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شرکت ملی گاز ایران

گواھی عضویت در فھرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی

13:27ساعت گزارش : 

1393/12/04تاریخ گزارش : 

1-66گروهشماره پرونده : 

برق والكترونيك پرتو صنعتنام شرکت : 

3 ط2417 پ14تھران وليعصر(عج)پايين تراز ميدان ونك نبش خ آدرس دفتر مرکزی: 

-88662288تلفن: 

88887809دور نگار: 

info@partosanat.comپست الکترونيکی: 

www.partosanat.comوب سایت: 

تاييد و ثبتوضعيت شرکت: 

1393/11/28تاریخ تایيد صالحيت اوليه: 

توضيحات:

طبقه بندی کاال / خدمات

رتبه زمينه فعاليت گرايش فعاليت رشته فعاليت نوع رشته 

66موتور برقي- کاال   - راه انداز موتور 

67راه اندازھاووسايل قطع ووصل- کاال   AC كنترل كننده دور موتور 

67راه اندازھاووسايل قطع ووصل- کاال   DC كنترل كننده دور موتور 

66موتور برقي- کاال   سري راه انداز موتور 

اداره یررسی منابع ،تحقيقات بازرگانی و پيمانکاری
www.nigc.ir

نمايش کامل اطالعات پيمانکاران http://trms.nigc.ir/webbase/NIGC/legalShow.php?parameter1=51482&da...
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الکترونیک صنعتی یکان پرتو شرکت
3واحد  – 151پالک  -میدان بهار شیراز –آدرس : هفت تیر 
141-88842858فکس : تل

  

 

/1085/11تاریخ  :برق و الکترونیک پرتو صنعت محترم شرکت به :

ف 8215122شماره  :مهندس دشت آبادی جناب آقایمحترم  حضور

پیوست :موضوع

با سالم

 اینورترها در صنایع مختلف  ترین شرکت اتوماسیون و کاربرد احتراما بدینوسیله این شرکت بعنوان تخصصی 

توان  اینورترهای   و ارائه در خصوص تولید  خود را از آن شرکت محترم تشکر و رضایت مندی  و مراتب تقدیر  

سخت صنعتی از جمله سنگ شکن ها و کمپرسورها  های applicationتخصصی و   با کاربردهای حرهه ای وباال  

 به شرح ذیل اعالم می دارد.  

تولیدی آن شرکت محترم با کاربرد کمپرسور در صنایع غذایی کوروش 200kwتعداد دو دستگاه اینورتر   -1 

  با کاربرد سنگ شکن در سنگ آهن مرکزی باهق 160kwاه اینورتر با توان یک دستگ -2  

 سنگ شکن در سنگ آهن مرکزی باهقبا کاربرد  75kwاینورتر  -3  

با کاربرد باالبر در یکی از صنایع هلزی جنوب کشور 75kwاینورتر  -4  

 با تقدیر و احترام     

ن پرتوشرکت برق و الکترونیک صنعتی یکا  










