


ــور   شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج اجراى پروژه هاى صنعتى در صنایع مختلف کـش

از جمله کارخانجات،آب و فاضالب و آب رسانى و صنایع نظامى، نفت، گاز، پتروشیمى و دیگر صنایع را 

 بر عهده داشـته و با دارا بودن تجربه چندین سـاله درعرصه صنعت موفق به دریافت رضایت نامه ها 

 و گواهى نامه هاى متعدد گردیده است. 

این شرکت به منظور ارتقاء سطح خدمات و در راستاى تحقق بخشـیدن به رضایت کارفرمایان محترم خود را 

 ملزم و متعهد به ارائه خدماتى مناسب با شرایط ذیل مى داند. 

 بهره گیرى از تکنولوژى روز دنیا 

 دارا بودن گروه طراحى متخصص و مجرب تجیهزات اتوماسیون صنعتى 

 به کار گیرى تجهیزات با برند هاى معتبر 

 اجراى پروژه ها مطابق با استاندارد هاى جهانى و بین المللى 

 خدمات پس از فروش و پشتیبانى مستمر 

 ارائه راه حل هاى جامع و بهینه در راستاى پاسخ به نیازهاى فنى مشتریان 

 ارائه محصوالت با کیفیت باال و حفظ ترکیب منطقى کیفیت و قیمت  ارائه محصوالت با کیفیت باال و حفظ ترکیب منطقى کیفیت و قیمت 

 ارائه آموزش هاى کاربردى در راستاى ارتقاء سطح دانش فنى جامعه صنعتى 

 افزایش میزان رضایت مشتریان 

 افزایش سهم بازار داخلى 



احیاگران ابزار دقیق تاج شریک خدماتى مناسبى براى مشتریان صنعتى است  

و طیف گسترده اى از محصوالت فنى با کیفیت باال و خدمات فنى و لجستیکى مرتبط را 

 براى مشتریان محترم فراهم مى کند. ما تخصص خود را براى مشتریان خود به کار مى گیریم و به آنها 

 کمک مى کنیم تا کار خود را ایمن تر ، مطمئن تر و کارآمدتر پیگیرى نمایند. 

دانش تخصصى در مورد فرآیندهاى صنعتى و محصوالت فنى ، براى عبور مشتریان از چالش هاى تعمیرات 

 و نگهدارى و همچنین طراحى  محصوالت متناسب با نیازهاى صنعتى ما را به عنوان یک شریک با ارزش 

 براى مشتریان خود معرفى مى نماید.   براى مشتریان خود معرفى مى نماید.  

احیاگران ابزار دقیق تاج در طول 8 سال گذشته ،توانسته است که دانش کاربردى با ارزشى در زمینه  

فن آورى هاى  مرتبط با دانش ابزار دقیق، راه کارهاى صنعتى ، فناورى آب و ابزارها و نگهدارى محصوالت 

ایجاد نماید. تمرکز جدى بر خودکفا شدن و زنجیره تأمین کارآمد ، دسترسى به محصوالت و تحویل به موقع   

رضایت مشتریان گرامى را تضمین مى نماید. 



خدمات ما  

نصب و راه اندازى 

مشاوره و فروش 
 ابزار دقیق 

تعمیرات 

کالیبراسیون 

ساخت وطراحى 
 ابزار دقیق 



خدمات ما  

کالیبراسیون

مشــاوره و فروش ابزار دقیقســاخت و طراحى ابزار دقیق

تنظیم و کالیبراسیون انواع  
ترنسمیترها (فلو،فشار،دما،سطح)  
با دستگاه تمام اتوماتیک با سرعت 
بسیار باال و قابلیت ردیابى بین المللى 
انجام کالیبراسیون در محل 

تست و تعمیر تجهیزات ابزار دقیق  
تست و تعمیر انواع شیرهاى کنترل 
تعمیر  آناالیزر و ترنسمیترها 
تعمیر بردهاى کنترلى 

آناالیزرهاى گاز الکتروشیمیایى  آمپرومتریک 
  PH ،آناالیزر کلر،کانداکتیویته
  NDIR آناالیزرهاى گاز

الگر و سیستم تله مترى فشار،دما،رطوبت،سطح مایعات ، 

نصب تجهیزات ابزار دقیق 
نصب پانل هاى کنترل 

نصــب و راه اندازىتعمیرات



راهکار صنایع آب و فاضالب 

شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج طراح و تامین کننده تجهیزات اندازه گیرى on-line همچون 

هدایت سنج، مقاومت سنج، ORP متر، pH متر، فشارسنج، کنترلر سیستم اسمزمعکوس، 

فلومتر و سنسورها مى باشد.در صنعت آب و فاضالب ،  توجه به تجهیزات کنترلى و ابزار دقیق جهت 
 بهبود  روند عملکرد از اهمیت  بسزایى برخوردار است. 

این صنعت یکى از پرکاربردترین صنایع در حوزه تجهیزات کنترلى و ابزار دقیق است. سیستم هاى 

کنترلى  دیجیتال ، تجهیزات ابزار دقیق  و شیرآالت کنترلى از مهمترین تجهزاتى هستند که به وفور در 

این صنعت مورد استفاده قرار مى گیرند. این صنعت مورد استفاده قرار مى گیرند. 

تالش عمده این صنعت ، کاهش هزینه هاى تولید آب و تصفیه فاضالب و به دنبال کاهش هزینه ها مى 
 باشد اما این صنعت با چالش هایى رو به روست.افزایش مصرف آب و تولید فاضالب ،یکى از مسائلى 

 است که منجر به افزایش هزینه ها مى شود.از این رو باید به دنبال  سیستم و تجهیزاتى بود تا با کمینه  

سازى هزینه ها ، به باالترین کارآیى  ممکن دست یافت. 



ساخت فلومتر و الگر 
کانال هاى پارشال فلوم 

تعمیر و نصب فلومتر مغناطیسى 
 برند زیمنس آب شهرى 

تعمیر ونصب 
  Promag 10H 
در تصفیه خانه  

طراحى دیتا الگرهاى سفارشى 
 آنالین و آفالین 

Gprs, Pc Biase,Wifi ,ModBus

 در صنعت آب و فاضالب 

تعمیر و نصب  فلومتر آلتراسونیک  
 بر روى خط 2000  



راهکار صنایع نفت و پتروشیمى

- مشاوره و تامین انواع تجهیزات اندازه گیرى در صنایع نفت و گاز  شامل فشارسنج ها، 
 دبى سنج ها   ، دماسنج ها  وسطح سنج مخازن  

- طراحى و پیاده سازى و آموزش انواع سیستم هاى اندازه گیرى دقیق  ورودى و خروجى مواد  
و فرآورده هاى نفتى 

- طراحى و پیاده سازى سیستم جبران سازى دما و فشار بر روى سیاالت مختلف و محاسبه دبى دقیق جرمى 

- مشاوره و نصب تجهیزات نمایش دقیق سطح مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده هاى نفتى 

 ( (LPG) اندازه گیرى سطح مخازن گاز مایع  -

- اندازه گیرى و خطى سازى سطح مخازن استوانه اى شکل 

-  اندازه گیرى سطح مخازن نمک زدایى 

- خرید انواع تجهیزات اندازه گیرى و کنترل دماى داخل کوره هاى تبخیر سیاالت 



راهکار صنایع نفت و پتروشیمى

-کنترل سطح مایع در دیگ هاى بخار با ظرفیت هاى متفاوت 

Cracking اندازه گیرى دماى داخل ستون کرکینگ -

 (water intake) در واحدهاى ورودى آب به پاالیشگاه ها PH تجیهزات اندازه گیرى -

 (Asset Management) جمع آورى اطالعات از کارکرد کارخانه و کنترل موجودى ها -

 (FDT/DTM ) ثبت اطالعات کارکرد تجهیزات از طریق اتصال به شبکه کنترلى -

- اندازه گیرى دقیق چگالى بر روى خطوط انتقال فرآورده هاى نفت و گاز 

FoundationFoundation Fieldbus ، Profibus طراحى و نصب سیستم کنترل تحت پروتکل هاى دیجیتال -

- ارائه و پیاده سازى راه حل جامع کنترل موجودى در پمپ بنزین ها 

CNG اندازه گیرى میزان دقیق گاز تحویل شده در جایگاه هاى -



تعمیر  فلومتر مغناطیسى  
14اینچ روزمونت 

 تعمیر 
مس فلومتر 6 اینچ 
 ماکروموشن 

تعمیر آناالیزر گاز یوکوگاوا 

تعمیر مس فلومتر 
 4 اینچ 
 یوکوگاوا 

تعمیر  
فلومتر ورتکس 
 اندرس هاوزر 

تعمیر مس فلومتر 
 کرونه 



راهکار صنایع غذایى و نوشیدنى

ویژگى اصلى تجهیزات ابزار دقیق که در تولید محصوالت غذایى و نوشیدنى مستلزم به 
 رعایت آن بوده و به طور غیر مستقیم تاثیر بسیارى در تصمیم گیرى مصرف کننده دارد 

 ضمانت ایمنى و اطمینان از محصوالت مى باشد.  
سازگارى کانکشن ها همراه با انتخاب صحیح سنسورها در آشکارسازى و اندازه گیرى متغیرهاى فرآیندى ، 

 از جمله مباحث مهم در این بخش مى باشد.  

پیشنهاد احیاگران ابزار دقیق تاج تامین پکیج کامل ابزاردقیق براى کلیه پروسه  هاى صنایع غذایى و دارویى 
 از قبیل :  از قبیل : 

- راه حل هاى بهینه  جهت کنترل مواد اولیه ورودى کارخانه 

- اندازه گیرى و کنترل دبى جرمى و حجمى کلیه سیاالت، با خواص و ویژگیهاى متفاوت 

- اندازه گیرى و کنترل ارتفاع و حجم در مخازن مواد اولیه محصوالت ( آرد و غالت، خوراك دام، شیر و روغن 

- کنترل فشار و دما در مخازن دى اکسید کربن، راکتورهاى بچ و مخازن همزن دار 



راهکار صنایع غذایى و نوشیدنى

CIP در پروسه  هاى  Conductivity و کانداکتیویته pH اندازه گیرى -

- اندازه گیرى دانسیته Density ، ویسکوزیته Viscosity و عدد بریکس Brix در پروسه  هاى مختلف 

- ثبت نگهدارى تمامى شاخص هاى اندازه گیرى شده توسط تجهیزات ابزاردقیق 

Vacuum اندازه گیرى فشار خالء در پروسه  هاى -

-  انتخاب تجهیزات بر اساس خورندگى سیاالت و سایر خواص تعیین کننده آن توسط نرم افزارهاى مناسب 

- ارائه تجهیزات با قابلیت عملکرد طوالنى حتى در محیط  هاى با خورندگى باال و محیط هاى انفجارى  

 احیاگران ابزار دقیق تاج مفتخر است مناسب ترین تجهیزات اندازه گیرى مطابق با دستورالعمل هاى   احیاگران ابزار دقیق تاج مفتخر است مناسب ترین تجهیزات اندازه گیرى مطابق با دستورالعمل هاى  

GMP و  استانداردهاى شناخته شده بین المللى  FDA وEHEDG  (گروه مهندسى بهداشت و طراحى اروپا) 
   

را عرضه مى کند. 



تعمیر کانداکتیویته متر  
اندرس هاوزر 

اندرس هاوزر تعمیر فلومتر مغناطیسى   تعمیر مس فلومتر 
3 اینچ اندرس هاوزر 

تعمیر   
اندرس هاوزر ترنسمیتر فشار  



راهکار صنایع فوالد و آهن

امروزه براى دستیابى به بهترین عملکرد، فن آورى هاى در صنعت آهن و فوالد به طور مداوم  
 ارتقاء مى یابد . بهبود عملکرد کارخانه باعث افزایش کیفیت باالتر و هزینه کمتر گردیده و .همزمان 

سعى شده عملکرد کارخانه ها سازگار با محیط زیست مى شود.  
 اندازه گیرى و کنترل قابل اعتماد و با کیفیت باال همراه با سنسورها و کنترل هاى دقیق به بهینه سازى فرآیند 
 و کارآیى  کارخانه کمک مى کند و دستیابى به اهداف دوگانه تولید با کیفیت و حفاظت از محیط زیست را  

محقق مى سازد . 
 راهکارهاى ارائه شده شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج در صنعت فوالد به شرح زیر مى باشد :   در صنعت فوالد به شرح زیر مى باشد :  

-سیستم هاى کنترل  فلو ، فشار،سطح و دما  
- اندازه گیرى غلظت اکسیژن گازهاى خروجى  

-سیستم تشخیص نشت آب   
- آناالیزر اکسیژن زیرکونیا 
- تشخیص نشت هوا 

- آناالیزر رسانایى استقرایى  



تعمیر فلومتر مغناطیسى  
روزمونت 

تعمیر مس کوریولیس  
اندرس هاوزر 

تعمیر دانسیته متر گاز  
امرسون 

تعمیر اکچویتور پوزیشنر  
سامسون 

تعمیر آنالیزر گاز 
 اکسیژن زیرکونیا 



راهکار صنایع سیمان  و معادن
  

- اندازه گیرى سطح مخازن مواد خام 

- اندازه گیرى چگالى دقیق مواد جامد 

- اندازه گیرى سطح مواد داخل سیلو هاى سیمان و سنگهاى معدنى بوسیله رادار 

- بررسى هاى فنى در خصوص انتخاب انواع تجهیزات اندازه گیرى کلیه پارامترهاى کنترلى اعم 
 از فشار ، دما  ، سطح مخازن، دبى سیاالت مختلف و... 

- اندازه گیرى سطح دیگهاى بخار  گیرى سطح دیگهاى بخار  

- اندازه گیرى کلیه پارامتر هاى کیفى آب مصرفى در فرآیند  

- اندازه گیرى پارامتر هاى کیفى آب ورودى دیگ بخار 



راهکار صنایع سیمان  و معادن

- اندازه گیرى فشار به روى کوره و دیگهاى بخار 

- اندازه گیرى سطح مواد جامد داخل مخازن به وسیله رادیواکتیو 

- اندازه گیرى PH  و کدورت  پساب خروجى کارخانه 

- تشخیص، محاسبه و کنترل دبى بخار به صورت جرمى و دقیق  

- اندازه گیرى دقیق میزان سوخت مصرفى و هواى فشرده مصرفى 

- اندازه گیرى سطح حوضچه  هاى پساب و فرآورى مواد 

- اندازه گیرى دماى کوره و یاتاقان  ها  ها 

- اندازه گیرى دبى و چگالى مواد جامد یا مخلوط  هاى همگن 



تعمیر ورتکس  
روزمونت 

تعمیر ترنسمیتر  
اختالف فشار  
اندرس هاوزر 

تعمیر لو ل متر رادارى 
اندرس هاوزر 

تعمیر مس کوریولیس  
اندرس هاوزر 

تعمیر اکچویتور  
فلوتک 

تعمیر  
دانسیته متر  
رادیواکتیو 



راهکار صنایع نیروگاهى

تجهیزات ابزار دقیق در صنعت نیروگاه از تجهیزات مهم و حیاتى بوده که وظیفه سنجش و 

 پردازش دقیق اطالعات و داده هاى مربوط به فلو و دما و فشار و سطح و سایر پارامتر هاى سیاالت و 

 مواد در سیستم هاى پایپینگ نیروگاه مى باشد. 
پارامترهاى مهم در تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه مى توان به دما ، فشار ، سطح ، رطوبت ، غلظت ، فلو ، مى باشد.

از موارد مهم در انتخاب تجهیزات ابزار دقیق نیروگاه مى توان به تحلیل دقیق نیازها ، ولتاژ در سیستم ، فشار 

 در سیستم و سایر پارامترهاى مختلف محیط مانند محیط هاى ضد انفجار مى باشد. 

راهکارهاى احیاگران ابزار دقیق تاج در صنایع نیروگاهى به شرح زیر مى باشد :  در صنایع نیروگاهى به شرح زیر مى باشد : 

- مشاوره در انتخاب و تامین انواع تجهیزات اندازه گیرى فلوى جرمى مازوت یا گازوئیل 

 ورودى به بویلر با استفاده از فلومتر هاى کوریولیس 

- انواع تجیهزات اندازه گیرى سطح مخازن سوخت به روش رادار  با برندهاى معتبر 

Guided Radarاندازه گیرى سطح آب کندانس در کندانسور اصلى به روش -

  



راهکار صنایع نیروگاهى

-  اندازه گیرى دبى حجمى با استفاده از فلومتر هاى ویژه بر روى خطوط گاز ورودى به نیروگاه 

Guide Radarاندازه گیرى سطح آب در پیش گرم کن ها و نیز بویلر درام به روش -

- مشاوره و تامین انواع تجیهزات ابزار دقیق براى سیستم کولینگ اصلى آب نیروگاه 

- تامین پکیج کامل ابزار دقیق براى سیستم تصفیه خانه نیروگاه 

- اندازه گیرى فلوى عبورى در خطوط Unloading و جبران سازى حرارتى 

- اندازه گیرى سطح آب ذخیره شده در مخازن نیروگاه به روش آلتراسونیک 

- تامین سوئیچینگ الزم در سطوح LL , L , HH , H  مخازن ذخیره سوخت و آب با استفاده از    مخازن ذخیره سوخت و آب با استفاده از  

ترنسمیترهاى سطح 

- فلومترهاى ویژه اندازه گیرى دبى بخار 

  



تعمیر لول مترهاى التراسونیک 
اندرس هاوزر  

تعمیر فلومتر آلتراسونیک کرونه 
آب مصرفى نیروگاه 

تعمیر لول متر 
رادار هدایتى 
اندرس هاوزر 

تعمیر فلومتر ورتکس 
اندرس هاوزر 

On_line طراحى دیتاالگرهاى



ــور   شرکت احیاگران ابزار دقیق تاج اجراى پروژه هاى صنعتى در صنایع مختلف کـش

 ،مطابق با باالترین استانداردهاى کیفیت تولید مى شوند و داراى گواهینامه هاى متعددى بوده  

و آزمون هاى زیادى را با موفقیت گذرانده اند. بعضى از این گواهینامه هاى دریافتى در زیر ارائه شده اند: 

استاندارد ها و گواهینامه ها 

 • دارنده گواهینامه  ISO 9001:2008  سیستم هاى مدیریت کیفیت 

• تامین کننده مورد تایید صنایع نیروگاهى و پتروشیمى کشور 

• ثبت شده در فهرست منابع مشترك وزارت نفت 

• عضویت انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران 

• عضویت انجمن تخصصى مراکز تحقیق  توسعه صنایع و معادن 

• داراى پروانه فنى و مهندسى از سازمان صنعت ، معدن و تجارت 



راه هاى ارتباطى با احیاگران

مشــهد-بلوار  توس  97/9-هشت مترى آریایى-پالك 62

info@Ehyagran.ir
Ehyagran@yahoo.com

telegram/Ehyagran_CO
Instagram.com/@Ehyagran

 +98 915 1211239  |  Fax : 513 711 0 296

www.EHYAGRAN.ir


