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شركت ھوشمند سازان شرق يكي از شركتھاي مستقر در پارك علم و فناوري كه در سال ١٣٨٣ تاسیس و شروع به كار كرده است 

این شرکت با بھره گیری از نیروھای متخصص و سرمایه گذاری در صنعت داخلی ،محصوالت دارای تکنولوژی باال که تا قبل ار آن ، انحصارا توسط چند کشور

 خاص تولید میشد را با کیفیتی قابل رقابت و قیمت بسیار مناسبتر به تولید انبوه و تجاری سازی رسانده است .شرکت ھوشمندسازان شرق با برقراری

 سیستم مدیریت کیفیت برای کسب رضایت مندی مشتری موفق به دریافت گواھینامهISO 9001:2008 از شرکت  TUVآلمان شده است.

معرفي شركت هوشمند سازان شرق

محصوالت عرضه شده در فروشگاه محصوالتی ھستند که تمامی تست ھای آزمایشگاھی و صنعتی را با موفقیت پشت سر گذاشته و پس از کسب 

استانداردھای الزم به لیست فروشگاه اضافه شده اند.اين محصوالت با توجه به رشد تکنولوژی به روز رساني مي  شوند.



Micro Ohm meter  تولید کننده

ویژگیھای دستگاه Micro Ohm Meter ( تست کنتاکت رزیستانس)

جریان دھی قابل تنظیم بین ٢۵ تا ١٨٠ آمپر

ولتاژ بی باری ١٠ ولت

شرکت نامدار افروز

فراز نیرو

 برق منطقه ای کرمان 

حرم مطهر رضوی شرکت آییژ

وزارت دفاع - صبا باتری ( تهران)

شایان نیرو

توزیع نیروی برق مشهد 

انتقل نیروی کرمان 

توزیع برق شیراز

شرکت کوشان سازان فوالد سپهر

شرکت داریان

 Micro Ohm Meter لیست از مشتریان

رزولوشن اندازگیری ٠�۵ میکرو اھم 

اندازگیری از ١ میکرو تا ۵ اھم 

دارا بودن ساعت و تاریخ قابل تنظیم و ثبت در رکورد ( تاریخ شمسی و میالدی

USB امکان ذخیره کردن رکوردھا در حافظه و انتقال به رایانه توسط پورت

رابط کاربری آسان و ساده

چاپگر حرارتی روی دستگاه ( کاغذ حرارتی)

ایزوله بودن دستگاه از نویز محیطی فشار قوی

جعبه حمل و نقل به ھمراه کابل ھای تزریق جریان و گیره ھای مخصوص نصب

گارانتی ١٨ ماھه و خدمات پس از فروش ١۵ ساله



Time Test  تولید کننده

شرکت آذرخش

برق منطقه کرمان

شرکت کاوش نیرو

صانع شرق

شرکت پیکنو

شرکت پارسینا ولتاژ جنوب

شرکت کنتاک کلینیک

توان صنعت گستر خوزستان

شرکت آرین کلید

شرکت پرشین تابلو

شرکت کوشا سازان فوالد سپهر

آییژ

Time Test لیست از مشتریان

Time Test ویژگیھای دستگاه

دقت اندازه گیری یک صدم میلی ثانیه

تعیین ھمزمانی پل ھا ( آفست )

اندازه گیری جریان موتور شارژ فنر و مدت زمان آن

اندازه گیری جریان ٢ کویل وصل و قطع و مدت زمان برقراری جریان

ذخیره تست گیری با تمام مشخصات تا ٨۵٠ رکورد ( تاریخ شمسی و میالدی)

USB امکان ذخیره کردن رکوردھا در حافظه و انتقال به رایانه توسط پورت

ایزوله بودن دستگاه از نویز محیطی فشار قوی

جعبه حمل و نقل به ھمراه فیش ھا و گیره ھای اتصال

گارانتی ١٨ ماھه و خدمات پس از فروش ١۵ ساله

اندازه گیری زمان قطع و وصل ۶ پل اصلی ( مربوط به ١ کویل)

دارای چاپگر حرارتی روی دستگاه ( کاغذ حرارتی)

اجرای انواع مانورھای قطع و وصل 

 (close , open ,close- open,open-close,close-time-open,open-time-close,

close-time-open-close)

رابط کاربری آسان و ساده



Oiltester (تست دي الکتریک روغن )تولید کننده

رابط گرافیک باال با صفحه نمایش لمسی

قابلیت ذخیره سازی تست و پریننت اطالعات

شرکت صاعقه نیروی یزد

آزمایشگاه پایلوت سرامیک پارک علم و فناوری

شرکت رهیاب

برق نیرو سپهر کرج

نمایندگی ایران ترانسفو

برق منطقه ای کرج

برق منطقه ای لرستان 

شرکت نسترن الکتریک 

شرکت نیرو سپهر آسیا

شرکت مدار محور قائن

شرکت تناوب نوآوران انرژی

ارم شیمی 

Oiltester لیست از مشتریان

دارای اینورتر داخلی

قابلیت تست تحت استانداردھای مختلف یا بر اساس نظر کاربر

تست عایقی روغن تا ٨٠ کیلو ولت

گارانتی ١٨ ماھه و خدمات پس از فروش ١۵ ساله

Oiltester ویژگیھای دستگاه



تولید کننده  دستگاه تزریق جریان



تولید کننده  بوالرد به سفارش شهرداري مشهد



برخی از گواهی نامه هاي دریافتی شرکت



برخی از گواهی نامه هاي دریافتی شرکت



برخی از گواهی نامه هاي دریافتی شرکت
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