
مـا رنـج گسـترده ای از ابزار هـای اندازه گیـری دقیـق و تجهیـزات 
کالیبراسیون برای پارامترهای دما، فشار، دبی، وزن و زاویه سنج، 
پارامترهای الکتریکی و پدیده های محیطی را از برندهای معتبر 
  AOiP تامیـن می کنیـم. در ایـن زمینـه نماینـده انحصـاری برنـد

فرانسـه در ایران هسـتیم و برندهای:

ISOTECH, JOFRA, ANETEK, FLIR ...
را از طریـق ارتبـاط مسـتقیم دفتـر اروپا با گواهی کالیبراسـیون 

سـازنده ارائـه می کنیم.

از جملـه انـواع Load Cell )کششـی و فشـار( و ترانسـمیترهای 
کنترل وزن و بارهای مکانیکی، دیتاالگرها، کالیبراتورهای فشار، 
کوره هـای کالیبراسـیون دماـیی خشـک و تـر، مولـتی فانکشـن 
کالیبراتورهـا، میکـرو اهـم مترهـا، مقاومـت سـنج های صنعـتی، 
از  ی  انـواع ترموکوپل هـای مسـتر و گیج هـای دقیـق دیجیتاـل

برندهای:

Wika, Schenck, HBM, Ashcroft, Noshok ... 

ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات کالیبراسیون

شرکت ابزار قطعه آردین
تامین کننده تجهیزات و قطعات صنعتی برای صنایع ایران از برندهای معتبر آمریکایی و اروپایی در زمینه برق، 
ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی )سیستم های کنترل و فرمان(، ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات کالیبراسیون 

)دما، فشار، دبی، ارتعاش، بارهای مکانیکی و وزن، پارامترهای دقیق الکتریکی(.

تامین کننده تجهیزات و قطعات صنعتی
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برخی از برند های تامین شده 



اتوماسیون صنعتی 
)سیستم های کنترل و فرمان(

تامین انواع کلیــدهای اتوماتیـک کلیـــدهای کامپکت، 
سوئیچ فیوزها، بریکرها، کلیدهای حرارتی، کنتاکتورها 

از برندهای معتبر:

شـرکت ابـزار قطعـه آردیـن بـه صـورت تخصصـی در زمینـه تامیـن کلیـه 
تجهیزات ابزار دقیق مورد استفاده در فرآیندهای تولیدی برای اندازه گیری 
و پایش رفتار سـیاالت از جمله انواع ترانسـمیترهای فشـار، ترانسـمیترهای 
دمـا، ترانسـمیترهای کنتـرل سـطح سـیاالت و فلوترانسـمیترها از برندهـای 

معتبـر اروپایـی و آمریکایـی فعال اسـت.

)MV-HV( تجهیزات برق صنعتی

)Feild Instrument( تجهیزات ابزار دقیق

 Flowmeter, Flow Monitor, Flow
 Switch, Flow Control, Control
Valve, Actuators and Position

ابـزار دقیـق و تجهیـزات  از  رنـج گسـترده ای  تامیـن 
از جملـه: کنتـرل و سـنجش فشـار سـیاالت 

 Pressure Transmitter, Pressure Switch, Pressure gauge,
 Pressure sensor, Differential Pressure Switch, Pressure
regulator and Pressure calibrator

تامیـن انـواع تجهیـزات و قطعـات 
اندازه گیری و کنترل سطح سیاالت 

شامل:

 Level Transmitter, level Switch,
 Level gauge, Level indicator, Level
monitoring

انـــواع تجهیـــــزات کنتــــــرل و سنجـــــش دمـــا و 
ترانسمیترهـــــای حرارتــــی شـــامل:

اقالم مربوط به سنجش و کنترل دما

تجهیزات سنجش و کنترل فشار

ارتفاع سیاالت : 

زمینـه  همیـن  در  همچنیـن 
قطعـات  و  تجهیـزات  کلیـه 
در  فرآینـد  کنتـرل  بـا  مرتبـط 
چهار پارامتر اصلی دما، فشـار، 
سطح و دبی را مطابق سفارش 
می نمایـد. تامیـن  مشـتریان 

تجهیزات کنترل و پایش دبی 
جملـه  از  سـیاالت  جریـان  و 

انـواع:

تامیـن قطعـات یدـکی و تجهیزات مرتبط با سیسـتم های کنترل و فرمان 
شـامل ماژول هـای PLC و تجهیـزات DCS و SCADA بـرای صنایـع نفـت 
 Power ،آنالـوگ و دیجیتـال I/O و پتروشـیمی کشـور شـامل ماژول هـای
Supply، پردازشگرها و تجهیزات ارتباطی، نمایشگرها و HMI، عملگرها و 

Positionner را براسـاس سـفارش مشـتریان از برندهای :

ABB, Honeywell, Allen bradly, Siemens, Rockwell, Omron, Festo ...

تامیـن می کنـد.

در زمینـه سیسـتم های کنتـرل و فرمـان شـرکت ابـزار 
قطعـه آردیـن نماینـده انحصـاری شـرکت Autec ایتالیـا 
اولیـن طـراح و سـازنده رادیـو ریمـوت کنترلرهـای کرین و 

ماشـین آالت صنعـتی مـی باشـد.

همچنیـن نماینـده فـروش تجهیـزات کنتـرل و پایـش 
ارتعـاش )ویبـره( برنـد CEMB در ایـران هسـتیم.

SIEMENS, ABB, EATON, Schneider Electric ... 

 Temperature Switch, Thermocouple, Temperature
 Switch, Temperature Sensor, Thermal Camera,
Temparature gauge & Temprature Calibrator


