
 

 
 

 
 :ماد الکترونیک اسپادانامعرفی شرکت 

 
شرکت فنی مهندسی ماد الکترونیک اسپادانا با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید تجهیزات 

 و کارخانه های صنعتی می باشد. نیروگاهی و صنعتی آماده عقد قرارداد و همکاری با شرکت ها

 

 

 شعبه های شرکت ماد الکترونیک اسپادانا
 ، طبقه سوم می باشد. 402دفتر اصلی در ایران به آدرس اصفهان، خیابان باهنر، چهاراه رباط،  پالک  -1

 دفتر دوم در ایران به آدرس اصفهان، خیابان مطهری، کنار هتل آسمان با می باشد. -2

 

 

 شرکتخدمات قابل ارائه 
 د بردهای الکترونیکی تحت سفارش ، تعمیرات این شرکت خدمات مختلفی از جمله طراحی و تولی

را در کوتاه  و... مهندسی معکوس انواع کارتها و بردهای صنعتیتجهیزات صنعتی  و بردهای صنعتی 

 ترین زمان و با بهترین کیفیت با کادری مجرب انجام می دهد.

  انجام تحقیق و توسعه ی(R&D)  بورد های مبتنی بر به روزترین پردازنده ها از جملهZynq , 

Zynq UltraScale , TI Sitara Series , DSP processors , ARM Series  

  طراحیPCB   های فرکانس باال و پیچیده و فشرده بر اساس استانداردهایIPC   با در نظر گرفتن

   (EMC)سازگاری الکترومغناطیسی سیستم 

  توانایی طراحی انواع خطوط فرکانس باال با در نظر گرفتن کنترل امپدانس و سایر مالحظات مربوط به

 (  PSو   PIیک پارچگی سیگنال و یک پارچگی تغذیه )

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 محصوالت تولیدی شرکت
 

 ریل مونت، دیتاالگر یا رکوردر با قابلیت های متناسب با نیازهای محصوالت  تنوع و امکان گسترش

صنعت را برای مصرف کننده فراهم میسازد، امکان افزایش سخت افزار بصورت نامحدود در تعداد و تنوع 

پاسخگوی و ... ( میتواند  GSM –وایرلس  –افزایش راهکارهای انتقال داده ) تحت شبکه  –ورودی ها 

 تری باشد.نیازهای خاص مش

  ( و تجهیزات کنترلی ) ....تجهیزات مانیتورینگ ) رکوردر های صنعتی و نیمه صنعتی و دیتاالگر و 

RTU,PLC.دارای استاندارد های بین المللی می باشد ) 

  تمامی بردهای و تجهیزات الکترونیکی شرکت توسط دستگاه های کامال اتوماتیک تولید و مونتاژ می

 گردد.

  مانیتورینگ و دیتاالگر و سیستم ثبت اطالعات و پارامترهای تجهیزات بدون محدودیت در نرم افزار

 هزار سیگنال 50تعداد سیگنال و دارای رزومه بیش از 

       ست امکان داده برداری و انتقال از هر نوع شرکت باعث گردیده ا سخت افزاری تولیدی  صوالت  تنوع مح

شد و ب     شته با ستم یکپارچه مانیتورینگ را فراهم      سیگنال و هر نقطه ای وجود دا سی سخت افزاری  ستر 

 سازد.

 نشان دهنده سطح مخازن و چاه های تحت فشار )هیدرو استپ( با دمای باال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 پروژه های انجام شده شرکتبرخی 

 

 ردیف نام پروژه توضیحات

 1 مگاواتی چهار و پنج نیروگاه اصفهان   320سیستم مانیتورینگ واحدهای  سیگنال  4000بیش از 

 سیگنال 3000بیش از 
مگاواتی سه و چهار نیروگاه رامین  320سیستم مانیتورینگ واحدهای 

 اهواز
2 

 3 سیستم مانیتورینگ دستگاه های پرس کارخانه اطلس پمپ سپاهان  

 4 سیستم مانیتورینگ خط های گلسازی کارخانه چینی زرین ایران یک سرور مرکزی و چهار کالینت هر خط

 5 نیروگاه اصفهان 4نقطه ای واحد  128رکوردر   

 6 نیروگاه اصفهان 4سیستم مانیتورینگ دمای واحد   

بیش  –مگاواتی  320واحد   6مانیتورینگ کل سیگنال های 

 سیگنال  14000از 
 7 اهواز سیستم مانیتورینگ جامع نیروگاه رامین

 8 نیروگاه  رامین اهواز 6و  5سیستم مانیتورینگ دمای ژنراتور واحد  سیگنال 256بیش از 

 9 سخت افزار سیستم انحراف معیار نیروگاه شهید منتظری اصفهان سیگنال 64

مانیتورینگ تحت وب و اپلیکیشن موبایل سیگنال های 

 (سیگنال  450واحد نیروگاه اصفهان ) بیش از 5ضروری 
 10 سیستم داشبورد ) مانیتورینگ آنالین ( نیروگاه اصفهان

ارائه ی طرح و ساخت با همکاری دفتر کنترل ابزار دقیق  

 برق حرارتی تهران
 11 ملی  dcsطراحی سخت افزار سیستم ارتباط صنعتی و  

 12 طراحی و ساخت سیستم اوراسپید توربین پژوهشگاه نیرو  

 13 ساخت اسکادای بومی شرکت فوالد مبارکه با همکاری شرکت مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا 

 14 نیروگاه رامین 3و2و1ساخت سیستم مانیتورینگ برج های خنک کن فاز  سیگنال 200سل خنک کننده و  60مانیتورینگ بیش از 

تعمییر کارت های معیوب و همچنین طراحی کارت هایی که 

 توسط شرکت المانی طراحی شده بود

کنترل خط نورد شرکت  یر ، طراحی و ساخت کارت های سیستمتعمی

 فوالد غرب
15 

تعممیر کارت های معیوب و همچنین طراحی و ساخت برد 

 سیستم پیجینگ فوالد سبا
 16 سیستم ارتباطی فوالد سبا تعمییر، طراحی و ساخت کارت های

 17 ساخت هیدرواستپ سطح درام با فشار و دمای باال بومی سازی و ساخت هیدرواستپ سطح درام نیروگاه لوشان

http://www.mgtsolution.com/show/677361273

