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 مشخصات (1

 سرآمدان مدیریت علم و فناوری سلمانیان فارس نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

 1واحد  1، پالک 44اصفهان، خیابان امام خمینی، کوچه  :  شرکت آدرس 031-33341415 تلفن ثابت:

 hmail.irdhrc@c پست الکترونیکی: www.kasagroup-co.ir وب سایت:

 مدیر عامل( 3

 علی نام: قاری فینی نام خانوادگی:

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی: مهندسی دریا گرایش تحصیلی:

 ………………………… تلفن همراه: 031-33341415 تلفن ثابت:
 

فناورانه و پروژ ه ها و(  فعالیت های پژوهشی 4  

  ردیف عنوان
 
 

فعالیت های 
 پژوهشی و
 فناورانه و

 ها پروژه

دور بر دقیقه براساس استاندارد  18000ولت و سرعت  28وات و ولتاژ  3با توان  PMDCطراحی و ساخت موتور 

MIL810g 

1)  

  (MIL810g 2دور بر دقیقه براساس استاندارد  1000کیلو وات و سرعت  1با توان  BLDCطراحی و ساخت موتور 

اده در کولر آبی ) موتور بدون تسمه و پولی به پروانه کولر وات جهت استف 400با توان  BLDCطراحی و ساخت موتور 

 شود(متصل می

3)  

  (4 جهت استفاده در کولر آبی با آهنربای سرامیکی BLDCطراحی و ساخت و راه اندازی خط تولید موتور 

وات جهت استفاده در دوچرخه الکتریکی 1000طراحی و ساخت موتور   5)  

  (6 ات جهت استفاده در موتور سیکلت برقیو BLDC 2000طراحی و ساخت موتور 

  (7 وات جهت استفاده در موتور سیکلت برقی BLDC 4000طراحی و ساخت موتور 

  (8 وات جهت استفاده در موتور سیکلت برقی BLDC 8000طراحی و ساخت موتور 

  (9 وات 100با توان  BLDCطراحی و ساخت استارتر ژنراتور 

  (IPM 10با ساختار  BLDCطراحی و ساخت موتور 

  (11 وات جهت استفاده در کولر آبی 400با توان  BLDCموتور  PFCطراحی و ساخت و راه اندازی خط مونتاژ درایور و 

 

 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 5  

 آزمایشگاه ها ردیف عنوان
و تست های 
 آزمایشگاهی

الکتریکیآزمایشگاه اندازه گیری پارامترهای عملکردی موتورهای   1)  

 
 
 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم  شرکت های دانش بنیان

 

mailto:dhrc@chmail.ir
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( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  

گواهینامه ها  ردیف عنوان

،  یه ها، تائید

افتخارات و  

 استانداردها

  (Epil 1از آزمایشگاه  BLDCبرای موتور  IEC 60034اخذ گواهی 

  (2 کیو درایورهای الکتری PMDCموتور  BLDCاخذ دانش بنیانی در حوزه موتور 

 

محصوالت( 7  
  ردیف عنوان 

 
 
 
 
 
 

 محصوالت 

  (1 دور بر دقیقه 18000وات و سرعت  3با توان  PMDCموتور 
  (2 کولر آبی BLDCموتور 

  (3 کولر آبیجهت استفاده در  PFCبا  BLDCدرایور موتور 
  (4 دوچرخه الکتریکی BLDCدرایور موتور 

  (5 کولر آبی BLDCموتور 
  (6 کتریکیدوچرخه ال BLDCموتور 
  (7 وات 2000موتور سیکلت الکتریکی  BLDCموتور 
  (8 وات 4000موتور سیکلت الکتریکی  BLDCموتور 
  (9 وات 8000موتور سیکلت الکتریکی  BLDCموتور 

 

( اختراعات8  

 اختراع ردیف عنوان  

  (1 دایرکت جهت استفاده در کولر آبی BLDCموتور 

 


