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 ()سهامی خاصشرکت مهندسی ، بازرگانی پارسیان سروپایش     : نام شرکت -

 درایوزمینه فعالیت :   اتوماسیون صنعتی و راه حلهای کاربردی  -

، سافت استارت ، سروموتور  DCو  ACدرایوهای فروش و خدمات شرح فعالیت :   -

 ) راه حلهای کاربردی درایو ( Drive Solutionsو درایو و اجرای پروژه های تخصصی 

 سانترنو وکنترل تکنیک ، اشنایدر الکتریک   اروپایی  :  -و نمایندگیها  :    هابرند -

 INVTآسیایی  :   ال اس ، دلتا و   -                                              

 تهران   :مرکزی دفترمحل  -

 تهران   : محل کارگاه ساخت و مونتاژ تابلو -

 تهران   فنی و تعمیرات : محل کارگاه -

 متر مربع ، مجهز به کوره رنگ تابلو ، دستگاههای برش ورق و 1500فضای کارگاهی : 

 ساخت تابلو ، دستگاه تزریق فوم و کارگاه اختصاصی مونتاژ و وایرینگ تابلوها
 

 )برندکنترل تکنیک(: آغاز کار مدیران مجموعه در زمینه درایوهای الکتریکی  1383سال -

 "سهامی خاص –پارسیان سروپایش "آغاز فعالیت رسمی شرکت با نام :  1392سال  -
 

شرکت مهندسی ، بازرگانی پارسیان سروپایش با خلق ارزشهایی همچون ارتقاء توان فنی 
و مهندسی ، سرعت عمل در پاسخگویی ، تعهد به مشتری گرایی و تالش برای دستیابی به 
باالترین سطح فعالیت مهندسی و بازرگانی ، تاکنون یکی از شرکتهای صاحب نام و پیشرو 

واع پروژه های صنعتی در زمینه اتوماسیون صنعتی و سولوشنهای درایوهای در اجرای ان
الکتریکی بوده است و هم اکنون در اندیشه دستیابی به باالترین رتبه در ارائه خدمات به 

 صنایع بزرگ و کوچک ایران آباد می باشد.
 

منوط به پیشرفت پرسنل بوده شرکت پارسیان سروپایش اعتقاد داریم که پیشرفت ما 
تمامی واحدها از جمله و در این راستا برای آموزش و ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل در 

. باشیم قائل میمهندسی فروش ، فنی و مهندسی ، اجرای پروژه و تعمیرات اهمیت باالیی 
کت با دارا بودن کادر فنی قوی و نیز کارگاهی مجهز آمادگی ارائه خدمات فنی این شر

شامل تعمیرات تخصصی درایوهای الکتریکی و نیز ساخت انواع تابلوهای دربرگیرنده 
 درایوهای الکتریکی را نیز دارد
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 . غیره 212،  312،  71،  61سری آلتیوار  ACدرایوهای  -

 48و  22آلتی استارت  سافت استارت های دیجیتال سری -

 جانبی و انواع فیلترهاکارتهای شامل  جانبی درایو  تجهیزات -

 Commander SKسری  ACدرایوهای  -

 Uni Drive SPسری  ACیونیورسال  درایوهای -

  Mentor MP سری DCدرایوهای یونیورسال  -

   Uni Motor FMسری  ACموتورهای  سرو -

 M Sinus N & سری  ACدرایوهای  -

 Sinus Pentaسری  AC درایوهای -

 ASABسافت استارت های سری  -

 DCREGسری  DCدرایوهای دیجیتال  -

 IP5 و IG5سری  ACدرایوهای  -

 IS7و  IS5سری  ACیونیورسال  درایوهای -

 مدیوم ولتاژ  AC درایوهای -

 VFD-E و VFD-Mسری  ACدرایوهای  -

 VFD-B وVFD-C2000سری  AC درایوهای -

 VFD-VLسری  ACیونیورسال  درایوهای -
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  (Drive Solution)صنعتی و راه حلهای کاربردی درایو اتوماسیون های اجرای پروژه (1

 آسیایی و اروپایی، سافت استارت و سرو های  AC  ،DCتعمیرات انواع درایوهای  (2

  () پاور پک  در برگیرنده درایو تابلوهای  ، ساخت و مونتاژ انواعراحیط (3

  نرم و کنترل دور موتور  یراه اندازو اجرای سیستمهای  طراحی (4

 مربوط به تابلوهای برق و ماشین های صنعتی طراحی و تولید مدارك مهندسی  (5

 ترین محصول جهت کاربردهای مختلفارائه مشاوره جهت انتخاب به (6

 پیشرفته روز رهایتبدیل انواع سیستمهای کنترل مکانیکی یا الکتریکی قدیمی به کنترل (7

 برگزاری دوره های آموزشی اپراتوری درایوهای الکتریکی در محل کارخانجات (8

 عقد قرارداد تعمیر و نگهداری ساالنه تجهیزات برقی با صنایع مختلف (9

 

واحد تعمیرات شرکت مهندسی، بازرگانی پارسیان سروپایش در راستای ارائه خدمات 

فنی و مهندسی به مشتریان خود در زمینه رفع عیب و تعمیرات و تامین قطعات داخلی 

درایوهای الکتریکی ، بخشی از کارگاه فنی خود را به تجهیزات تعمیرات ، تست اولیه و 

 و سافت استارت AC  ،DC  ،Servoمل انواع درایوهای ثانویه درایوهای الکتریکی شا

 اختصاص داده است.

همراه با  و جوابگویی تاافتخار دارد که بدلیل سرعت باال در ارائه خدمواحد فنی این 

مورد اعتماد و استقبال دقت عمل در تعمیر تجهیزات و نیز استفاده از قطعات با کیفیت ، 

 قرار گرفته است.  ایعصنصاحبان بسیاری از تولیدکنندگان و 
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 : ی از جملهاروپای آسیایی و DCو  ACتعمیر انواع درایوهای  -

، پاور الکترونیک،  ، سانترنو ، دلتا  ABB، ، ال اس سانترنو ،الکتریککنترل تکنیک، اشنایدر

 زیمنس، وکن، الین ، یوروترم )پارکر( و . . .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازاریابی و فروشواحد   تنظیم :


