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مقدمه
شرکت فنی مهندسی آداک تجهیز ایرانیان) آداک فلو ( به شماره ثبت 31131 :با تجربه مفید در زمینه تامین  ،نصب  ،بهره
برداری انواع ابزارهای سنجش سیالات و گازها و همچنین در زمینه برق و اتومـــاسیون صنعتی و شبکه های صنعتی و با دارا
بودن کادر متخصص و با تجربه دراین زمینه اکنون آینده ای درخشان را در فراروی خود می بیند  .طراحی واجرای پروژه و
پشتبانی فنی ویژه که مـا را در این صنعت با دیگر رقبا متمایز می کند .ابتکار  ,خـلاقـیت و نوآوری ویژگی بارز پروژه های این
شرکت بوده بطوریکه این شرکت میتواند نیازها و سلایق مختلف مشتریان را برآورده سازد  .شرکت با هدف اعتلای صنعت
کشور ،همواره کیفیت وخدمات پس از فروش ایده آل را به عنوان شعار اصلی در سرلوحه اهداف خود قرارداده و تا نایل شدن به
این هدف از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

زمینه های فعالیت های این شرکت:


ارائه خدمات مهندسی و پشتیبانی



ساخت انواع ارتفاع سنجهای صنعتی



تامین و نصب و بهره برداری انواع ابزارهای سنجش سیالات و گازها و الکتریکال



کالیبراسیون و نگهداری انواع سیستم های اندازه گیری



طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی



مشاوره  ،نظارت و اجرای پروژه های مختلف اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق



مشاوره  ،نظارت و اجرای پروژه های مختلف مانیتورینگ و شبکه های صنعتی



طراحی و اجرای سیستمهای جمع آوری و پردازش اطلاعات )(Telemetry & SCADA



طراحی  ،ساخت و مونتاژ تابلوهای مجتمع



طراحی  ،ساخت و مونتاژ تابلوهای قدرت



طراحی وساخت ست های آموزشی کارگاهی و صنعتی



نصب و راه اندازی درایو های  DC ، ACو  SERVOتوان بالا



فروش تجهیزات شرکت های ، Siemens ، Omron ، Hyunda, BASS inst , AKTEK ,Caprari :
Gemo ، Mitsubishi ، Phoenix Contact ، Yaskawa



آموزش



واردات و ترخیص کالا

خلاصه ای ازاهم فعالیت های این شرکت بدین شرح بحضور تقدیم میگردد :

خدمات فنی و مهندسی و اتوماسیون صنعتی:
واحد فنی و مهندسی شرکت این شرکت پس از آغاز فعالیت خود با پشتوانه تیم فنی متشکل از متـــخصصین با تجربه در تیم
طراحی و اتوماسیون صنعتی و استفاده از برند های معتبر ( ، ) Hyundai ، Mitsubishi ، Yaskawa ، Omron ، Siemens
گامی جدید در نوآوری در این صنعت برداشت و همانطور که از تعداد و تنوع پروژه های اجرایی مشخص است  ،همواره در هر
پروژه سعی بر رفع ایرادات قبلی کارفرما و به کار بردن روشهای و تجهیزات نوین در عملکرد دستگاهها به جای پروسه سنتی و
هزینه بر قبلی داشته است.

چند نمونه از پروژه های انجام شده :
الف) تامین و اجرای سیستم اتوماسیون و مانیتورینگ
 -1طراحی و اتوماسیون سه ایستگاه پمپاژ دشت گلفرج جلفا شرکت آب منطقه ای استان آذر بایجان شرقی

 -2طراحی و اتوماسیون دو ایستگاه پمپاژ سیلگرد شرکت چشمه ره آب پروژه اب منطقه ای
 -3تجهیز ابزارهای ارتفاع و  PHمتر تصفیه خانه شرکت تکدانه به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب سایت اختصاصی و
مونیتورینگ
 -4تجهیز ارتفاع سنج های خازنی مخازن اب و فاضلاب استان همدان به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب
سایت اختصاصی و مونیتورینگ
 -5تجهیز ارتفاع سنج های خازنی مخازن اب و فاضلاب استان کردستان به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب
سایت اختصاصی و مونیتورینگ
 -6تجهیز ارتفاع سنج های خازنی مخازن اب و فاضلاب استان مازندران به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب
سایت اختصاصی و مونیتورینگ
تجهیز ارتفاع سنج های خازنی مخازن اب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم
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 GPRSبا وب سایت اختصاصی و مونیتورینگ
 -8تجهیز فشار سنج های شبکه اب و فاضلاب استان مازندران به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب سایت
اختصاصی و مونیتورینگ
 -9تجهیز فشار سنج های شبکه اب و فاضلاب استان خراسان جنوبی به سیستم انتقال اطلاعات از طریق مودم  GPRSبا وب
سایت اختصاصی و مونیتورینگ
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ارتفاع سنجی سد شهر چای ارومیه و تجهیز آن به سیستم مونیتورینگ و ارسال اطلاعات از طریق GPRS

ب) در زمینه تامین ابزارهای سنجش سیالات
نوع دستگاه

تعداد -
دستگاه

1

زمزم آذربایجان

فلومتر الکترومغناطیسی

2

2

کولاک شرق

فلومتر الکترومغناطیسی

2

3

شیر پاستوریزه پگاه تبریز

فلومتر الکترومغناطیسی

2

4

داروسازی دانا

فلومتر الکترومغناطیسی

2

5

داروسازی دانا

دیتالاگر کانال باز

1

6

داروسازی دانا

فلومتر کانال باز

1

7

سد زنوز

فلومتر الکترومغناطیسی

2

8

لبنیاتی تاوریژ

ارتفاع سنج مخازن شیر

5

9

کارخانه قند نقده

فلومتر التراسونیک

3

11

دانشگاه تبریز

فلومتر التراسونیک

1

11

دانشگاه مالک اشتر

فلومتر الکترومغناطیسی

1

12

دانشگاه مازندران

فلومتر التراسونیک

1

13

دشت جلفا-آب منطقه ای

فلومتر التراسونیک با پانل
خورشیدی

9

14

شرکت مشاور فراز آب

فلومتر التراسونیک

3

15

کارخانه تکدانه

فلومتر التراسونیک پرتابل

1

16

شرکت سگال آذر

فلومتر کانال باز

1

17

آب منطقه ای استان فارس

فلومتر التراسونیک

8

18

آب و فاضلاب روستایی آذربایجان
شرقی

فلومتر الکترومغناطیسی

161

19

آب منطقه ای آذربایجان شرقی

فلومتر الکترومغناطیسی

21

21

آب منطقه ای آذربایجان شرقی

فلومتر التراسونیک

11

21

آب و فاضلاب آذربایجان غرقی

فلومتر التراسونیک پرتابل

3

22

سرم سازی زهراوی

فلومتر التراسونیک پرتابل

1

23

آب وفاضلاب کردستان

فلومتر الکترومغناطیسی

1

24

کارخانه تکدانه

فلومتر کانال باز

1

25

پمپ ابارا

فلومتر التراسونیک پرتابل

1

26

شرکت ایده پرداز-پروژه تصفیه شیرابه

فلومتر الکترومغناطیسی

3

27

دانشگاه شهید چمران

فلومتر الکترومغناطیسی

3

28

دانشگاه شهید چمران

فلومتر التراسونیک

3

29

سولار پمپ

فلومتر التراسونیک

1

31

دانشگاه اصفهان

فلومتر التراسونیک

1

31

آب منطقه ای آذربایجان غربی

فلومتر التراسونیک

2

32

آب منطقه ای آذربایجان غربی

فلومتر پرتابل

1

ردی

نام خریدار

ف

کارشناس نصب خلیلی

33

آب منطقه ای آذربایجان غربی(سد
شهرچای)

لول سنجی مجهز به GPRS

1

34

کارخانه قند قده

کنترلگر پمپ ها از طریق GPRS

1

35

شرکت سگال آذر

فلومتر پرتابل التراسونیک

1

36

کارخانه اب میوه تکدانه

لاگر انلاین کانال باز

1

37

شرکت رادپایا

فلومتر الکترو مغناطیسی

1

38

شرکت فن آوری نوین نیرو

فلومتر التراسونیک

1

39

آب وفاضلاب استان کرمان

فلومتر پرتابل التراسونیک

1

41

کارخانه تکدانه

 PHمتر انلاین

1

41

اب و فاضلاب همدان

فلومتر پرتابل التراسونیک

1

43

اب و فاضلاب اردبیل

فلومتر التراسونیک کانال باز با
سیستم GPRS

2

44

شرکت چاپ نقشینه

فلومتر التراسونیک

3

45

آب وفاضلاب استان روستایی

فلومتر معناطیسی

12

47

آب وفاضلاب استان اراک

فلومتر الکترومغناطیسی

1

فلومتر التراسونیک

1

49

شرکت فن آوریهای نوین نیرو

فلومتر التراسونیک

1

51

جهاد کشاورزی استان آذربایجان
شرقی

فلومتر التراسونیک

2

51

شرکت سگال آذر – پروژه اب
منطقه ایی

فلومتر التراسونیک باطری دار

21+17

52

شرکت سگال آذر – پروژه اب
منطقه ایی

فلومتر التراسونیک کانال باز با
پنل خورشیدی

1

53

شرکت شیمبار – پروزه آب منطقه
ای

فلومتر التراسونیک باطری دار

39

54

آب و فاضلاب روستایی یزد

فلومتر التراسونیک

2

55

دانشگاه گرگان

فلومتر التراسونیک

1

56

آب و فاضلاب روستایی اردبیل

فلومتر التراسونیک

2

57

شرکت شیمبار – پروزه آب منطقه
ای

فلومتر پرتابل التراسونیک

2

58

شرکت سگال آذر – پروژه اب
منطقه ایی

اجرای حفاظت کاتدی

1

59

شرکت ایران مایه

فلومتر الکترومغناطیسی

3

61

شرکت ایران مایه

فلومتر التراسونیک

4

61

شرکت ایران مایه

شیر کنترل فشار G+F

1

62

شرکت ابمیوه تکدانه

فلومتر پرتابل التراسونیک

1

63

شرکت ابمیوه تکدانه

درایوهای اشنایدر

2

 48آب وفاضلاب استان خراسان مرکزی

64

شرکت ابمیوه تکدانه

پمپهای دیافراگمی مخصوص
اسید

2

65

شرکت ابزار تونل پیشرو

جکهای انر پک امریکا

2

66

شرکت ابمیوه تکدانه

سیستم کامل اطفا حریق

1

فلومتر چرخ دنده ای برای
گازوییل

1

 68شرکت نفت کرمانشاه

فلومتر التراسونیک و چرخ دنده
ای

2

 69شرکت اذر قند نقده

سیستم  phمتر E&H

2

 71شرکت بویلر سازی مپنا

سیستم ویبراتور FLUCK

1

پمپ برف ساز کپرری

1

 72متروی تبریز

سیستم کامل اطفا حریق

17

 73شرکت ابمیوه تکدانه

سیستم کامل اطفا حریق

1

 67شرکت نوژان – واسط شرکت نفت
کرمانشاه

 71شرکت پیست اسکی دربند سر

پروژه های در حال انجام :
موارد دیگر :
تامین  21تن فوم ابندی پروژه تونل نوسود برای شرکت ابزار تونل پیشرو

آقای مهندس حلاجی 19121253391

تامین پمپهای  flygtسوئد و تامین تجهیزات دستگاه حفاری (  ) TBMبرای قرارگاه خاتم النبیا – پروژه بزرگترین تونل
آبیاری در نوسود کرمان

آقای مهندس حلاجی 19121253391

آموزش:
این شـرکت با در نظر گرفتن خلا موجود در صنعت امروز با برگزاری مداوم کلاس های آموزشی که ذیلاً به برخی از آنها اشاره
شده است در راستای کار با تجهیزات ابزار دقیق و نگهداری آنها سعی در بالا بردن سطح کیفی علاقه مندان کرده است  .با
یاری خداوند متعال این شرکت به اهداف عالیه خود در این زمینه نزدیک شده است.
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برگزاری کارگاه آموزشی روشهای سنجش انواع ابزارهای سنجش سیالات  ،آب و فاضلاب روستایی آذربایجان شرقی
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برگزاری کارگاه آموزشی دستگاههای نشت یابی  ،شرکت آب وفاضلاب ارومیه
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برگزاری کارگاه آموزشی اتوماسیون  ،شرکت سگال آذر پروژه اب منطقه ای استان آذر بایجان شرقی
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برگزاری جلسه آموزشی ابزارهای فشار سنجی  ،شرکت سولار پمپ

-5

برگزاری کارگاه آموزشی دبی سنجی  ،پمپ ابارا

واحد فروش شرکت:
ما افتخار داریم که با ارائه و پشتیبانی از محصولات :
در زمینه اتوماسیون شرکتهای ، Phoenix Contact ، Yaskawa ، Siemens ، Omron ، Hyundai
 Gemo ، Mitsubishiدر خدمت صاحبان صنعت هستیم.
در زمینه پمپ های صنعتی  caprari :ایتالیا –  indarاسپانیا  flygt -سوئد
در زمینه ابزارهای سنجش سیالات E&H – AKTEK – BASS INST- KROHNE- - TRODEKS :
 SIEMENS – GEو ..
……………………………………………………………………………………..

برگ نمایندگی شرکت ابزار دقیق  BASS INSTRUMENTSترکیه :

نمایندگی فروش محصولات شرکت ابزار دقیق  TRODEKSاز نمایندگی  TRODEKSترکیه :

نمونه رضایت نامه ها از ارگانهای دولتی :

دفتر مرکزی  :تهران ،خیابان جمالزاده شمالی ،تقاطع نصرت ،پلاک  ،336طبقه سوم ،ورودی ب ،واحد2
تلفکس  ، 121-66924517 :کد پستی 1419874398 :
واحد فروشگاهی  :تبریز ،فلکه دانشگاه – ساختمان شماره  232,1طبقه دوم – واحد 2
تلفکس 141-33345194 :

