸5 میلی مترقطر فلنج

۸تعداد سوراخ فلنج

240 میلی مترقطر دایره سوراخکاری

23 میلی مترقطر سوراخ

آبمحدوده کاربرد

قطر اسمی 
)سانتی متر(

فشار اسمی
 )بار(

ماکزیمم فشار مجاز در ۷۰ تست هیدرواستاتیک )بار(
درجه سانتی گراد

)بار( آببندیبدنه

1501017.51010

بخش: شیرآالت و تجهیزات آب و فاضالب

صنعت آب و فاصالب، ساختمان و ...
کاربـــــــــــرد:



تجهیزات الکترونیکی
فصل چهارم 



کنتور برق    |     162 - 160  

کنتور گاز    |     166 - 164  

کنتور گاز و آب    |     168  

کنتور آب    |     186 - 1۷0  

پنل آسانسور هوشمند با استفاده از سیستم تشخیص صدا    |     188  

1۹0     |    SipPhone آیفون تصویری  

سیستم دزدگیر    |     1۹2  

دستگاه مرکزی دزدگیر هوشمند اماکن با تلفن کننده سیم کارتی    |     1۹4  

نرم افزار نظارت تصویری    |     1۹6  

1۹8     |    )Fusible Plug( فیوز حرارتی آتش نشانی  

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر    |     200  

202     |    )BMS( کنترل هوشمند ساختمان  

204     |    )BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند  

206     |    )BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند  

208     |    )BMS( کنترل هوشمند ساختمان  

210     |    )BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند  

سیستم روشنایی خانه هوشمند مبتنی بر بلوتوث    |     212  

فصل چهارمفصل چهارم

فصل سومفصل اول فصل پنجمفصل چهارمفصل دوم

تجهیزات الکترونیکی

کنتورها  

تجهیزات الکتریکی ساختمان  

تجهیزات حفاظتی ساختمان  

تجهیزات آتش نشانی  

تجهیزات هوشمندسازی ساختمان  

ا :
ش ه

خ
ب
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فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

مقاصد اصلی صادراتی: 
افغانستان 

شرکت الکترونیک افزار آزما 

کنتور برق

کاربـــــــــــرد:
منازل، کارگاه های  مصرفی  برق  میزان  اندازه گیری 
صنعتی و همچنین در پست های برق و نیروگاه ها

www.afzarazma.com

سال تاسیس:
135۹

معرفی محصول:
تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی یکی از ارکان  مهم و پرهزینه برای هر کشوری می باشد و 
پر واضح است که بخشی از هزینه های این پروسه باید توسط مصرف کننده این انرژی پرداخت 
گردد. کنتور برق وسیله ای است که میزان مصرف انرژی را بر حسب کیلووات/مگاوات بر ساعت 
برای هر مصرف کننده محاسبه می کند. دقت باال، سازگاری با شرایط محیطی، مصرف کم، داشتن 
استانداردهای الزم، طول عمر طوالنی و خدمات پس از فروش مناسب از شرایط الزم برای هر 

دستگاه اندازه گیری می باشد.
این کنتورها از نوع دیجیتال و هوشمند بوده و در مدل های مختلف تک فاز و سه فاز با اتصال 
مستقیم، اولیه یا ثانویه ساخته می شوند. همچنین جهت محاسبه صحیح میزان برق مصرفی، 

این کنتورها به صورت چند تعرفه ای و هوشمند تولید می شود.

ظرفیت تولید ساالنه: 

سابقه صادرات:

6,000,000 دستگاه

 بین 1 تا 10 میلیون دالر

 	 IEC Standards : 62052 11 / 62053 21 / 62053 23 /  62054 21 / 62052 21 /
  62056 61 / 62056 21 / 60999 1 / 62059 31 / 62059 11 / 62059 21 / 62059 41

 	 ISO/IEC 646
 	 BS 7856
 	 DLMS Blue Book  / DLMS Green Book
 	 : EN Standards
 	 3 50470  / 1 50470
 	ISO9001:2015 / ISO14001:2015 / ISO45001:2018
 	  KEMA
 	.Tavanir Org

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

کیفیت باال	 
دارای اسـتانداردهای معتبر	 
قیمت مناسـب تر نسـبت به محصوالت مشابه 	 

 
کنتور دیجیتال 

پیشرفته هوشمند 
تک فاز چند تعرفه

کنتور دیجیتال 
پیشرفته هوشمند 
سه فاز چند تعرفه

کنتور دیجیتال 
هوشمند تک فاز 
AMI چند تعرفه

کنتور دیجیتال 
هوشمند سه فاز 
AMI چند تعرفه

پالس به ازای هر 
2000کیلووات ساعت

230 ولتولتاژ مرجع ورودی
230 ولت 3 فاز / 
400 ولت فاز به فاز

230 ولت
230 ولت 3 فاز / 
400 ولت فاز به فاز

محدوده ولتاژ 
103 تا 320 ولت103 تا 320 ولت۸5 تا 230 ولت150 تا 320 ولتورودی

تحمل اضافه ولتاژ 
تا 450 ولت دائمیتا 450 ولت دائمیتا 450 ولت دائمیتا 460 ولت دائمیورودی

5 آمپرجریان پایه

100 آمپرجریان ماکزیمم

50 هرتزفرکانس مرجع

محدوده فرکانس 
42.5 تا 65 هرتز42.5 تا 65 هرتز45 تا 65 هرتز45 تا 65 هرتزورودی

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها
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فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت کارآفرینان رهپوی علمی تبریز 

کنتور برق

سال تاسیس:
13۹6

معرفی محصول:
کنتور هوشمند برق تکفاز با قابلیت پیک سایی جهت اندازه گیری برق مصرفی مشترکین منازل 
طراحی و ساخته شده است. اندازه گیری جریان و ولتاژ مصرفی از طریق ترانس جریان و تقسیم 
ولتاژ انجام می پذیرد و در حافظه دستگاه ذخیره می گردد. همچنین در صورت درخواست از طرف 
شرکت توزیع، مصرف ماهانه مشترک ارسال می گردد. درخواست و ارسال میزان مصرف نیز از 

طریق SMS انجام می پذیرد.
در صورتی که هزینه برق مصرفی خانوار پرداخت نگردد، به جای قطع کامل برق مصرفی، میزان 
جریان )و درنتیجه توان( مصرفی مشترک از طریق ارسال فرمان SMS محدود می گردد. مشترک 
موظف است در عرض 15 دقیقه نسبت به حذف وسایل پرمصرف خود اقدام نماید؛ در غیر این 
صورت پس از زمان 15 دقیقه، برق مصرفی خانوار قطع می گردد و مشترک باید ضمن حذف 

وسایل پرمصرف، نسبت به روشن نمودن برق مصرفی از طریق LCD تاچ کنتور اقدام نماید.
این کنتور هوشمند برق تولیدی )KRET(، توانایی اندازه گیری و ثبت انرژی مصرفی مشترک به 
همراه ارتباط دو طرفه با شرکت های توزیع جهت انتقال اطالعات مصرفی مشترک و دریافت 
دستورات کنترلی را دارد. کنتور KRET در فصول گرم و ساعات اوج مصرف، می تواند مشل قطع 
کامل برق و خاموشی را برطرف نماید. با توجه به اینکه امکان محدودسازی جریان مصرفی را در 
اختیار شرکت توزیع قرار می دهد، این شرکت می تواند جریان مصرفی مشترک را به میزان مورد 

نیاز محدود می کند.
ظرفیت تولید ساالنه: 
200 دستگاه

www.kret.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

قابل استفاده برای مشترکان شرکت های توزیع جهت اندازه گیری مصرف برق خانگی و پیاده سازی 
سیاست های پیک سایی

قابلیـت قرائـت از راه دور، تغییـر تعرفه و مدیریت مصرف انرژی	 
امـکان محدودسـازی جریـان بـرق بـه صـورت نرم افـزاری توسـط شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 	 

و قابلیـت اجـرای سیاسـت های پیک سـایی
کیفیـت بـاالی محصـول و اندازه گیـری میزان برق مصرفی با دقت باال	 
قیمت مناسب	 

پردازنـده مرکزی: 32 بیت 	
ولتـاژ کاری: 230 ولت  	

 	GPRS  ارسـال و دریافت اطالعات تحت شـبکه
تحلیل اطالعات مصرفی مشـترک	 

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها
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شرکت کنترل گاز اکباتان 

کنتور گاز

www.egc.ir

سال تاسیس:
1362

معرفی محصول:
این دستگاه توانایی محاسبه حجم گاز مصرفی بر حسب دمای گاز را در هر ساعت دارد، بنابراین 
حجم گاز با توجه به منطقه و دمای مربوطه محاسبه می گردد. با استفاده از شبکه مخابراتی 
IOT NB تمامی اطالعات گاز مصرفی، رخدادهای کنتور و اعالن ها به صورت روزانه و دوره ای برای 

مرکز کنترل ارسال می گردد.
این تجهیز دارای هندهلد با رابط و گرافیکی ساده جهت قرائت اطالعات کنتور در محل و اعمال 
اپراتور در محل به حداقل می رسد. طراحی کم  برنامه می باشد، در نتیجه حضور  تغییرات در 

مصرف قسمت الکترونیکی به گونه ای می باشد که قادر است تا 10 سال با یک باتری کار کند.

ظرفیت تولید ساالنه: 
5000 دستگاه 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کنتور هوشمند گاز خانگی جهت محاسبه و اندازه گیری حجم گاز مصرفی منازل کاربرد دارد. از 
انواع سایز باال نیز برای مصارف صنعتی استفاده می شود.

دقت باالی اندازه گیری و محاسـبه میزان مصرف	 
قابلیت ارسـال اطالعات روزانه و دوره ای	 
قیمـت مقرون به صرفه 	 

پردازنـده بـا تکنولـوژی Ultra Low Power ،bit cortex M0+ رنج 32	 
مصرف بسـیار پایین در حین سـرعت کاری باال	 
قابلیت تشـخیص چرخش کنتور )تشـخیص دستکاری(	 
سنسـور دما با دقت 1.1 درجه سـانتی گراد و رنج وسـیع دمایی 91  تا 116+ 	 
زمان پاسـخ دهی کوتاه و مصرف بسـیار پایین	 
 	LED دارای صفحـه نمایش گرافیکی
قابلیت نمایش دو زبان فارسـی و انگلیسـی	 
قابلیـت دریافـت رمز عبور بـه منظور ورود به منوی تنظیمات	 
قابلیت باز و بسـت شـیربرقی در محل و یا از راه دور	 
قابلیـت نمایش 11روزگاز	 
قابلیـت نمایـش میـزان مصـرف تصحیـح شـده، میـزان مصـرف تحـت هشـدار، رویداهـا، 	 

حالـت کنتـور، وضعیـت باطـری، سـاعت و تاریـخ
قابلیت تشـخیص باز شدن درب	 
حفظ داده ها با قطع برق به مدت 20 سـال	 
دارای حافظه مجزا جهت ذخیره سـازی Firmware پشـتیبان	 
 	EN62056 21 پورت نوری با قابلیت خواندن و نوشـتن امن تحت پروتل
 	Firmware جهت بروزرسـانی CMM و MDM یکپارچه شـده با شـبکه

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها
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شرکت نوآوران صنعت آریو سام 

کنتور گاز

سال تاسیس:
13۹4

معرفی محصول:
این دستگاه به طور اختصار، به قرائت از راه دور تصحیح کننده های متصل به کنتورهای صنعتی 
را  ایستگاه گاز می پردازد و اطالعات جمع آوری شده  پارامترهای  و   RS232 از طریق پورت  گاز 
با کلیدهای دوگانه عمومی و   AES256 از رمزنگاری با استفاده   APN در بستر سیمکارت های
خصوصی به سرور شرکت گاز منتقل می کند. نرم افزار سرور نیز نسبت به دریافت، ذخیره سازی، 
پردازش و نمایش اطالعات مورد نیاز کاربر اقدام می نماید. این محصول به دلیل ساختار فوق کم 
مصرف، تنها با استفاده از یک باتری غیر قابل شارژ )یک باتری دیگر در صورت استفاده از کانال 
دوم دستگاه( به مدت حداقل 7 سال کار می کند و نیاز به برق شهر ندارد. این سامانه در واقع 
به صورت یک مینی RTU اختصاصی صنعت گاز )رعایت الزامات و استانداردهای ATEX برای 

محیط های قابل انفجار( با هزینه و عملکرد بهینه سازی شده می باشد.
این تجهیز در حال حاضر رقیب و ساخت داخل ایران نداشته و طبق استاندارد بسیار پیشرفته و 
سخت گیرانه ATEX طراحی شده است. الزم به ذکر است دریافت گواهی استاندارد مذکور که فقط 
توسط مراجع صاحب صالحیت اروپایی صادر می شود، مجوز صادرات این محصول به اروپا نیز 
می باشد. شاخه 11 استاندارد مورد بحث )IEC60079 11( مربوط به مدارات ذاتًا ایمن می باشد 
وقوع خرابی  در صورت  بیان می دارد که حتی  اختصارًا  و  بوده  الکترونیکی  تجهیزات  برای  که 
یا خطا )سخت افزاری( در تجهیز، همچنان سطوح جریان و ولتاژ در تمامی قسمت های مدار 
بایستی به نحوی باشد که انرژی حاصله توان ایجاد انفجار را نداشته باشد )این مقادیر و شرایط 

در جداول و متن استاندارد بیان گردیده(. رعایت این 
و ساخت  طراحی  در  بسیاری  محدودیت های  موضوع 
ایجاد می کند   ... و  از قطعات گوناگون  مدار، استفاده 
)به طور مثال در شرایط خاصی، مجموع مقادیر تمام 
خازن های استفاده شده در برد نباید از 100 میکروفاراد 

بیشتر باشد!(.

ظرفیت تولید ساالنه: 
12,000 دستگاه

www.ariosam.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ایستگاه های صنایع عمده گاز )کارخانجات، نیروگاه ها، بیمارستان ها و...(

رقبای سازنده این تجهیز صرفًا شرکت های بزرگ سازنده تجهیزات اندازه گیری دقیق در دنیا مانند 
الستر، آکتاریس، ومتک و ... که خود سازنده تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز نیز می باشند، 
هر کدام تجهیزی مشابه محصول این شرکت ساخته اند که از جمله تفاوت های مهم آن این 
است که محصوالت مذکور هر کدام صرفاً تصحیح کننده برند خود را پوشش می دهند در صورتی 
که محصول این شرکت ضمن سازگاری با تصحیح کننده های مختلف می تواند به طور همزمان 
با دو تصحیح کننده از دو برند متفاوت ارتباط برقرار کند. محصوالت رقبای خارجی ضمن داشتن 
قیمت بسیار باالتر، فاقد تأییدیه های امنیتی و رعایت الزامات مربوطه داخلی )افتا( می باشند. 
محصوالت رقبا قابلیت ارتباط با یک تصحیح کننده را به صورت همزمان داشته و از این جهت 
نیز مناسب مصرف داخلی نمی باشند. )بخش عمده ای از ایستگاه های گاز داخل ایران به صورت 

دو خطه و در نتیجه دارای دو تصحیح کننده می باشند.(

طراحی و ساخت بر اساس استاندارد IEC60079 11 و IEC60079 0 و دریافت تست ریپورت 	 
مربوطه از آزمایشگاه اپیل

طراحی تجهیز بر مبنای استاندارد و مالحظات EMC و دریافت گواهی های مربوطه از آزمایشگاه 	 
اپیل

طراحی بر مبنای ساخت فوق کم مصرف ) مصرف کمتر از 4 میکرو آمپر در حال استند بای(.	 
عدم نیاز به منبع انرژی برق شهر یا ... و استفاده از باتری غیر قابل شارژ به مدت حداقل 7 سال 	 

)به ازای یک بار قرائت و تبادل اطالعات در هر 24 ساعت(
عدم نیاز به بریر خارجی، به دلیل اعمال و لحاظ استانداردهای ذاتاً ایمن در پورت های ارتباطی 	 

)محدود سازی سطوح جریان، ولتاژ و توان طبق استاندارد(
استفاده از پردازنده ARM و سایر قطعات کم مصرف	 
پشتیبانی از دو کانال کاماًل ایزوله برای برقراری ارتباط با تصحیح کننده ها	 
 	GSM/GPRS ،LoraWan ،NB IOT امکان برقراری ارتباط در بسترهای مخابراتی متنوع اعم از
ارتباطات و تبادل اطالعات سرور با استفاده از رمزنگاری AES256 با کلید های دوگانه عمومی 	 

و خصوصی
طراحی و پیاده سازی لک سامانه بر مبنای الزامات افتا و دریافت گواهی افتا محصول برای 	 

سامانه

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

 	IEC 60079 11
 	IEC 60079 0

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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شرکت انتقال داده خاورمیانه 

کنتور گاز و آب

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
کنتور هوشمند یک دبی سنج )فلومتر( می باشد که در مسیر جریان سیاالت )آب، فاضالب، گاز 
و...( قرار گرفته و میزان سیال عبوری را اندازه گیری می کند و قابلیت نمایش اطالعات اندازه گیری 
شده در محل را داشته و می تواند اطالعات را به سایر سیستم های اندازه گیری منتقل کند. این 
محصول می تواند به عنوان کنتور یا دبی سنج در مسیر لوله سیاالت قرار گرفته و میزان دبی 
عبوری را محاسبه نماید. اندازه گیر جریان مبنی بر تکنولوژی تغییر فشار، امکان اندازه گیری جریان 

آب شرب و سایر سیاالت را دارا می باشد.
در این روش با استفاده از ونتوری متر در مسیر جریان، که باعث ایجاد اختالف فشار می شود، 
میزان دبی اندازه گیری می گردد. ونتوری متر برای اندازه گیری دبی در لوله ها استفاده می شود. در 
قسمت همگرا انرژی فشاری سیال به انرژی جنبشی تبدیل می گردد زیرا سطح مقطع لوله بتدریج 
کم می شود. به دلیل ثابت بودن دبی حجمی سیال، سرعت آن افزایش پیدا می کند. در قسمت 
واگرا سطح مقطع لوله بتدریج زیاد می شود و در این حالت انرژی جنبشی بتدریج به انرژی 
فشاری تبدیل می گردد. واضح است که سرعت سیال در گلوگاه ونتوری از همه نقاط بیشتر است. 

در هنگام عبور سیال از ونتوری متر انرژی لک آن کمی کاهش خواهد یافت.
لذا دو عدد سنسور فشار یکی در گلوگاه و یکی در ورودی لوله ونتوری قرار دارد که دائما قرائت 
می شود. سپس اختالف فشار آن ها محاسبه شده و با توجه به قطر گلوگاه و قطر ورودی، دبی 
سیال محاسبه شده در سیستم ذخیره می شود. با استفاده از این داده ها و زمان سپری شده، 

مقدار سیال عبوری محاسبه شده و در حافظه نگهداری می شود.

www.mdtcontrol.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

اندازه گیری جریان آب و گاز

ایــن سیســتم قابلیــت آن را دارد کــه از طریــق پــورت ارتباطــی M BUS بــه مــودم متصــل شــده 	 
و داده هــا را بــه ســرور منتقــل کنــد.

 محصول شامل دو بخش مکانیکی و الکترونیکی زیر است:

بدنه
ایجاد فرم مناســبی از جریان ســیال جهت اندازه گیری	 
تشــکیل شــده از یک لوله ونتوری که محل قرار گرفتن دو عدد سنســور فشــار و برد 	 

الکترونیکی می باشد.

دو عدد 
سنسور فشار

قرار گیری در قســمت باریک لوله و یکی در ورودی لوله روی بدنه	 
دریافت فشــار لحظه ای ســیال را در این دو نقطه و ارســال به برد الکترونیکی	 

برد 
الکترونیکی

 	 ATMEGA32 پردازنده
 	RS 485 رابط
ال ســی دی و مدار کنترل شیربرقی	 
برد تغذیه	 

تبدیــل بــرق 220 ولت به ولتاژ 5 ولتبرد تغذیه

پردازنده

در مدل اولیه از ATMEGA۸ و در مدل توســعه داده شــده از ATMEGA32 اســتفاده 	 
شده است

اســتفاده از ADC داخلی و خواندن  فشــار هر سنســور	 
محاســبه مقدار سیال مصرفی	 
ارســال داده از طریق پورت RS 4۸5 به مودم و نیز نمایش مقادیر در نمایشــگر	 

مدار کنترل 
شیربرقی

تشــکیل شــده از 4 عدد MOSFET با جریان حدود 7 آمپر	 
روشــن و خاموش کردن شــیر برقی توســط پردازنده فعال یا غیر فعال	 

بخش: کنتورها
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شرکت سنجش افزار آسیا 

کنتور آب

سال تاسیس:
13۷8

معرفی محصول:
کنتور هوشمند MWM 525، دارای مکانیزم اندازه گیری الکترومغناطیسی بوده و به منظور نظارت 
بر برداشت آب از منابع آب و متناسب با شرایط محیطی آن ها طراحی شده است. این کنتور 
عالوه بر اندازه گیری دقیق میزان جریان آب های سطحی و زیر زمینی قادر است تمامی رخدادها و 
اطالعات مربوط به روند برداشت آب را طی دوره های زمانی مشخص شده، ثبت و ذخیره نماید. 
این کنتور قادر است از طریق ارتباط با کنتور هوشمند برق و یا به صورت مستقل از آن و با ارتباط 
مستقیم با شبکه مخابراتی تلفن همراه و با استفاده از بستر دیتا، اطالعات خود را برای نرم افزار 
قرائت از راه دور کنتورها مخابره نماید و از همین طریق تنظیمات الزم را از نرم افزار دریافت نماید.

www.saa.ir

ظرفیت تولید ساالنه: 
100,000 دستگاه

مقاصد اصلی صادراتی: 
آلمان و عراق 

کاربـــــــــــرد:
کلیه شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور	 
چاه های کشاورزی	 
کارخانجات صنعتی	 
کشت و صنعت ها	 
شهرداری ها	 
پتروشیمی ها	 

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:
منبع تغذیه: 	

برق 110 تا 265 ولت AC / 46 تا 65 هرتز 	
باتری پشتیبان با 2 سال کارکرد 	
ارتباطات: 	

	 IEC 62056 21 پورت نوری برای ارسال و دریافت اطالعات مطابق با استاندارد
	 M BUS
	 RS485
خروجی 4 تا 20 میلی آمپر 	
دقت اندازه گیری: 2 درصد 	
	 IP67 :درجه حفاظتی
	 Flange :نوع اتصال
سایز: از 1 تا 56 اینچ 	
جنس: 	

 	Carbon Steel, Stainless Steel - AISI 304, Stainless Steel - AISI 316 :بدنــه
 	AISI 316L :الکترودها
 	EPDM, Hard Rubber, PTFE :الینینــگ
 	Carbon Steel/ DIN2576, DIN2577, DIN2578, ANSI :فلنــج

بخش: کنتورها

مدیریت کامل مصرف آب	 
امکان قرائت از راه دور از طریق ارتباط با کنتور هوشمند برق	 
دارای نرم افزار ویژه قرائت از راه دور	 
دارای نرم افزار پیکربندی کنتور جهت انجام تنظیمات به صورت محلی	 
مقاوم در برابر تغییرات شرایط جوی آب و هوا	 
قابلیت کار با باتری در شرایط قطع و یا نبود برق	 
دارای پورت نوری جهت اعمال تنظیمات و تخلیه اطالعات به صورت محلی	 
قابلیت تشخیص جهت جریان آب و خالی بودن لوله	 
دارای سیستم کارت خوان مایفر و امکان ذخیره سازی اطالعات بر روی کارت	 
امکان شارژ میزان حجم آب مورد نیاز توسط مشترک با کارت مایفر	 
دارای پورت خروجی جهت تابلو قطع کن پمپ و یا شیر برقی چاه	 
دریافت فرامین و بروزرسانی نرم افزار از راه دور	 
ثبت وقایع و رخدادها	 
پروفایل مصرف	 
پارامترهای قابل اندازه گیری حجم و دبی و ثبت در سیستم	 

مزایای رقابتی:
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شرکت ایران مدار 

کنتور آب

سال تاسیس:
1362

معرفی محصول:
نوعی کنتور آب دیجیتالی است که می تواند عالوه بر اندازه گیری مقدار آب، بطور هوشمندانه 
برداشت و مصرف آب را کنترل کند. به نحوی که پس از تمام شدن سهمیه، پمپ را خاموش 
می کند و تا دوباره شارژ سهمیه نشود امکان روشن کردن پمپ وجود نخواهد داشت. اصول 
عملکرد این نوع کنتورها بر پایه فلومترهای الکترومغناطیسی است. طبق استاندارد بین المللی 
EN ISO 6817 اصول اندازه گیری فلومترهای الکترومغناطیسی بر اساس قانون فارادی پیرامون 
اثر میدان مغناطیسی و القای ولتاژ در جسم هادی متحرک، استوار می باشد. هرگاه جسم متحرکی 
که دارای ضریب هدایت الکتریکی است، یک میدان مغناطیسی را قطع نماید، در آن ولتاژ القاء 

می شود که میزان آن بستگی به شدت میدان و سرعت حرکت دارد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
10,000 دستگاه فلومتر و کنتور الکترومغناطیسی مگاب

www.iranmadar.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
قزاقستان، افغانستان و سوریه  

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

استفاده جهت اندازه گیری و کنترل سیاالت در پتروشیمی و پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، صنایع غذایی، 
شیمیایی، دارویی، آب و فاضالب، فوالد، سیمان، خودروسازی و ...

کیفیت مناسب	 
قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 
سـابقه فروش به صنایع معتبر	 
از بزرگتریـن تولیدکننده هـای فلومتر الکترومغناطیسـی در ایران و خاورمیانه	 
دارای آزمایشـگاه کالیبراسـیون معتبر از اقطار 13 الی 1400 میلی متر	 

اندازه گیری جریان سـیال عبوری، انتقال و ذخیره اطالعات

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

گواهینامــه CE اخــذ شــده از مؤسســه اســتانداردهای انگلســتان، اســتاندارد ایــزو 17025، 
10003: 2018 ایــزو  9001، گواهینامــه  ایــزو  4064، گواهینامــه  ایــزو  گواهینامــه 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

1۷41۷5

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت هوشمند گستر اسپیناس 

کنتور آب

کاربـــــــــــرد:
این محصول جهت اندازه گیری میزان حجم آب مصرفی خانوارها و همچنین 

سنجش میزان آب چاه به صورت هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

سال تاسیس:
13۹5

معرفی محصول:
کنتورها به طور عمومی ابزاری هستند که وظیفه ثبت اطالعات مصرفی را دارند. کنتور آب نیز 
مقدار آب عبوری از لوله را اندازه گیری و ثبت می کند. در کنتور سیاالت با فشار حرکت سیال، توربین 
داخل کنتور به چرخش در می آید. توربین ها برای این کار از تیغه هایی که می توانند به صورت 
پروانه یا پارویی باشند، کمک می گیرند. یعنی با هربار چرخش توربین با توجه به اندازه محل عبور 

یک یا چند واحد به میزان مصرف اضافه می گردد.
در کنتورهای عادی و هوشمند، تکنیک و نحوه شمارش که همان چرخیدن توربین است یکسان 
است و تفاوت در نحوه نمایش مصرف و محاسبات مربوط به آن است. در کنتورهای عادی اعداد 
توسط شمارنده های مکانیکی و چرخش چرخ دنده ها و ضرایب تعداد دندانه ها محاسبه و نشان 
داده می شود و در کنتورهای هوشمند یا الکترونیکی توسط سنسورهای مغناطیسی، آلتروسونیک 

و دیگر شمارنده های الکترونیکی محاسبه شده و در صفحه نمایش LCD نشان داده می شود.
کنتور هوشمند آب، امکان صدور فرمان قطع و وصل توسط کنتور و سیستم کنترل مرکزی و 
پشتیبانی، امکان ثبت هر نوع رویداد تعریف شده و ارسال آنالین به مرکز کنترل و مجهز به 

سنسور بازشدن درب کنتور، ورودی درب چاه و بازشدن درب تابلو است.

www.espinas co.net

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:

عدم امکان دسـت کاری و تخلف سـخت افزاری توسـط پلمپ های حفاظتی	 
قابلیـت ثبـت و قرائت هـای روزانه و ماهانه شـامل حجم لک آب مصرفی	 
قیمـت مقـرون به صرفه و دقت باالی اندازه گیری	 

قابل استفاده در چاه های کشاورزی و صنعتی، پمپ دیزلی و خطوط انتقال	 
دارای باطــری داخلــی بــا تضمیــن کارکــرد سیســتم بــرای حداقــل 10 ســال و ورودی بــرق 100 	 

AC الــی 740 ولــت
 	IP 68 درجه حفاظت
دمای کارکرد دستگاه 40  تا ۸0+ درجه سانتی گراد و محدوده رطوبت کاری	 
ــری 	  ــرد باط ــن کارک ــا تضمی ــری دار ب ــی در دســتگاه های باط ــیر برق ــع و وصــل ش ــت قط قابلی

ــل 10 ســال ــرای حداق دســتگاه ب
سنجش مقدار آب عبوری با دقت کمتر از 7 درصد	 
ســاعت RTC بــا امــکان هم زمان ســازی بــا GPRS پشــتیبانی از Saving Light Day و تاریــخ 	 

شمسی
قابلیت اعمال سهمیه بندی با تعریف بازه های زمانی مختلف برای 4 دوره	 
 	GPRS امکان پیکره بندی سیستم و ارتقا نرم افزار از طریق
نمایشگر LCD گرافیکی 9 اینچی با قابلیت تنظیم نور پس زمینه	 
 	GPRS دارای دیتاالگر داخلی با قابلیت ارسال اطالعات از طریق
 	 DesfireEv1 و یا Mifare نوع ،RFID قابلیت پشتیبانی از کارت های
دارای حافظه داخلی با ظرفیت باال جهت ذخیره انواع رویدادهای کنتور	 
دارای پورت نوری جهت ارتباط با قرائت گر دستی محلی	 
 	Bus M Wired قابلیت اتصال به تابلو قطع کن جداگانه با شبکه
دارای پورت ایزوله Bus M Wired جهت ارتباط با کنتور فهام و پورت 4۸5 ایزوله	 
دارای خروجی رله برای فرمان به قطع پمپ دیزلی یا قطع برق	 

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

 	AES 128
 	AES 256
 	DES 9
 	ISO 7816 استاندارد
 	IEC 62056 23 استاندارد

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

1۷61۷۷

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت ایفا صنعت غرب 

کنتور آب

سال تاسیس:
1385

معرفی محصول:
کنتور هوشمند الکترومغناطیسی آب در اصل یک فلومتر است که بر اساس روش الکترومغناطیسی 
عمل می کند. در این روش توسط دو بوبین یک میدان مغناطیسی در مسیر آب عبوری ایجاد 
می گردد. بدین ترتیب یون های مثبت و منفی آب از هم جدا شده و جذب دو الکترودی می شوند 
که یک ولتاژ قابل اندازه گیری را ایجاد می کنند. این ولتاژ متناسب با سطح مقطع و سرعت جریان 
داخل مسیر است. به همین دلیل مقدار فلوی عبوری به همین روش قابل اندازه گیری می باشد.
این کنتور تولیدی، برای مصارف بخش کشاورزی و صنعتی بسیار مناسب بوده و مصرف کننده و 
یا ادارات مرتبط با مصرف آب به ویژه ادارات آب منطقه ای اطالعات مقدار مصرف آب را با دقت 

بسیار باال مشاهده می نمایند.

www.ifasanat.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مصارف خانگی و اندازه گیری مصرف	 
اســتفاده از ایــن کنتــور در بخش هــای صنعتــی و نیــز بــرای چاه هــای کشــاورزی بــا پمپ هــای 	 

دیزلــی و یــا بــرق دار بســیار مناســب می باشــد.

عدم نیاز به کالیبراسـیون دوره ای	 
کاهش هزینه های سـرویس و نگهداری	 
قیمت پایین در مقایسـه با کارایی و کیفیت باال	 

دارای ورودی برق 100 الی 220 ولت AC حفاظت شده در مقابل دو فاز	 
دقت اندازه گیری 1± درصد	 
دارای باطری داخلی )غیر قابل شارژ( با تضمین کارکرد سیستم برای حداقل 5 سال	 
دیتاالگــر داخلــی بــا امــکان ذخیــره 100,000,000 رکــورد و ارســال اطالعــات از طریــق GPRS بــه 	 

ســایت مرکــزی
دارای سنســورهای تشــخیص ضربــه، تشــخیص میــدان مغناطیســی، دمــا بــا قابلیــت 	 

تــا 125+ درجــه ســانتی گراد و سنســور بازشــدن درب کنتــور اندازه گیــری 50  
ذخیره 62 قرائت روزانه اخیر و 24 ماهانه اخیر	 

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

 	 ISO 16399
 	ISO 9001
 	ISO 14001
 	OHSAS
 	HSE   MS

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

1۷81۷۹

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت سنجش ابزار پویای آینده 

کنتور آب

سال تاسیس:
13۹6

معرفی محصول:
کنتور هوشمند همان گونه که از نامش پیداست با طراحی حرفه ای بردهای الکترونیک به صورت 

هوشمندانه و سامانه آنالین مانع از برداشت بی رویه و غیرمجاز آب می شود.
سیستم اندازه گیری غیرمکانیکی دبی آب به این صورت است که در دو طرف لوله )باال و پائین( دو 
سیم پیچ وجود دارد که ایجاد میدان مغناطیسی می کند و بر اساس قانون فارادی با عبور سیال 

از میان میدان مغناطیسی، ولتاژی القا و طبق فرمول، دبی آب محاسبه می شود.
نمایشگر چند صفحه ای با قابلیت ثبت تمامی رویدادهای مربوط به دستگاه، از جمله باز شدن 
درب های آن، قطع و وصل شدن برق، تغییرات دبی لحظه ای، امنیت باال در جهت جلوگیری از 
هر گونه دستکاری، اختصاص سهمیه معلوم و مدت زمان مشخص از جمله مشخصات این 

دستگاه است.

ظرفیت تولید ساالنه: 
10,000 دستگاه

www.pooyac.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

قابل نصب و اجرا جهت تمامی خطوط آب و فاضالب، آب های قابل شرب، آب های زیرزمینی، 
حوضچه، آب های قابل شرب، صنعت کشاورزی و ...

دکمه های لمسـی خازنی جهت افزایش طول عمر دسـتگاه	 
دارای قابلیت دریافت دسـتور از راه دور	 
عملکـرد منحصربه فـرد در تمـام مسـیرهای دارای زانویـی و در مجـاورت اتصـاالت بـدون 	 

نیـاز بـه رعایـت هیـچ گونـه از اسـتانداردهای قبـل و بعـد نصـب
منعطف در طراحی، با توجه به نیاز و سـفارش مشـتری	 
سـاختار یکپارچه و مجزا	 

تنوع جنس بدنه: آهن، استیل و ... 	
تنوع جنس الینرها: الستیک، پلی اتیلن، PTFE و ... 	

دارای دقت اندازه گیری با خطا کمتر از 0.2، 0.5 و کمتر از 2 درصد با توجه به سفارش مشتری	 
 	32dbi دارای موقعیت یاب جهانی
دارای باتری داخلی با قابلیت کارکرد تا 10 سال )غیرقابل شارژ(	 
دارای خروجی پالس و 4 تا 20 میلی آمپر	 
دارای سیستم های تشخیص نزدیک شدن میدان مغناطیسی از بیرون جهت اختالل در 	 

در  اختالل  و تشخیص ضربه جهت  دستگاه  درب  باز شدن  دستگاه، تشخیص  عملکرد 
عملکرد دستگاه

اندازه گیری دبی آب در دو جهت )مثبت و منفی(	 
ذخیره تمام اطالعات و میزان مصرف تا 100 سال	 
دارای قابلیت اتصال SAM Card جهت افزایش امنیت کارت خوان دستگاه	 
دارای درگاه M bus جهت اتصال به کنتور برق فهام	 
دارای رله جهت قطع و وصل کردن برق چاه به منظور مصرف بهینه	 
اندازه گیری 	  یا  قدرت  رله  مانند  ماژول های خارجی  به  اتصال  RS485 جهت  درگاه  دارای 

توان پمپ

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

 	IEC62054 دارای ساعت داخلی با باتری پشتیبان اختصاصی مطابق با استاندارد
 	IEC62056 دارای درگاه نوری مادون قرمز جهت تنظیم و قرائت دستگاه سازگار با استاندارد
 	ISO14443 و ISO7816 مطابق با استاندارد RFID دارای کارت خوان تماسی بدون سیم
دارای استاندارد IP 68 و محافظت در برابر آب و گردوغبار	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

180181

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت کنترل انرژی ایرانیان 

کنتور آب

سال تاسیس:
1385

معرفی محصول:
این کنتور آب، یک فلومتر الکترومغناطیسی است که برای اندازه گیری جریان سیال عبوری مانند 
آب، نفت و... کاربرد دارد. روش کار محصول به صورت خالصه به این صورت است که قسمت 
درایو سیم پیچ با اعمال جریان ثابت یک پالس مربعی با فرکانس 6.25 هرتز )طبق استاندارد( 
ایجاد می کند. خروجی سیگنال الکترودها در تقویت کننده آشکار شده و بعد از عبور از فیلترها 
وارد قسمت مبدل آنالوگ به دیجیتال می شود. میکروکنترلر مقادیر دریافتی را به برد اصلی ارسال 
و بعد از تبدیل به مقدار مناسب در نمایشگر نشان داده می شود. بطور کلی محصول از 2 بخش 

اصلی الکترونیکی و مکانیکی تشکیل می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
2000 دستگاه

www.iecco.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
عراق، ترکیه، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان

سابقه صادرات:
 بین 1 تا 10 میلیون دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

فلومتر الکترومغناطیسی به منظور اندازه گیری جریان سیال عبوری در شبکه های تولید، انتقال، 
مصرف صنایع آب و فاضالب، اندازه گیری مقدار مصرف، نفت و پتروشیمی، صنایع غذایی، سیمان 
و.... کاربرد دارد. با استفاده از این دستگاه در صنعت آب و فاضالب، اندازه گیری دقیق تولید آب، 
مقدار مصرف آب از مخازن ذخیره آب، کنترل مصرف چاه ها، کنترل مصارف کشاورزی و به طور لک 

مدیریت منابع آبی صورت می پذیرد.

عدم نیاز به کالیبراسـیون و سـرویس دوره ای	 
طول عمر باال و پایداری بسـیار باالی شـبکه	 
دقت و کارایی باال، در مقایسـه با قیمت مناسـب	 

سرعت 0 تا 15 متر بر ثانیه	 
زمان پاسخ دهی 1 ثانیه	 
دقت اندازه گیری 2 میلی متر	 
دمای کاری 20  تا 60+ درجه سانتی گراد	 
رطوبت 0 تا 100	 
ولتاژ ورودی 10 تا 30 ولت	 
توان مصرفی 6 وات	 
ورودی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر	 
خروجی آنالوگ 4 تا 20 میلی آمپر	 
خروجی دیجیتال 	 
خروجی رله	 
پورت RS485 ایزوله	 
 	MBUS پورت
پورت نوری	 

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

 	ISO 9001:2015 استاندارد
 	OHSAS 18001:2007 استاندارد
 	ISO 14001:2015 استاندارد
 	IP68 EXAMINATION گواهینامه

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 



عمران و ساختمان

182183
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شرکت مهندسی البرز توان سپاهان 

کنتور آب

کاربـــــــــــرد:
انشعابات خانگی و صنعتی	 

شرکت های آب و فاضالب شهری، روستائی و آب منطقه ای جهت مدیریت منابع آب	 
کارخانجات	 
در بخش گلخانه ها، استفاده از سیستم های نوین به منظور مدیریت و نظارت بر مصرف آب	 
در بخش کشاورزی، استفاده از محصول در چاه های آب، به منظور مدیریت مصرف	 

سال تاسیس:
13۹3

معرفی محصول:
کنتور مکانیکی نوع سرعتی، یکی از متداول ترین انواع کنتور است که جزء تشخیص دهنده 
جریان، یک توربین یا پروانه ای است که در مسیر آب قرار گرفته و با چرخش پروانه، سرعت 
اشاره دارد که  نوعی کنتور پیشرفته  به  و حجم آب عبوری محسابه می شود. کنتور هوشمند 
میزان مصرف آب را با جزئیات بیشتر نسبت به یک کنتور معمولی مشخص می کند و اطالعات 
دریافتی را از طریق برخی شبکه های ارتباطی برای نظارت و صدور صورتحساب به شرکت های 

آب ارسال می کند.
برخی ویژگی ها:

امکان مدیریت مشترکین و صدور صورت حساب	 
شناسایی و جلوگیری از سو استفاده و دستکاری در کنتور	 
گزارشــات آمــاری از جملــه میــزان مصــرف روزانــه و تجمعــی وضعیــت باتــری و غیــره از طریــق 	 

ــزاری ســامانه های نرم اف
تضمین ارائه خدمات به صورت غیرحضوری	 

www.alborztavan.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:

طراحـی مـدارات الکترونیکـی بـا اسـتفاده از سیسـتم های نرم افـزاری تحـت وب و تولیـد 	 
کدهـای رمـز شـده بـرای بخـش سـخت افزار 

اسـتفاده از سیسـتم کامال مکانیکی برای بسـتن دریچه به محض اتمام شـارژ 	 
 	 TTM اسـتفاده از تکنولوژی
 	Nested loop اسـتفاده از سیستم
پروتـل کامال بومی و امن	 

 	OIML  R49 طراحی و تولید مطابق با استاندارد
	 R160 دقت اندازه گیری: تا

دبی استارت بسیار پایین )0.5 لیتر بر ساعت(	 
فشار کاری: تا 1.6 مگاپاسکال 	
دمای کاری: 0.1 تا 40 درجه سانتی گراد )آب سرد( 	

 	NB IOT انتقال اطالعات از طریق پروتل های
قابلیت تعیین مدت زمان ذخیره سازی اطالعات	 
بدنه برنجی با رنگ الکترواستاتیک کوره ای با روکش اپوکسی پایه خوراکی دارای گواهی تست 	 

خوردگی و پوشش و گواهی کنترل کیفی قطعات درگیر با آب
بسته شدن دریچه به صورت کامال مکانیکی از طریق پالس	 
دارای قابلیت تعریف و تعیین جیره بندی آب در مواقع لزوم	 
از 	  گزارش گیری  و  کنترل  نظارت،  جهت  امن  پروتل های  با  وب  تحت  نرم افزار  دارای 

وضعیت کنتور
دارای هشدارهای نشتی، حمله مغناطیسی، جریان برگشتی، وضعیت باتری و دمای حوضچه	 

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها

گواهی انطباق محصول )COP( از سازمان ملی استاندارد ایران 	 
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، ایزو 9001	 
استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان، ایزو  10002 	 
استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی، ایزو 14001	 
استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات، ایزو 27001	 
استاندارد سیستم مدیریت ایمنی بهداشت شغلی، ایزو 45001	 
گواهی ثبت اختراع برای محصول کنتور آب هوشمند	 
گواهی ثبت اختراع سیستم تولید انرژی برق خانگی از لوله های آب داخل ساختمان	 

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 
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شرکت داده پردازان نواندیش سایمان تک 

کنتور آب

سال تاسیس:
13۹2

معرفی محصول:
کنتور هوشمند آب سایمان تک مبتنی بر فناوری LoRa ابزاری برای اندازه گیری و پایش دقیق روند 
مصرف آب است. این کنتور عالوه بر اندازه گیری حجم آب، فلوی عبوری آب را نیز اندازه می گیرد و 
از طریق پردازش الگوهای مصرفی، در هنگام وقوع مصارف نامتعارف هشدارهایی صادر می نماید 
از این جهت قادر به تشخیص مواردی نظیر نشتی، ترکیدگی لوله، خرابی کنتور و... است.  و 
اطالعات مربوط به مصرف و هشدارها و نیز اطالعات مربوط به وضعیت کنتور بوسیله بخش 
مخابراتی تعبیه شده داخل کنتور از طریق یکی از شبکه های ارتباطی برد بلند و با مصرف توان 
بسیار پایین ویژه اینترنت اشیا موسوم به LoRaWAN به سرورهای ابری پلتفرم اینترنت اشیا 
سایمان تک انتقال می یابد و در اختیار شرکت های آب و فاضالب و همچنین خود مشترک قرار 
می گیرد. شرکت های آبفا از طریق نرم افزار SCADA اختصاصی تحت وب می توانند خدمات امور 
مشترکین نظیر صدور قبض را با سهولت و سرعت بسیار بیشتری انجام دهند. نرم افزار اندرویدی 
ویژه مشترکین نیز اطالعات مصرفی مشترکین را به همراه توصیه های شخصی سازی شده برای 

هر مشترک بوسیله داده کاوی در اختیار مشترک قرار می دهد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 دستگاه

www.saymantech.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در اکثر صنایع در حوزه های مختلف نظیر آب و فاضالب، اندازه گیری مصرف آب، هوشمندسازی 
ساختمان، صنعت برق، صنایع گاز، خطوط تولید صنایع مختلف و ...

قیمت تمام شـده پایین تر نسـبت به نمونه های مشـابه خارجی

 	)Cدبی استارت پایین و دقت باال )کالس
قابلیت اصالح منحنی های خطای کنتورهای مولتی جت در دبی های پایین	 
 	 Pattern( قابلیــت تشــخیص نشــتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی پایــش الگــوی مصرفــی

)Detection
قابلیت تشخیص دستکاری و مصارف نامتعارف	 
قابلیت تشخیص ترکیدگی لوله های منتهی به کنتور و یا خرابی خود کنتور	 
تغذیه مستقل از باتری تا ۸ سال بسته به تناوب ارسال داده	 
 	  LoRaWAN انتقــال نامحــدود و رایــگان اطالعــات بــه ســرور ابــری اینترنتــی از طریــق بســتر

بــه صــورت رمزگــذاری شــده
قابلیت ارتباط با GSM/GPRS Gateway زمانی که بستر LoRa در دسترس نباشد.	 
قابلیــت دریافــت فرمــان از نرم افــزار مرکــزی تحــت وب بــرای کنتــرل جریــان آب از طریــق شــیر 	 

کنترلــی و یــا ســایر فرامیــن مرتبــط
امــکان دریافــت اطالعــات و انجــام تنظیمــات بــه صــورت محلــی )بــی ســیم( بوســیله فنــاوری 	 

BLE و نرم افــزار ویــژه اندرویــدی
امکان استفاده به عنوان کنتور پیش پرداختی	 
در ســایزهای 0.5، 1، 1.5 و 3 اینچــی در قالــب ابعــاد اســتاندارد کنتورهــای آب شــرکت 	 

مهندســی آبفــا

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها
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شرکت آکام مدار آسان 

کنتور آب

کاربـــــــــــرد:
تفکیک مصارف و انرژی مصارف واحدهای مسکونی و صنعتی	 
تفکیک انشعاب آب و انرژی	 
اندازه گیری جریان سیاالت با ویسکوزیته کم )همانند آب، بنزین، الکی و ...( 	 
فلومتر سیاالت )آب، نفت، بنزین، گازئیل، شیر و هر سیال با گران روی پایین(	 
امکان قطع و وصل شیربرقی متصل به فلومتر	 
آزمایشگاه های ابزار دقیق	 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و جایگاه سوخت نفت و گاز	 

سال تاسیس:
1385

معرفی محصول:
این فلومتر دیجیتال، با تکنولوژی آلتراسونیک کار کرده و قابلیت هایی از جمله هوشمندسازی 
و ارسال اطالعات در بسترهای مختلف و پورت های خروجی مختلف را دارا می باشد. قسمت 
مکانیکی محصول از یک بدنه پالستیکی از جنس ABS و یک قطعه برنجی )مهره و ماسوله( و یا 
چدنی )فلنج( و یک قطعه ونتوری تشکیل شده است. این محصول، قابل استفاده برای تمامی 

سیاالت با گران روی پایین و حدودا مشابه آب )الل، بنزین، گازوئیل و ...(  می باشد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
100,000 دستگاه

www.acammadar.ir

مقاصد اصلی صادراتی: 
امارات، عمان، عراق، سوریه، افغانستان و ...

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:

قابلیت تشـخیص حجم زیادی از حباب و هوا در داخل سـیال و عدم شـمارش آن	 
 	WiFi ،LoRa ،NB IoT ،SigFox بدون سـیم بودن تبادل ارتباطی و به صورت
میـزان انـرژی مصرفـی بسـیار پایین و عـدم نیاز به تعویض باتری در زمان کوتاه	 
قابلیـت نمایـش بـر موبایل و کامپیوترهای شـخصی و صدور قبض تفکیکی	 
هزینه پایین تمام شـده برای هر واحد سـاختمانی در مقایسـه با تفکیک انشـعابی	 
شـناخت مصرف و مدیریت آن و در نتیجه اصالح الگوی مصرف 	 
عـدم افـت دقـت مکانیـزم شمارشـگر در طول عمر دسـتگاه به علت عدم قطعـات مکانیکی 	 

درگیر با سـیال 
امـکان نصـب به صورت عمودی، افقی و زاویه دار	 

مشخصات فیزیکی
 	)DN300( الی 12 اینچ )DN50( سایز از 2 اینچ
بدنه چدنی یکپارچه )اپوکسی رنگ 12 الیه(	 
 	PN16   اتصاالت فلنچ

سیال با گرانروی پایین )آب پاک، نفت، بنزین، گازوئیل، ادبلو، رنگ و شیر و ... (مشخصات سیال

مشخصات تغذیه
باطری 3 ولت 4 آمپرساعت باطول عمر 10 سال	 
 	DC و 24 ولت AC قابلیت برق شهری 220 ولت

دقت اندازه گیری
نسبت Q3/Q1 = 250, 400, 650 و ۸00	 
دقت فلوی 0.2± درصد	 
تکرارپذیری 0.015 درصد	 

هوشمندسازی و 
ارسال اطالعات

 	NB IoT ،LoRa ،Sigfox ،GPRS اعم از IoT ارسال اطالعات در تمامی بسترهای
قابلیت فرمان به شیر برقی قطع و وصل	 
دارای نرم افزار پایش و مدیریت مصرف "آب نما"	 

اطالعات نمایشگر

 	)Gal و m3 ،Lit( حجم تجمیعی
 	)Lit/min و m3/h( فلوی لحظه ای
دمای سیال )درجه فارنهایت و درجه سانتی گراد(	 
ماکزیمم فلوی روزانه و جریان برگشتی	 
ساعت تجمیعی کارکرد و ساعت عبور سیال	 
هشدار خشکی، اضافه برداشت، ترکیدگی، نشتی، باطری، دست کاری، حباب و برگشت 	 

سیال
ساعت و تقویم شمسی و میالدی	 

قابلیت و امکانات

برق دار و همراه با باطری
پورت های خروجی Pulse ،RS485 ،RS232 ،MOD BUS ،M Bus، 4 تا 20 میلی آمپر

امکان افزودن سنسورهای فشار و دما و ارسال اطالعات آن ها
عدم شمارش هوا و حباب مخلوط با سیال

مزایای رقابتی:

بخش: کنتورها
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شرکت فناوران میالد اختراعی 

پنل آسانسور هوشمند با استفاده از سیستم تشخیص صدا

سال تاسیس:
13۹۹

معرفی محصول:
این پنل آسانسور، با استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص صدا، این امکان را به کاربر می دهد 
که فرد برای جابجایی در طبقات، بی نیاز از فشار دادن دکمه های آسانسور و تنها با صدازدن طبقه 
مورد نظر در طبقات مختلف جابجا شود. افراد دارای معلولیت و یا کودکان با استفاده از این 

سیستم به راحتی قادر به استفاده از آسانسور خواهند بود.
این سیستم به 10 زبان مرسوم دنیا و زبان فارسی پیاده سازی شده است و یکی از فناوری های 
نوین و پیشرو در صنعت آسانسور است. طراحی و ساخت پنل داخل کابین آسانسور و بیرون 
آن، دارای ماشین پردازش صدای زبان فارسی، قابلیت پردازش همزمان چند زبان، حذف نویز و 
صداهای اضافی، به روزرسانی های دوره ای، سازگاری با کابین های قدیمی و پردازش صدا بصورت 

آنالین و محلی برای زمان قطع شبکه اینترنت می باشند.

ظرفیت تولید ساالنه: 
1000 دستگاه

مقاصد اصلی صادراتی: 
کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق

سابقه صادرات:
کمتر از 500 هزار دالر

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

صنعت آسانسور و ساختمان سازی

جلوگیری از شـیوع بیماری های ناشـی از تماس دسـت با شی آلوده	 
رفع مشـل جانمایی کلیدهای آسانسـور برای آسـمان خراش ها و سـاختمان های بلند	 
اسـتفاده آسـان کودکان و افراد دارای معولیت جسمی	 
قیمـت مقرون به صرفه 	 

محصــول مــورد نظــر از لحــاظ فنــی بــه دو بخــش پنــل خــارج کابیــن آسانســور و داخــل کابیــن 
آسانســور تقســیم می شــود کــه مشــخصات فنــی آن هــا متفــاوت اســت.

پنل کلید بیرون کابین: 	
1 عــدد Arduino Microcontroller بــر پایــه AVR ATmega328 جهــت بررســی وضعیــت 	 

حســگرها و تصمیم گیــری مناســب
2 عدد Potentiometer (10 کیلواهم( جهت تنظیم حساسیت و کالیبره کردن	 
12 عدد Resistor (330 اهم( جهت تنظیم حساسیت و کالیبره کردن	 
1 عــدد Infrared Receiver و 4 عــدد Infrared Transmitter جهــت دریافــت دســتور از 	 

کاربــر
4 عدد Green LED و 4 عدد Red LED جهت نشان دادن فعالیت حسگر	 
2 عــدد Capacitor (100 نانوفــاراد( و 1 عــدد Capacitor (100 میکروفــاراد( جهــت تنظیــم 	 

حساســیت و کالیبــره کــردن
پنل کلید داخل کابین: 	

1 عــدد رزبــری پــای Element 14 Raspberry Pi 4 Model B کــه وظیفــه پــردازش و 	 
ــده دارد. ــر عه ــا را ب ــل داده ه تحلی

1 عدد میکروفن خازنی جهت اتصال به رزبری پای برای دریافت صدای کاربر	 
1عدد آدابتور برق USB Type C جهت تامین برق رزبری پای 	 
1 عــدد کارت حافظــه Micro SD 32GB class 10 جهــت بــوت سیســتم عامــل و ذخیــره 	 

دیتــا بــر روی رزبــری پــای
1 عــدد نمایشــگر tft 7 اینــچ لمســی جهــت نمایــش تصاویــر رزبــری پــای )ایــن نمایشــگر 	 

ــرای تکنســین های نصــب اســتفاده می شــود(. ــدارد و فقــط ب ــردی ن ــر آسانســور کارب ــرای کارب ب
1 عــدد Mouse و 1 عــدد Keyborad جهــت دسترســی تکنســین ها بــه رزبــری پــای و انجــام 	 

فعالیت هایــی ماننــد به روزرســانی

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات الکتریکی ساختمان



عمران و ساختمان

1۹01۹1

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت آرایه سازان ماندگار 

SipPhone آیفون تصویری

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
این محصول آیفون تصویری هوشمند مبتنی بر پیاده سازی پروتل های متفاوت برای انتقال 
تصویر و صدا از جمله، پروتل SIP که برای انتقال صدا می باشد. این آیفون تصویری امکان 
اتصال روی چندین درب را داشته و امکان مانیتور نمودن درب ها را به صورت تصویری از طریق 

نرم افزار دارد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
100,000 دستگاه

www.metavas.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کنترل درب ها از راه دور با انتقال تصویر و صدا 	 
باز نمودن درب ها از راه دور 	 
در ورودی و خروجی ها و امنیت ساختمان ها	 
ذخیره اطالعات تصاویر دریافتی از رفت و آمدها	 
تصویربرداری با زاویه افقی )1۸0 درجه( و عمودی باال )90 درجه( 	 

مهندسـی معکوس شـده نمونه آلمانی در طی 1 سـال 	 
قیمت بسـیار مناسـب در مقابل معادل آلمانی آن 	 
اسـتفاده از پردازنده مناسـب پس از بررسـی پردازنده های متفاوت	 

 	H3 :پردازشگر مرکزی
 	Linux Based :سیستم عامل
 	USB دارای قابلیت اتصال دوربین
دارای رله برای اتصال به درب ورودی )سلونوئید(	 
دارای میکروفن و اسپیکر برای دریافت و ارسال صدا	 
 	WLAN یا LAN قابلیت اتصال به شبکه اینترنت خانگی از طریق
ــه 	  ــا یکــی از مجموع ــل و ی ــگر ARM - SIPپروت ــر روی پردازش ــل SIP ب ــازی پروت ــاده س پی

ــت ــر روی بســتر اینترن راه   هــای اتصــال صــدا ب
 	MJPEG Encoderو TCP تصویر دوربین بر روی پروتل Stream
 	IC ویدئو متناسب با قدرت پردازش Encoding بهینه سازی الگوریتم
Stream صدا و تصویر بر بستر اینترنت	 
پنل مدیریت )web application( برای تنظیمات مورد نیاز سخت افزاری	 
نرم افزار موبایل به عنوان رابط کاربری	 
امکان اتصال پنل کدینگ برای استفاده در مجتمع ها	 

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات الکتریکی ساختمان



عمران و ساختمان
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فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت آنیک الکترونیک کویر یزد 

سیستم دزدگیر

سال تاسیس:
13۹5

معرفی محصول:
دهنده، حسگرها،  توسعه  بردهای  اصلی،  برد  یک  از  متشل  است  این سیستم مجموعه ای 
عملگرها و سیستم های جانبی وابسته به آن که برای کارکردهایی مانند هوشمندسازی، اعالم 
سرقت، کنترل از راه دور، نظارت از راه دور و ...، از طریق شبکه، GPRS ،GSM، وب، برنامه های 

کاربردی تلفن همراه و شبکه مجازی مورد استفاده قرار می گیرد.
درگاه هــای ورودی و خروجــی )ورودی هــای سنســورها، خطــوط درگاه ســریال، خــط تلفــن، 	 

ــر( ــزو، خروجــی عملگ ــو و پی بلندگ
برقراری تماس، ارسال SMS، برقراری ارتباط از طریق GPRS هنگام هشدار	 
دارای حافظه SD برای ذخیره گزارشات به مدت چندین سال	 
ارسال وضعیت از طریق ربات تلگرام	 
ضبط و پخش صدا	 
اتصال 32 ماژول آدرس پذیر شامل چشمی، مگنت، سنسور دود، سنسور دما، کیپد و ... 	 
جستجوی اتوماتیک ماژول های آدرس پذیر متصل شده	 
ارتباط با اجزای سیستم از طریق درگاه سریال اختصاصی	 
ارتباط ریموت ضد کپی با کدگذاری 64 بیتی	 

ظرفیت تولید ساالنه: 
40,000 دستگاه

www.anikelectronic.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

خاموش و روشن کردن وسایل برقی )هوشمند سازی( در منازل 	 
به کار انداختن یا قطع تجهیزات در محیط های صنعتی 	 
جهــت ورود پرســنل بــه بخش هــای مختلــف از طریــق غیرفعــال ســازی سیســتم امنیتــی آن 	 

بخــش و گــزارش گیــری از ورود و خــروج پرســنل در بانک هــا و منــازل 
ارائــه بســتری بــرای کنتــرل و نظــارت بــر سیســتم امنیتــی مجتمع هــای مســکونی یــا تجــاری 	 

ــه نظــارت از یــک نقطــه دارنــد ــا ســازمان های اداری کــه دارای شــعب متعــدد بــوده و نیــاز ب ی
هوشمندسازی گلخانه ها، مزارع کشاورزی، چاه های آب و ...	 

بردهای شبکه با MAC Address و شماره سریال یکتا	 

 	ISO 9001
 	ISO 1002
 	ISO 1004
 	ISO 45001
 	ISO 14001
 	CE

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات حفاظتی ساختمان

ولتاژ کاریجریان مصرفیوزننام دستگاه

گرم 2960برد اصلی
 در حالت عادی 100 میلی آمپر و در

حالت آزیر 1.5 آمپر
ولت220

ولت12میلی آمپر 300گرم 190کیپد آدرس پذیر

ولت12میلی آمپر 170گرم 45برد رابط شبکه



عمران و ساختمان
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فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت بصیر اندیشان بینا تدبیر 

دستگاه مرکزی دزدگیر هوشمند اماکن با تلفن کننده سیم کارتی

سال تاسیس:
13۹8

معرفی محصول:
سیستم دزدگیر هوشمند به عنوان اصلی ترین تأمین کننده امنیت و حفاظت از مکان های اداری و 
مسکونی بوده که با قابلیت های متعدد از جمله دزدگیر اماکن، سیستم آتش نشانی، اعالم خطر 
از طریق ماژول تلفن کننده و کنترل لوازم برقی عمده نیازهای کاربران را رفع می نماید. شرکت 
بصیر اندیشان بینا تدبیر با استفاده از فناوری های روز دنیا اقدام به تولید دستگاه مرکزی دزدگیر 

هوشمند اماکن با تلفن کننده سیم کارتی کرده است.

ظرفیت تولید ساالنه: 
20,000 دستگاه

www.babt.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

کنترل و نظارت رفت و آمد در دفاتر اداری، منازل مسکونی، کارخانه و ...

 	iOS و Android امکان کنترل از طریق اپلیکشن های
کارکرد همزمان با سیم کارت و خط تلفن ثابت	 
دارای 7 رله خروجی جهت کنترل وسایل برقی با تنظیم حالت دائمی و لحظه ای	 
ضبط 17 پیام به صورت جداگانه برای زون های باسیم و بی سیم	 
شنود صدای محیط با قابلیت نصب میکروفن خارجی	 
هشدار برق شهر )قطع، وصل و ضعف با اعالم ولتاژ برق(	 
اعالم هشدار در زمان های قطع خط تلفن شهری، قطع فیوز AUX، قطع باتری	 
مدار شارژ هوشمند باتری جهت افزایش عمر باتری با تشخیص وضعیت باتری	 
پشتیبانی همزمان با فرکانس های 315 و 433 مگاهرتز	 
۸ زون باسیم و ۸ زون بی سیم با قابلیت پارتیشن بندی	 
برد یک تکه دو هسته ای بدون هیت سینگ	 
استفاده از ترانس 3 سیم، کانکتورهای فونیکس و زون های ایزوله	 
کنترل 4 بخش به صورت مستقل و همزمان	 
20حافظه ریموت و 64 حافظه سنسور به صورت مستقل با شماره های اختصاصی	 
اعالم شماره ریموت هنگام قفل و باز و شماره زون و سنسور تحریک شده از طریق پیامک	 
دارای 22 حافظه تلفن )10 حافظه پیامک، 10 حافظه تماس و 2 حافظه مخفی(	 

بخش: تجهیزات حفاظتی ساختمان



عمران و ساختمان

1۹61۹۷

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت پایا هوشمند رصد 

نرم افزار نظارت تصویری

سال تاسیس:
13۹3

معرفی محصول:
سیستم های نظارت تصویری به مجموعه دوربین مداربسته، دستگاه ذخیره ساز )DVD/NVR( و 
نمایشگر پخش تصاویر ذخیره شده گفته می شود. امروزه استفاده از سیستم های نظارت تصویری 
در تمامی اماکن به ویژه محیط هایی که تردد افراد متعدد و مختلفی در آن ها صورت می گیرد 
مبدل به امری ضروری و اجتناب ناپذیر شده است. کنترل عملکرد افراد و تجهیزات، ثبت تصاویر 
یک رخداد غیرمترقبه و نظارت بر اشیاء گران قیمت تنها بخشی از اهداف پیاده سازی یک سیستم 
نظارت تصویری می باشد. محصول حاضر به منظور مدیریت تصاویر دوربین های نظارتی )نمایش 
و Streaming تصاویر، ضبط و ذخیره سازی، بازپخش و ...(، مدیریت مراکز مانیتورینگ، انجام 

تحلیل های هوشمند و مدیریت وقایع طراحی شده است.

www.rasadco.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مدیریت تصاویر دوربین های نظارتی در:
سازمان ها و ارگان های دولتی	 
مراکز کنترل و مانیتورینگ شهرداری ها	 
ارگان های امنیتی و نظامی	 
بانک ها و مؤسسات مالی	 
کارخانجات و واحدهای صنعتی	 

در دسـترس بودن Source و عدم ریسـک های امنیتی )نفوذ و ... (	 
قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 

قابلیت ها

دارای سرور Streamer مرکزی تصاویر با قابلیت پشتیبانی از پروتل های استاندارد انتقال 	 
RTP و RTSP ،UDP ،TCP تصاویر تحت شبکه

نسخه دسکتاپ/وب و موبایل	 
 	)Federation( ارتباط بین سرورهای مستقل
 	Failover Server دارای
 	)Server Farm( امکان ایجاد چند سروری
دارای قابلیت های مدیریت و راهبری مرکز مانیتورینگ	 
 	Event Action Management دارای زیرسیستم مدیریت وقایع
 	ONVIF پشتیبانی از پروتل

زبان 
برنامه نویسی

 	C#.net
 	++C
 	Java

پایگاه داده
 	MS SQL Server 2014
 	Sqlite

زیرساخت ها

 	WPF
 	OpenCV
 	ffmpeg
 	gstreamer

معماری
 	MVVM
 	SOA

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات حفاظتی ساختمان
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شرکت مهندسی ایمن مهان آریا 

)Fusible Plug( فیوز حرارتی آتش نشانی

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
فیوز حرارتی، کاشف حرارت با عملکرد نیوماتیکی است. در زمان حریق وقتی که دما به مقدار 
مشخصی می رسد، آلیاژ فیوز ذوب و هوای فشرده داخل خط هوایی که فیوز به روی آن نصب 
شده است خارج می شود. افت فشار خط هوایی توسط پنل کنترل نیوماتیکی تشخیص داده 
شده و سیگنال فرمان اطفای حریق به جهت فعال کردن سیستم اطفای حریق اتوماتیک ارسال 
می شود. فیوزهای حرارتی با توجه به نوع آلیاژ به کار رفته در آنها برای برای دماهای مختلف 
ساخته می شوند. همچنین فیوزهای حرارتی بر مبنای فشار داخل الین هوا در دو نوع فشار پایین 

و فشار باال ساخته می شوند.

ظرفیت تولید ساالنه: 
5٬000 دستگاه

www.imacofire.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در تمام اماکنی که نیاز به اطفای حریق آبی و آب و فوم می باشد نظیر پاالیشگاه ها، سایت های 
پتروشیمی، سکوهای نفتی، پایانه ها و مخازن نفتی، انبارهای صنایع شیمیایی و سلولزی و ...

قیمت بسـیار پایین تر نسـبت به نمونه های مشـابه	 
دقـت عملکرد مطلوب	 

سایز رزوه: 0.25, 0.375, 0.5, 0.75, 1 اینچ 	
جنس بدنه: برنج، برنز و یا استنلس استیل 	
نقاط ذوب )درجه سانتی گراد(: 64، 70، ۸4، 90، 95، 124، 13۸ 	

مزایای رقابتی:

 UL Certified by surwin quality certification
استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات آتش نشانی
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200201

فصل چهارم | تجهیزات الکترونیکی

شرکت مشاوران ایمنی پنج او هفت 

سیستم اعالم حریق آدرس پذیر

سال تاسیس:
13۹۷

معرفی محصول:
سیستم اعالم حریق آدرس پذیر بنا به ضوابط ایمنی ساختمان ها می بایست جهت اخذ پایان کار 
ساختمان و قبل از انجام بهره برداری، در تمامی نقاط ساختمان نصب و راه اندازی گردد. وظیفه 
اصلی این سیستم اعالم وقوع آتش سوزی به صورت شنیداری است که با توجه به آدرس پذیر 
بودن سیستم، نشانی محل وقوع آتش سوزی بر روی پنل مرکزی قابل رویت است. این سیستم 
دارای قابلیت فرماندهی به دیگر سیستم های ایمنی ساختمان مانند راه اندازی تهویه پارکینگ، 
راه اندازی فن فشار مثبت راه پله، قطع گاز، توقف کابین آسانسور آتش نشان در طبقه همکف، 

فعال سازی تلفن کننده، فعال سازی  سیستم اطفاء حریق و ... است. 

ظرفیت تولید ساالنه: 
120,000 دستگاه

www.5oo7.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و  B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

مناسب پروژه های بزرگ، مکان های پرتردد و پر خطر، ساختمان های مسکونی بسیار بزرگ و شلوغ 
و همچنین مکان هایی مثل بیمارستان ها، هتل ها، مراکز خرید بزرگ

ذخیره سازی 5 رخداد اخیر در هر المان و در لک بیش از صد هزار رخداد )با درنظر گرفتن حافظه 	 
داخلی سیستم(

سناریوپذیری )به تعداد 2 برابر المان ها( و سناریونویسی کارت رله با هر لوپ و به صورت مجزا	 
فعالیت بدون مشل سیستم در صورت باز شدن المان ها )آژیر، شستی، اینترفیس، دیتکتورها 	 

و...(
قابلیت نگهداری زمان حداقل تا 2 سال	 
دارای نرم افزار تخصصی- انحصاری 5O7 با ارائه رایگان )دو زبان انگلیسی فارسی( و قابل ارتقاء 	 

به تمام زبان های دنیا
دارای پنل مرکزی با منوی دو زبانه )انگلیسی فارسی( و قابل ارتقاء به تمام زبان های دنیا )به 	 

صورت سفارشی(

	 A507 II & IO :مدل
	 VDC )24 7) :ولتاژ کارکرد
مشــخصات خــاص: جریــان در حالــت عــادی: 1 میلی آمپــر   جریــان در حالــت اعــالم حریــق:  	

20 میلی آمپــر   تعــداد نشــانگر حالــت عملکــرد: 1
	 RH رطوبت کارکرد: 9۸ درصد
دمای کارکرد: 10  تا ۸0 درجه سانتی گراد 	
	 IP 30 :درجه حفاظت
زمان راه اندازی: کمتر از 1 ثانیه 	
وزن: 190 گرم 	
ابعاد: طول: 110 میلی متر   عرض: 95 میلی متر   ارتفاع: 35 میلی متر 	

مزایای رقابتی:

 	EN 54 17/18
 	ISIRI 14459 18/17

استانداردها، مجوزها و تأییدیه  های بین المللی: 

بخش: تجهیزات آتش نشانی
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شرکت آرام رمز گستران 

)BMS( کنترل هوشمند ساختمان

سال تاسیس:
1386

معرفی محصول:
»BMS« یا Building Management System به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق 
می شود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب 
می شوند. وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامین به 
آن ها به نحوی است که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و 
با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری 
باشد. BMS می تواند دربرگیرنده تمام سرویس های الکتریکی, مکانیکی و حفاظتی ساختمان 
باشد. این سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نیروگاه برق اضطراری، 

پله برقی، کنترل روشنایی، دوربین مداربسته، اعالم و اطفای حریق، کنترل تردد و … هستند.

www.argsecure.com

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با کاربری های متنوع شامل: اداری و تجاری، مسکونی، 	 
بیمارستان، هتل، مجموعه ورزشی، فرودگاه، دامداری، انبار، گلخانه، موتورخانه، دیتاسنتر، 

فضای سبز و پارکینگ
یکپارچه سازی تأسیسات و تجهیزات الکتریکال، مکانیکال سیستم ایمنی و امنیتی شامل: 	 

سیستم های هوا رسان، چیلر، بویلر، فن کویل، دیزل ژنراتور، اگزاست فن، جت فن، بوستر 
پمپ، منبع آب، منبع انبساط، نظارت تصویر، آسانسورها، راه پله، پله برقی، روشنایی، سیستم 

صوتی، شبکه و دیتا سنتر، کنترل تردد، اعالم حریق

یکپارچگی پیاده سـازی مقیاس پذیر	 
پشـتیبانی از پروتل های اسـتاندارد صنعتی	 
پیاده سـازی در بسـترهای بی سیم RF و باسیم	 
طراحی و شخصی سـازی در کاربری های متفاوت	 
قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 

نرم افزار تجمیعی
نرم افزار اسکادا ارگ	 
اپلیکیشن موبایل ارگ	 

سیستم های کنترل 
توزیع شده

تاچ پنل های 10 و 7 اینچ	 
تاچ پنل 3.5 اینچ	 

کنترلرهای برنامه پذیر 
PLC

سوپر PLC ارگ با 52 کاناله	 
PLC 24 کاناله	 
PLC 16 کاناله	 

سیستم های کنترل 
مستقیم

کلیدهای لمسی هوشمند ارگ )روشنایی، پرده، دیمر، RGB، سناریو، سایه بان و ...(	 
ترموستات هوشمند ارگ	 
کلید 15 پل هوشمند	 
پنل هوشمند چندکاره ارگ	 
آیفون تصویری هوشمند	 
کنترل تردد ارگ	 
سنس ارگ	 

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
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شرکت هوپاد گستر صنعت 

)BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند

سال تاسیس:
13۹0

معرفی محصول:
»BMS« یا Building management system، به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق 
می شود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب 
می شوند. وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامین به 
آن ها به نحوی است که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهینه و 
با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای در حین بهره برداری 
باشد. BMS می تواند دربرگیرنده تمام سرویس های الکتریکی, مکانیکی و حفاظتی ساختمان 
باشد. این سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نیروگاه برق اضطراری، 

پله برقی، کنترل روشنایی، دوربین مداربسته، اعالم و اطفای حریق، کنترل تردد و … هستند.
این دستگاه ها جهت اتصال به سیستم خانه هوشمند Control4 طراحی و ساخته شده است.

www.hoopadgostar.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

هوشمندسازی کلیه ساختمان ها

قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 
نرم افزار قوی	 

ادوات C bus هماننـد مـاژول رلـه، مـاژول سنسـور، کلیدهـای تـاچ و کلیـه تجهیزاتـی کـه بـرای 
هوشمند سـازی سـاختمان نیـاز اسـت تولیـد شـده اسـت.

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
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شرکت زهد سیستم لیان 

)BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند

سال تاسیس:
13۹2

معرفی محصول:
»BMS« یا Building management system به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق 
می شود که به منظور مانيتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حياتی در ساختمان نصب 

می شوند.
وظيفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامين به آن ها به 
نحوی است که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در شرایط بهينه و با هدف 
کاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژی فقط به فضاهای در حين بهره برداری باشد. 
BMS می تواند دربرگیرنده تمام سرویس های الکتریکی, مکانيکی و حفاظتی ساختمان باشد. این 
سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، نيروگاه برق اضطراری، پله برقی، 

کنترل روشنایی، دوربين مداربسته، اعالم و اطفای حریق، کنترل تردد و … هستند.

www.zohdiran.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ساختمان های مسکونی آپارتمانی و ویالیی	 
باغ، تاالر، هتل، مجتمع های تجاری و تفریحی	 
ساختمان های اداری و تجاری	 
مغازه ها	 
پارک ها و فضاهای عمومی شهری )شهر هوشمند(	 

قیمت پایین تر نسـبت به محصوالت مشـابه	 
انجـام خدمات تخصصی	 
3 سال ضمانت	 

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

ظرفیت تولید ساالنه: 
200 دستگاه

تاچ پنل مرکزی

نمایشگر رنگی 7 اینچ با کیفیت ۸00*4۸0 پیکسل	 
 	433MHz و RS4۸5 پروتل های سیستم هوشمند
تغذیه 12 ولت 2 آمپر	 
قاب آلومینیوم – رنگ بندی	 

کلید لمسی هوشمند
 	10 A ولت V250 دارای رله  های با قدرت
ارائه در چهار نسخه 2 پل و 4 پل – الیت و پرو	 
دارای شیشه ضد خش در رنگ بندی مختلف	 

ریموت کنترل
برد مؤثر 15 متر در دید غیرمستقیم	 
 	V 3.7، mAh 300 باطری
 	Atxmega32 پردازنده

اپلیکیشن اندرویدی
ارتباط با کنترلر مرکزی در بستر	 
 	GSM رابط گرافیکال سامانه
انجام بخشی از پردازش سامانه هوشمند ساختمان	 
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شرکت دانش بنیان آتیه سازان الکترونیک 

)BMS( کنترل هوشمند ساختمان

سال تاسیس:
13۹1

معرفی محصول:
به سیستمی   ،)BAS( اتوماسیون ساختمان  یا سیستم   )BMS( سیستم مدیریت ساختمان 
اجزای خود، کنترل قسمت های  از طریق  و  اطالق می شود که در یک ساختمان نصب شده 
مختلف ساختمان و نمایش خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های 
مختلف تحت کنترل این سیستم، معمواًل شامل تأسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع 
(HVAC( و تجهیزات روشنایی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم 
دسترسی، تأمین برق اضطراری و ... نیز تسری یابد. به طورکلی هدف از استفاده از سیستم های 
و  شرایط محیطی  به  توجه  با  مختلف  اجزای  شرایط کارکرد  تطبیق  یک ساختمان  در   BMS
نیاز ساختمان در آن زمان است. در این سیستم، بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت 
و به  صورت غیر ارادی انجام می دهند، توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث 
انرژی، کاهش  انسانی شده و به عالوه کاهش مصارف  نیروی  صرفه جویی در زمان و هزینه 

هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد. 

www.aetech.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

ــش و ســرمایش و 	  ــد سیســتم گرمای ــف ســاختمان مانن ــای مختل ــرل هوشــمند بخش ه کنت
درهــای ســاختمان

کنترل وضعیت های اضطراری در ساختمان مانند آتش سوزی و زلزله	 

پروتل امن، با اطمینان باال و بدون اسـتفاده از سیم کشـی

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان

نرم افزار سیستم کنترل 
یکپارچه ساختمان

قابلیت کنترل از راه دور	 
قابلیت مدیریت دسترسی	 
قابلیت ارتباط مستقیم با ادوات	 

دستگاه مرکزی کنترل 
هوشمند ساختمان

دارای قابلیت وایرلس جهت ارتباط با کنترلر و سنسورها	 
دارای ساعت دقیق	 
دارای ارتباط وای فای جهت ارتباط با سرور	 

دستگاه کنترلر

دارای سه رله خروجی 10 آمپر	 
دارای نمایشگر وضعیت رله	 
دارای واچ داگ داخلی	 
دارای ارتباط وایرلس جهت ارتباط با سیستم مرکزی	 

دستگاه سنسوری

 	PIR دارای ورودی سنسور
دارای ورودی سنسور دما	 
دارای ورودی سنسور حرکتی	 
دارای ورودی سنسور رطوبت	 
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شرکت ایمن پردازش مدار 

)BMS( خانه هوشمند و ساختمان هوشمند

سال تاسیس:
1388

معرفی محصول:
»BMS« یا Building management system به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق 
می شود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان 
نصب می شوند. وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان و اعمال 
فرامین به آن ها به نحوی است که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و در 
شرایط بهینه و با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به فضاهای 
در حین بهره برداری باشد. BMS می تواند دربرگیرنده تمام سرویس های الکتریکی، مکانیکی و 
حفاظتی ساختمان باشد. این سرویس ها شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، 
حریق،  اطفای  و  اعالم  مداربسته،  دوربین  روشنایی،  پله برقی، کنترل  اضطراری،  برق  نیروگاه 

کنترل تردد و … هستند.

www.ipmadar.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

در کلیه منازل و ساختمان ها جهت مدیریت یکپارچه کلیه تجهیزات و کنترل بر مصرف انرژی

قیمت بسـیار پایین تر نسـبت به محصوالت مشابه	 
ارائـه خدمات پس از فروش	 
 	SIP قابلیـت ارتبـاط اینتـرکام صوتی و تصویری تحت شـبکه و پروتل
سـازگار با کلیه سیستم های مشابه	 

بـرد کنترلی رله 12 کانال	 
 	SBUS بر اسـاس پروتل
کنترل فن کوئل	 
روشنایی	 
پرده برقی	 
مـدار محافظ اتصال کوتاه	 
پنل هوشـمند کنترلی لمسی	 
کنتـرل کلیـه امکانـات نظیـر روشـنایی سـرمایش و گرمایـش از طریق پنل کنترلـی با قابلیت 	 

اینتـرکام صوتی و تصویری
 	SBUS و Wi Fi و RF کلیدهای لمسـی 1 تا 4 کاناله تحت 
سنسـور حرکتی با قابلیت پخش موسـیقی و برنامه پذیر	 
 	GSM و Wi Fi و LAN جهت کنترل تجهیزات از بسـتر شـبکه نظیر IP GSM دسـتگاه

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
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گروه آتروپات اروند الکترونیک 

سیستم روشنایی خانه هوشمند مبتنی بر بلوتوث

کاربـــــــــــرد:
روشنایی هوشمند اماکن

سال تاسیس:
13۹8

معرفی محصول:
الکترونیک )کلید روشنایی برق لمسی هوشمند( محصولی است که  آتروپات  کلید هوشمند 
با قرارگیری در قوطی کلیدهای سنتی بدون نیاز به تغییر در سیم کشی ساختمان، به دو روش 
لمسی از روی خود کلید و کنترل از طریق تلفن همراه از راه دور )به صورت اتصال مستقیم یا 
اینترنتی( برای کنترل سیستم روشنایی استفاده می شود. این کلید هوشمند دارای چهار مدل 

تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل می باشد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
100,000 دستگاه

www.atropates.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B و B2C است.

مشخصات فنی:

کنترل روشـنایی به وسـیله تلفن همراه	 
دسترسـی لمسی به کلیدهای روشنایی	 
هوشمندسـازی اماکن بدون نیاز به تغییر در سیم کشـی و قوطی کلید	 
ارتباط و اتصال دسـتگاه های خانه هوشـمند به یکدیگر	 
تعیین برنامه پذیری و زمان بندی روشـنایی	 
افزایـش تعـداد پل هـا تـا 4 پل که منجر به کاهش تعداد کلیدها در محل می شـود	 
مدیریت مصرف انرژی	 
قابلیـت لمـس دقیق و سـریع و حذف انـواع نویزهای آنالوگ، دیجیتال و رادیویی	 
سـرعت 	  و  آنتن دهـی  بـازه  چشـم گیر  افزایـش  موجـب  کـه  مـش  توپولـوژی  از  اسـتفاده 

می شـود. دسـتگاه ها  عملکـرد 
بهـره وری از سـوییچ الکترونیکـی بـه جـای سـوییچ مکانیکـی که موجب افزایـش 100 برابری 	 

حداکثـر تعداد سـوییچ می شـود.

ابعـاد محصـول: 50 × ۸0 × ۸0 میلی متر 	
وزن محصـول: 140 تا 165 گرم 	
ولتـاژ تغذیـه ورودی: ۸5 تا 265 ولت متناوب 	
حداکثـر جریـان خروجی: 10 آمپر به ازای هر کانال 	
ولتاژ کاری قسـمت الکترونیکی و خروجی منبع تغذیه داخلی: 3.3 ولت مسـتقیم 	
	 ARM Cortex M0 :هسـته پردازشی اصلی
سـرعت پردازش پردازنده: 16 مگاهرتز 	
فرکانس کاری شـبکه: 2.4 تا 2.5 گیگاهرتز 	
	 )Bluetooth V5( نحوه ارتباط با کلیدها: لمسی خازنی و ارتباط از طریق نرم افزار موبایل
دمای کاری: 5  تا ۸5+ درجه سـانتی گراد 	
حداقل ورژن سیسـتم عامل اندروید برای اجرای برنامه: 5.000 	
حداقل ورژن سیسـتم عامل iOS برای اجرای برنامه: 11.0.0  	
متریال به کار رفته: 	

 	PP و ABS بدنه خارجی: مواد پالسـتیکی
رویه لمسـی: شیشه کریستال شفاف	 
ترمینال هـای ولتـاژ ورودی و خروجی: فلز برنج	 

مزایای رقابتی:

بخش: تجهیزات هوشمندسازی ساختمان
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فصل پنجم | تجهیزات فضای باز
بخش: تجهیزات شست و شوی نما

شرکت فناوری پرواز سیمرغ سها 

ربات پرنده شستشوی ساختمان های مرتفع

سال تاسیس:
13۹8

معرفی محصول:
فشارقوی نصب  وسیله سیستم شستشوی  به  مرتفع،  پرنده شستشوی ساختمان های  ربات 
شده روی آن، می تواند نمای ساختمان های مرتفع را شستشو داده و با آب فشارقوی و مواد 
آب  و  برق  نماید.  تمیز  را   ... و  آجرنما  نانو، سطوح مختلفی شامل شیشه، سنگ، سیمان، 
به  ساعت ها  می تواند  بنابراین  و  شده  تامین  زمینی(  )ایستگاه  پایین  از  ربات  این  موردنیاز 
کار خود ادامه دهد. عملکرد این ربات به گونه ای است که می تواند در زمان بسیار سریع تر از 
حالت های شستشوی سنتی بوسیله نیروی کار در ارتفاع و همچنین با کیفیت بسیار باالتری 
پروازهای  در  دارد که  را  باتری  با  پرواز  امکان  پرنده  این  همچنین  نماید.  تمیز  را  ساختمان 

گشت زنی نیز می تواند ماموریت خود را انجام دهد.

ظرفیت تولید ساالنه: 
80 فروند

www.simorghsoha.ir

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

شستشوی نمای ساختمان های مرتفع	 
یخ زدایی از مقره های برق فشارقوی در ارتفاع های مختلف	 
شستشوی تابلوهای تبلیغاتی و المان های سطح شهر	 
تصویربرداری و گشت زنی از ارتفاع باال	 
اطفای حریق ساختمان های مرتفع	 
امدادرســانی بــه آســیب دیدگان در ارتفاعــات کوهســتانی )باتوجــه بــه امــکان حمــل یــک 	 

ــده( ــط پرن ــی توس ــان معمول انس

مداومـت پـروازی نامحدود باتوجه به تغذیه از ایسـتگاه زمینی	 
پـرواز اتوماتیـک و مجهز به خلبان خودکار	 
سفارشی سـازی براساس نیاز مشتری 	 
قیمت مناسـب نسـبت به نمونه های خارجی 	 

دسترسـی به ارتفاع تا 200 متر	 
امـکان حمـل محموله تا ۸0 کیلوگرم	 
ارائه تصویر باکیفیت 2 مگاپیکسـل از سـطح شستشـو	 
ابعـاد کلی 1.5 در 1.5 متر	 
وزن لک محصـول در هنـگام پرواز 30 کیلوگرم	 
ارتفاع ۸0 سـانتی متر از سـطح زمین	 
دارای هشـت موتور قدرتمند براشلس	 
فریم تمام آلومینیومی با روکش رنگ اسـتاتیک کوره ای	 
امکان شستشـو با فشـار آب 10 تا 150 بار	 
شستشـوی سـطوح با دبی 7 تا 10 لیتر بر دقیقه	 
ولتاژکاری موتورها 24 ولت جریان مسـتقیم	 
ولتاژکاری ایسـتگاه زمینی 230 ولت سـه فاز جریان متناوب	 

مزایای رقابتی:
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فصل پنجم | تجهیزات فضای باز
بخش: تجهیزات شست و شوی نما

شرکت سامانه های هوشمند برسام 

ماشین صنعتی شستشوی سطوح شیشه ای عمودی و شیب منفی 
با نیروی محرکه خارجی

سال تاسیس:
13۹6

معرفی محصول:
ربات شستشوی شیشه، با قابلیت ایجاد خال نسبی در یک محفظه خال بین ربات و شیشه، 
عملیات شستشوی شیشه ها را انجام می دهد. این اختالف نسبی فشار یک نیروی عمود بر 
شیشه ها به ربات وارد می کند و ربات را روی شیشه نگه می دارد. این ربات از دو منبع مواد 
به  فرچه  یک  از  استفاده  و  شوینده  مواد  این  اسپری  با  و  می کند  استفاده  حامل  شوینده 
شستشوی شیشه می پردازد. لک این ربات توسط یک استند ایمنی در بام ساختمان مهار شده 

است تا در شرایط اضطراری از سقوط ربات جلوگیری نماید.

ظرفیت تولید ساالنه: 
100 ربات

 این محصول، تجهیز نهایی با ماهیت B2B است.

کاربـــــــــــرد:

مشخصات فنی:

شستشوی نمای ساختمان های شیشه ای و شیشه منازل

انجـام 	  و  سـاختمان  نمـای  از  نقطـه  هـر  در  دقیقـه   30 مـدت  بـرای  اسـتقرار  قابلیـت 
غیر مخـرب تسـت های  تصویربـرداری،  ماننـد  مختلـف  عملیات هـای 

قابلیت اسـتفاده به منظور انجام تسـت های غیرمخرب در مخازن نفتی	 

قابلیت حرکت بر روی سـطوح عمودی و باشـیب منفی	 
انجام عملیات شستشـوی نماهای شیشـه ای و غیرشیشه ای	 

مزایای رقابتی:



i H i T
خانه های نوآوری و فناوری ایران در سایر کشورها

خانه هــای نــوآوری و فنــاوری ایــران یکــی از انــواع واســطه های صادراتــی هســتند کــه تحــت حمایــت 
مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در کشــورهای  
کنیــا، چیــن، روســیه، ترکیــه، ســوریه و عــراق راه انــدازی شــده اســت. ایــن خانه هــا عــالوه بــر دسترســی 
بــه دســتورالعمل های آیین نامــه صادراتــی مرکــز تعامــالت بین المللــی علــم و فنــاوری جهــت ورود بــه 
بازارهــای بین المللــی خدماتــی نظیــر: فضــای کار اختصاصــی و اشــتراکی، نمایشــگاه دائمــی محصــوالت، 
یافتــن شــرکای تجــاری و ســرمایه گذاری در کشــورهای هــدف صادراتــی، انجــام امــور ثبــت شــرکت، ثبــت 
ــاری،  ــای تج ــرش هیئت ه ــزام و پذی ــاری، اع ــم تج ــکی، عالئ ــزات پزش ــت دارو و تجهی ــوالت، ثب محص
اســتخدام نیــروی بومــی جهــت حضــور مســتقیم بــرای ارائـــه محصــوالت و خدمــات را ارائــه می نمایــد 
ــاوری در  ــم و فن ــی عل ــالت بین الملل ــز تعام ــرزی مرک ــرون م ــاری ب ــای تج ــور فعالیت ه ــوان مح و به عن
ــگاه  ــورت نمایش ــز به ص ــران نی ــا در ای ــن خانه ه ــد. ای ــی می نمای ــش آفرین ــورها نق ــدف آن کش ــازار ه ب
بین المللــی دائمــی محصــوالت و خدمــات فناورانــه شــرکت های دانش بنیــان، خــالق و فنــاور راه انــدازی 

شــده اســت.

iHiT



خانه نوآوری و فناوری ایران در تهران )شعبه مرکزی(

مدیر:  محمد کرمی 

A 37 آدرس: ایران، تهران، نمایشگاه بین المللی تهران، سالن

)+9۸) 912 444 995۸ / )+9۸) 21 910 737 اطالعات تماس: 37

رابط: محمدمهدی آقارفیعی
اطالعات تماس: 9611 706 912 (9۸+( 

www.ihit-expo.com  :وبسایت

کشور: جمهوری اسالمی ایران - تهران

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان و خالق

•         برگزاری رویداد ها و نشست های تخصصی
•         فضای کار اختصاصی و اشتراکی در تهران

•         سالن جلسات و سالن اختصاصی تشریفات
•         شناسایی فرصت های صادراتی

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

حوزه فعالیت: نمایشگاه دائمی بین المللی | صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور در تهران

خانه نوآوری و فناوری ایران در نایروبی

مدیر:  علی بنی عامریان

آدرس: کنیا، نایروبی، کلیمانی، خیابان مالیم جوما، خیابان دنیس پریت

 )+254) 111 606 اطالعات تماس:  113

رابط: نازیال دانشور
21 (9۸+(  داخلی 160  910 700 اطالعات تماس:  ۸0

www.ihit.co.ke :وبسایت

کشور: جمهوری کنیا - نایروبی

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور 



خانه نوآوری و فناوری ایران در سوژو

مدیر: امیر قربانعلی

آدرس: : چین، استان جیانگ سو، سوژو، منطقه پیشرفته، جاده کلینگ ۸۸، شماره 409

اطالعات تماس: 92 123 062 1۸2 (۸6+( 
رابط: سیمین رفیع پور

اطالعات تماس: 4422 ۸61 935 (9۸+(

www.innotechexport.ir  :وبسایت

کشور: جمهوری خلق چین - شانگهای

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت: صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در مسکو

مدیر:  مهدی دیلم صالحی

آدرس: فدراسیون روسیه، مسکو، خیابان آرخانگلسکی، پالک 7، واحد 4

اطالعات تماس:  1631 123 903 (7+(

رابط: مالک سعیدی
اطالعات تماس: 93 62 617 912 (9۸+( | 15 537 ۸60 21 (9۸+( داخلی 309

www.ihit-ru.com  :وبسایت

کشور: فدراسیون روسیه - مسکو

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در استانبول

مدیر:  مسعود حسنی

آدرس: ترکیه، استانبول، منطقه شیشلی، نیشانتاشه، خیابان هاالسکارگازی، شماره 3۸ تا 66

اطالعات تماس:  45۸9 505 533 (90+(: واتس اپ / 4144 2401 21 (90+(

رابط: مسعود حسنی
اطالعات تماس:  55 227 ۸۸2 21 (9۸+(

info@istanbulihit.com :ایمیل   www.istanbulihit.com  :وبسایت

کشور: ترکیه - استانبول

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         خدمات بازاریابی و مطالعات بازار

•         برگزاری همایش ها، رویدادها و دوره های آموزشی

•         تسهیل صادرات

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور

خانه نوآوری و فناوری ایران در دمشق

مدیر:  محمدهادی ضیغمی

آدرس: سوریه، دمشق، میدان اموین، میدان جمارگ، منطقه آزاد دمشق

اطالعات تماس:  3933 693 91۸ (9۸+(

رابط: حسن طهماسبی
اطالعات تماس: 15 33 6310 21 (9۸+(

www.ihit.sy  :وبسایت

کشور: جمهوری عربی سوریه - دمشق

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور



خانه نوآوری و فناوری ایران در سلیمانیه عراق

مدیر:  حسین سلمانی

آدرس: عراق، اقلیم کردستان، سلیمانیه، خیابان سیور

اطالعات تماس:  0366 567 774 (964+(

رابط: محمدمهدی آل بویه
اطالعات تماس: 5009 124 939 (9۸+(

www.ibc-s.com  :وبسایت

کشور: عراق - سلیمانیه

خدمات:
•         نمایشگاه دائمی محصوالت و خدمات

•         ارائه فضای کار اختصاصی و اشتراکی

•         برگزاری پاویون ملی ج.ا.ایران در نمایشگاه های معتبر

•         توسعه صادرات محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان، خالق و فناور

•         شناسایی فرصت های همکاری علمی، فناوری و صنعتی

•         ارائه دستورالعمل های صادراتی مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری

حوزه فعالیت:  صادرات محصوالت و خدمات شرکت ها و مٔوسسات دانش بنیان، خالق و فناور






