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 مشخصات (1

 فناوران الکتروموتور آریا نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

کوچه  ،نرسیده به پل کریمخان ، ایرانشهر شمالی ،تهران :  شرکت آدرس 86257773620 تلفن ثابت:

 زاده،پالک سوم،واحد ششمباجول

 info@electromototech.com پست الکترونیکی: وب سایت:

 

 مدیر عامل( 3

 توحید نام: آصفی گی:نام خانواد

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی: های الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین گرایش تحصیلی:

 ..………………… تلفن همراه: تلفن ثابت:
 

فناورانه و پروژ ه ها و(  فعالیت های پژوهشی 4  
  ردیف عنوان

 
 

فعالیت های 
 پژوهشی و
 فناورانه و
 پروژه ها

بدون نیاز به  FOCبه همراه کنترل  4kWبا توان  688krpmفوق سریع  AFEرفه طراحی و ساخت درایو دوط

 سنسور موقعیت

1)  

با قابلیت کنترل سرعت موتور آهنربای دائم بدون نیاز به سنسور موقعیت با گشتاور راه  7.3kWدرایو طراحی و ساخت 

 اندازی نامی

6)  

ا قابلیت همخوانی با تمامی موتورهای سه فاز بدون نیاز به و ب 6kWدرایو برای مصارف خانگی تا توان طراحی و ساخت 

 سنسور موقعیت

5)  

  (3kW 4ساخت موتور آهنربای دائم بدون گیربکس آسانسور 

  (338W 3ساخت موتور بدون گیربکس کولر آبی با توان 

  (338W 2ساخت موتور کولر آبی فریتی با توان 

  (7 هنربای دائمآ 4kWبا توان   688krpmساخت موتور سرعت باالی 

 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 5  

  ردیف عنوان
 آزمایشگاه ها
و تست های 
 آزمایشگاهی

  (1 تجهیزات تست ، راه اندازی و عیب یابی تجهیزات الکترونیک قدرت 

  (6 فوق سریع  هایتجهیزات تست موتور

  (5 تجهیزات تست موتورهای گیرلس گشتاور باال و سرعت پایین

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

 فرم  شرکت های دانش بنیان
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( گواهینامه ها ، تائیدیه ها ، افتخارات و استانداردها 6  

گواهینامه ها  ردیف عنوان
،  ، تائیدیه ها

افتخارات و  
 استانداردها

 1)  

 6)  

 

محصوالت( 7  
  ردیف عنوان 

 
 
 

 محصوالت 

  (3kW 1موتور آهنربای دائم بدون گیربکس آسانسور 
  (338W 6موتور بدون گیربکس کولر آبی با توان 

  (338W 5تور کولر آبی فریتی با توان مو
  (4 آهنربای دائم 4kWبا توان   688krpmموتور سرعت باالی 

و با قابلیت همخوانی با تمامی موتورهای سه فاز بدون نیاز به سنسور  6kWتا  338Wاز توان  درایو برای مصارف خانگی
 )اختیاری(PFCبه همراه   موقعیت

3)  

  (2 سرعت موتور آهنربای دائم بدون نیاز به سنسور موقعیت با گشتاور راه اندازی نامی با قابلیت کنترل 7.3kWدرایو 
  (7 بدون نیاز به سنسور موقعیت FOCبه همراه کنترل  4kWبا توان  688krpmفوق سریع  AFEدرایو دوطرفه 

 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان  

 

 اختراع
  (1 دون نیاز به سنسور موقعیت روتور)در حال ثبت(با روش کنترل برداری و ب 688krpmدرایو فوق سریع 

با قابلیت راه اندازی با گشتاور نامی از سرعت صفر بدون نیاز به سنسور موقعیت )در حال  7.3kWدرایو موتور آهنربای دائم 
 ثبت(

6)  

  (5 )در حال ثبت( 3kWموتور آسانسور گیرلس 

  (4 )در حال ثبت(338Wموتور کولر گیرلس 

 


