
 
  : شرکت اهرام فن آوری قدرتابزار دقيقتجهيزات  رفرنس فهرست

 
  .اهرام فن آوری قدرت تامين گرديده اند می باشد که از طريق شرکت ابزار دقيق شامل تجهيزات  فقطفهرست ذيل

ورمان  صـنايع مختلـف کـش       و در  ني تـام  "اميمستق آنليکن فهرست جامع تجهيزات سازندگان خارجی ما، که در سالهای قبل از             
 .هر يک از آن سازندگان موجود می باشد  اصلی تحت بهره برداری می باشند، در وب سايت 

 
Power Measurement and Test Devices 

زاتيتجه نام سازنده فيرد نام مشتری   
CAMILLE  BAUER شگري عدد نما٣٠٠ عدد ترانسديوسر و ٦٠ شرکت برق منطقه ای فارس ۱ 
CAMILLE  BAUER دد ترانسديوسر  ع١١٠٠ شرکت برق منطقه ای فارس ۲ 
CAMILLE  BAUER )مکو(شرکت مپنا   DME442 و U539 عدد ترانسديوسرهای نوع ١٠٠ ۳ 
CAMILLE  BAUER )مکو(شرکت مپنا   V604 عدد ترانسديوسرهای نوع ١٠٥ ۴ 

CAMILLE  BAUER ترانسميترهای اندازه زاويه و موقعيت حرکت (KINAX)  يشگاه نفت بندرعباسشرکت پاال ٥ 

CAMILLE  BAUER شگاه نفت کرمانشاهيپاال تجهيزات رکوردر ۶ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه (KINAX)  هيمی برزويشرکت پتروش ۷ 
CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای توان اکتيو نيروگاه تبريز  ٨ 

CAMILLE  BAUER  اندازه زاويه و موقعيت حرکت ترانسميترهای(KINAX) شرکت روغن نباتی نازگل ٩ 
CAMILLE  BAUER مولتی ترانسديوسرهای قابل برنامه ريزیDME  442 شرکت ديباگران فرآيند ١٠ 
CAMILLE  BAUER انيترانسديوسرهای جر گيالن نيروگاه    ١١ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه (KINAX)   خطوط انتقال(شرکت ملی گاز( ۱۲ 
CAMILLE  BAUER ترانسديوسرهای جريان نيروگاه قم  ۱۳ 

CAMILLE  BAUER ترانسميترهای اندازه زاويه و موقعيت حرکت(KINAX)  نيروگاه شهيد رجايي ١٤ 
CAMILLE  BAUER تجهيزات ابزاردقيق نيروگاه قم  ١٥ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه اندازه ترانسميترهای (KINAX)  نيروگاه قم ١٦ 

CAMILLE  BAUER  ترانسميترهای نوع(SINEAX)     می خوزستانيشرکت پتروش ١٧ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه (KINAX)  کشورکويت  ١٨ 

CAMILLE  BAUER  ت حرکت و موقعيزاويه ترانسميترهای اندازه (KINAX) کشور عراق ١٩ 

CAMILLE  BAUER  ترانسميترهای نوع(SINEAX)     کشور عراق ٢٠ 

CAMILLE  BAUER  رکوردرهای نوعLINAX  کشورکويت ٢١ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه (KINAX) کشور سوريه ٢٢ 

CAMILLE  BAUER 
کشور سوريه     (SINEAX)ترانسميترهای نوع  ٢٣ 

CAMILLE  BAUER  رکوردرهای نوعLINAX  کشورکويت ٢٤ 

CAMILLE  BAUER  رکوردرهای نوعLINAX  کشور عراق ٢٥ 

CAMILLE  BAUER  ترانسميترهای نوع(SINEAX)     ٢٦ قطرکشور 

CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع ٥٠(SINEAX)     شرکت اکسون کنترل ٢٧ 



 
CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع ٦٥(SINEAX)     شرکت اکسون کنترل ٢٨ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه(KINAX)   هگمتانشرکت سيمان ٢٩ 

CAMILLE  BAUER ترانسديوسرهای نوع )(SINEAX  شرکت شگرد الکترونيک ٣٠ 

CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع٤٥ )(SINEAX  شرکت شگرد الکترونيک ٣١ 

CAMILLE  BAUER .....عدد ترانسديوسرهای نوع )(SINEAX  شرکت مپنا ٣٢ 

CAMILLE  BAUER  رکوردرهای نوعLINAX   شرکت لوله سازی اهواز ٣٣ 

CAMILLE  BAUER  ترانسميترهای نوع(SINEAX)     شرکت پروپيلن جم ٣٤ 

CAMILLE  BAUER ترانسديوسرهای نوع )(SINEAX  شرکت فوالد ايران ٣٥ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت پتروشيمی شيراز ٣٦ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه(KINAX)  شرکت سيمان ساوه ٣٧ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه(KINAX)  شرکت سيمان شهرکرد ٣٨ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٣٩ 

CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع ٥٠(SINEAX)     شرکت برق منطقه ای فارس ٤٠ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٤١ 

CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع ١٥٠(SINEAX)     ق منطقه ای فارسشرکت بر ٤٢ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت برق منطقه ای آذربايجان ٤٣ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت برق منطقه ای قم ٤٤ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٤٥ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت فوالد ايران ٤٦ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشور عراق ٤٧ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشور عراق ٤٨ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت فرانيرو ٤٩ 

CAMILLE  BAUER نيروگاه نکا  ايزوالتور ٥٠ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت هونامه ٥١ 

GOSSEN 
METRAWATT 

 ٥٢ مشهد ‐شرکت مهام شرق  مولتی ميتر و دستگاه تست مقاومت زمين

GOSSEN 
METRAWATT 

شرکت مجتمع فوالد خراسان  تجهيزات رکوردر  ٥٣ 

GOSSEN 
METRAWATT 

شرکت اسپاک Profitestی چهار دستگاه اندازه گير ٥٤ 

GOSSEN 
METRAWATT 

مجتمع گاز پارس جنوبی کنتور  ٥٥ 

GOSSEN 
METRAWATT 

Digital Controller  مس شهيد باهنرشرکت ٥٦ 

GOSSEN 
METRAWATT 

 ٥٧ خوزستانشرکت مجتمع فوالد   Recording Stylusسه دستگاه 

GOSSEN 
METRAWATT 

 ٥٨ مشهد ‐شرکت مهام شرق  ت زمينمولتی ميتر و دستگاه تست مقاوم



 
GOSSEN 
METRAWATT 

شرکت مجتمع فوالد خراسان  تجهيزات رکوردر  ٥٩ 

CAMILLE  BAUER عدد ترانسديوسرهای نوع ٧٠(SINEAX)     شرکت برق منطقه ای خوزستان ٦٠ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٦١ 

CAMILLE  BAUER سرهای نوع ترانسديو(SINEAX)     کشورکويت ٦٢ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه(KINAX)  صنايع مس ايران ٦٣ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٦٤ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     کشورکويت ٦٥ 

CAMILLE  BAUER سرهای نوع ترانسديو(SINEAX)     شرکت سيمان سپاهان ٦٦ 

CAMILLE  BAUER  و موقعيت حرکت زاويه ترانسميترهای اندازه(KINAX)  شرکت سيمان هگمتان ٦٧ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)     شرکت برق منطقه ای تهران ٦٨ 

CAMILLE  BAUER  ترانسديوسرهای نوع(SINEAX)      منطقه ای مازندرانشرکت برق ٦٩ 

CAMILLE  BAUER نيروگاه نکا  ايزوالتور ٧٠ 

CAMILLE  BAUER 40)( عدد ترانسديوسرهای نوع٥٦ PCS DME & 16 PCS 
Voltage Transducer)  

شرکت مپنا ٧١ 

CAMILLE  BAUER ۴۲40)( عدد ترانسديوسرهای نوع PCS DME &   شرکت مپنا ٧٢ 

CAMILLE  BAUER وسرهای قابل برنامه ريزی نوععدد ترانسدي١٠٠M563 شرکت برق منطقه ای خوزستان ۷۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pressure, Temperature ….. Instruments 

 رديف نام مشتری تجهيزات نام سازنده

VIATRAN  شرکت ملی حفاری ايران ترانسميترهای فشار ۱ 

ENERDIS  مسجد سليمان( نيروگاه شهيد عباسپور رله های کمکی ( ۲ 

WPS-Procurement  کنترلرPLC   نيروگاه قم ۳ 

WPS-Procurement مديريت توليد برق هرمزگان رکوردر ۴ 

WPS-Procurement ۲۷مديريت توليد برق قم   دستگاه ترانسديوسر ٥ 

PYRO-CONTROLE حرارتی سنسور RTD…)(   شرکت کاالی پتروشيمی ۶ 

PYRO-CONTROLE ۱۰ دستگاه RTD  ۷ توليد برق شهيد رجائيمديريتشرکت 

PYRO-CONTROLE ۲ دستگاه Thermocouple مجتمع گاز پارس جنوبی ٨ 

PYRO-CONTROLE  تجهيزات ابزار دقيق حرارتیRTD…)(   مجتمع گاز پارس جنوبی ٩ 

PYRO-CONTROLE مجتمع گاز پارس جنوبی  کنترلرهای حرارتی ١٠ 

PYRO-CONTROLE ۴۹جنوبیمجتمع گاز پارس    عدد ترموول ١١ 

PYRO-CONTROLE ۳۰ مجتمع گاز پارس جنوبی  دستگاه ترموکوپل ۱۲ 

PYRO-CONTROLE ۱۰ ست Thermowell مجتمع گاز پارس جنوبی ۱۳ 

IMPress Sensors & 
Systems 

مركز تحقيقات نفت و گاز  )Diff.  Pressure Gages(ترانسميترهای فشار  ١٤ 

IMPress Sensors & 
Systems 

مجتمع گاز پارس جنوبی ...... ، گيج فشار کاليبراتور ١٥ 

IMPress Sensors & 
Systems 

شرکت اختر برق اصفهان   کيلوولت ۲۰ عدد ميکروسويچ بريکرهای ۳۰۰ ١٦ 

IMPress Sensors & 
Systems 

شرکت نفت و گاز آغاجاری کاليبراتورهای پرتابل  ١٧ 

IMPress Sensors & 
Systems 

نيروگاه قم يتيک فلوميترهای الکترومگن ١٨ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

مجتمع گاز پارس جنوبی کاليبراتور ، گيج فشار عدد۱۰ ١٩ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

ملی حفاریشرکت  ترانسميترهای فشار دستگاه ۸ ٢٠ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

مجتمع گاز پارس جنوبی ترانسميترهای فشار دستگاه ۱۶ ٢١ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

مجتمع گاز پارس جنوبی  ترانسميترهای فشار و حرارتاه  دستگ۲۵ ٢٢ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

شرکت ملی گاز   گيجهای فشار و رکوردر ٢٣ 

BRITISH  
ROTOTHERM 

Temperature Gauge پااليش نفت بندر عباس ٢٤ 

 
 


