
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موسسه تهران پالس  
 "تامین کننده تجهیزات برق صنعتی،اتوماسیون و ابزار دقیق"  
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 معرفی تهران پالس

با تکیه بر دانش فنی و تجربه مهندسان خود تاسیس شد. این موسسه در نظر دارد با جلب   1382 سال موسسه تهران پالس از

را برای تولید  ترضایت مشتریان و ایجاد محیطی جامع و کامل از محصوالت مورد نیاز مشتریان، سهولت در انتخاب محصوال

ینه مشتریان از لحاظ مالی، انرژی و زمان سعی جهت کاهش هز تهران پالسکنندگان و مصرف کنندگان فراهم آورد. از این رو 

 بهترین خدمات را ارائه دهد. ،بر این دارد

، قیمت مناسب و رقابتی، مشاوره در زمینه انتخاب محصول و تامین کاالی سفارشی در کوتاهترین زمان ممکن دسترسی آسان

فوالد و صنایع وابسته، کاشی و  تایر سازی، ی،خودروساز شرایط ایجاد همکاری این موسسه با صنایع مختلف کشور از جمله 

گاز، پتروشیمی و پیمانکاران و  نفت، تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، سرامیک، سیمان،

 را فراهم آورده است. مجریان تابلو های اتوماسیون و برق صنعتی

 ن تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون و ابزار دقیقعملکرد در سه حوزه مشاوره، فروش و تامی گزارش

 حوزه مشاوره تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون و ابزار دقیق:

 ،مشاوره و بازدید از خط تولید  راهنمایی 

 طراحی و مشاوره خطوط در حال احداث 

 انتخاب مناسب ترین تجهیز جهت استفاده در خط تولید 

  برندها در صورت نیاز مشتریانتخاب جایگزین تجهیزات از بهترین 

 حوزه فروش تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون و ابزار دقیق:

 پیشنهاد پایین ترین قیمت ممکن جهت استفاده مشتریان 

 پیشنهاد شرایط تسهیالتی مناسب جهت تسویه حساب مشتریان 

  ارائه بهترین خدمات پس از فروش 

 ابزار دقیق:حوزه تامین تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون و 

 تامین تجهیزات مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن 

 تامین تجهیزات مورد نیاز با کمترین هزینه 

                                                                                                                                               



 

 

 

 قابل ارائه توسط تهران پالس تجهیزاتمعرفی 

 تجهیزات قطع و وصل 

محافظ  کلیدهای اتوماتیک،کلیدهای حفاظت موتوری،کلیدهای مینیاتوری،کنتاکتورها،کلید فیوزها،کلیدهای گردان،

 و... پوش باتن ها جان،کنترل فاز،

 تجهیزات اتوماسیون صنعتی 

 Softراه انداز نرم)و  (Servo Motor)سروو موتور ،(Inverterدرایو) ،HMI)صفحه نمایش) ،(PLCپردازنده هوشمند)

Starter) 

 تجهیزات ابزار دقیق 

 سنسور فشار، سنسور سطح، سنسور تشخیص فاصله، سنسور اولتراسونیک، سنسور خازنی، سنسور القایی، سنسور نوری،

 RFIDبارکدخوان و  اینکدرهای صنعتی، دوربین های هوشند، سنسور تشخیص رنگ، سنسور دما،

 تجهیزات اندازه گیری 

 دیتا الگر آناالیزر انرژی، آناالیزر گاز، سنسورهای دما و رطوبت، دماسنج، مولتی مترها، مترها، ولت آمپرمترها،

 تجهیزات ایمنی 

 برقگیرها،سوییچ های حفاظتی،سنسورهای حفاظتی نوری

 تجهیزات مکانیکی 

 شیرهای برقی

 (Actuatorsعملگرها)

 

 

 

 



 

 

 

 معرفی برندهای قابل ارائه توسط تهران پالس

همکاری خود را با شرکتهای معتبر اروپایی به  ممکن، صنعتی در کوتاهترین زمان تجهیزاتموسسه تهران پالس با هدف تامین 

 :دهدشرح زیر ارائه می

  نماینده برندهایSick  وIfm  آلمان 

  نماینده برندGeneral Electric لهستان 

  نماینده برندSchiele آلمان 

  همکاری با برندهای معتبر

Schneider،Siemens،ABB،Pepprl&Fuchs،Balluf،Leuze،Autonics،Hyundai،LS،Finder،ETI،

Omron،Delta،Kinco،LSIS،IGEL،Danfoss،Mavilor 

 برخی از مشتریان تهران پالس

 

 

 پیش روافق 

موسسه تهران پالس در نظر دارد با ارائه بهترین راهکارها و مرتفع نمودن نیاز تولید کنندگان، امکان استفاده از مناسب ترین 

محصوالت از نظر هزینه و کیفیت را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانیم در آینده ای نزدیک با کمک یکدیگر چرخ صنعت ملی را 

  بچرخانیم.

 

 ایران خودرو 

 پارس خودرو 

 سایپا 

 سایپا آذین 

 بانک مسکن 

 ماشین سازی کوشش کاران 

 )پیشرو صنعت ماشین آراد)آراد پک 

 صنایع بسته بندی پرند پیشتاز 

  مهرگان صنعتشرکت 

 

 ماشین سازی آذر تکنیک 

 شرکت مهرگان صنعت پارین 

 آرا تجهیز سیستم 

 شرکت ایران رامپ 

 شرکت سازه اهواز 

 رنگ سازی ایران 

 شرکت پارس مینو 

 پیشرو صنعت آژمان 

 شرکت افزار کارا 

  

 


