
   آریان پدیده برق و صنعت شاهینشرکت  
 483925شماره ثبت: -با مسئولیت محدود

 

  
 

    02188932312-13 -02188800930تلفن:   

 4واحد  – 9پ  –کوچه نیایی  –خ فالح پور  –خ استاد نجات الهی  –خ انقالب  -تهران 

 
info@shahin-co.ir  

 

 

www.shahin-co.ir 

 
    02188920523فاکس:   

با تجربه زیاد در تامین تجهیزات صنعتی، ابزار دقیق، الکتریکی و  آریان پدیده ضار می رساند شرکت برق و صنعت شاهینحاحتراماً بدین وسیله به است

وده است. هم اکنون این شرکت، دارا  ناایندگی به عنوان یکی از شنرکت ها  مورد اعتااد صننای    الکترونیکی مورد نیاز در صننای  متتل  کونور ب  

 ها  فروش و رسای کاپانی ها  زیر می باشد: 

 آلمان Murrelektronikکمپانی 

 دارای نمایندگی انحصاری                                                               

، انواع ماژولهای کانورتر یا رکتیفایر، Redundancy انواع منبع تغذیه، ماژولهای

،انواع  opto- couplers، رله  SSRانواع ترمینال، ماژول و سوکت رله ، انواع 

اینچ،  8/7، کانکتورهای T-Coupler، انواع  M8،M12،MQ12،M23کانکتور 

ماژولهای ورودی و خروجی انواع سوکت و کانکتور شیر و ولو، انواع 

IP67،IP20،IP68  وIP00 انواع ماژولهای ،Ethernet ،Profibus ،ProfiNet ،

Interbus  وEthercat 

 

 

                         

، روغنی،  Cast resinسازنده ی انواع رله های حفاظت ترانسفورماتور های خشک، 

همچنین ،  هرمتیک، موتور، موتور های الکتریکی، ژنراتور، دیزل ژنراتور و راکتور

 انواع سنسور های دما و فن های ترانسفورماتور

 

 

 

 

 

نظارت بر فشار، جهت )ترانسفورماتورهای روغنی  یرله حفاظتانواع  تولید کننده 

 ( دما و سطح روغن ترانس

 

 
 ایتالیا Unidataکمپانی 

 و وندور مپنا ( POGC)ثبت شده در 

 دارای نمایندگی انحصاری

انواع لوازم اندازه گیری تابلویی آنالوگ و دیجیتال شامل آمپرمتر، ولت متر، فرکانس 

سنکروچک، پاور متر، وات متر، وار متر، سلکتور سوئیج، ست کامل سنکرون، 

ترموکوپل -فرکانس–جریان -توان آناالیزر، مولتی فانکشن میتر، انواع ترانسدیوسر

و ایزوله، انرژی متر، رله های ارت لیکیج و کور باالنس، انرژی متر، انواع ترانس جریان 

 و شنت، انواع ترانس ولتاژ، انواع منبع تغذیه سوئیچینگ و رادیو کنترل های صنعتی

 

 ایتالیا Revalcoکمپانی 

 دارای نمایندگی انحصاری

کنتور )انرژی متر(، گیری آنالوگ و دیجیتال، ضد انفجار، انواع لوازم اندازه

 فانکشن میترترانسدیوسر های اندازه گیری، ترانس جریان و ولتاژ، شنت، مولتی

وئیچ، سسلکتور متر، های نشتی جریان و کورباالنس، کانتر، ساعتمتر(، رله)مولتی

 سرج ارستر، رله های کنترل جریان و ولتاژ

 ایتالیا FASEکمپانی  

 )مورد تایید تمامی پتروشیمی ها(

 دارای نمایندگی انحصاری

ماکزیمم دیماند میتر، -، backlit ضد انفجار و باانواع لوازم اندازه گیری تابلویی 

، Rectangular، ریلی، پروفایلی، پشت گرد و جلو گردتاکومتر، لوازم اندازه گیری 

Square ،Wall-mounting round نمایشدهنده های دیجیتال با کاربرد های ،

انواع پاورآناالیزر، انواع آالرم دهنده و  هواپیمائی، -نظامی-کشتی و دریائی-ریلی

Driver Desks  ،LEDسنسور های دما و فشار برای وسایل نقلیه ریلی ، 

 

                                                

 سوئد  RKAکمپانی     

 

، سازنده ی اصلی شرکت stationaryری، رکتیفایر برای باتری های انواع شارژر بات

 و ... Excide ،SAFT ،Oerlikonهای 

 به نام خدا

 

 )مورد تایید تمامی پتروشیمی ها(

 دارای نمایندگی انحصاری

 ایتالیا Tecsystemکمپانی 

 فرانسه Automation2000کمپانی 
 (اهمورد تأیید تمامی ترانسفورماتور سازی)

 دارای نمایندگی انحصاری
 

 دارای نمایندگی انحصاری              
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 ایتالیا Torresanکمپانی  

 )مورد تایید تمامی پتروشیمی ها و مپنا( 

 دارای نمایندگی انحصاری

(، رله های الک اوت، انواع هیتر، سیستم  Flag Relaysانواع رله های پرچمی ) 

های حفاظت در برابر صاعقه، انواع پنجره آالرم، سیستم های مدیریت آالرم، انواع 

 )متال اکساید وریستور( و .... Current Absorberترموستات، انواع ماژول 

 ایتالیا Thermosystemsکمپانی         

 

، RTDانواع ترموکوپل، کنترل کننده های دما )ترموستات(، کنترلر آنالوگ، رله 

 پراب های دما و....

 سوئیس Traco Powerکمپانی  

 دارای نمایندگی انحصاری

 دی هایمبدل وات، انواع 960 تا 15 از  (DIN-Rail) ریل دین  تغذیه منبع انواع

 پزشکی کاربردهای برای AC/DC تغذیه منبع انواع وات،  300 تا 1 از سی دی سی

 آهنراه و

 

 دانمارک  Selcoکمپانی 

 دارای نمایندگی انحصاری

( ،تجهیزات مانیتورینگ آالرم Modbusنمایش دهنده و پنجره آالرم )انواع 

 Engine controller،کنترلر موتور PT100کاناله 6،ترانسمیتر 

 Tacho detector،تاکو دیتکتور Emergency ،Shut-down unit،کنترلر

،رله ولتاژی ،رله مانیتورینگ عایقی  Earth،رله نشتی جریان Overload،رله

 Sigma،ماژول کنترل Flexgen،اینترفیس Sigma،کنترلر ژنراتور ،ماژول حفاظتی

 Reverse power ،Power،رله کنترلی و حفاظتی، رله اضافه جریان، رله

management ، ،اتصال کوتاه، رله فرکانسی، رله انحراف فرکانس، اتوسینکرونایزر

لودشیرینگ، پتانسیومتر موتور، پتانسیومتر الکترونیک، رله پاراللینگ، محدود 

 Powerکننده لیمیتر،رله جریانی ،رله فرکانسی، رله

                                         

 

انواع سنسور ,انواع سنسور,انواع دستگاه توزیع تسمه ای ,انواع دستگاه انتقال

لود  انواع,انواع لود سل ,انواع پتانسیل سنج ,انواع سنسور خطی موقعیت ,موقعیت 

اع انو,انواع بارسنج کشش ممتد ,انواع بارسنج ,انوع لود سل خمشی ,سل کششی 

ترلر انواع کن,انواع کنترلر ,انواع تقویت کننده سنج ,انواع ماژول آمپلی فایر ,مازول 

-FXسنسور ,RK4004انواع کنترلر ,انواع فلزیاب,انواع غلطک ,مز انواع تر,حرکت 

نرم ,RK4004نرم افزار ,302990مدل ,CV2201مدل ,سنسور آلتراسونیک,4030

 ,RK4004-000CF-ZLافزار 

                                                

 

 

 

 انواع ، سوئیچ فلو انواع، سطح ترانسمیتر انواع، فلومیتر انواع،  سطح سوئیچ انواع

 انواع فشار، و سطح ترانسمیتر،  الکترومگنتیک سوئیچ فلو انواع،  سوئیچ پرشر

 ترلکن مواد، ریموت مدیریت سطح، سیستم و دما مانیتورینگ ترموول، ترانسمیتر

 ، ترمومتر، انواعC,J,K,R,P,Sتایپ ترموکوپل انواع دما، یونیت، سنسور

، Pull سوئیچ روتر، انواع لینک، انواع هاب ایمنی، انواع بریر اسپیدمانیتور، انواع

 ، انواعCoordinator ، انواعEnd device ، انواعMisalignment سوئیچ انواع

 دما، دیافگرام کنترلر پنوماتیک، انواع ویبراتور ، انواعAir pad هوایی، انواع همر

 دهنده شنمای غبار، انواع و گرد کانکتور سیستم برای متر، کنترلر بارگراف ولو، انواع

 دیجیتال

 

 Greenlive 2/2اینچ، انواع شیر  Direct 2/2انواع شیر و ولو کواکسیال، انواع شیر 

، شیر (Lateral)، انواع شیر کاتریجی، انواع شیر پهلویی Directاینچ، انواع شیر 

پهلویی با فشار باال، انواع مانیفولد، شیر کنترل فشار، کواکسیال با فشار باال، شیر 

 Butterflyشیر کنترل جریان، شیر 

، انواع Side channelانواع موتورفن، انواع بلوئر، انواع رادیکال بلوئر، انواع بلوئر 

)محوری(، انواع فن  Axial(، انواع فن Roof fanفن سقفی)، انواع Free-wheelفن

 (Centrifugal)و هواکش صنعتی، بلوئر دمنده، بلوئر سانتریفوژ 

  (صنایع نفت و گاز)مورد تایید 

 دارای نمایندگی انحصاری

 

 دارای نمایندگی انحصاری

 

 دارای نمایندگی انحصاری              

آلمان  Elektror کمپانی 

دارای نمایندگی انحصاری 

 انحصاری  انحصاری

müller Coax آلمان کمپانی   

 دارای نمایندگی انحصاری

 آلمان Erhardt-Leimer  کمپانی

 تایوان Fine Tekکمپانی 
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 بود.  خواهیم شما پاسخگوی میل کمال با سوال هرگونه داشتن صورت در

 گردد.  آتی آن شرکت فراهم امید است امکان همکاری فیمابین در پروژه های

 

 با تقدیم احترام

 آریان پدیده شرکت برق و صنعت شاهین

 

 آلمان Kueblerکمپانی 

 

 دارای نمایندگی انحصاری

 دارای نمایندگی انحصاری

 دارای نمایندگی انحصاری

دارای نمایندگی انحصاری     

 دارای نمایندگی انحصاری

 دارای نمایندگی انحصاری

 

 

انواع سنسور سرعت، سنسور های توربین زیمنس، انواع سیستم اندازه گیری 

(، انواع تاکومتر و سرعت سنج، انواع سیستم Positionسرعت، سنسور موقعیت )

 ALPHABOX (، انواع سیستم SIL3و  SIL2های ایمنی )

                                       

، انواع انکودر Rotary، انواع انکودر چرخشیIncremental انواع انکودر افزایشی

، انواع Fieldbusموقعیت، انواع انکودر Position، انواع سنسورAbsoluteمطلق

، انواع Multi turn، انواع انکودرSingle turn، انواع انکودرLinearانکودر خطی

، Slip ring، انواع اسلیپ رینگSafety-M compact، انواعBearinglessانکودر

کانتر ، انواع Fiber opticانواع ماژول فیبر نوری

، انواع Hour meter، انواع ساعت متر Electromecanicalالکترومکانیکی

، انواع Process controllerنمایش دهنده فرآیند، انواع کنترلر فرآیند

 Inclinometerسنج، انواع شیبTimerتایمر

 آمریکا Mastervoltکمپانی   

 Sine، انواع اینورترDC/DC، انواع مبدلBattery chargerانواع شارژر باطری

wareانواع رگوالتور ،Solar chargeانواع باطری ،Lithium Ion انواع ،

، انواع AGM، انواع باطری الکترولیکی سریMVGسری Gelباطری

 Isolation، انواع D، انواع ترمینال باطری تایپMVSVسری Tractionsباطری

coverانواع سیستم ،AC transfer انواع تجهیزات مدیریت باطری، انواع ،

، Battery Mateایزوالتور باطری، انواع 

 (، Inverter/charger)کامپلتCombisانواع

 
  آلمانElodriveکمپانی                 

   
  

، سوییچ  motor actuator ،electric actuator، موتور دمپر، actuatorانواع 

 های کمکی و مقاومت، پتانسیومتر

 

  

   اسپانیا   Ako  کمپانی
مپرسور، کنترلردما، انواع پراب ترموستات، کابل حرارتی)گرمایی(،کنترلر ک

گاز، جانکشن باکس، سنسورفشار، دیتکتور،مبدل و کانورتر ولتاژ، دیتاالگر، دما

 ،پنل کنترلی Termination، کیت heat-shrink، تیوب NDIRترانسمیتر 

                       

 آلمان Kriwanکمپانی                
 محافظ و ماژول موتور، محافظ کمپرسور، بادسنج ، رگوالتور و رله مانیتورینگ سطح

  ماسنسور د ، انواع روغن کمپرسور، رله و سنسور مانیتورینگ فشار روغن کمپرسور

 Modbul gatewayماژول تشخیص حفاظت موتور، انواع  سنسور باد ،

 

 

 فراسهTEC (MTI)کمپانی        

 

، کویل، انواع رله security، رله ایمنی، رله  impulseانواع رله سوییچینگ، رله 

 پایه، 14، رله multifunctionرله ، staticرله  ،Instantaneousرله شیشه ای، 

  voltag sensor (،  رله flashing)  رله آالرم دهندهپایه،  16

 

 

 

 دارای نمایندگی انحصاری

 کمپانیJaquetسوئیس
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