
 

 

 موضوع:معرفی نامه

شرکت فنی مهندسی نوآور توان گستر فرسان ، با کادری مجرب آماده ارائه هرگونهه دهدما، ، موهاوره ، فهرو ،     

 یو پی اس، باتری، استابالیزر، میددما، پس از فرو  ، تعمیرا، و قراردادهای سرویس نگهداری در زمینه انواع  

                                                                                                                                                                                                                                                           .باشد 

وقفه ، و رفع ادتالال، ناشی از برق شهر و لوازم و تجهیزا،  بوده و همچنین به  هدف این شرکت تامین برق بدون 

صور، تخصصی در زمینه ارائه ددما، فنی در زمینه های فوق  گام نهاده که امیهد اسهت شهروع ایهن هم هاری      

     بین در آینده باشد.                                                                                                            ای بیوتر و روابط تجاری فیمامقدمه ای برای توسعه هم اری ه

 پیواپیش از  توجه شما سروران محترم سپاسگزاری میگردد.

 

 : UPSارائه انواع 

به صورتهای تک فاز و سه فهاز بها برنهد ههای معت هر       (UPS)این شرکت عرضه کننده انواع مولد برق بدون وقفه 

اروپایی ، آمری ایی و آسیایی بوده  و تا کنهون بسهیاری از محصهوال، ایهن شهرکت ، درسیسهتآ ههای آموزشهی ،         

 .شرکتهای دصوصی و دولتی نصب گردیده است

 

 Batteryارائه انواع 

 کند. را مهیا می با تاریخ به روز یو پی اس ایرانی و دارجیهای  شرکت نیز ام ان ارائه انواع باتریدر این 

 

 قرارداد سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش:

و در ضمن این شرکت با کادر متخصص و مجهرب در زمینهه دهدما، پهس از فهرو  ام هان و توانهایی سهرویس         

در ههر زمهان     ON CALLها را داشته و این ام ان را فراهآ نموده تا با قرار دادن تلفهن    UPSتعمیرا، انواع 

را ههای مختله      UPS رین عقد قرارداد جهت سرویس و نگههدا پاسخگوی موتریان گرامی باشد .همچنین ام ا

 . نموده است نیز فراهآ

 برخی از شرکت های طرف قرارداد سرویس و نگه داری با مجموعه فرسان:

 تهران بیمارستان شهید لواسانی -1

 شرکت ارت اط فردا )بانک آینده( -2

 ... و شرکت اکسیر نوین -3

 برخی از پروژه های انجام شده عبارتند از:

 



 

شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا۲شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا۱

شرکت بهپرداز جهان   ۴شرکت گوهر شفا۳

مرکز تصویر برداری و پزشکی پارس۶بیمارستان شهید لواسانی۵

شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه  ۸بانک آینده۷

شرکت نفت سپاهان۱۰بهمن خودرو۹

شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران۱۲شرکت بیسان پارس پایش۱۱

شرکت فینووا پارس۱۴شرکت پردازش اطالعات مالی نوآوران امین۱۳

شرکت مهندسی و خدمات حفاری سریرادز اروند۱۶شرکت نوآوران اندیش رایانه غرب۱۵

شرکت مهر ماشین۱۸شرکت آروین آزما سرمد۱۷

شرکت نیرو ساحل بوشهر۲۰سازمان نقشه برداری کشور۱۹

مجموعه تله سیژ دربند تهران۲۲دانشگاه فردوسی مشهد مقدس۲۱

بیمارستان خاتم ایرانشهر۲۴بیمارستان شهدای دهلران۲۳

آزمایشگاه طب الحسن۲۶شرکت آهن آنالین۲۵

فرودگاه سپهر۲۸شرکت پرآور پارس۲۷

شرکت بام تهران۳۰کارگذاری بانک مسکن۲۹

شرکت آدونیس طب۳۲شرکت نوآوران فنا بازه )دیجیکاال(۳۱

شرکت ۳۴PFCشرکت تشک لمینت۳۳

شرکت نفت ایرانول۳۶جایگاه سوخت قلعه حسن خان۳۵

شرکت خدمات الکترونیک قضایی قلعه حسن خان۳۸شرکت نفیس نور سپاهان۳۷

بیمارستان کسری۴۰شرکت پارس بهرو۳۹

 

  


