
 

 با و  وانفرا تالش و سعی با  و گردید افتتاح مقدم هرمان برادران توسط 1377 سال در الکتریک پیمان بازرگانی

 باوریم براین انماید. م پیدا دست مختلف های شرکت از هایی نمایندگی اخذ به است توانسته ساله 17 تجربیات به اتکا

 .اندم می محفوظ متقابل ارتباطات فرایند در ایشان جایگاه و شخصیت بوده، شرکت اصلی های سرمایه مشتریان

 

 کننده و ارائه دهنده انواع دیتول کرونیشرکت سم
 ودی، دوبل د ودی، پل د IGBT،  ودی، د ستوریتر

 باشد. یم ستوریو دوبل تر

 

 اتوترانس انواع زمینه در محصول تایوان
 نوسان و ولتاژ تثبیت جهت استابالیزر و واریاک

 برق گیر

 

 استابالیزر انواع زمینه در ژاپن لیسانس تحت
 . باال توان صنعتی ستونی

 

اسپانیا انواع انکودر قابل برنامه ریزی محصول 
 انکودر افزایشی و انکودر ابسولوت

 

 هالوشفت،شفت محصول آلمان
 تر،تاکوژنراتور،اینکرمینتال،ابسولنکودا

 

هالوشفت،شفت  محصول آلمان
 اینکودر،تاکوژنراتور،اینکرمینتال

 

هالوشفت،شفت  محصول آلمان
 اینکودر،تاکوژنراتور،اینکرمینتال،

 
 محصول ژاپن ریزولور

 

آلمان انواع کوپلینگ، کوپلینگ انعطافی محصول 
 کوپلینگ آلومینیومی کوپلینگ فنری

 

 یها ستمیترمز در س ستوریرز ایمقاومت ترمز 
کنترل  ویدرا کی لهیکه در آنها موتور بوس یحرکت

و به )مقاومت  ردیگ یشود مورد استفاده قرار م یم
بنام ترمز  یندیفرا قیشارژ( کنترل موتور از طر

 کند. یکمک م یکینامید

 

محصول  ژاپن نویزفیلتر چوک فیلتر و فیلتر 
 هارمونیک



 

 محصول ایتالیا لیمیت سوئیچ موقعیتی و دورانی
joystick 

 

موتورهای  DCمحصول سوئیس موتور 
brushless  و موتورهای رباتیک 

 

جریان  سدیوسرتران -سدیوسرمحصول ایتالیا تران
 -آمپرمتر و ولت متر -پاورآناالیزر -و ولتاژ

Nemo96HD+ 

 نیاز بزرگتر یکی (SIBA) بایس فشار قوی وزیف 
در آلمان  وزیانواع ف دیتول نهیکارخانجات در زم

 باشد . یم

 

محصول استرالیا کانتر صاعقه گیر شمارنده 
 صاعقه

 

محصول کره کوپلینگ با انواع قطر شفت 
کوپلینگ انکودری کوپلینگ کوپلینگ آلومینیومی 

 انعطافی

 

 سنسورهای انواع زمینه در محصول ژاپن
 ترموستات و یچئترموسو حرارتی

 

 اسرع درا ت نمائید اعالم فروشگاه این به را مراتب ،لطفا فنی اطالعات کاتالوگ به نیاز صورت در

 شما همکاری حسن از پیشاپیش. پذیرد صورت الزم اقدامات محترم مقام آن درخواست به نسبت وقت

 .نمائیم می را تشکر کمال

      02133993009/    02133993055   شماره تماس:
 02136057593فکس: 

 
 www.peymanelc.comوبسایت: 

 
 203آدرس: تهران الله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تجاری تهران الکتریک طبقه اول واحد


