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تامین تجهیزات الکتریکال و ابزار دقیق و ساخت تابلو برق
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در روند به ثمر نشستن یک پروژۀ بزرگ ،طراحی و مهندسی ،بخش کوچکی را به خود اختصــاص می دهد ،لیکن این بخش کوچک،
تاثیر به ســـزایی در روند اجـــــرایی و هزین ه های نهایی پروژه خواهد داشت .لذا وجود مهندسین و طراحان حرفهای که توانایی استفاده
ی های روز و بهر ه گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود را داشته باشند ،همواره یکی از عوامل اساسی
از آخرین تکنولوژ 
پیشرفت شرکتهای طراح و مشاور خواهد بود .با توجه به خالء موجود بین صنعت و دانشگاه ،رشد سریع تکنولوژی و نیز فاصله گرفتن
تدریجی طراحان از دانش روز دنیا ،ضرورت وجود آموزش های تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزۀ دانش و مهندسی ،بیش از پیش
ی گردد .اینجانب پس از چندین سال تجربۀ تدریس در دانشگاه های مختلف کشور و نیز برگزاری دورههای متعدد تخصصی
احساس م 
در صنایع گوناگون ،با کمال خرسندي و افتخار ،اعالم میدارم که شرکت مهندسین مشاور کیامان دانش تالش دارد تا با تکیۀ بر وجود
ارزشمند بیش از  380تن از اساتید برجسته و با تجربۀ صنعت و دانشگاه ،به سهم خود نقشی در آموزش مهندسی و تهیۀ زیرساختهای
الزم جهت طراحی و بهر ه برداری پروژه ها ،داشته باشد.
باور دارم که با عنایت به تجارب ارزندۀ پرسنل کیامان دانش و بهره گیری از مدیریت استراتژیک کارآمد ،این شرکت در مسیر تعالی گام
برداشته و رسالت خود را در راستای ارتقای هرچه بیشتر سطح دانش موجود در صنعت ایران بزرگ ایفا خواهد نمود .
ضمن ادای احترام به همۀ مهندسین ،طراحان ،اساتید ،پیشکسوتان عرصۀ آموزش ،صنعتگران گرامی و با تأکید بر صداقت ،شفافیت و
نوآوری ،متعهد و پایبند به ادامۀ راه و تحقق آرمانهای متعالی کیامان دانش می باشیم .
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چارت سازمانی
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ساخت تابلو برق

بستههایآموزشی
در دنیاي رو به رشد امروز ،توسعه به معنای عام ،بدون توجه به افزایش دانش منابع انسانی مفهوم نخواهد داشت .روند رو به رشد تکنولوژي
ش هاي تولید به وجود آورده است .لذا آموزش هاي تخصصی
در صنایع کوچک و بزرگ ،انقالبی عمیق و ساختاری در نیروهاي تولیدي و رو 
و کاربردی در کنار مفاهیم کسب شده در محیط دانشگاه ،می تواند فرد را براي احراز شغل مناسب آماده نموده یا کارایی و توانایی وي
را در انجام آن افزایش دهد .این آموزشها ،کسب مهارت ها را در راستاي تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانشهاي خاص مربوط به
شغل و در بخشهاي مختلف فنی ،مهندسی و مدیریتی ارائه می دهد .شرکت کیامان دانش با هدف ارائه خدمات مطلوب آموزشی و نیز
همراهی با سازمان های یادگیرنده در صنایع گوناگون از قبیل نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد ،نیروگاه و…به کمک تیم مجرب آموزشی و با
تسلط بر الزامات استانداردهای مرتبط آموزشی اعم از  IWA 2 ISO 10015، ISOو  ISO29990تشکیل گردیده است .در اختیار داشتن
گروهی از مهندسین و متخصصین مجرب و با سابقۀ صنعت و دانشگاه ،کیامان دانش را قادر ساخته است تا با شناخت نیازهای آموزشی
و درک شکاف های دانشی ،در دپارتمان های مختلف سازمان ها ،در مسیر تعالی و ایجاد ارزش افزوده دانشی گامهای موثری بردارد.
از اینرو واحد آموزش شرکت کیامان دانش تالش دارد با برگزاري مستمر دورههاي آموزشی تخصصی ،اعم از تئوري و عملی و بصورت
ن هاي دولتی و خصوصی سهم بسزایی در ارائه آموزشهاي
ت ها و سازما 
ت ها و مراکز اجراي پروژهها و همچنین در محل شرک 
کارگاهی در سای 
الزم در حوزههاي مختلف صنعت کشور داشته باشد و در نظر دارد با تلفیق تجربیات صنعتی و دانش روز نرم افزاری در جهت ارتقاء سطح
دانش مهندسین و پیشرفت صنعت کشور گامی نوین بردارد.
بسته های تخصصی مهـــندســی بـــرق
بسته های تخصصی مهندسی عمران و سازه
بسته های تخصصی مهندسی مکانیک
بسته های تخصصی مهندسی کنترل و ابزار دقیق
بسته های تخصصی مهندسی مواد و بازرسي فني  -خوردگي و حفاظت
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معرفی فضا و امکانات آموزشی شرکت کیامان دانش
یکی از مهم ترین عوامل موثر در افزایش کیفیت و بازدهی دوره
های آموزشی ،شرایط و امکانات برگزاری دوره ها می باشد .در این
راستا و به منظور احترام به حقوق دانش پذیران گرامی ،کیامان
دانش تمامی تالش خود را به منظور فرآهم آوردن محیطی مناسب
با امکانات آموزشی کامل و در خور دانش پذیران گرامی به کار
بسته است.
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تأمین تجهیزات
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مدیریت تامین تجهیزات پروژه ها در شركت کیامان دانش در حیطه وظایف واحد بازرگانی می باشد .برخورداري از مديران و كارشناسان
توانمند در این حوزه ،در كنار بهره مندي از ارتباطات گســترده با شرکت های خارج از مرزهاي ايران KMD ،را به يكي از مجموعه
هاي داراي قابليت هاي رقابتي در عرصه تامين تجهيزات تبدیل نموده است.
تامين انواع كاالهاي الكتريكال و تجهيزات ابزار دقیق به كار رفته در حوزه هاي مختلف نفت ،گاز،پتروشيمي ،نيروگاهي ،سیمان ،فوالد
و همكاري با نمايندگي هاي داخلي و خارجي برندهاي معتـبر بين المللي از جمله فعاليت اين شركت در عرصه تامین تجهیزات به شمار
مي رود .تامين كاال در حداقل زمان ممكن و قيمت رقابتي سرلوحه فعاليت هاي  KMDدر تامين تجهيزات قلمداد مي شود.

انواع سیستم های تصویری مدار بسته شبکه( )IPو آنالوگ ( )Analogبا برندهای مختلف:
 -1دوربین های دید در شبIR
 -2دوربین های صنعتی BOX Camera
 -3دوربین های سقفی DOME
 -4دوربین های چرخشی Speed Dome
 -5دوربین های تحت شبکه IP
 -6دوربین های ZOOM
 -7دستگاه های ضبط دیجیتال تصاویر ()Stand alone
 -8انواع کارت های DVR
 -9کابل و اتصاالت ()Cable & Connector
 -10انواع لنزهای دستی ،اتوماتیک ،ثابت و متغیر ()Lens
و سایر ملزومات دوربین های مدار بسته با گارانتی معتبر و خدمات پس از فروش.
انواع رله های حفاظتی ولتاژی و جریانی با برندهای مختلف:

www.kmdco.co

)Schneider Electric (Sepam / Vamp
)Stucke elektronik (Symap
)… ABB (Ref…, Red…, Rem…, Rej…, Rex…,
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انواع تجهیزات فیبر نوری از قبیل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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انواع فیبر نوری با الیه محافظ Loos_Tube
انواع فیبر نوری با الیه محافظ Tight_Buffer
پچ پنل
پچ کورد
انواع کانکتور ،بست و مفصل
کوپلر
آداپتور
انواع کانورتور
انواع دستگاه های تست فیبر نوری
انواع رک و لدر

()Patch Panel
()Patch Cord
()Connector, Bracket, joint
()Coupler
()Adapter
()Converters
()Fiber optic test equipment
()Rack and Ladder
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انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق فشار ضعیف و فشار متوسط از قبیل:
انواع دستگاه های تست رله های حفاظتی و تست ارت:
.1
)Protection Relay Tester , Earth Tester (OMICRON
انواع ترانس های جریان با کالسهای مختلف اندازه گیری و حفاظتی
.2
Current Transformer (Measuring & Protection) LV& MV
انواع ترانس های ولتاژ با کالسهای مختلف اندازه گیری و حفاظتی
.3
Voltage Transformer (Measuring & Protection) LV& MV
()Transducer
انواع ترانسدیوسرها با خروجی های مورد نیاز
.4
()Transmitter
انواع ترانسمیتر ها و تجهیزات جانبی
.5
()Digital thermography system
انواع ترموگراف های دیجیتالی
.6
()UPS
انواع منبع تغذیه
.7
()Sensor
انواع سنسور ها
.8
( )Valve
انواع شیرهای برقی
.9
()Gauges & Pressure switches
گیج ها و سوییچ های فشار
.10
()Flowmeters for liquids and gases
فلومتر های مایعات و گازها
.11
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انواع تجهیزات فشار ضعیف از قبیل:
 .1کلیدهای اتوماتیک هوایی فیکس و کشویی
با برندهای مختلف

(Air Circuit Breaker)-ACB

…SIEMENS- Schneider Electric- ABB- HYUNDAI- LS,

 .2کلیدهای اتوماتیک کامپکت فیکس و پالگین (Mould Case Circuit Breaker)- MCCB
با برندهای مختلف

…SIEMENS- Schneider Electric- ABB- HYUNDAI- LS,

 .3کلیدهای حرارتی حفاظت موتوری
با برندهای مختلف

…SIEMENS- Schneider Electric- ABB- HYUNDAI- LS,

 .4کلیدهای حفاظتی مینیاتوری
با برندهای مختلف

(Motor Protection Circuit Breaker)-MPCB
(Miniature Circuit Breaker)-MCB

…SIEMENS- Schneider Electric- ABB- HYUNDAI- LS,

انواع تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق فشار ضعیف و فشار متوسط از قبیل:
 .1انواع دستگاه های تست رله های حفاظتی و تست ارت:
)Protection Relay Tester , Earth Tester (OMICRON
 .2انواع ترانس های جریان با کالسهای مختلف اندازه گیری و حفاظتی
Current Transformer (Measuring & Protection) LV& MV
 .3انواع ترانس های ولتاژ با کالسهای مختلف اندازه گیری و حفاظتی
Voltage Transformer (Measuring & Protection) LV& MV
)(Transducer
 .4انواع ترانسدیوسرها با خروجی های مورد نیاز
)(Sensor
 .8انواع سنسور ها
)(Transmitter
 .5انواع ترانسمیتر ها و تجهیزات جانبی
)( Valve
 .9انواع شیرهای برقی
)(Digital thermography system
 .6انواع ترموگراف های دیجیتالی
)(Gauges & Pressure switches
 .11گیج ها و سوییچ های فشار
)(UPS
 .7انواع منبع تغذیه
)(Flowmeters for liquids and gases
 .11فلومتر های مایعات و گازها
انواع تجهیزات فشار متوسط از قبیل:
 .1انواع دژنکتورهای موتوری و ساده ،فیکس و کشویی در انواع مدل ها
) (Frontal Type, Lateral Typeدر برندهای ABB, Demitas, Schneider Electric,
… SEL, Sarel, Elimsan, Ulosoy,
 .2انواع سکسیونر های قابل قطع و غیر قابل قطع زیر بار ) (Load Break Switchبا برندهای
…ABB , Demitas, shneider Electric , SEL, Sarel,Elimsan, Ulosoy,
 .3انواع تابلوهای فشار متوسط باز و کامپکت در برندهای
…ABB (Unisafe, Uniswitch, Safe Ring), Demitas, SEL, Schneider Electric,
انواع سیستم های اعالم حریق و لوازم جانبی با برندهای مختلف(Zeta , GST) :
 -1 8پنل های مرکزی اعالم حریق
 -2دتکتورهای دودی

)(Fire Alarm Control Panel
www.kmdco.co

)(Smoke Detector

انواع درایو ها و سافت استارتر ها با توان و برند های مختلف:
درایوهای دیواری ،ماژوالر و مولتی در برندهای … ABB, Schneider, SIEMENS, LS, Hyundai
-1
انواع سافت استارترهای آنالوگ و دیجیتال … ABB, Schneider, SIEMENS, LS, Hyundai
-2
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…ABB (Unisafe, Uniswitch, Safe Ring), Demitas, SEL, Schneider Electric,
انواع سیستم های اعالم حریق و لوازم جانبی با برندهای مختلف(Zeta , GST) :
 -1پنل های مرکزی اعالم حریق

)(Fire Alarm Control Panel

 -2دتکتورهای دودی

)(Smoke Detector

 -3دتکتورهای حرارتی

)(Heat Detector

 -4دتکتورهای گازی

)(Gas Detector

 -5انواع آژیرهای داخلی ،شیپوری و ...
 -6انواع فالشر و شاسی

)…(Blinker & Push-Button,

و سایر ملزومات سیستم اعالم حریق.
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کیامان دانش به مدد تجربه مدیران و کارکنان خود و برخورداری از گروه مهندسی و اساتید بسیار قوی در واحد فنی و مهندسی موفق به
حضور در پروژه های متعدد (مهندسی ،تامین تجهیزات ،و اجرا ( ))EPCدر بازارهای هدف گوناگون شده است.
مدیریت پروژه ،مدیریت برنامه و کنترل ،مدیریت فنی و مهندسی و مدیریت کنترل کیفیت از جمله ارکان این گروه مهندسی به شمار
می آیند.
خدمات فنی و مهندسی:
 .1تهیه طرح های جانمایی تجهیزات و ماشین آالت
 .2طراحی پایه و تفضیلی پروژه ها ی صنعتی ،نیروگاهی ،نفت و گاز و پتروشیمی.
 .3طراحی و مشاوره و اجرا در زمینه طراحی سیستم های توزیع برق ،سفاش ،ساخت ،تست و تحویل انواع تابلوهای برق صنعتی
. Low Voltage & Medium Voltage
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