
 

1 

 

 

 
 
 
 

 

 

 مشخصات (1

 +Motorموتور پالس  نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

 1واحد 3پ -خ دیده -نبش دولت -خ پاسدران -تهران آدرس شرکت  : 02122773508تلفن ثابت:

 shamlou@motorplusco.comپست الکترونیکی: www.motorplusco.com وب سایت:

 

 مدیر عامل( 3

 صادقنام: شاملونام خانوادگی:

 دکترامدرک تحصیلی: برق قدرتصیلی:گرایش تح

 ....................................تلفن همراه: 02122773507تلفن ثابت:
 

و فناورانه و پروژ ه ها(  فعالیت های پژوهشی 4  
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فعالیت های 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

 سه فاز ییالقا ینهایانواع خطا در ماش لیافزار تحل نرم هیته-رویپژوهشگاه ن

 تک فاز ییالقا ینهایماش لیو تحل ینرم افزار طراح هیته-رویوزارت ن یانرژ معاونت

 BLDC و DC و ییانواع الکتروموتور تک فاز و سه فاز القا یطراح-و توسعه شرکت الکتروژن یطراح معاونت

 BLDC یو موتورها یکیالکتر یموتورها یانرژ دیژه استاندارد گرناظر پرو-سابا رویوزارت ن یانرژ معاونت

 یروگاهیژنراتور ن یبرا DC و ساخت موتور یطراح-مپنا توگا شرکت

 یبرا BLDC یساخت موتورها یاستاندارد و مشخضات فن نیدو-شرفتهیپ یموتورها پژوهشکده-روین پژوهشگاه

 یآب یکولرها

 یکولر آب یبرا BLDC ویدراو ساخت موتور و  یطراح-الکتروژن شرکت

 هود یبرا BLDC ویو ساخت موتور و درا یطراح-الکتروژن شرکت

 درب آسانسور یبرا BLDC ویو ساخت موتور و درا یطراح-منیطوس ا آسانسور

 نیروگاه DCبازطراحی و ساخت موتورهای  -شرکت مپنا توگا

1)  

 

( آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی5  

  ردیف عنوان
شگاه ها آزمای

و تست های 
 آزمایشگاهی

Power Analyzer 1)  
Oscilloscope 2)  
Multi meter 3)  

Motor Generator set for load test 4)  
 5)  

 

 پژوهشگاه نیرو

تهوتورهای الکتریکی پیشرفمرکز توسعه فناوری م  

 فرم صنعت الکتروموتور
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( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  
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گواهینامه ها 

،  ، تائیدیه ها

 افتخارات و 

 استانداردها

 

  (1 تا کنون 1379از سال ISIRI عضو گروه تدوین اکثر استانداردهای ماشینهای الکتریکی 

  (ISIRI 2 رییس گروه تدوین استاندارد ماشینهای الکتریکی

  (IGS 3شرکت ملی گاز ایران   عضو گروه تدوین استاندارد

  (IPS 4 عضو گروه تدوین استاندارد شرکت ملی نفت ایران

  (INEC 5 کمیته ملی برق و الکترونیک ایرانگروه تدوین استاندارد ملی  ایران در عضو 

  (INEC 6 کمیته ملی برق و الکترونیک ایران-و توسعه گاز یمهندس ندهینما
  (7 ییده گروه کاال یاستاندارد نفت برا نیتدو تهیکم-و توسعه گاز یمهندس ندهینما

  (8 ساختمان استان تهران یسازمان نظام مهندس-کی هیکارشناس برق پا
  (9 رانیا یصنعت قاتیاستاندارد و تحق یمل سازمان- یانرژ یساز نهیو به یکیالکتر ینهایماش-استاندارد  یرسم کارشناس

  (10 رانیا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس-رانیا کیبرق و الکترون نیانجمن مهندس عضو
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 محصوالت 

  (1/3HP 1کولر آبی برای توان  BLDCدرایو موتور 
  (1/2HP 2کولر آبی برای توان  BLDCدرایو موتور 
  (3/4HP 3کولر آبی برای توان  BLDCدرایو موتور 
  (1.5kw 4برای توان  BLDCدرایو موتور 
  (55w 5هود توان BLDCدرایو موتور 
  (6 درب آسانسورBLDCدرایو موتور 

  (12v-3A 7ع تغدیه منب
  (8 برد کنترلر کولر آبی

  (9 حفاظت از جان الکترونیکیبرد 
 

( اختراعات8  
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 اختراع

  (1 1387ساختار جدید برای موتور شار برگردان. ، ثبت اختراع

  (2 1387. موتورهای یونیورسال و سنکرون آهنربای دائم DCی ثبت اختراع. ساختار جدید استاتور برای موتورهای قطب چاکدار. موتورها

  (3 ، کلید راه انداز الکترونیکی موتورهای القایی تکفاز 28893ثبت اختراع به شماره

  (4 ، مبدل موتورهای القایی تکفاز تک سرعتی به دو سرعتی 28892ثبت اختراع به شماره 

  (5 ت سنسور دار و بدون سنسوربه صور BLDC/PMSMراه انداز موتورهای الکتریکی 

 


