


رزومه و فعالیت ها

1- تجهیزات آموزشی - آزمایشگاهی

کلیه تجهیزات آموزشی آزمایشگاهی براساس سرفصل های جدید طراحی گردیده و دارای دستورکارهای مدون می باشند. امکان طراحی و 

ساخت سفارشی، مجازی و از راه دور )Virtual & Remote( و طراحی ماژوالر و یک پارچه از دیگر ویژگی های این تجهیزات می باشد. 

دستگاه ها در دو فرمت متفاوت جهت ارائه به دانشگاه ها و هنرستان ها طراحی و تولید می شوند.

دی 95 دی 95 آبان94شهریور 99 مرداد 1400 دی94آبان 99 آذر99 بهمن 99

 	 تجهیز 15 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

آموزش عملی مفاهیم سیستم های قدرت شامل تولید، انتقال و توزیع، مبتنی بر اطالعات خطوط انتقال 

واقعی شبکه قدرت ایران، بررسی انواع رله های پست برق و صنعتی از قبیل دیستانس، دیفرانسیل، اضافه 

جریان ، فرکانس، شبیه سازی انرژی های نو شامل بادی، فتوولتائیک و پیل سوختی ارائه شده است.

آزمایشگاه های سیستم های قدرت و رله حفاظت و انرژی های نو
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شــــرکت دانــــش بنیــان تجهیــــزات ابــزار آزمــــا در ســال 1387 تأســــیس گردیــد و هــم اکنــــون یکــــی از معتبرتریــن شــرکت های 

طــــراح و تولیدکننـــده تجهیـــزات آموزشـی-آزمایشـــگاهی، شـــبیه سـازهـــا و تجهیـــزات صنعتـــی سفارشـــی حـــوزه بـــرق و الکترونیـــک 

مـی باشـــد. تجهیـــز بیـــش از  80 دانشـــگاه و مرکـــز آموزشـــی معتبـــر و مراکـــز بـــزرگ صنعتـــی چــون دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه علم 

ــه  ــورت پذیرفتـ ــرکت صـ ــن شـ ــط ایـ ــهد و ... توسـ ــهری مش ــار ش ــرداری قط ــره ب ــرکت به ــژاد، ش ــمی ن ــهید هاش ــگاه گاز ش ــت، پاالیش و صنع

اســـت. ایـــن شـــرکت بـــا بهـــره گیـــری از متخصصـــان حـــوزه بـــرق و الکترونیـــک در حـوزه هـــای طراحی و ساخت ذیل فعالیـــت مـی نمایـــد:

1- تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی مهندسی برق

2- دستگاه های سفارشی حوزه برق و الکترونیک

3- تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

)PCB( 4- تولید بردهای مدار چاپی

محصوالت ما دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و کیفیت و دوام قابل رقابت با محصوالت بین المللی می باشد. 

ــش  ــوان دانـ ــب عنـ ــه کسـ ــه ای، از جملـ ــی و منطقـ ــطح ملـ ــددی در سـ ــز متعـ ــن و جوایـ ــت عناویـ ــه دریافـ ــر بـ ــرکت مفتخـ ــن شـ ای

بنیـــان، واحـــد فنـــاور پـــارک علـــم و فنـــاوری، کارآفریـــن برتـــر دانشـــگاهی و برگزیـــده جشـــنواره ملـــی علـــم تـــا عمـــل مـــی باشـــد.

معرفی شرکت

پراکندگی مشتریان

رزومه و فعالیت ها

1



رزومه و فعالیت ها

آزمایشگاه های ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

انواع سنسورها، عملگرهای   ،PLC و  اتوماسیون صنعتی  ابزار دقیق،  انتقال مفاهیم  جهت 
پنوماتیکی و الکتریکی و کنترل کننده های صنعتی در این د ستگاه ها مهیا شده اند. عالوه 
بر این امکان آموزش شبکه صنعتی، اینورتر صنعتی سه فاز و مانیتورینگ صنعتی با استفاده 

از HMI و سایر تجهیزات حوزه  اتوماسیون فراهم است.

آزمایشگاه های الکترونیک و مخابرات
انواع پردازنده های  با  الکترونیک آنالوگ و کار عملی  بررسی مدارات کاربردی و پایه ای 

DSP، FPGA و میکروکنترلر هایAVR، ARM ،PIC فراهم شده است. همچنین تحقیق 

آنالوگ و دیجیتال و فیلترهای پایین گذر، باالگذر و نوسان  عملی بر روی مدوالتورهای 

سازها پیاده سازی شده است.

آزمایشگاه ها و کارگاه های تاسیسات الکتریکی
اداری، برق صنعتی، خانه هوشمند، مدار فرمان و تاسیسات  آموزش عملی برق خانگی- 

الکتریکی با استفاده از اتصاالت فیشی و ترمینالی فراهم است همچنین دستگاه ها مجهز به 

فیوزهای محافظ جان و مینیاتوری، کنتور، تایمر، کنتاکتور، رله و PLC می باشد.

اردیبهشت97 آذر 9۶آبان 9۶ فروردین 1400 بهمن 99

بهمن 99

 	 تجهیز 10 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

مهر 95 آبان 99

 	 تجهیز 15 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

شهریور 98خرداد 9۶ مهر 93

 	 تجهیز 10 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

آذر 99 بهمن 99 آبان 99 تیر 97

دی 95مهر 98آبان 1400آبان 9۶بهمن 99

اسفند 95مهر 95مهر 95آبان94
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آبان 1400

مرداد 9۶اردیبهشت94 اردیبهشت94

مهر 98

مهر 9۶

شهریور 1400 بهمن 99

بهمن 99بهمن 99

اسفند 99اسفند 95 اسفند 98 اردیبهشت94

آزمایشگاه های ماشین های الکتریکی

تجهیز 20 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

تجهیز 13 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

 	 

 	 

ــی، ســنکرون،  ــم اساســی ماشــین های الکتریکــی و ترانســفورماتورها شــامل   القای ــی مفاهی ــوزش عمل آم

جریــان مســتقیم، آهنربــای دائــم و ترانســفورماتورها فراهــم اســت. امــکان مانیتورینــگ و کنتــرل ســنتی و 

نــرم افــزاری و حفاظــت  هــای متنــوع در مــدل هــای مختلــف فراهــم شــده اســت. عــالوه بــر ایــن ســاخت 

سفارشــی ماشــین هــای الکتریکــی بــا تــوان پاییــن صــورت مــی گیــرد.

آزمایشگاه های الکترونیک صنعتی
انواع  در  الکتریکی  توان  مبدل های  شامل  قدرت  الکترونیک  و  صنعتی  الکترونیک  مفاهیم  عملی  آموزش 

 DC به DC 1( یکسوسازهای دیودی و تریستوری، 2( برشگرهای جریان متناوب و دیمر، 3( مبدل های

فرکانس باال، 4( اینورترهای تک فاز و سه فاز، 5( کنترل V/f موتور القایی سه فاز و 6( سیکلوکانورتر تک فاز 

ارائه شده  است. 

آزمایشگاه های کنترل
بررسی عملی سیستم های کنترل خطی، کنترل صنعتی و کنترل دیجیتال با  امکان اتصال به نرم افزارهای 

MATLAB و LABVIEW،  کنترل حلقه بسته انواع سروومکانیزم ها و فرآیندهای دما، فشار، سطح و 

دبی و سیستم های شاخص شامل پاندول معکوس، گوی معلق مغناطیسی و ربات مسیریاب ارائه شده است.

آبان 99شهریور 98 اردیبهشت94آبان 9۶ تیر 97مهر 95

 	 تجهیز 12 آزمایشگاه در سراسر کشور از جمله:

بهمن 99

آبان 1400 بهمن 99 اسفند 95

مرداد 1400 بهمن 99 اسفند 95
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3( تجهیزات اندازه گیری پیشرفته

)PCB( طراحی و تولید بردهای مدار چاپی)4

دستگاه های اندازه گیر تابلویی پیشرفته در مدل های مختلف و متنوع طراحی و تولید می شوند. وات متر، مولتی فانکشن متر وپاور 

آناالیزر از جمله محصوالت شرکت می باشند. اندازه گیری هامونیک های ولتاژ و جریان تا مولفه 51 ام بر روی این دستگاه ها فراهم 

شده است.

تولید انواع بردهای مدار چاپی )PCB( در مدل های متنوع صورت می گیرد. بردهای یک رو، دو رو، چاپ سبز و راهنما تا سایز A2 برای 

سفارش های نمونه سازی و تیراژ صورت می گیرد.
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2( دستگاه های پیشرفته حوزه برق و الکترونیک
با تکیه بر توان فنی-مهندسی موجود در شرکت، طراحی و ساخت دستگاه های پیشرفته الکترونیکی و تابلو برق های صنعتی  برای حوزه 

های حمل و نقل ریلی-برقی، صنایع غذایی، انرژی های نو و ... صورت می گیرد. در ادامه چند نمونه دستگاه پیشرفته ساخته شده ارائه 

شده اند.

تنظیم کننده ولتاژ برق شهر

)استابالیزر( 2000 ولت آمپر- مهر 1400

تابلو برق دستگاه خشک کن 

صنایع غذایی- اردیبهشت 95

دستگاه تستر دسته کابل تا

 128 پین- شهریور 1400

تابلو برق دستگاه تست پره توربین 

بادی- شهریور 90

دستگاه تست عملکرد فانکشن های 

حفاظتی رله DC- تیر 1400

تابلو برق دستگاه بسته بندی 

مکانیزه باتری- دی 98
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