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  هاي مهم ارزیابی کیفیت توان که شرکت فراکوه انجام داده است فهرست برخی از پروژه

  تا کنون 1376از سال 

  مان شرق  یدر س یکنندة هارمونک كزات بلویتجه تأمینو  ی،برداشت اطالعات، طراح )1

 زد یت فوالد کشر یت توان مصرفیفکی یابیارز )2

 لوولت  کی 230تهران در سطح  يمترو یت توان مصرفیفکی یابیارز )3

 پست برق تهران  200مصرف در  يها یت توان و منحنیفکی یابیارز )4

 ت فوالد خراسان کشر یکنندة هارمونک كبلو يتورهاکرا تأمینو  یطراح )5

 مرحله   دودر  Q1ت کت توان شریفکی یابیارز )6

  EIEDت کت توان شریفکی یابیارز )7

 ت دژپاد  کت توان شریفکی یابیارز )8

 ران یت فنرلول اکت توان شریفکی یابیارز )9

   یکنندة هارمونک كزات بلویتجه یجهان و طراح یت روغن نباتکت توان شریفکی یابیارز )10

   یکتحت هارمون يساز ت بوتان با هدف جبرانکت توان شریفکی یابیارز )11

ر دعبـل،  کشـ یارخانجـات طـرح ن  کهـا در   یـک سطوح هارمون یابیناخواسته و ارز يها علل وقوع رزونانس یبررس )12

 ه یبیشعو  ر،یبکریام

 ع استان قم  یپست توز سهدر  یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارز )13

 ع استان قم یپست توز پنجدر  یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارز )14

 ن  یدر مجتمع پارچ یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارز )15

 رد کان کیت کشره در کد بر رزونانس شبأکیبا ت یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارائۀ مشاوره و ارز )16

 رپارس  یت نکدر شر یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارز )17

 سپاهان  یدةتن میت سکدر شر یت ولتاژ و توان مصرفیفکی یابیارز )18

 در صورت قطع بار   اي هاي منطقه برق کۀبر شب ثبت آثار و رفتار خازن ثابت )19

  اي کشور هاي منطقه برق کۀشونده بر شب چییثبت آثار و رفتار خازن سو )20

  رمانک يتابلو کت بابکشرارزیابی کیفیت توان  )21

 ان خودروکیت کشر ارزیابی کیفیت توان )22

 زلیپا دیت ساکشر ارزیابی کیفیت توان )23

 اتیآب ح ۀت سلسلکشر ارزیابی کیفیت توان )24

 ت سارانکشر ارزیابی کیفیت توان )25

 ساز ییت الکشر ارزیابی کیفیت توان )26

 فتح يخودروساز ارزیابی کیفیت توان )27
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 یکترونکت صنام الکشر کیفیت توانارزیابی  )28

 نید مفتح ورامیمارستان شهیب ارزیابی کیفیت توان )29

 يساز ع مهماتیصنا ارزیابی کیفیت توان )30

 )فشار ضعیف و متوسطپست  25(غرب تهران  يا برق منطقه ارزیابی کیفیت توان )31

 سازي اراك کمباین ارزیابی کیفیت توان )32

 پارس گرما ارزیابی کیفیت توان )33

 مخابرات استان تهران یفیت توانارزیابی ک )34

 صدا و سیما ارزیابی کیفیت توان )35

 شرکت سندان ایرانیان ارزیابی کیفیت توان )36

 سنگ سپاهان شرکت صلصال ارزیابی کیفیت توان )37

 لینا تک ارزیابی کیفیت توان )38

 بهار روغن گل ارزیابی کیفیت توان )39

 ارزیابی کیفیت توان مجتمع شمش انزلی   )40

 کت ایران تابلو ارزیابی کیفیت توان شر )41

 ارزیابی کیفیت توان شرکت فوالد سدید کاوه  )42

 ارزیابی کیفیت توان مهیار الکتریک  )43

 ارزیابی کیفیت توان شرکت توسعه صنایع تأسیساتی ایران  )44

 ارزیابی کیفیت توان شرکت الوند کاشی   )45

 ارزیابی کیفیت توان شرکت صنایع آرمان  )46

  ارزیابی کیفیت توان شرکت سیم و کابل همدان )47

 ارزیابی کیفیت توان شرکت مهر تابلو   )48

 ارزیابی کیفیت توان شرکت جابون )49

 ارزیابی کیفیت توان مجتمع مس سرچشمه )50

 شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهرارزیابی کیفیت توان  )51

 3LCOشرکت ارزیابی کیفیت توان  )52

 شرکت کاشی و سرامیک سعديارزیابی کیفیت توان  )53

 ران اناركشرکت سیمان عمارزیابی کیفیت توان  )54

 شرکت مهندسی خورارزیابی کیفیت توان  )55

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمان باقران )56

 ارزیابی کیفیت توان شرکت ماتریس )57

 شرکت لوله و پروفیل جویبار لولهارزیابی کیفیت توان  )58
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 تهران دلتاشرکت ارزیابی کیفیت توان  )59

 شرکت روشن توان بندرارزیابی کیفیت توان  )60

 شرکت شایا ایساتیسارزیابی کیفیت توان  )61

 صنعت ارزیابی کیفیت توان شرکت استام )62

 ارزیابی کیفیت توان شرکت ماموت )63

 ارزیابی کیفیت توان شرکت ریخته گري دقیق ساري )64

 ارزیابی کیفیت توان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري(دانشگاه قم) )65

 شرکت تنها الکترونیک  ارزیابی کیفیت توان )66

 بنیان صنعت ارزیابی کیفیت توان شرکت پایا )67

 ارزیابی کیفیت توان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان )68

 ارزیابی کیفیت توان شرکت پتروشیمی مروارید )69

 ارزیابی کیفیت توان شرکت فوالدسازان دماوند  )70

 کیفیت توان شرکت روي گداز زنجانارزیابی  )71

 پرتو خازن ارزیابی کیفیت توان شرکت )72

 رش خدمات ایرانیانتوسعه صنعت و گست ارزیابی کیفیت توان شرکت )73

 کابل البرز ارزیابی کیفیت توان شرکت )74

 فرایند طرح نیرو   ارزیابی کیفیت توان شرکت )75

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمان نائین )76

 ارزیابی کیفیت توان شرکت آسیا سرویس آریا )77

 ارزیابی کیفیت توان شرکت پارس نما )78

 ارزیابی کیفیت توان گروه صنعتی بازرگانی البرز )79

 کیفیت توان بیمارستان هاشمی نژادارزیابی  )80

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمان بهبهان )81

 ارزیابی کیفیت توان شرکت عمران آذرستان )82

 ارزیابی کیفیت توان شرکت لوح سبز )83

 ارزیابی کیفیت توان شرکت آذرفنون تابلو )84

 ارزیابی کیفیت توان شرکت تهران سیمین فر )85

 ارزیابی کیفیت توان شرکت پتروشیمی کارون )86

 ارزیابی کیفیت توان شرکت مهندسی طرح و توسعه توان گستر )87

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمان شهرکرد )88

 ارزیابی کیفیت توان شرکت تعاونی پویا آیش مازند )89
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 ارزیابی کیفیت توان شرکت کارخانجات کابل سازي تک )90

 ارزیابی کیفیت توان شرکت فاتح صنعت )91

 (IGC)نکاري عموي ایران ارزیابی کیفیت توان شرکت بین المللی پیما )92

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمیا )93

 ارزیابی کیفیت توان شرکت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران )94

 ارزیابی کیفیت توان شرکت مدیریت طرح و اجراء سازي ایران )95

 ارزیابی کیفیت توان شرکت سیمان شاهرود )96

 شرکت تولیدي و صنعت لوازم خانگی پاکشوماارزیابی کیفیت توان  )97

 شرکت مهندسی رعدآب جنوبارزیابی کیفیت توان ) 98

 شرکت گیالن بسپارارزیابی کیفیت توان ) 99

  شرکت تولیدي ستاره ناديارزیابی کیفیت توان ) 100

 سازمان بنادر و دریانورديارزیابی کیفیت توان ) 101

 شرکت متیرانارزیابی کیفیت توان ) 102

 وین سنگ کویرشرکت صنعتی آرارزیابی کیفیت توان ) 103

 شرکت صنایع بسته بندي کاچ ارزیابی کیفیت توان )104

 شرکت تهران دلتاارزیابی کیفیت توان ) 105

 شرکت مشاور عمران ایرانارزیابی کیفیت توان ) 106

 شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانارزیابی کیفیت توان ) 107

 شرکت ارتباطات زیر ساختارزیابی کیفیت توان ) 108

 شرکت تابلوسازي برق مازندرانارزیابی کیفیت توان ) 109

  شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیرارزیابی کیفیت توان ) 110

  شرکت پرشین سازهارزیابی کیفیت توان ) 111

  شرکت کیان ایساتیس پارسارزیابی کیفیت توان ) 112

  شرکت خطوط لوله و مخابران نفت ایرانارزیابی کیفیت توان  )113

  شرکت کاوش و پویش پارسیانارزیابی کیفیت توان  )114

  شرکت لناارزیابی کیفیت توان  )115

  شرکت صنایع بسته بندي پتروپکارزیابی کیفیت توان ) 116

  معاونت تأسیسات حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)ارزیابی کیفیت توان ) 117

  ساتها)شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد ( ارزیابی کیفیت توان )118

  شرکت پکیج رادیاتور ایساتیسارزیابی کیفیت توان ) 119

  شرکت تولیدي تارا ذوبارزیابی کیفیت توان ) 120
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  هتل پارسیان آزاديارزیابی کیفیت توان ) 121

  شرکت سیمان سامان غربارزیابی کیفیت توان ) 122

 شرکت سیمان خوزستانارزیابی کیفیت توان ) 123

  سی نقطه از شبکه برق استان کرمانشاه ) ارزیابی کیفیت توان124

 نقطه از شبکه برق مشترکین صنعتی واقع در شهرکهاي صنعتی در محدوده شرکت   100) ارزیابی کیفیت توان 125

  توزیع کرج 

 ) ارزیابی کیفیت توان شرکت آذرتاب جی126

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت اندیشه نگار پارس127

  ت ژالکه) ارزیابی کیفیت توان شرک128

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت عالیفرد129

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت تولید ستاره نادي130

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت تابش تابلو131

  ارزیابی کیفیت توان شرکت تولیدي آرد البرز) 132

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت پویا افزار پیشرو133

  گانی و تولیدي پارس) ارزیابی کیفیت توان شرکت بازر134

  ) ارزیابی کیفیت توان شرکت فراز پلیمر فردوس135

 ) ارزیابی کیفیت توان شرکت پلی پروپیلن جم136
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  شرکت فراکوه تجهیزات و امکانات لیست 

 
 
  

و  یکـی ترکپـارامتر ال  53 يریـ گ ت انـدازه یـ آلمـان بـا قابل   FRAKO كه بـا مـار  کگـر شـب   لیدستگاه تحل هفت .1

  روز 1000عات تا اطال يساز یرهذخ

 لو هرتزکی 10انس کآمپر تا فر 3000تا  يریگ ت اندازهیان با قابلیلمپ جرک هجده .2

 لوهرتزکی 100 یانسکلوولت با عرض فرکی 1پروب ولتاژ تا سطح  پانزده .3

 هیثان 1ت اطالعات با وضوح شت بردایبا قابل FRAKO كه با مارکگر شب لیدستگاه تحل یک .4

 د)یلوهرتز (در حال خرکی 100لوولت با عرض باند کی 63پروب ولتاژ تا سطح سه  .5

 MATLABو  EMTPاستاندارد  يافزارها نرم .6

 شده بر اساس سفارشدیتول يافزارها نرم .7

 Hioki كه با مارکگر شب لیدستگاه تحل سه .8

 وست)ی(پ یشگاهیزات آزمایست تجهیل .9

 لوولتکی 63ان و ولتاژ تا سطح یعرض باند ترانس جر يریگ زات اندازهیتجه .10

 در ولتاژ Swellو  Sagزات ثبت یتجه .11

  
 

  وه کت فراکشرتوسط ست خدمات قابل ارائه یل
  

 ت برقیفکی يپارامترها يریگ اندازه .1

 ت برقیفکی یآموزش يها دوره .2

 توانت یفکیت استاندارد یرعا یبازرس .3

 ت برقیفکینۀ یوه در زمکت فراکمشاوره و انتقال تجارب شر .4

  ت توانیفکیخرب م يها دهیاهش پدکجبران و  يها ارائۀ روش .5


