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 نام صنعت شیشه سکوریت

ATV61HC25N4 کد فنی 

Schneider / Altivar 61 / 250 KW نوع/مدل 

 کاربرد کنترل دور فن سانتریفیوژ

 پروژهشرح  ها IGBTتعمیر برد قدرت و تعویض 

 تاریخ تعمیرات 1390سال 

 زمان اجرا روز کاری 7

 

 نام صنعت سکوریتو شیشه 

ATV61HC40N4 کد فنی 

Schneider / Altivar 61 / 400 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور فن سانتریفیوژ

 پروژهشرح  ها IGBTتعمیر برد قدرت و تعویض 

 تعمیراتتاریخ  1393سال 

 زمان اجرا روز کاری 10

 

 نام صنعت پتروشیمی

M45RGB14 کد فنی 

Control Techniques / Mentor II نوع/مدل 

 کاربرد DCکنترل دور موتور 

 پروژهشرح  و تریستورهای اصلی CPUتعویض 

 تاریخ تعمیرات 1390سال 

 زمان اجرا روز کاری 10
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 نام صنعت حفاری تونل

ATV61HC16N4 کد فنی 

Schneider / ATV61 / 160 KW نوع/مدل 

 کاربرد  منترل دور فن تهویه تونل

 شرح پروژه IGBTبرد قدرت و تعویض تعمیر 

 تاریخ تعمیرات 1393سال 

 زمان اجرا روز کاری  25

 
 نام صنعت تولید گونی پلی اتیلن 

591P/0500/500/0041/UK/AN کد فنی 

EuroTherm (Parker) / 591 P نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور موتور اکسترودر

 شرح پروژه پارکر DCتعمیر درایو 

 تاریخ تعمیرات 1393سال 

 زمان اجرا روز 15

 

 
 نام صنعت تولید برق 

ATV61HC31N4 کد فنی 

Schneider / ATV 61 / 315 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنرل دور موتور کمپرسور اسکرو

 شرح پروژه اساسی برد قدرتتعمیر 

 تاریخ تعمیرات 1390سال 

 زمان اجرا کاری روز 10

 
 نام صنعت تولید برق 

ATV71HD37N4 کد فنی 

Schneider / ATV 71 / 37 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور قالب جرثقیل

 شرح پروژه تعویض برد قدرت

 تاریخ تعمیرات 1392سال 

 زمان اجرا روز 3
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 نام صنعت تولید برق

FC-302P200T5E00H2 کد فنی 

Danfuss / FC 302 / 250 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور فن

 شرح پروژه تعمیر اساسی برد قدرت

 تاریخ تعمیرات 1395 سال

 زمان اجرا کاری روز 5

 
 نام صنعت حفاری و ساخت تونل 

ATV61HD90N4 , ATV61HC11N4 کد فنی 

Schneider / ATV61 / 90-110 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور جت فن دو موتوره

 شرح پروژه IGBTتعمیرات برد قدرت و تعویض 

 تاریخ تعمیرات 1395الی سال  1391سال 

 زمان اجرا روز کاری 10تا  7بین 

 

 
 نام صنعت حفاری و ساخت تونل 

CHF100A-090G/110P-4 کد فنی 

INVT / CHF100 / 110 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور جت فن چهار موتوره

 شرح پروژه اینوت ACتعمیر دو دستگاه درایو 

 تاریخ تعمیرات 1392سال 

 زمان اجرا روز 5

 

 

 

 نام صنعت حفاری و ساخت تونل

ATV71HD90N4 کد فنی 

Schneider / ATV 71 / 90 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور موتور تسمه نقاله

 شرح پروژه CPUنوسازی کامل بردهای قدرت و 

 تاریخ تعمیرات 1393سال 

 زمان اجرا کاریروز  10
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 نام صنعت حفاری و ساخت تونل

ATV58HD7924 کد فنی 

Schneider / ATV 58 / 55 KW نوع/مدل 

 کاربرد  موتور تسمه نقالهکنترل دور 

 شرح پروژه CPUتعمیر برد قدرت و تعویض 

 تاریخ تعمیرات 1392سال 

 زمان اجرا روز 10

 

 

 نام صنعت حفاری و ساخت تونل

ATV71HD55N4 کد فنی 

Schneider / ATV 71 / 55 KW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور موتور تسمه نقاله

 شرح پروژه   CPUتعویض برد کنترل 

 تاریخ تعمیرات 1394سال 

 زمان اجرا کاری روز 5

 

 

 نام صنعت تولید فوالد

6SL3710-2GH41-1AA3-Z کد فنی 

Siemens / G150 / 1 MW نوع/مدل 

 کاربرد  کنترل دور پمپ

 شرح پروژه  و تعمیر برد قدرت IGBTتعویض 

 تاریخ تعمیرات 1394 سال

 زمان اجرا روز 45

 

 

 

 نام صنعت تولید فوالد

PSTB370-600-70  کد فنی 

ABB / PST / 315 KW نوع/مدل 

 کاربرد  راه اندازی نرم پمپ

 شرح پروژه تعویض تریستورتعمیر برد قدرت و 

 تاریخ تعمیرات 1394سال 

 زمان اجرا روز 15
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 نام صنعت فوالد 

PDrive MXeco4V250 کد فنی 

MXeco : 15 To 315 KW نوع/مدل 

 کاربرد  نورد گرم فوالد خط 

 شرح پروژه Elinتعمیر چهار دستگاه درایو الین 

 تاریخ تعمیرات 1392سال 

 زمان اجرا روز برای هر درایو 10تا  7
 

کیلووات 250با توان  IP5درایو  تعمیرشرکت آمود صنعت  :      

کیلووات 220با توان Pdrive درایو  تعمیرشرکت گرگان زمین  :      

آمپر 360باجریان  590سری  DC درایو  تعمیر:      گروه صنعتی آمل 

کیلووات 15با توان  9300درایو سری  تعمیرفوالد الیگودرز  :    شرکت 

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

تعمیر درایو دانفوس:    سپاهان  لوله و نورد شرکت 

کیلووات 15با توان  8200درایو سری  تعمیرفوالد کاویان  :   شرکت 

کیلووات 90تعمیر درایو وکن ساحل شیمی :   شرکت 

کیلو وات  15با توان  Pdriveتعمیر فوالد اسپریس : شرکت 

کیلو وات 11با توان درایو  تعمیر پتاس : شرکت 

SP2401تعمیر درایو  کنترل تکنیک فوالد پاسارگاد : شرکت 

کیلو وات 75تعمیر درایو  اشنایدر با توان مهندسی توسعه گاز : شرکت 

کیلو وات 160با توان   ATV61تعمیر درایو اشنایدر فروغ سپاهان :شرکت  

 
 

 تعمیرات دپارتمان تنظیم :


