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  مشخصات )1
  میکروکنترل اصفهاننام شرکت:

  شرکت آدرس )2
 امیر اداري ساختمان-منوچهري نبش-فردوسی خ-اصفهان آدرس شرکت  :  031-32226964-32227377تلفن ثابت:

info@imcdrive.comپست الکترونیکی:  www.imcdrive.comوب سایت:

  درایواجرایی مدیر ) 3
 حمیدرضانام:  زارعیان نام خانوادگی:

لیسانس مهندسی مدرك تحصیلی:  الکترونیکگرایش تحصیلی:
تلفن همراه:.................    031-35722621-35722622-32220050تلفن ثابت:

 4)  فعالیت هاي پژوهشی و فناورانه و پروژ ه ها
  ردیف  عنوان

فعالیت هاي 
شی و پژوه

فناورانه و 
  پروژه ها

طراحی وساخت درایوهاي موتورهاي سه فاز صنعتی 1(
)2 (vector control )برداري درایو طراحی نرم افزار

اتوماسیون صنعتی 3(
پتروشیمی هاي مجتمع هوایی هاي فن سیستم هاي باي پاس اتوماتیک تک درایو با تغذیه مستقیم از شبکه  4(

برروي فن هیدروژن مجتمع پتروشیمی وماتیک دو درایوسیستم هاي باي پاس ات  5(
آب سازمان هاي پمپ سرعت وکنترل اتوماسیون 6(

7(

5) آزمایشگاه ها و تست هاي آزمایشگاهی
عنوان ردیف

آزمایشگاه ها 
و تست هاي 

درایو الکترونیکی بردهاي وتنظیم تست آزمایشگاه 1(
درایو وعملکرد تست آزمایشگاه 2(

3(

 پژوهشگاه نیرو
 مرکز توسعه فناوري موتورهاي الکتریکی پیشرفته

 فرم صنعت الکتروموتور

http://www.imcdrive.com
mailto:info@imcdrive.com
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4(   آزمایشگاهی

6)  گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها
  ردیف  عنوان

گواهینامه ها 
، تائیدیه ها ، 

افتخارات و  
 استانداردها

   )1  1370گواهی ثبت اختراع درایو سال 
 )2  گواهی کیفیت سازمان پژوهشهاي علمی صنعتی

 )3  گواهی کیفیت وعملکرد دستگاههاي درایو از پتروشیمی اصفهان
 )4  بیستون پتروشیمی از درایو دستگاههاي وعملکرد کیفیت گواهی

 )5  پاالیشگاه اصفهان از درایو دستگاههاي وعملکرد کیفیت گواهی
 )6  سازمان آبفا اصفهان از درایو دستگاههاي وعملکرد کیفیت یگواه

 )7  پروانه بهره برداري از سازمان صنعت ومعدن تجارت

 )8  پروانه فنی مهندسی از وزارت صنایع
 )9  رایانه اي کشور گواهی مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی

 )10  عضو انجمن برق والکترونیک اصفهان
 )11  ت هاي اتوماسیون صنعتیعضو سابق انجمن صنفی شرک

7)  محصوالت
عنوان  ردیف  

(
(

300kw 7.5تاkw دستگاههاي درایو موتورهاي سه فاز از 1
تابلوهاي اتوماسیون صنعتی مشتمل بر درایو 2

تابلوهاي سیستم باي پاس اتوماتیک درایو جهت موتورهاي با پروسس بدون وقفه 3(

8) اختراعات
  عنوان  

1) گواهی ثبت اختراع دستگاه میکروپروسسوري کنترل دور موتورهاي سه فاز(درایو)سال 1370اختراع  
(2
(3

محصوالت  






