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معرفی شرکت و اهداف:

شرکت پیشرو بهینه نوآوران عضوشوراي عالی انفورماتیک کشور با رتبه 4 در شبکه 
انفورماتیکى  پروژه هاى  در مشاوره  رتبه 5  و  پیشتیبانى  در خدمات  رتبه 5  و  داده ها 
داراي مجوزفعالیت با شماره 21011087 از سازمان نظام صنفی رایانه با هدف کمک 
به بهبود و توسعه هرچه بیشتر فن آوري اطالعات در ایران و منطقه با بهره گیري از 
تجربه اي سیزده ساله و برخورداري از کارشناسان متخصص و کارآزموده از جمله جناب 
مهندس اکبر اهنى ها، خانم مهندس اهنى ها، آقاى مهندس امیرحسین اهنى ها، اقاى 
مهندس حسینى، و ... در شاخه هاي مختلف شبکه و سیستم امنیتى مداربسته فعالیت 
می نماید که اولین شرکت جامع و منحصر در طراحى و مشاوره و اجراى پروژه هاى 
فیبرنورى هوایى، دریایى و زمینى و ارائه انواع تجهیزات و خدمات وابسته از جمله ارائه 
انواع یراق االت و تجهیزات جهت اجراى پروژه هاى فیبر هوایى و ساخت تجهیزات و 
آماده سازى بستر مناسب جهت اجراى مفصل فیبردریایى و همچنین ارائه بستر فیبر 
زمینى و حفارى با دستگاه با قابلیت حفارى تا عمق 2.5 متر و عرض 90 سانتى متر 
جهت اجراى پروژه هاى فیبرنورى back bone در فواصل شهرى از جمله پروژه 
و  هراز  جاده  در  ناجا  فاوا  جهت  فیبرنورى  بستر  سازى  اماده  و  مداربسته  اجرایى 
شهرستان امل به متراژ 60 کیلومتر و جاده فیروزکوه – قائمشهر به متراژ 70 کیلومتر 
و همچنین پروژه هاى شهرى در حوزه کنترل ترافیک تهران مى باشد و که از اخرین 
اندازى تجهیزات ترافیکى  ITS و راه  پروژه هاى ملى این شرکت مى توان به پروژه 

تونل نیایش نیز اشاره کرد. 
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معرفى محصوالت:

از اخرین متد هاى  استفاده  نیرو هاى مجرب و فنى و  از  با بهره گیرى  این شرکت 
 Passive & Active بازاریابى آمادگى ارائه تجهیزات در خصوص تجهیزات شبکه
و رادیو هاى بى سیم و دوربین هاى مداربسته با برند هاى زیر را دارا مى باشد. از جمله 

تجهیزات:

 TKF, Leoni, Nexans, Draka, Supperior Essex و زمینى: شهید قندى (ADSS) فروش فیبر هاى هوایى

Sumitomo japon Type 71C, Fujikara :فروش دستگاه فیوژن فیبرنورى

 Leoni, Nexans, Micronet, Legrand, net+, 3M با برندهاى برتر Passive فروش تجهیزات شبکه

Cisco, Micronet, HP server شبکه: سوئیچ هاى Active فروش تجهیزات

 Bilkyns, Data Shine فروش انواع رك هاى ایستاده و دیوارى : پایا ، مزدك ، پویا فرانگار

APC ،هیونداى، فاراتل :UPS فروش

 Proxim, Netronics, Micronet :رادیو هاى وایرلس

Panasonic , Samsung, Vivotek :دوربین هاى مداربسته تحت شبکه

 Panasonic , Samsung :دوربین هاى مداربسته آنالوگ

فرستنده و گیرنده فیبر نورى با برند SAE تک کاناله، 4 کاناله، 8 کاناله، 16 کاناله و 32 کاناله (همچنین قابلیت سفارش 

(DATA وVIDEO, AUDIO جهت پورت هاى

SAE به صورت 4 پورت ,8 پورت ,16 پورت با برند POE سوئیچ



پروژه هاي اجرا شده در سطح کشور با توجه به نوع توانمندي هاي شرکت:

:WAN و LAN شبکه هاي
1- نصب کابل فیبرنورى جهت ایجاد بستر ارتباطى فیبر نورى در 
ساختمان هاى شرکت نفت در استان لرستان شهرستان خرم آباد (در 

حال اجرا)
2- نصب کابل فیبرنورى جهت ایجاد بستر ارتباطى فیبر نورى در 

ساختمان هاى پژوهشکده صنعت نفت (در حال اجرا)
3- نصب تجهیزات Active  و Passive  از طریق کابل هاى 
شبکه و فیبرنورى و برق و نگهدارى جهت نود هاى ساختمان هاى نهاد 

ریاست جمهورى (در حال اجرا)
4- حفارى و لوله گذارى و و نصب کابل فیبرنورى بستر فیبر نورى 
ارتباطات شرکت  اندازى  راه  تهران جهت  مناطق مختلف شهر  در 

کنترل ترافیک تهران (در حال اجرا – قرارداد یکساله)
5- نصب کابل فیبرنورى و ترمینشین فیبرنورى در فرودگاه استان 
اردبیل جهت انتقال داده ها براى برقرارى ارتباط ما بین مراکز مربوطه 

در فرودگاه (سال 1393) 
6- ترمینیشن و تست شبکه LAN ساختمان هاى فاز 12 پارس 

جنوبى (سال 1393)
7- نصب تجهیزات Active و Passive شبکه براى 500 نود 
(تلفن و شبکه و برق) در ساختمان سفید و پاد نهاد ریاست جمهورى 

(سال 1393)
8- نصب تجهیزات Active  و Passive شبکه (تلفن و شبکه 

و برق) در دفتر مرکزى کارخانه گلستان(سال 1393)
9- فیوژن و راه اندازى بستر فیبر نورى بالغ بر 1500 فیوژن جهت 
راه اندازى بستر گیگ در ساختمان باغ موزه دفاع مقدس (سال 1392)
10- فیوژن و راه اندازى بستر فیبر نورى کارخانه سیمان خمسه واقع 

در دانشگاه مالک اشتر (سال 1392 )
11- فیوژن و راه اندازى بستر فیبر نورى کارخانه سیمان خمسه واقع 

در زنجان (سال 1392 )
12- اجراى کابل کشى فیبرنورى زمینى به متراژ 12 کیلومتر در 
فرودگاه استان اردبیل جهت انتقال داده ها براى برقرارى ارتباط مابین 

تمامى مراکز مربوطه در فرودگاه( سال 1392) 
13- اجراى تمامى کابل کشى شبکه و فیبرنورى و Coax مسیرهاى 
 Access به  مربوط   Communication  هاى  ارتباطى 
 ERT ، PTZ و ، Sos هاى تونل نیایش شامـل تمـامى Control
این  تمــامى  فیـوژن  و  ارتبـاطى  AID، RC،هاى 

Communication بالغ بر 5000 عدد فیوژن (سال 1392)
14- نصب تجهیزات شبکه و فیبرنورى و مجهز نمودن اتاق سرور 

و راه اندازى بستر شبکه مخابرات استان یزد (سال 1392)
15- اجراى کابل کشى فیبرنورى زمینى به متراژ 12 کیلومتر در 
فرودگاه مهراباد جهت انتقال داده ها مربوط به شرکت ملى فرودگاههاى 

کشور (سال 1391) 
16- اجراى کابل کشى فیبرنورى زمینى به متراژ 70 کیلومتر در 
جاده فیروزکوه – قائمشهر در جهت انتقال داده ها با عمق 40 و عرض 

10 سانت مربوط به ناجا  (سال 1391) 
17- اجراى کابل کشى فیبرنورى زمینى از طریق حفارى با دستگاه 
با عمق 35 و عرض 8 سانت و حفر منهول جهت خواباندن کابل که 
به متراژ 70 کیلومتر در جاده تهران – امل در جهت انتقال داده ها 

مربوط به ناجا (سال 1391) 
18- اجراى پروژه شاهراه اطالع رسانى در جهت انتقال داده هااز 
عدد  بر 2000  بالغ   Communication تمامى  فیوژن  طریق 

فیوژن در دانشگاه تهران و محیط پیرامون (سال 1391)
19- نصب تجهیزات سیستم امنیتى مداربسته بالغ بر 28 دوربین 

انالوگ و تحت شبکه در وزارت جهاد کشاورزى(سال 1390)
 Coax و  فیبرنورى  و  شبکه  کشى  کابل  تمامى  20-اجراى 
 Access هاى مربوط  به Commnucationمسیرهاى ارتباطى
 ERT ، PTZ و ، Sos هاى تونل توحید شامل تمامى Control
این  تمامى  فیوژن  و  ارتباطى  AID ، RC،هاى 

Communication بالغ بر 800 عدد فیوژن (سال 1389)
 core, distributed , access 21- ارائه طرح و الیه بندى
و اجراى طرح و اماده سازى بستر از طریق کابل کشى فیبرنورى جهت 
ارتباط هاى ساختمان هاى ادارى و دانشکده ها و سایت اصلى و 2500 

فیوژن فیبرنورى در دانشگاه مالک اشتر     (سال 1389)
22- اتصال 27 مفصل فیبرنورى به همراه با 1370 عدد فیوژن 
مربوط به دوربین هاى طرح ترافیک در منطقه خیایان 17 شهریور و 

خیابان شوش(سال 1389)
23- اجراى کابل کشى فیبرنورى هوایى و زمینى به متراژ 8000 
متر روى تیرهاى روشنایى بهمراه طراحى و ساخت یراق االت براى 
اداره برق استان خراسان شمالى در شهر بجنورد براى اتصال تمامى 
پست ها و مجتمع هاى مربوطه به ستاد اصلى بالغ 10 نقطه و270 عدد 

فیوژن در این نقاط (سال 1389)
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:(Product) مشخصات فنى محصوالت
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کابل نورى ژله فیلد خاکى 
Optical Buried Fiber Cable(OBFC)

کابل نورى خشک خاکى 
Optical Buried Unfilled Cable (OBUC)

کابل نورى ژله فیلد کانالى 
Optical Conduit Fiber Cable (OCFC)

کابل نورى خشک کانالى 
Optical Conduit Unfilled Cable (OCUC)

کابل نورى ژله فیلد مهاردارهوایى  
Optical Self Supporting Aerial Cable
(OSSC/SJ/Jely)

کابل هوایى
All Dielectric Self Support Cable (ADSS)



Network (Lan, Fiber optical, ...):
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Passive 

Active

Camera

Instrument for Fiber optical
(fusion fiber optic splicer& measurement):


