
سیاســت کارشناســان ایــن شــرکت، شناســایی دقیــق 
نیازهــای مشــتری، راهنمایــی و ارائــه راه حــل هــای مربوطــه 
و در نهایــت معرفــی خدمــات ومحصــوالت بهینــه بمنظــور 
بهینــه ســازی فرآیندهــا  و کاهــش چشــمگیر هزینــه هــا در 

ــد مــدت مــی باشــد. ــاه مــدت و بلن کوت

*راه انــدازی واحــد تولیــد ازت شــرکت اکســیر 
اراک: پویــان 

در ایــن پــروژه بــا تعمیــر و بــه روز رســانی سیســتم 
کنتــرل واحــد تولیــد ازت شــرکت اکســیر پویــان اراک کــه 
مــدت هــا از ســرویس خــارج بــود، ایــن واحــد راه انــدازی 

مجــدد و در ســرویس قــرار گرفــت.

*طراحــی و ســاخت پنــل کنتــرل کمپرســور هــای 
هــوا:

حیاتــی  اجــزای  از  یکــی  کنترلــی  هــای  سیســتم 
ــدازی   ــه راه ان ــه وظیف ــت ک ــکرو اس ــورهای اس کمپرس
کمپرســور را دارد. همچنیــن ایــن سیســتم بــا رصــد 
و  فشــار  ماننــد  عملیاتــی  پارامترهــای  کلیــه  کــردن 
ــب،  ــای مناس ــان ه ــدور فرم ــن و ص ــوا و روغ ــای ه دم
موجــب افزایــش بهــره وری و راندمــان دســتگاه و کارکــرد 
دقیــق و اصولــی سیســتم مــی گــردد. از دیگــر وظایــف 
ــر کمپرســور،  ــا اصطالحــا کنترل ــرل کمپرســور ی پنــل کنت
حفاظــت از دســتگاه در مواقــع اضطــراری اســت. منظــور 
کارکــرد  کــه  اســت  شــرایطی  اضطــراری  مواقــع  از 
ــه  دســتگاه در آن شــرایط موجــب آســیب و خســارت ب
دســتگاه مــی گــردد. بطــور مثــال وجــود نوســانات ولتــاژ 
و آمپــر و همچنیــن افزایــش بیــش از حــد دمــای هــوای 
ــه موجــب آســیب  ــواردی اســت ک درون کمپرســور از م
ــرل  ــتم کنت ــردد و سیس ــی گ ــتگاه م ــه دس ــاندن ب رس
ــردن  ــوش ک ــا خام ــع بایســتی ب ــن مواق کمپرســور در ای
ــالن هشــدار مناســب از وارد  ــع دســتگاه  و اع ــه موق ب
شــدن خســارت بــه دســتگاه جلوگیــری کنــد. ایــن پنــل 
ــوس  ــان اوران ــرو رای ــرو الکت ــرکت پیش ــه در ش ــرل ک کنت
 طراحــی و ســاخته شــده اســت قابلیــت نصــب بــر روی 

کمپرسور های هوای اسکرو را دارد.

*طراحــی و ســاخت سیســتم گــزارش گیــری 
:  3000  Honeywell DCS TDC

سیســتم کنتــرل Honeywell DCS TDC 3000 یکــی 
ــه در  ــت ک ــا اس ــی دنی ــرل قدیم ــای کنت ــتم ه از سیس
صنعــت نفــت گاز و پتروشــیمی بــه کار گرفتــه شــده 

ــق  ــوس موف ــان اوران ــرو رای اســت. شــرکت پیشــرو الکت
ــری  ــزارش گی ــتم گ ــک سیس ــاخت ی ــی و س ــه طراح ب
ــام  ــد تم ــتم DCS میتوان ــه سیس ــال ب ــا اتص ــه ب ــد ک ش
داده هــای فرآینــدی ایــن سیســتم کنتــرل را فراخوانــی 
و ذخیــره کنــد. ایــن داده هــا بــه منظــور تحلیــل، گــزارش 
کار  بــه  فراینــد  هــای  داده  ذخیــره ســازی  و   گیــری 

می رود.

 F & G ــروز رســانی سیســتم ــه ســازی و ب *بهین
پاالیشــگاه امــام خمینــی شــازند:

شــرکت پیشــرو الکتــرو رایــان اورانــوس موفــق شــد 
ــده و  ــع ش ــای توزی ــتم ه ــای سیس ــه راهکاره ــا  ارائ ب
ــزار سیســتم F&G پاالیشــگاه  ــرم اف ــروز رســانی ن ــا ب ب
ــت  ــر ســاختار سیســتم موجــود از حال ــن تغیی و همچنی
SERVER BASE بــه حالــت توزیــع شــده بــه برطــرف 
ایــن  ســازی  بهینــه  و  سیســتم  مشــکالت  شــدن 

سیســتم کمــک کنــد.

ــد  ــاز جدی ــرل ف ــتم کنت ــرای سیس ــی و اج *طراح
شــرکت اکســیر پویــان و بــه روز رســانی فــاز 

ــم: قدی
ــرکت  ــگ ش ــرل و مانیتورین ــتم کنت ــروژه سیس ــن پ در ای
اکســیر پویــان در دو مرحلــه طراحــی و اجــرای فــاز 
ــن شــرکت  ــم ای ــه روز رســانی سیســتم قدی ــد و ب جدی
-PLC بــر اســاس اســتاندارد ضــد انفجــار و بــا اســتفاده از

1500 و PLC-1200 طراحــی و اجــرا شــد. 

الکترونیــک گاورنــر  ســاخت  و   *طراحــی 
EBARA پمپ های توربینی شرکت

ــر  ــرد گاورن ــوس، کارک ــا مهندســی معک ــروژه ب ــن پ در ای
 EBERA هــای الکترونیــک پمــپ هــای توربینــی شــرکت
با اســتفاده از WAGO-PLC طراحی مجدد  شــد. واردات 
ــیمی  ــت، گاز و پتروش ــع نف ــه در صنای ــزات ک ــن تجهی ای
کاربــرد دارد، بــه دلیــل تحریــم امــکان پذیــر نمــی باشــد.



ــه  ــه کشــور در زمین ــاز هــای فناوران ــه نی ــا هــدف پاســخ ب ــوس ب ــان اوران ــرو رای شــرکت پیشــرو الکت
اتوماســیون صنعتــی بــا بهــره گیــری از نیروهــای جــوان و متخصــص فعالیــت خــود را در ســال 13۹۶ 
آغــاز کــرده اســت و در حــال حاضــر بــا عضویــت در پــارک علــم و فنــاوری اراک همزمــان بــا فعالیــت در 
صنعــت و اجــرای پــروژه هــای اتوماســیون صنعتــی فعالیــت خــود را جهــت انجــام پــروژه هــای دانــش 

بنیــان ادامــه مــی دهــد.
ــه ســازی و اســتفاده از  ــا، بهین ــوس، ارتق ــان اوران ــرو رای ــداز شــرکت پیشــرو الکت هــدف و چشــم ان
فنــاوری روز در اتوماســیون صنعتــی بــه منظــور شــتاب در پیشــرفت و بازدهــی هــر چــه بیشــتر صنعــت 

کشــور اســت.


