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 الکتریکاشنایدر AC تعمیر درایو  تعمیرات:شرح 

 .کیلووات 250با توان  ATV61سری 

 1390سال  : انجام تعمیرات زمان

  یک هفته  : مدت زمان اجرا

 

 

 الکتریکاشنایدر ACتعمیر درایو   تعمیرات:شرح 

 .کیلووات 400با توان  ATV61سری 

 1393سال  : انجام تعمیرات زمان

 روز 15  : مدت زمان اجرا

 

 

کنترل  DCتعمیر سه دستگاه درایو   تعمیرات:شرح 

 کیلووات 30با توان  Mentor IIتکنیک سری 

 1390سال  : انجام تعمیرات زمان

 روز 10  : مدت زمان اجرا

 

 

 الکتریکاشنایدر ACتعمیر درایو   تعمیرات:شرح 

 .کیلووات 160با توان  ATV61سری 

 1393سال  : انجام تعمیرات زمان

 روز 25  : مدت زمان اجرا
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 پارکر DCتعمیر درایو   تعمیرات:شرح 

 (Eurotherm)  آمپر. 500با جریان نامی 

 1393سال  : انجام تعمیرات زمان

 روز 15  : مدت زمان اجرا

 الف ( شرکت لوکوموتیو سازی مپنا

 الکتریکاشنایدر ACتعمیر درایو   تعمیرات:شرح 

 کیلووات 315با توان  ATV61سری 

 1390سال  : انجام تعمیرات زمان.

 روز   : مدت زمان اجرا

 ب ( شرکت مهندسی ساخت ژنراتور مپنا

 ACتعمیر دو دستگاه درایو   تعمیرات:شرح 

 37KWبا توان  ATV71سری  الکتریکاشنایدر

 1390سال  : انجام تعمیرات زمان.

 روز 3  : مدت زمان اجرا

 

 الکتریکاشنایدر ACتعمیر درایو   تعمیرات:شرح 

  کیلووات 110با توان  ATV61سری 

 سری اینوت ACو تعمیر دو دستگاه درایو 

 CHF100  کیلووات 110با توان 

 1392و  1391سال   : انجام تعمیرات زمان

 روز 15  : مدت زمان اجرا
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  تعمیرات:شرح 

 ATV71اشنایدرالکتریک سری  ACتعمیر درایو  -

 کیلووات  90با توان 

 ATV68اشنایدرالکتریک سری  ACتعمیر درایو  -

 کیلووات  132با توان 

سری  Vaconساخت شرکت  ACتعمیر  درایو  -

NXP  کیلووات 400ولت و  690با ولتاژ 

 1392و  1393سال   : انجام تعمیرات زمان

 روز 45و   10  : مدت زمان اجرا
 

  تعمیرات:شرح 

 سری Elinالین  AC درایوچهار دستگاه تعمیر  -

Pdrive  کیلووات  30و  160و  250با توان 

با  ACS850سری ABBآ.ب.ب  ACتعمیر درایو  -

 کیلووات  75و  45توان 

 1393سال   : انجام تعمیرات زمان

 روز 45و    15 : مدت زمان اجرا
 

 : عبارتند از خدمات واحد تعمیرات این شرکت بهره مند شده انداز شرکتهایی همچنین سایر 

کیلووات 250با توان  IP5درایو  تعمیرشرکت آمود صنعت  :      

کیلووات 220با توان Pdrive درایو  تعمیرشرکت گرگان زمین  :      

آمپر 360باجریان  590سری  DC درایو  تعمیرگروه صنعتی آمل )پروفیل(  :     

کیلووات 15با توان  9300درایو سری  تعمیرفوالد الیگودرز  :    

SPMکگیلووات سری  200درایو کنترل تکنیک با توان  تعمیراسفراین  :   گستر لوله 

تعمیر درایو دانفوس:    سپاهان  لوله و نورد 

کیلووات 15با توان  8200درایو سری  تعمیروالد کاویان  :  ف 

 
 

 تعمیراتواحد   تنظیم :


