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ش رکت فراکوه
ــای  ــه صــورت نمایندگــی خازن ه ــزد )F.K.C( کار خــود را از ســال 1375 ب ــوه ی ــی فراک ــزات برق ــد تجهی   شــرکت تولی

ــاالی محصــوالت  ــوان فشــار ضعیــف شــرکت FRAKO آلمــان )تأســیس 1928( آغــاز کــرد. کیفیــت ب ــب ت اصــاح ضری

ــه  ــران و متخصصــان شــرکت فراکــوه را مجــاب ب شــرکت FRAKO آلمــان و اســتقبال چشــمگیر مصــرف کننده هــا، مدی

تولیــد خازن هــای فشــار ضعیــف تحــت لیســانس شــرکت FRAKO آلمــان در ایــران کــرد. از نتایــج تولیــد داخلــی ایــن 

ــازار  ــش فنــی، اکتســاب ســهم بیشــتری از ب ــه کاهــش قیمــت تمــام شــده خــازن، ارتقــاء ســطح دان ــوان ب خــازن می ت

ایــران و همچنیــن اشــتغال زایــی اشــاره نمــود. 

  ایــن افزایــش فــروش در ادامــه منجــر بــه گســترش و تعمیــم دامنــه فعالیــت شــرکت شــد در حــال حاضــر محصــوالت 

ــت، گاز  ــع نف ــرات، صنای ــع، مخاب ــه ای، شــرکت های توزی ــای منطق ــر برق ه ــی نظی ــای مختلف ــوه در پروژه ه شــرکت فراک

و پتروشــیمی، صنایــع فــوالد، ســیمان، صنایــع خودروســازی، صنایــع چــوب و کاغــذ، الســتیک، صنایــع غذایــی، دارویــی، 

ــای  ــن پروژه ه ــاژ و ...(، همچنی ــتگاه های پمپ ــا، ایس ــه خانه ه ــاب )تصفی ــرکت های آب و فاض ــاجی، و ش ــیمیایی، نس ش

ــردد. ــتفاده می گ ــتان ها و ... اس ــکونی، بیمارس ــای مس ــا، مجتمع ه ــد برج ه ــاختمانی مانن س

گزیدهایازفعالیتهاوخدماتشرکتفراکوهبهشرحذیلمیباشد:

   •    طراحی و ساخت بانک های خازنی فشار ضعیف

   •    طراحی و ساخت بانک های خازنی با قابلیت کلیدزنی سریع

)Thyristor Switched Capacitor Banks(        

   •    طراحی و ساخت بانک های خازنی فشار متوسط برای صنایع

        و پست های برق

   •     ارزیابی پارامترهای کیفیت توان الکتریکی

   •    تأمین انواع خازن های فشار ضعیف و فشار متوسط

   •    طراحی و تأمین انواع فیلترهای هارمونیکی و جریان هجومی

       •    تأمین انواع تجهیزات فشار ضعیف تابلویی
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   •    ساخت بانک های خازنی مجهز به فیلتر

   •    طراحی و ساخت بانک های خازنی سریع

ساخت بانک های خازنی فشار ضعیف

ویژگی های برجسته:

خازن

   •    تحمل اضافه جریان تا 2/7 برابر جریان نامی به صورت دائم
        و تحمل جریان هجومی تا 450 برابر جریان نامی

   •     خود ترمیمی )Self Healing( ، تکنولوژی فیلم تقســیم شــده
ر فشــا فــه  ضا ا ه  کننــد قطــع  و   )S e g m e n t e d  f i l m (         

.)Overpressure Disconnector(        

   •    سازگار با محیط زیست، نوع خشک

   •    کاهش هزینه های انرژی

   •    از 2/5 کیلووار الی 30 کیلووار در محدوده ولتاژ 230 ولت 
        الی 800 ولت

خازن های اصالح ضریب توان رگوالتورهای هوشمند فیلتر هارمونیک
ساخت شرکت FRAKO آلمان



   •    کنترل کننده های میکروپروسسوری

   •    قابلیت نصب در سطوح فشار ضعیف و فشار متوسط

   •    اندازه گیری دقیق ولتاژ و جریان

   •    گستره ولتاژی متنوع )690-100 ولت(

   •    تشخیص خودکارمحل ترانس جریان

   •    قابلیت کنترل ضریب توان در هر دو محدوده ی سلفی

       و خازنی

   •    قابل استفاده در حالت تولید توان

   •    تعیین آستانه برای عبور جریان های هارمونیکی
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خازن های اصالح ضریب توان رگوالتورهای هوشمند فیلتر هارمونیک
ساخت شرکت FRAKO آلمان

رگوالتور:

فیلترهای هارمونیک

   •    ولتاژ کارکرد متنوع )230 الی 690 ولت(

   •    در ظرفیت های 2/3 الی 212 کیلووار سه فاز

   •    طراحی بر اســاس فرکانس های رزونانســی مختلف 

   •    استفاده از هسته آهنی )5/67 تا 14 درصد(

   •    کالس عایقی F معادل 155 درجه ســانتی گراد و

        کالس عایقی H معادل 180 درجه سانتی گراد

   •    دارای رله ی حرارتی فعال شــونده در 130-150 

       درجه سانتی گراد

   •    قابل استفاده در دمای60 + / 10- درجه سانتی گراد
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خازن های اصالح ضریب و راکتورهای فشارمتوسط و فشار قوی
ساخت شرکت DUCATI ایتالیا

•     ساخت بانک های خازنی فشار متوسط جهت صنایع
•     ساخت بانک های خازنی فشار متوسط و فشار قوی جهت پست ها

•     طراحی و ساخت بانک های خازنی مجهز به فیلتر
•     تأمین خازن های کوره، خازن های فیلتر و انواع خازن های مصارف

       خاص فشار متوسط

خازن های فشار متوسط

  •     در انواع تک فاز و سه فاز
  •     گستره ولتاژی متنوع )1/45 تا 21/5 کیلوولت در حالت تک فاز و

        3/3 تا 11 کیلوولت در حالت سه فاز(
  •     قابلیت نصب در تابلو و بر روی استراکچر

  •     قابلیت تخلیه سریع ولتاژ )کاهش ولتاژ به 50 ولت در کم تر از پنج
        دقیقه یا 75 ولت در ده دقیقه(

  •     قابلیت تحمل جریان عادی تا 1/3 برابر جریان نامی در شرایط
        اضافه ولتاژ یا حضور هارمونیک ها

  •     قابلیت تحمل جریان هجومی و گذرا تا 100 برابر مقدار نامی
  •     قابلیت تحمل اضافه ولتاژ در مدت زمان معین )حداقل 1/1 برابر تا

       12 ساعت روزانه و حداکثر 1/3 برابر در 1 دقیقه(

راکتورهای فشار متوسط

  •     راکتورهای هارمونیکی ولتاژ متوسط 7 درصد و 14 درصد 
        )سایر  اندازه ها قابل سفارش می باشند(

  •     راکتورهای هسته هوایی جهت محدود نمودن جریان راه اندازی
        و نوسانات

  •     قابل استفاده در بانک های خازنی مجهز به فیلتر هارمونیک 
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خازن های اصالح ضریب و راکتورهای فشارمتوسط و فشار قوی
ساخت شرکت DUCATI ایتالیا

بانک های خازنی فشار ضعیف و فشار متوسط

  •    جبران توان راکتیو و بهبود ضریب توان در شبکه های فشار
        ضعیف و فشار متوسط

  •    فشار متوسط از  3/3 تا 20 کیلوولت و شبکه های توزیع و
        فوق توزیع ازسطح 20 تا 400 کیلوولت به صورت تابلوی

        ایستاده یا نصب بر روی استراکچر گالوانیزه
  •    قابلیت کارکرد اتوماتیک با استفاده از کنترل کننده های

       توان راکتیو
  •    قابلیت نصب به همراه فیلترهای هارمونیکی و فیلترهای

       جریان هجومی 

راکتورهای فشار متوسط فراکوه

  •    فیلترهای هارمونیکی هسته آهن فشار متوسط در درصدهای
       مختلف

  •    فیلترهای هسته هوا جهت محدود سازی جریان راه اندازی و
       نوسانات گذرا تا سطح ولتاژ 34/5 کیلوولت

  •    تلفات کم و راندمان باال
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تجهیزات تابلویی
ساخت شرکت LOVATO ایتالیا

Lovato تأمین کننده تجهیزات تابلویی

  •    کلید قطع موتوری )0/1 الی 100 آمپر(
  •    بی متال )0/63 الی 150 آمپر(

  •    کنتاکتور )9 الی 630 آمپر(
  •    Soft starter تا محدوده 630 کیلووات

  •    کلیدهای گردان
  •    تایمر

  •    دستگاه های اندازه گیری تابلویی
  •    انواع رله ها

  •    کلیدهای یک طرفه قابل قطع زیر بار از 16 الی 1600 آمپر
  •    کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار از 160 الی 1600 آمپر 

       به صورت دستی و موتوری
  •    کنتاکتور خازنی از 12/5 الی 50 کیلووار

  •    منبع تغذیه سوئیچینگ DC تکفاز و سه فاز
  •    رله های قابل برنامه ریزی به همراه ماژول های افزایش تعداد

       ورودی و خروجی
  •    کنترل فاز

  •    و ...

رگوالتور

  •    رگوالتورهای تصحیح ضریب توان به صورت 5، 7، 8 و 12 پله
  •    قابلیت گسترش تا 16 پله

  •    تعیین آستانه برای عبور جریان های هارمونیکی
  •    قابلیت اتصال به ماژول های مخابراتی

)Master-Slave( قابلیت پیکربندی    •  
)USB-WiFi( قابلیت اتصال به انواع سیستم های مخابراتی    •  

  •    قابلیت تعریف هشدار توسط کاربر
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تجهیزات تابلویی و الکتریکی
ساخت شرکت EFEN آلمان

شرکت EFEN آلمان تولید کننده کلید فیوزهای عمودی و افقی و فیوزهای فشار قوی:

  •    رنج وسیعی از فیوزهای فشار قوی EFEN توسط مراجع ملی و بین المللی تأیید شده است. فیوزها برای حفاظت مطمئن
       ترانسفورماتورها، موتورها و خازن استفاده می شوند.

  •    فیوزهای شرکت EFEN در محدوده ولتاژی 3 الی 36 کیلوولت و در محدوده جریانی 1 الی 250 آمپر موجود می باشند.

 EFEN NT-IN کلیــد فیوزهای افقــی      
ــدد،  ــریع و متع ــاژ س ــت مونت ــا قابلی ب
قابــل اســتفاده در تمــام سیســتم های 
توزیــع فعلــی اســت. کلیــد فیوزهــای 
ــاد  ــن ابع EFEN NT-SILAS در کوچکتری
ــود  ــایز 3 موج ــی س ــایز 000 ال از س

می باشــند.

کلید فیوز و تجهیزات DC شرکت EFEN برای کاربردهای:

  •   مخابراتی
  •   UPS ها

Solar کاربردهای   •  
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تجهیزات تابلویی و الکتریکی
ساخت شرکت EFEN آلمان

EFEN فیوزهای مخابراتی و تجهیزات مرتبط

  •    افت ولتاژ بسیار پایین
  •    تلفات اندک

DC ولتاژ کارکرد 80 ولت    •  
DC گستره جریان 1600-60 آمپر    •  

کلید فیوز

) DC ابعاد متنوع ) از 60 تا 1600 آمپر    •  
DC ولتاژ کارکرد 80 ولت    •  

  •    نصب آسان

باس ماژول

  •    قابلیت توزیع جریان تا 150 آمپر به صورت مجموع
       و 25 آمپر در هر انشعاب 

DC ولتاژ کارکرد 80 ولت    •  
  •    تحمل جریان اتصال کوتاه تا سطح 3000 آمپر در

       30  میلی ثانیه
  •    اتصال پایدار و مطمئن
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شفت انکودر و تجهیزات جانبیتجهیزات تابلویی و الکتریکی
شرکت WACHENDORFF آلمان

شفت انکودر و تجهیزات جانبی
INCREMENTAL و Absolute

قابل استفاده در:

  •    صنایع نساجی
  •    صنایع غذایی

  •    صنایع آسانسور سازی
  •    صنایع چوب و کاغذ

  •    صنایع بسته بندی
  •    صنایع جرثقیل و باالبر

  •    Silent Move  جهت صنایع آسانسور سازی
  •    و ... 
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اکتیو فیلتر مدوالر

  اکتیــو فیلتــر مــدوالر شــرکت Ablerex گزینــه ای مناســب جهــت جبــران 
ســازی تــوان راکتیــو و پــاک ســازی شــبکه از آلودگی هــای هارمونیکــی 
ــی  ــرق مصرف ــان ب ــرداری از جری ــه ب ــس از نمون ــتگاه پ ــن دس ــد. ای می باش
ــا  ــا کمــک الگوریتــم از پیــش تعریــف شــده، موجــی خــاف آن و ب شــبکه، ب
فــاز متفــاوت تولیــد و بــه شــبکه تزریــق می کنــد و بــه ایــن وســیله ی ضریــب 
تــوان را اصــاح نمــوده و شــبکه را از آلودگی هــای هارمونیکــی پــاک می کنــد.

مزایای اکتیو فیلتر

  •    پاک سازی هارمونیک های زوج و فرد از مرتبه 2 تا مرتبه 51
  •    بهبود پیش فاز یا پس فاز بودن ضریب توان

  •    جبران سازی عدم تعادل بار
  •    کاهش مصرف توان ظاهری در منبع توان

  •    جلوگیری از مشکل قطع ناگهانی MCCB ها به علت مشکالت هارمونیک

مزایای سیستم مدوالر

  اکتیــو فیلتــر Ablerex دارای کنترلــر و سیســتم قــدرت مجــزا مــی باشــد.
کــه بــه کاربــر اجــازه مــی دهــد تــا چهــار مــدول قــدرت را توســط تنهــا یــک 
سیســتم کنترلــر کنتــرل نمایــد.  ایــن امــر موجــب صرفــه جویــی در هزینــه 
مــی شــود هــر مــدول قــدرت بــرای 30 آمپــر جریــان مناســب اســت در نتیجــه 
هــر سیســتم چهارتایــی را میتــوان در جریــان 120 آمپــر اســتفاده کرد.عــاوه 
بــر ایــن انعطــاف پذیــری سیســتم ایــن اجــازه را بــه کاربــر مــی دهــد کــه تــا 
هشــت مجموعــه چهــار تایــی را بــه یکدیگــر متصــل نمایــد و جریــان را تــا 960 

آمپــر افزایــش دهــد. 

سیستم های ارتباطی

ــار  ــترده ای را در اختی ــی گس ــای ارتباط ــر Ablerex توانایی ه ــو فیلت    اکتی
ــای ، ــه درگاه ه ــوان /  ب ــه می ت ــد.  از آن جمل ــرار می ده ــر ق کارب

 اشاره نمود.
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بانک های خازنی پلی استری

  •    استفاده از خازن های FRAKO آلمان، کنتاکتور و رگوالتورهای

       LOVATO ایتالیا و کلید فیوزهای EFEN آلمان

IP55 با outdoor و Indoor قابل استفاده به صورت    •  

  •    تأمین ضریب توان مطلوب به صورت اتوماتیک و از طریق

        رگوالتور هوشمند انجام می گر دد.

  •    مورد استفاده در مجتمع های مسکونی، ویالها، مجتمع های

        اداری، مراکز آموزشی، هتل ها، رستوران ها، کارگاههای صنعتی

        کارخانجات و کلیه مراکزی که دارای برق سه فاز هستند.

        •    قابل نصب به صورت دیواری

        •    آماده جهت تحویل و نصب 
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)Detuned Filters( فیلترهای هارمونیک فشار ضعیف فراکوه

  •    ولتاژ کارکرد متنوع )690-400 ولت(
  •    در ظرفیت های 2/5 الی 50 کیلووار ســه فاز 

       )سایر ظرفیت ها بر طبق سفارش(
  •    طراحی بر اساس فرکانس های رزونانسی مختلف استفاده از

       هسته آهنی
  •    کالس عایقی F معادل 155 درجه

  •    دارای رله ی حرارتی فعال شونده در120 درجه سانتی گراد
  •    حداکثر تلورانس 3 درصد در اندازه ی اندوکتانس

  •    قابل استفاده در دمای 60+/10- درجه سانتی گراد

خازن های الکترونیک قدرت – خازن های موتوری و روشنایی

 ،UPS قابل استفاده در مدارهای کلیدزنی فرکانس باال منابع    •  
AC و DC مدارهای رزونانسی و سایر فیلترهای       

DC و 6000 ولت AC تنوع تا سطح ولتاژ1000 ولت    •  
  •    در ظرفیت های گوناگون تا 20000 میکروفاراد
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  تثبیــت کننده هــا و تنظیــم کننده هــای ولتــاژ از ظرفیــت 

ــاز موجــود  ــاز و ســه ف ــه صــورت تکف ــی 6MVA ب 5KVA ال

هســتند.

ــر  ــه کمت ــاژ را ب ــانات ولت ــتند نوس ــادر هس ــزات ق ــن تجهی ای

ــاژ را  ــارن ولت ــانات نامتق ــی نوس ــانند و حت ــد برس ــک درص از ی

بهبــود داده و ولتاژهــا را متقــارن می کنــد.

  ایــن تجهیــزات بــدون اســتفاده از کلیدزنــی و در ســطح ولتــاژ 

ضعیــف، نوســانات ولتــاژ را کاهــش می دهنــد.

بــه دلیــل اســتفاده از طراحــی خــاص در ســیم پیچــی، 

کمتریــن میــزان تلفــات و حــرارت را تولیــد می کنــد. از ایــن رو 

ــه  ــد سیســتم تهوی ــن شــرکت فاق ــاژ ای تثبیــت کننده هــای ولت

می باشــند و آلودگــی صوتــی تولیــد نمی کننــد.

تثبیت کننده ها و تنظیم کننده های ولتاژ
شرکت IREM ایتالیا



کیفیت توان الکتریکی

ــن  ــت ای ــد. اهمی ــدرت می باش ــی ق ــث روز مهندس ــن مباح ــن و پراهمیت تری ــه جدیدتری ــوان از جمل ــت ت ــث کیفی     مبح

شــاخه ی علمــی از افــزاش چشــمگیر تعــداد مقــاالت چاپــی منتشــر شــده در ایــن خصــوص در خــال ســال های اخیــر کامــًا 

مشــهود اســت. در دهــه ی گذشــته، افزایــش مصــرف کننــدگان غیــر خطــی در صنعــت منجــر بــه افزایــش ســطح اعوجاجــات 

ــاه مــدت و دراز مــدت ســبب  ــن افزایــش در ســطح اعوجاجــات هارمونیکــی در کوت هارمونیکــی در شــبکه شــده اســت. ای

آســیب دیدگــی و کاهــش شــدید طــول عمــر ادوات شــبکه از جملــه خازن هــا و تبعــات منفــی دیگــری می گــردد. ارتبــاط 

ایــن افزایــش ســطح اعوجاجــات بــا بــروز خطراتــی چــون وقــوع رزونانــس و آســیب دیدگــی ادوات شــبکه از جملــه خــازن، 

شــرکت فراکــوه را بــر آن داشــت تــا مطالعــه و فعالیت هــای مناســبی در ایــن زمینــه انجــام دهــد.

نتیجــه چندیــن ســال فعالیــت در ایــن حــوزه، تبدیــل شــدن شــرکت فراکــوه بــه یکــی از قطب هــای کیفیــت تــوان در ایــن 

زمینــه در ایــران بــوده اســت. در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت ها، کارخانه هــا، بیمارســتان ها و ... جهــت ارزیابــی کیفیــت 

تــوان شــبکه خــود و دریافــت مشــاوره مناســب در ایــن خصــوص از متخصصیــن شــرکت فراکــوه دعــوت بــه عمــل می آورنــد. 

از جملــه مهم تریــن پارامترهــای مــورد بررســی در زمینــه ی کیفیــت تــوان الکتریکــی عبارتنــد از:

  •    ولتاژهای خط

  •    جریان های خط

  •    توان اکتیو، راکتیو و مقایسه آن با تغییرات میزان بار

  •    تغییرات ضریب توان

  •    تغییرات فرکانس

  •    مقادیر اعوجاجات ولتاژ به همراه کلیه نمودارهای هارمونیکی

  •    مقادیر اعوجاجات جریان به همراه کلیه نمودارهای هارمونیکی
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بانک خازنی تایرستوری

ــوده و ممکــن اســت بانک هــای خازنــی معمولــی کــه از       در بســیاری از مراکــز صنعتــی تغییــرات تــوان بســیار ســریع ب

ــه  ــاه ک ــای بســیار کوت ــو را در زمان ه ــار راکتی ــران ســازی ب ــی جب ــد توانای ــای الکترومکانیکــی اســتفاده می کنن کنتاکتوره

ــوان راکتیــو گریبانگیــر  ــی، جریمــه ی ت ــک خازن ــه کســری از ثانیــه برســد را نداشــته و علیرغــم نصــب بان ممکــن اســت ب

مصــرف کننــده مــی گــردد.

بــه منظــور حــل ایــن مشــکل اســتفاده از بانک هــای 

ــای  ــه ج ــی ب ــه ی کلیدزن ــا وظیف ــه در آن ه ــتوری ک تایرس

کنتاکتــور توســط تایرســتور صــورت می پذیــرد راهــکار 

ــت.  ــبی اس مناس

از  معمولــی  رگوالتورهــای  جــای  بــه  بانک هــا  ایــن  در 

ــال  ــت ارس ــه قابلی ــو ک ــوان راکتی ــمند ت ــای هوش رگوالتوره

ــتفاده  ــد، اس ــته باش ــل را داش ــع و وص ــریع قط ــان س فرم

می گــردد.

ــرو در  ــرکتی پیش ــوان ش ــه عن ــوه ب ــرکت فراک ش

زمینــه ی طراحــی و اجــرای سیســتم های جبــران 

ســاز نویــن اقــدام بــه طراحــی و ســاخت بانکهــای 

متنــوع  ظرفیت هــای  در  تایرســتوری  خازنــی 

ــع  ــرد در صنای ــت کارب ــب جه ــه مناس ــوده ک نم

فــوالد ذوب آهــن، آلومینیــوم و ... می باشــند.
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R.K کنتاکتورهای خازنی

CNKM و CNNK در دو نوع    •  
  •    در ظرفیت های گوناگون )از 2/5 الی 75 کیلووار(

  •    قابل استفاده در گستره ی ولتاژ متنوع )690 – 230 ولت(
  •    دارای ولتاژ تحمل عایقی تا 1000 ولت
  •    قابلیت تحمل ولتاژ ضربه تا 8 کیلوولت

  •    قابل کاربرد در دمای 55+ 25- سانتی گراد
  •    قابلیت قطع و وصل مداوم تا 240 مرتبه در هر ساعت

LOVATO کنتاکتورهای خازنی

CNKM و CNNK در دو نوع    •  
  •    در ظرفیت های گوناگون )از 4/5 الی 70 کیلووار(

  •    قابل استفاده در گستره ی ولتاژ متنوع )690- 240 ولت(
  •    دارای ولتاژ تحمل عایقی تا 1000 ولت
  •    قابلیت تحمل ولتاژ ضربه تا 8 کیلوولت

  •    قابل کاربرد تا دمای 50 درجه سانتی گراد
  •    قابلیت قطع و وصل مداوم تا 120 مرتبه در هر ساعت
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خازن های سوییچ شونده سرتیری فشار ضعیف

   هــدف از خــازن گــذاری در شــبکه های فشــار ضعیــف کاهــش تلفــات ایــن شــبکه و پــس از آن بهبــود ولتــاژ نقــاط انتهایــی 

و میانــی فیدرهــای فشــار ضعیــف اســت. )بیــش از نیمــی از تلفــات پیــک بــار مربــوط بــه شــبکه های فشــار ضعیــف کشــور 

اســت،( بــه عبــارت دیگــر حــدود 12 تــا 13 درصــد انــرژی تولیــد شــده در پیــک بــار، در شــبکه های فشــار ضعیــف تلــف 

مــی شــود. بنابرایــن هــر چــه محــل نصــب خــازن بــه محــل مصــرف نزدیکتــر باشــد، تأثیــر خــازن در کاهــش تلفــات و نیــز 

بهبــود یکنواخــت ولتــاژ بیشــتر اســت.

  •    کنترل کننده توان راکتیو در ابعاد کوچک 

  •    قابلیت نصب به صورت تک فاز یا ســه فاز

  •    مجهــز بــه سیســتم های اندازه گیری و کلید زنی

  •    حداکثر کاهش تلفات با حداقل هزینه ی سرمایه

       گذاری در بار پیک 

  •    نصب آسان

خازن های سرتیری فشار متوسط

  •    مناسب برای نصب بر روی خطوط توزیع هوایی

  •    قابلیت نصب آسان بر روی تیر

  •    قابلیت بهره برداری با استفاده از فیوز و کلیدهای قطع کننده

  •    قابلیت سفارش به صورت تک فاز یا سه فاز یکپارچه
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کارخانه
ــی  ــعت تقریب ــا وس ــوه ب ــه ی فراک کارخان

19000 مترمربــع در شــهرک صنعتــی 

یــزد واقــع در 700 کیلومتــری تهــران 

بنــا گردیــده و متشــکل از ســالن های 

و  ضعیــف  فشــار  خازن هــای  تولیــد 

نگهــداری  ســالن های  متوســط،  فشــار 

تولیــدی،  محصــوالت  و  اولیــه  مــواد 

آزمایشــگاه های تســت فشــار ضعیــف و 

فشــار متوســط و ســایر بخش هــای اداری 

. شــد امکانات آزمایشگاهیمی با

آزمایشــگاههای فشــار ضعیــف و فشــار 

از  گیــری  بهــره  بــا  فراکــوه  متوســط 

تجهیــزات مــدرن قابلیــت اجــرای کلیــه ی 

بــر  آزمایشــگاهی  روتیــن  تســت های 

ــار  ــف و فش ــار ضعی ــای فش روی خازن ه

می باشــند. دارا  را  متوســط 

سمینارهای آموزشی – نمایشگاههای تخصصی
   شــرکت فراکــوه از پیشــگامان برگــزاری ســمینارهای علمــی و آموزشــی در ایــران می باشــد. برگــزاری بیــش از 140 ســمینار علمــی 

در سراســر ایــران در خــال 20 ســال مبیــن اشــتیاق مجموعــه بــه فعالیــت در ایــن عرصــه اســت.
ــوان یکــی از  ــه عن ــرق و صنایعــی همچــون نفــت گاز و پتروشــیمی همــواره ب ــال در نمایشــگاههای تخصصــی صنعــت ب حضــور فع

ــرار گرفتــه اســت. ــا مشــتری و معرفــی محصــوالت مــورد توجــه شــرکت فراکــوه ق روش هــای مهــم ارتبــاط ب
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گواهی نامه ها و استانداردهای اخذ شده



کتاب جامع کیفیت توان از تالیفات جدید 

شرکت فراکوه


