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تست ،نصب ساخت ،طراحی ،در زمینه ،با کادري مجرب و گروههاي کاري مختلفصنعت الکتریکشرکت ساینا 
.باشدپروژه هاي برق و ابزار دقیق، در صنایع کشور مشغول فعالیت می و تامین تجهیزات و راه اندازي

فعالیتهاي شرکت ، در زمینه طراحی و ساخت :
.MV , LVانواع تابلو ساخت-1
.)PLC,HMI,INVETER,SOFT STARTERطراحی و ساخت انواع تابلوهاي کنترلی (- 2
و ...).400A,2000Aطراحی و ساخت دستگاههاي تست (تزریق جریان - 3

در زمینه نصب :،فعالیتهاي شرکت
.MV , LVنصب انواع تابلو -1
.نصب تجهیزات پستهاي فشار قوي- 2
.ژنراتورانواعنصب- 3
.MV , LVنصب انواع موتور -4
.نصب انواع ترانسفورماتور- 5

در زمینه تست و راه اندازي :،فعالیتهاي شرکت
.)مدارات(تست تجهیزات و MV , LVتست و راه اندازي انواع تابلو و سوئیچگیر -1
.و رله هاي حفاظتی)مدارات (تست تجهیزات و تست و راه اندازي تجهیزات پستهاي فشار قوي- 2
.انواع ژنراتورو راه اندازيتست- 3
.(تست ویبره و مقاومت عایقی و ...)MV , LVانواع موتور -4
.اتصال کوتاه و  ...)نصب انواع ترانسفورماتور (تست گروه برداري و مقاومت عایقی و نسبت تبدیل و - 5
.(ترانس و سوئیچگیر و دیژنکتور و ....)تست و سرویس سالیانه پست هاي برق-6
.تست کنتورهاي دیجیتال و آنالوگ-7
PRIMARY , SECONDARYرله هاي و راه اندازيتست-8
.خازنیو راه اندازي رگوالتور بانک هايتست- 9
.ولتاژ ، دما و جریان و ...تست و راه اندازي ترانسدیوسرهاي -10
.تست سیستم ارت و اندازه گیري مقاومت ارت و مقاومت ویژه خاك-11
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لیست برخی از تجهیزات شرکت

مشخصاتزمینه کارينام دستگاه

relay test set

تست انواع  رله هاي دیجیتال
(ساینا نیرو، نماینده فروش این دستگاه، است)

RENAISSANCE
6 PHASE CURRENT
4 PHASE VOLTAGE
PC  CONTROLABLE

High.pot50(تولید شده توسط ساینا نیرو)تست عایقی تجهیزات KV DC & 50 KV AC

Megger10 , 5تست عایقی تجهیزات KV DC
KYORITSU

Contact resistance
اندازه گیري مقاوت تجهیزات
MOT  200A MAX( بریکر و سکسیونر و . . )

Timing( . . . بریکر و ) تست زمانی تجهیزاتVTS1200 – 12 CHANNEL

Current injection
دستگاه تزریق جریان

A,2000 A 1000(تولید شده توسط ساینا نیرو)

Voltage injection
دستگاه تزریق ولتاژ

V AC 2000(تولید شده توسط ساینا نیرو)

Oil test100شکست عایقی روغن ترانسفورماتوردستگاه تست KV

Tester for Counter of
surge arrester

دستگاه تست کانتر برقگیر
400KVتا سطح(تولید شده توسط ساینا نیرو)

Winding resistance
دستگاه اندازه گیري مقاومت سیم پیچ

OHM 100-0.01(تولید شده توسط ساینا نیرو)

Clamp earth tester

دستگاه تست ارت بدون نیاز به جدا کردن چاه ارت 
براي اندازه گیري مقاومت چاه ارت.

0.01mAقابلیت اندازه گیري جریان ارت با دقت 

UNI-T
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ي شرکتخالصه اي از پروژه ها

کره DAELIMو شرکت BKشرکت بندر ماهشهر–پتروشیمی امیرکبیر -1
شرکت سازه و صنعت جنوب –شرکت پتروتکسانبندر ماهشهر-پتروشیمی اروند  - 2
پتروشیمی مارونبندر ماهشهر    -پتروشیمی مارون  - 3
NICCشرکت - شرکت پتروالکتریک پارس جنوبی   10و 9فاز - عسلویه  -4
شرکت فراب ایستگاه تقویت فشار گاز نار - 5
شرکت پارس کیهان پاالیشگاه تهران        -6
شرکت برق منطقه اي یزد غرب یزدKV 63پست -7
شرکت برق منطقه اي یزد مدرس یزدKV 63پست  -8
شرکت تکصامعدن گل گهر سیرجان- 9
کارخانه سیمان یزدکارخانه سیمان یزد-10
شرکت پایندانپاالیشگاه اراك-11
شرکت تهران سمع اندیشاه آبادانپاالیشگ-12
کارخانه سیمان بوهروكکارخانه سیمان بوهروك- 13
شرکت پتروتکسانپروژه نمک زدایی کرنج پارسی-14
شرکت برق منطقه اي یزدبافق یزد–کوشک KV 132پست -15
شرکت پارس کیهان پاالیشگاه تهران- 16
نیروگاه یزدنیروگاه یزدALSTOMواحد -17
KRAFTواحد -18 UNIONنیروگاه یزدنیروگاه یزد
فاتح صنعت کیمیاعسلویه1سکوي گازي فاز-19
نکا نوینسایت هسته اي نطنز- 20
نیروگاه پرسیایزد–نیروگاه پرسیا -21
پاالیشگاه بندرعباسپاالیشگاه بندرعباس-22
کاغذ کسريیزد–کاغذ کسري -23
پتروپارسعسلویه12فاز - 24

و ....


