


کارشناســان مجــرب تپکــو بــه شــما در رســیدن 
ــی  ــاوره م ــی مش ــاب مهندس ــن انتخ ــه بهتری ب

ــد دهن

ــن  ــو بهتری ــی تپک ــرب بازرگان ــان مج کارشناس
ــد ــی دهن ــنهاد م ــما پیش ــه ش ــت را ب قیم

ــن  ــو بهتری ــی تپک ــرب بازرگان ــان مج کارشناس
روش ترخیــص و حمــل کاال را بــه شــما پیشــنهاد 

مــی دهنــد

تحویل کاالمشاوره قیمتمشاوره فنی

شــرکت بازرگانــی تهویــه اطمینــان پــارس در ســال 94 بــا هــدف ارائــه ســبد کاملــی 
از محصــوالت HVAC و محصــوالت ســاختمانی بــه مصــرف کننــدگان محتــرم 
ایــن صنعــت تاســیس گردیــد . اســتراتژی مــا در رســیدن بــه ایــن ایــن مهــم اتــکا بــه 
توانمنــدی تولیدکننــدگان داخلــی و نیــز بهــره گیــری از دانــش بازرگانــی کادر مجــرب 

ایــن شــرکت جهــت واردات کاالهــای مــورد نیــاز مــی باشــد .

تهویه اطمینان پارس



ــزه ســنتی و همچنیــن تنهــا  ــال هــای گالوانی ــن کان ــر( AFS بهتریــن جایگزی ــال هــای فلکســیبل )انعطــاف پذی کان
راهــکار مطمئــن جهــت اســتفاده در سیســتم هــای داکــت اســپلیت مــی باشــند.

ــد و دارای ســه  ــه ضخامــت 70 میکــرون ســاخته شــده ان ــی اســتر ب ــوم و پل ــه هــای آلومینی ــال هــا از الی ــن کان ای
مــدل آلومینیومــی ســاده، آلومینیومــی بــا روکــش پــی وی ســی )کمبــی( و پیــش عایــق شــده بــا عایــق هــای مــدرن 
ECOSOFT مــی باشــند. بســته بنــدی ایــن کانــال هــا بــه صــورت جعبــه هــای نیــم الــی یــک متــری بــوده کــه 

پــس از بــاز شــدن جعبــه هــا طــول کانــال هــا پــس از گســترده شــدن 10 متــر اســت.
تهیــه کانــال هــای گالوانیــزه نیــاز بــه مراحــل طوالنــی و هزینــه بــر ماننــد تهیــه ورق مــورد نیــاز، ســاخت کانال هــا 
ــای  ــه کانال ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــی باش ــاال م ــده ب ــام ش ــم و وزن تم ــاد حجی ــا در ابع ــی آن ه و جابجای
فلکســیبل)انعطاف پذیــر( AFS بــه راحتــی نصــب، حمــل و نقــل و اجــرا می شــوند. لــذا بــه دلیــل نبــود هزینــه هــای 
مذکــور جهــت تهیــه کانال هــای فلکســیبل)انعطاف پذیــر( AFS چــه از نظــر قیمتــی و چــه از نظــر زمــان اجــرا بســیار 

مقــرون بــه صرفــه مــی باشــد.
کانال هــای فلکســیبل)انعطاف پذیــر( AFS دارای گواهینامــه هــا و اســتانداردهای معتبــر بیــن المللــی  ماننــد 
ــوای  ــت، ه ــط زیس ــی محی ــای آالیندگ ــه ه ــتاندارد EUROFINS و EU 13501 در زمین ــای UL، اس گواهینامه ه

ــد. ــی باش ــودن م ــق ب ــد حری ــاق و ض ــالم درون ات س
همچنیــن بــه دلیــل دایــره ای بــودن مقطــع ایــن کانــال هــا و ســطح داخلــی صــاف و صیقلــی، دارای افــت فشــار 
بســیار کمتــری نســبت بــه کانــال هــای چهارگــوش و همچنیــن نمونــه هــای مشــابه موجــود در بــازار دارا مــی باشــد.

AFS معرفی کانال های فلکسی بل



ALUAFS
.70

کانال انتقال هوای انعطاف پذیر آلومینیومی بدون عایق

ــدون عایــق  ــر آلومینیومــی ب • کانال هــای انتقــال هــوای انعطاف پذی
ــرمایش،  ــش، س ــتفاده در گرمای ــت اس ــده جه ــد ش ALUAFS تولی

ــدوده  ــوع در مح ــه مطب ــتم های تهوی ــوا و سیس ــه ه ــه، تخلی تهوی
ــا متوســط  فشــار کــم ت

ــوم و پلی اســتر  ــوده و از الیه هــای آلومینی ــدی ب •  ALUAFS هوابن
ــا مقاومــت بــاال  ســاخته شــده و بــه وســیله ســیم فنــری فــوالدی ب

مســتحکم شــده است.
ــا قابلیــت ارتجاعــی بــاال می توانــد بــه کانکتور هــای  • ALUAFS ب

بیضــی، مســتطیل و گــرد بــه راحتــی متصــل گــردد.
•  مقاومــت در برابــر حریــق ALUAFS به وســیله همــکاران متعــدد 
بین المللــی تســت و تاییــد شــده اســت. مــوارد تســت شــامل مقابلــه 

بــا آتــش و انتشــار گازهــای ســمی می باشــد.

بدنه آلومینومی

)Difficult to ignite( ضد حریق •

UV نفوذناپذیر در مقابل اشعه های •
UV مقاوم در برابر پوسیدگی ناشی از اشعه های •

• مقاوم در برابر مواد شیمیایی
• سطح خارجی 98% بازتابنده 

ساختار انعطاف پذیر و یکپارچه

• سهولت در انبار کردن و نگهداری

• سهولت در جابجایی

• هزینه نصب بسیار کم

• مقاومت باال در برابر پارگی
• هوابندی شده

• هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین

سطح داخلی صیقلی

• حداقل افت فشار 

• ضد الکتریسیته ساکن

• سطح داخلی ضد گرد و غبار

خصوصیات و مزایا

خصوصیات فنی

ALUAFS.70 خصوصیات

Class1 Italy مقاومت در برابر حریق

سه الیه آلومینیوم و 2 الیه پلی استر ساختار
70 میکرون ضخامت

52 م.م. الی 800 م.م. قطرهای موجود
30- الی 150+ درجه سلیسیوس بازه تحمل دما

حداکثر 30 متر بر ثانیه سرعت هوا
حداکثر 3000 پاسکال فشار داخلی کانال

10 متر طول استاندارد

گواهینامه های حریق

M1 فرانسه
Class0 )BS 476 part 6&7( انگلستان
Class1 ایتالیا
Class B-s1,d0 )1-13501 EN(انگلستان
EN ISO 2-11925 small flame 

test)ignitability(

EN 13823 single burning 

item)SBI(

اروپا

TEPCO TRADING COMPANY



ALUAFS

TEPCO TRADING COMPANY



COMBI
AFS

)PVC کانال انتقال هوای انعطاف پذیر کمبی )آلومینیومی با روکش
ــی اســتر ســاخته شــده اســت  • COMBIAFS از الیه هــای آلومینیومــی و پل
ــا  ــه وســیله ســیم فنــری فــوالدی ب و دارای روکــش پــی وی ســی اســت و ب
مقاومــت بــاال مســتحکم شــده اســت. ایــن کانال هــا جهــت گرمایــش، 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــا متوســط م ــوع  در فشــار کــم ت ــه مطب ســرمایش و تهوی

ــد. مــی گیرن
ــدون عایــق در  ــه مــدل ب • COMBIAFS دارای مقاومــت باالتــری نســبت ب
ــد  ــل در ح ــوای داخ ــت ه ــدن کیفی ــی مان ــت باق ــد. جه ــر می باش ــر تقطی براب
ــی اســت. تشــکیل قطــرات  ــال الزام ــر روی کان ــری از تقطی ــتاندارد، جلوگی اس
ــک  ــد کپ ــد رش ــدی مانن ــکالت ج ــدن مش ــود آم ــث بوج ــال باع آب روی کان
و قــارچ می شــود کــه خطراتــی بــرای ســالمتی می توانــد بــه همــراه 

داشــته باشــد.  
• جهــت جلوگیــری از تقطیــر دمــای ســطح کانــال بایــد از دمــای نقطــه شــبنم 
ــق  ــوان عای ــه عن ــود در COMBIAFS ب ــه PVC موج ــد. الی ــر باش ــوا باالت ه

ــد. ــری می نمای ــال جلوگی ــبنم روی کان ــکیل ش ــرده و از تش ــل ک عم
• اضافــه شــدن الیــه PVC روی کانــال آلومینیومــی باعــث افزایــش اســتحکام 

مکانیکــی کانــال در برابــر کشــش و پارگــی نیــز می شــود. 

بدنه آلومینومی

UV نفوذناپذیر در مقابل اشعه های •
UV مقاوم در برابر پوسیدگی ناشی از اشعه های •

• مقاوم در برابر مواد شیمیایی

ساختار انعطاف پذیر و یکپارچه

• سهولت در انبار کردن و نگهداری
• سهولت در جابجایی

• هزینه نصب بسیار کم
• مقاومت باال در برابر پارگی

• هوابندی شده
• هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین

سطح داخلی صیقلی

• حداقل افت فشار 
• ضد الکتریسیته ساکن

• سطح داخلی ضد گرد و غبار

خصوصیات و مزایا

روکش پی وی سی

• مقاومت باال در برابر پارگی
• مقاومت مکانیکی باال 

UV مقاومت باال در برابر اشعه های •
• مقاوم در برابر مواد شیمیایی

خصوصیات فنی

ALUAFS.70 خصوصیات
Class1 Italy مقاومت در برابر حریق

PVC سه الیه آلومینیوم ،2 الیه پلی استر و یک الیه ساختار
150 میکرون ضخامت

52 م.م. الی 800 م.م. قطرهای موجود

30- الی 150+ درجه سلیسیوس بازه تحمل دما
حداکثر 30 متر بر ثانیه سرعت هوا
حداکثر 3000 پاسکال فشار داخلی کانال

10 متر طول استاندارد

گواهینامه های حریق

Class1 ایتالیا
GOST-R روسیه

TEPCO TRADING COMPANY
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ISOAFS
ECOSOFT

ECOSOFT کانال انتقال هوای انعطاف پذیر پیش عایق شده سری
عایــق پشــم معدنــی قهــوه ای)MINERAL WOOL( ســطحی از  پایــداری 
ــا   ــن عایق ه ــوه ای ای ــگ قه ــد. رن ــه می ده ــابقه ای را ارائ ــت بی س و  کیفی
ــل  ــه حاص ــد ک ــدرن ®ECOSE می باش ــوژی م ــتفاده از تکنول ــل اس ــه دلی ب
ــه اســت. در عایق هــای دیگــر از  ــن زمین ــداوم در ای ــج ســال  پژوهــش م پن
مــواد شــیمیایی پایــه نفــت بــه  عنــوان مــواد اولیــه اســتفاده می شــود امــا در 
عایــق هــای اکــو از مــواد اولیــه طبیعــی بازیافت پذیــر  بــه عنــوان مــاده اولیــه 

اســتفاده می شــود.
ــد  ــزوده تولی ــد اف ــدون فرمالدهی ــدون رنــگ  و ب ــد ب ایــن پشــم شیشــه جدی
ــاال، ایــن محصــول  موفــق کــه کســب رده  ــه دلیــل کیفیــت ب می شــود و ب
+A در انتشــار ذرات در هــوای داخــل اتــاق گردیــده اســت. هماننــد بســیاری 

ــال هــای پیــش عایــق شــده اکوســافت نیــز  از محصــوالت دیگــر AFS کان
موفــق بــه کســب گواهینامــه GREEN GAURD  در قالــب UL 2818  شــده 
اســت. کیفیــت ایــن عایــق هــا بــا باالتریــن اســتانداردهای جهانــی  مرتبــط با 
کیفیــت هــوای داخــل اتــاق   مطابقــت دارد لــذا موفــق بــه دریافــت گواهینامه 

EUROFINS GOLD اروپــا نیــز شــده اســت.

بدنه آلومینومی

UV نفوذناپذیر در مقابل اشعه های •
UV مقاوم در برابر پوسیدگی ناشی از اشعه های •

• مقاوم در برابر مواد شیمیایی

ساختار انعطاف پذیر و یکپارچه

• سهولت در انبار کردن و نگهداری
• سهولت در جابجایی

• هزینه نصب بسیار کم
• مقاومت باال در برابر پارگی

• هوابندی شده
• هزینه تعمیر و نگهداری بسیار پایین

سطح داخلی صیقلی

• حداقل افت فشار 
• ضد الکتریسیته ساکن

• سطح داخلی ضد گرد و غبار

خصوصیات و مزایا

روکش پی وی سی
• ضخامت عایق یک اینچ 

• فاقد فرمالدهید
• سازگار با محیط زیست

• بدون ایجاد هیچگونه سوزش و یا 
خارش روی پوست

• مدرن ترین عایق تولید شده در دنیا
• حداقل مبادله حرارت

COMPOUNDS CAS NUMBER EMISSION CLASS

Formaldehyde 50-00-0 A+

Acetaldehyde 75-07-0 A+

Toluene 108-88-3 A+

Xylene 127-18-4 A+

1,2,4- Trimethylbenzene 108-38-3 A+

1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 A+

Styrene 100-42-5 A+

TVOC - A+

ISO 16000 در طول 28 روز بر اساس VOC انتشار فرمالدهید و

خصوصیات فنی
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ECOSOFT

TEPCO TRADING COMPANY



موتور دمپر 
ــته  ــاز و بس ــت ب ــروی الزم جه ــن نی ــا تامی ــا ب ــور دمپره موت
ــوب،  ــت مطل ــا در موقعی ــرار دادن آنه ــا و ق ــر ه ــردن دمپ ک
متناســب بــا ســیگنال ارســالی از طــرف کنترلــر روی دمپرهــای 
ضــد آتــش، ضــد دود و دمپرهــای کنتــرل حجــم هــوا نصــب 
مــی شــوند. ایــن موتورهــا قابلیــت اتصــال بــه انــواع سیســتم 

ــد . ــل BMS و IMS را دارن ــی از قبی ــای کنترل ه

ویژگی های عمومی موتور دمپرها:

• حد اکثر انعطاف پذیری در قدرت موتور
)IMS( و صنعتی )BMS( قابلیت اتصال به شبکه های کنترل ساختمانی •
 Mp-Bus ، قابلیت اتصال به پروتکل های استاندارد بین المللی از قبیل •

Mod-Bus ، Lon-Work

• تامین موتورها از برند های  معتبر جهانی 
EN و UL دارای استانداردهای معتبر بین المللی •

• قابلیت کارکرد به صورت خطی و چرخشی 
• مصرف انرژی و سطح صدای کارکرد بسیار پایین

ویژگی های خاص موتور دمپرها:

 ) 3point ، modulating ، on/off( روش های کنترلی متنوع •
• ولتاژ کاری 220 و 24 ولت 

 )Quick( دارای قابلیت عمل با سرعت های باال •
• دارای قابلیت کارکرد در شرایط اضطراری )fail-safe( بصورت مکانیکال 

)spring return(و یا الکتریکال 

• با قابلیت تجهیز به سیستم تشخیص دما )thermal-trap( در مدل های ضد 
آتش و سوییچ های موقعیت 

خصوصیات و مزایا

DAMPER 
MOTORS

ACTUATORS
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موتور دمپر سیستم های حجم متغیرموتور دمپر 
 ایــن عملگرهــا کارایــی اقتصــادی و فنــی بــاال و انعطــاف پذیــری در مدیریــت تهویــه فضــا هــای ســاختمان را ارائــه مــی دهنــد و طیــف 

گســترده ای از کاربردهــا )از عملکردهــای بســیار ســریع تــا اســپیندل هــای کوچــک( را پوشــش مــی دهنــد .

• کنترل اتوماتیک و موتوری دمپرها ، شیرهای پروانه ای و توپی
• کنترل دمپرهای قطع جریان و یا احتیاط هوا در هواسازهای سیستم های تهویه

• کنترل سیستم های تهویه مرکزی و یا پیرامونی
• جهت استفاده در دمپرهای دود و تخلیه گازهای پسمانده

 CE و بخشنامه های  DIN-VDE به عنوان عملگر مطابق با استانداردهای •

کاربرد ها

AMBIENT 
AIR

ACTUATORS

AMBIENT AIR 
ACTUATORS
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 کنترل کننده های حجم جریان در سیستم های حجم متغییر تقاضای دقیق تکنولوژی تهویه مطبوع را برآورده می کنند.

شــاخص هــای برجســته ایــن کنتــرل کننــده هــا شــامل انــدازه گیــری هــای نوآورانــه ، کنتــرل کامــال دیجیتــال و عملگرهــای بــا کیفیــت بــا 
قــدرت 10N.M مــی باشــند. مــواردی همچــون بــازه انــدازه گیــری گســترش یافتــه و زمــان واکنــش کمتــر از گزینــه هــای قابــل انتخــاب موتــور 

دمپرهــا مــی باشــد.

کنترل کننده سیستم های حجم متغیر

TEPCO TRADING COMPANY

• دقت کنترل باال 
• قابلیت اعمال تغییرات نرم افزاری در محل نصب

• انعطاف پذیر در واکنش به تغییرات فشار و سرعت

RTU اتصال آسان و ساده به شبکه های •
VAV آزادی عمل بیشتر در طراحی •

خصوصیات و مزایا

VOLUMETRIC FLOW 
CONTROL ACTUATORS
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نشان گر موقعیت سیم پیچ

)این نشانگر پس از اتصال ولتاژ به 

صورت خودکار رها می شود(

شاخص ها ، تنظیمات و گواهینامه ها

نشان گر موقعیت

موتور دمپرهای تخلیه دود و ضدآتش

• عملکرد ترموالکتریک با بیشترین استحکام 
)DIN EN60691 بر اساس(   

• تنظیم دستی بدون منبع تغذیه جداگانه

• فنر پیش تنیده جهت گشتاور کامل در 1000 چرخش 

• کارایی اقتصادی بهینه به جهت ذخیره انرژی در 
    موقعیت انتهایی

EMC 2004/108/EG بر اساس سند CE گواهینامه •
EG/2006/95     و سند ولتاژ پایین

TEPCO TRADING COMPANY

FIRE PREVENTION AND 
SMOKE EXTRACTION 

ACTUATORS

خصوصیات و مزایا



کابل بدون هالوژن

سوییچ های محدود غیر قابل تنظیم

پایش دمایی بیرون و داخل کانال

مقاوم در برابر حرارت

60/000 سیکل کاری

پیش تنیده در موقعیت صفر درجه جهت نصب راحت

چرخ دنده های استیل

جهت اطمینان از عملکرد در هنگام وقوع آتش سوزی

بدون آداپتور برای بیشترین امنیت 

12 میلی متر استاندارد

10 میلی متر قابل انتخاب

نمایشگر عملکرد و دکمه تست 

برای امنیت باالتر
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ELASTOMERIC

INSULATION

عایق های االستومری تهویه اطمینان پارس
عایق های حرفه ای االستومریEPDM و NBR مورد استفاده در صنایع، مصارف ساختمانی و پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی.

عایــق هــای االســتومری، از جملــه مــواد بــا ســاختار ســلول بســته مــی باشــند کــه مقاومــت باالیــی در مقابــل نفــوذ بخــار آب و رطوبــت از خــود 
نشــان مــی دهنــد. 

ــرای تاسیســات تهویــه مطبــوع، سیســتم هــای سرمایشــی و  ــه دلیــل قابلیــت هــای فنــی بســیار خــوب، بهتریــن انتخــاب ب ایــن عایــق هــا ب
ــع نفــت، گاز و پتروشــیمی مــی باشــند.  ــی، صنای ــع برودت گرمایشــی، صنای

• مقاوم در برابر مواد شیمیایی و خورنده 
• کاماًل انعطاف پذیر و مقاوم در برابر تنش های مکانیکی 

• ضریب انتقال حرارت 32w/mk در دمای صفر درجه سانتی گراد 
• جلوگیری از آلودگی صوتی 

• وزن بسیار کم و سهولت در حمل و  نقل 
• مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و بخار آب

• شاخص تولید دود بسیار پایین و عدم تولید دودهای سمی در حین سوختن
• ضخامت بدون تغییر عایق و مقاوم در برابر کشش

• استحکام باال در برابر فشرده شدن
CFC عاری از هر گونه گازهای سمی مانند •

• نصب سریع و آسان در مقایسه با انواع دیگر عایق
• در صورت نیاز با روکش آلومینیومی و یا پشت چسب دار ارائه می شود

خصوصیات و مزایا
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تهویــه اطمینــان پــارس بــا اســتفاده از ماشــین آالت پیشــرفته CNC در تولیــد دریچــه هــای چوبــی و PVC، موجــب ارائــه محصولــی بســیار بــا 
کیفیــت و قابــل اعتمــاد بــرای ســالیان متمــادی شــده اســت.

تهویــه اطمینــان پــارس مفتخــر اســت در جهــت تکمیــل ســبد تولیــدات خــود انــواع دریچــه هــای دکوراتیــو توزیــع و هدایــت هــوا را بــا طراحــی 
منحصــر بــه فــرد و کیفیتــی عالــی بــه طراحــان و مشــتریان ارائــه نمایــد.

دریچه های لوکس چوبی

ویژگی های عمومی دریچه چوبی:
CNC تولید شده به صورت یکپارچه توسط دستگاه •

• فاقد هر گونه درز در سطح ظاهری دریچه
• مقاوم در برابر تغییرات دمایی

HDF ، MDF ، PVC قابلیت ساخت از جنس •
• قابلیت درج آرم و لوگوی درخواستی و یا هر طرح پیشنهادی روی دریچه ها

• دارای کمترین سطح تولید صدا و افت فشار
• امکان ساخت در صورت وجود محدودیت های محیطی و اشکال غیر هندسی

• ساختار مقاوم و بدون تغییر شکل طی زمان

خصوصیات و مزایا

WOODEN
Grille
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WOODEN GRILLE
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دریچه بازدیدکناف

معمــوال در ســاختمان ها بطــور عمومــی نقاطــی وجــود دارد کــه بــه صــورت اضطــراری و یــا مــوردی بایســتی بازدیــد شــوند؛ بــه همیــن جهــت 
در زیــر ایــن بخش هــا دریچــه ای جهــت بازدیــد تعبیــه می گــردد تــا دسترســی بــه ایــن نقــاط، بــه ســادگی و راحتــی میســر می شــود.

بیشترین کاربرد این محصول در بخش تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان می باشد که به اختصار به شرح زیر است:
ــده  ــب ش ــزات نص ــا، تجهی ــیر فلکه ه ــالب، ش ــای فاض ــالب، رایزره ــای فاض ــه cleanout ه ــی ها ب ــه دسترس ــات کلی ــش تاسیس در بخ

اســت.  انجــام  قابــل  ســهولت  بــه  و...  کوئل هــا  فــن  داکــت  یــا  فن کوئل هــا  کنتــرل  جهــت 

ویژگی های عمومی دریچه بازدید:
• نصب آسان و سریع

• صرفه جویی در فضا و طراحی زیبا
• انعطاف و قابلیت نصب بر روی کلیه سقف و دیوارها با هر نوع مصالح 

موجود)سقف های کاذب(
• جدا شدن درب از فریم در صورت نیاز

ویژگی های خاص دریچه بازدید:
• ظاهری پنهان در سقف

• قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراف خود.
• قابلیت نصب کاشی، کاغذ دیواری، MDF و هر نوع پوشش دیگر بر روی این دریچه

• دارای قفل مخفی فشاری
• دارای سیم بکسل جهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین

• تولید در ابعاد سفارشی

خصوصیات و مزایا

ACCESS PANELS
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روشنایی سوتارا
شــرکت صنایــع روشــنایی ســوتارا در ســال 1362 بــا هــدف تولیــد انــواع چــراغ و پایــه چــراغ در مســاحتی 
ــد. در ســال 1391 در طــرح توســعه شــرکت، واحدهــای  ــع تاســیس گردی ــر مرب ــر 10/000 مت ــغ ب بال
جوشــکاری، آمــاده ســازی بــه روش پاشــش ســاینده بــا هــوا )ســند بالســت( و خــط رنــگ مایــع 
پلــی اورتــان بــه مجموعــه جدیــد بــه مســاحت 5000 مترمربــع انتقــال یافــت. در ایــن مجموعــه 
ــه ارتفــاع 4 متــری و طــول 28 متــر جهــت  ــر کــوره  هــای پخــت موجــود، کــوره کانوایــر ب عــالوه ب

پخــت رنــگ پایــه هــای تــا ارتفــاع 12 متــر راه انــدازی و در حــال بهــره بــرداری مــی باشــد. 
هــم اکنــون ایــن شــرکت بــا مــد نظــر قــرار دادن شــعار »بیشــتر تــالش مــی کنیــم تــا زیباتــر ببینیــد« 
و ســلیقه عالــی پســند مشــتریان خــود، بــه عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن تولیدکننــدگان طیــف وســیعی 
از محصــوالت، شــامل انــواع چــراغ هــای: اداری، تزیینــی، صنعتــی، پارکــی پروژکتــوری، خیابانــی و پایــه 
چــراغ هــای مرتبــط، محصــوالت خــود را در بازارهــای سراســر ایــران و کشــورهای همســایه عرضــه مــی 

نمایــد. 
ــق و توســعه، طراحــی، آزمایشــگاه  ــف شــامل: تحقی ــا داشــتن واحدهــای مختل ــن شــرکت ب ای
هــای مجهــز کنتــرل فراینــد رنــگ و تجهیــزات الکتریکــی، قالــب ســازی، تزریــق پالســتیک، 
دایکاســت فلــزکاری، جوشــکاری، شستشــو شــیمیایی و ســند بالســت، خطــوط پیشــرفته رنــگ 
پــودر الکترواســتاتیک و مایــع پلــی اورتــان، مونتــاژ، مهندســی فــروش، بازرگانــی داخلــی و خارجــی 
ــرل  ــد، کنت ــرعت در تولی ــوب، س ــه مرغ ــواد اولی ــتفاده از م ــا اس ــرب و ب ــنل مج ــران پرس و مدی
کیفیــت مســتمر، نــوآوری و طراحــی مــدل هــای جدیــد و متنــوع مطابــق بــا اســتانداردهای معتبــر 
داخلــی و اروپایــی، ســعی در توســعه کمــی و کیفــی محصــوالت خــود داشــته و رضایتمنــدی شــما مشــتری 

گرامــی را بــه عنــوان محــور اصلــی اهــداف خــود قــرار داده اســت.
در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف بــه عنــوان اولیــن شــرکت تولیدکننــده چــراغ هــای روشــنایی در شــرق 

کشــور موفــق بــه دریافــت پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد ملــی ایــران گشــته ایــم.  

SOOTARA
LIGHTING
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