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 مشخصات (1

 صنایع ظفر نام شرکت:

 

 شرکت آدرس (2

 15پ  –ک شمشاد  –شهریور  17خ  –شادآباد  –تهران  آدرس شرکت  : 66791575-8 تلفن ثابت:

 zafartrans@gmail.com     پست الکترونیکی: www.zafarco.com       سایت:وب

 

 مدیر عامل( 3

 محمدحسن نام: ساعیان نام خانوادگی:

 کارشناسی ارشد مدرک تحصیلی: مهندسی صنایع گرایش تحصیلی:

 .................... تلفن همراه: 66791575-8 تلفن ثابت:
 

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

 
 

فعالیت های 
پژوهشی و 
فناورانه و 
 پروژه ها

  (1 درایو به صورت مهندسی DCطراحی و تولید چوک های ورودی و خروجی و 

  (2 طراحی و تولید فیلتر سینوسی برای اولین بار در ایران

  (3 طراحی و تولید ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز برای اولین بار در ایران

  (4 چوک برای اولین بار در ایران –سفورماتور طراحی و تولید تران

  (5 به صورت اصولی برای اولین بار در ایران EMIطراحی و تولید فیلترهای 

  (400Hz 6طراحی و تولید ترانسفورماتور و چوک های فرکانس باال 

  (7 طراحی و تولید ترانسفورماتور و چوک های فرکانس باال

  (8 صطراحی و تولید تجهیزات مغناطیسی خا

 

آزمایشگاه ها و تست های آزمایشگاهی( 5  

  ردیف عنوان ردیف عنوان
 

آزمایشگاه ها و تست 
 های آزمایشگاهی

  (1 تست بی باری (200Hz~200KHz 6تست تحت فرکانس 

  (2 تست اتصال کوتاه (7 تست مقاومت سیم پیچ ها

  (3 تست زیر بار (8 تست اندوکتانس تحت جریان نامی

  (AC 4تست ایزوالسیون  (9 تست دمایی

  (DC  5تست ایزوالسیون  (L,C,R 10تست 

 

 

 

 پژوهشگاه نیرو

تهمرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرف  

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

  ردیف عنوان

ه یگواهینامه ها ، تائید

ها ،  افتخارات و 

 استانداردها

  (200KVdc 1بر روی ترانس ایزوله با ایزوالسیون  EPILتاییدی آزمایشگاه صنایع برق 

  (2 ترانس سه فازتاییدیه دانشگاه شهید عباسپور بر روی 

  (3 تاییدیه جهاد دانشگاهی علم و صنعت بر روی ترانس تک فاز

 

محصوالت( 7  
  ردیف عنوان 

 
 
 
 
 
 

 محصوالت 

  (1 انواع ترانسفورماتور )تک فاز و سه فاز(
  (2 (DCانواع چوک )ورودی، خروجی، 

  (3 (EMIارمونیک، سینوسی، انواع فیلتر )ه
  (4 انواع ترانسفورماتور و چوک فرکانس باال )با هسته فریت(

  (5 انواع ترانسفورماتور و چوک حلقوی )با هسته تروئید(
  (6 چوک -ترانسفورماتور 

  (7 ترانسفورماتور سه فاز به تک فاز
  (8 اتو ترانسفورماتور

  (400Hz 9ترانسفورماتور فرکانس 
  (10 چوک های صنایع پزشکی ترانسفورماتور و

  (11 ترانسفورماتور و چوک های صنایع هوایی، ریلی و دریایی
  (12 ترانسفورماتور و چوک های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  (13 و ایزوله با ایزوالسیون باال .H.Vترانسفورماتور 
CT  وPT 14)  

 

( اختراعات8  

  ردیف عنوان  

  (1  اختراع

 2)  

  


