
 

 به نام خدا 

  

در     از یک دهه  با حضور بیش  ویرا  آور  آروین فن  به استحضار میرساند شرکت فنی مهندسی  بدینوسیله 
خود را به    یخود مفتخر است مختصر فعالیت ها   ی الکترونیک و با اتکا به دانش فنی و توانایی ها صنعت 

 :تقدیم حضورتان گرداند  شرح ذیل

اروپایی، آمریکایی و   یانواع قطعات الکترونیکی، مخابراتی، نظامی و صنعتی از کشورها واردات  •

 شرقی  یآسیا

 قطعات الکترونیکی، مخابراتی، نظامی  یمشاوره، طراحی و تولید انواع برد ها  •

سی ها ، فایل مدارات چاپی چند الیه و انکپسولیشن   یمهندسی معکوس ، کرك ، استخراج کد آ  •

 رد خاص کارب  ی سی ها یآ

 طراحی مدارات الکترونیکی در ایران  •

 تولید کنندگان داخلی BOMعقد قرارداد جهت تامین  •

 الیه 16ساخت برد مدارات چاپی تا   •

 مونتاژ، تست و عیب یابی مدارات چاپی  •

معتبر تولید کننده قطعه الکترونیکی جهت ارائه گارانتی در مبدا  یرایزنی و مذاکره با شرکت ها  •

 قطعات 

 

 در زمینه تامین قطعات و محصوالت الکترونیکی و  ی شایان ذکر است این شرکت با دارا بودن تیم حرفه ا   

 ر معتبر بانکی در چین و دفتر د  یهمچنین با استفاده از امکاناتی مانند شرکت ثبت شده در چین، حساب ها

ایران،   مخابرات  جمله شرکت  از  ایران  برتر  ده شرکت  از  بیش  با  است  توانسته  تاکنون  چین،  شنزن  شهر 

  ی صاایران،صنایع قطعات ایران، اداره برق استان تهران، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و همچنین شرکت ها 

 داشته باشد   یکار فعال در ساخت تجهیزات الکترونیکی افتخار هم  یو سایر شرکت ها یخودروساز 

 

 

 



 

 

 برخی از محصوالت شرکت آروین فن آور ویرا 
 

 ایموبالیزر  برد

Immobilizer    یاEngine Immobilizer  الکترونیکی است که خودروها امنیتی  آن  ییک وسیله  از   مدرن 

 ایند.  خودرو استفاده می کن  ECUاستفاده می کنند. موتور ایموبالیزر از یک تراشه الکترونیکی تعبیه شده در  

 تعبیه شده است مانع از روشن شدن موتور میگردد مگر  یوسیله امنیتی الکترونیکی که در وسیله نقلیه موتور 

 .را کاهش میدهد   یه موتور اینکه کلید صحیح فرستنده موجود باشد. این امر سرقت وسایل نقلی 

 

 ACUبرد کنترل ایربگ 

 برد کنترل کننده ایربگ سیستمی است در خودرو به هنگام بروز حادثه و تصادف در اتومبیل وظیفه کنترل و 

 ایمنی سرنشینان خودرو دارد. اگر ضربه وارده به خودرو بیش از میزان تعیین شده  یباز کردن ایربگ ها را برا

 . تمامی ایربگ ها باز شده و از جان سرنشینان حفاظت میکند  ACUباشد با فرمان 



 

 

 ECUبرد 

الکترونیکی هستند که فرآیند کنترل و تنظیم عملکردها  را در وسایل    ی واحد کنترل موتور، مدارات  خودکار 

سیستمی تعبیه شده در قسمت الکترونیک خودرو است  ECU به عهده می گیرند. واحد کنترل موتور یا  نقلیه 

 به یک   ECUیک یا چند سیستم الکتریکی یا زیر سیستم را در یک وسیله نقلیه کنترل میکند. در واقع   که

کنترل    ی سیستم مکاترونیکی خودرو میباشد و فقط براکنترل الکترونیکی گفته میشود، که جزئی از هر   واحد 

 .ساخته نشده است موتور 

 

 

 



 

 

 SFPمخابراتی  یماژول ها

 مخابراتی  ی انواع ماژول ها ی واردات ، نصب و راه انداز 

 

 برخی از خدمات شرکت آروین فن آور ویرا 

سفارش   معتبر  یو سایر سایت هاMOUSER , DIGIKEY, ARROW, AVNETامکان ثبت سفارش از   •

 قطعات 

ها  • برند  از  قطعات  مانند    یتامین    VISHAY, TOSHIBA, TEXAS INSTRUMENT,معتبر 

MICROCHIP,MITEL,OMRON,HP,SAMSUNG,AVTECH  . . . و 

 و سفارشODM   ،OEMمطرح دنیا جهت تولید انبوه ،    یتوانایی عقد قرارداد بین المللی با برندها •

 از کپی شدن آن یمنحصربفرد جهت استفاده در یک برد به خصوص و جلوگیر  ی سی ها یآ

 حمل و ترخیص اکسپرس ، حمل هوایی و دریایی  •

 تهران جهت کنترل و نظارت بر کیفیت و کمیت   یدر دفتر مرکز QCدارا بودن تیم  •

 ینی، جهت احراز اصالت و کیفیت کاال از مبداء خارجی (چ TÜVمعتبر نظیر    یدریافت گواهینامه ها  •

 ، ژاپنی و یا اروپایی) به درخواست خریدار یتایوانی، کره ا

 



 

کنترل کسر  • بارکد و شماره سریال اختصاصی جهت  با  یا مغایرت   یمشخص نمودن محصوالت   و 

 کاالها 

 ثبت شد در مبدا  یارائه پته گمرکی جهت اطمینان خریدار و تطابق آن با شماره سریال ها  •

 در بخش بازرگانی و فنی  مشاوره آنالین با کارشناسان مجرب  •

 

 :معرفی اجمالی برخی از پروژه ها

با شرکت مخابرات ایران به منظور تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز    eWDMدر پروژه  ی همکار  •

 شبکه 

 با شرکت مخابرات البرز  CWDM یدر پروژه ها  ی همکار  •

با شرکت مخابرات ایران به منظور تامین تجهیزات و   ی نور   یدر پروژ مالتی پلکسرها ی همکار  •

 قطعات مورد نیاز 

شرکت ارتباطات سیار همراه اول   ینور   یتامین تجهیزات مالتی پلکسرها  یدر پروژه ها  ی همکار  •

 استان تهران

شرکت ارتباطات سیار همراه اول   ینور   یتامین تجهیزات مالتی پلکسرها  یدر پروژه ها  ی همکار  •

 استان البرز 

 عماد   یدر پروژه ساخت برد ایموبالیزر با شرکت نیمه هاد ی همکار  •

 اسالمی ایران) به منظور تامین  یزمینی جمهور   یاطالعات نیرو  یبا سازمان فاوا ( فناور  ی همکار  •

 تجهیزات و قطعات مخابراتی 

 در زمینه تامین قطعات  با اداره برق استان تهران و استان یزد  ی همکار  •

 با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به منظور تامین قطعات  ی همکار  •

 ECUبه منظور تولید برد   (صقا) با شرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران  ی همکار  •

 بخش عمومی و خصوصی  ی از شرکت ها  یو تعداد زیاد 

 

 

 



 

 

 گواهینامه و عضویت ها 

 ISO9001:2015گواهینامه  یدارا •
 عضو اتاق بازرگانی تهران •
 عضو اتاق بازرگانی ایران و چین •
 گواهینامه عضویت اتاق اصناف ایران •
 عضو سامانه تدارکات الکترونیک دولت  •
 سامانه مدیریت تامین کنندگان )سمتا( یگواهینامه مرکز راهبر  •
 ایران  یو نوآور  یعضو شبکه فناور  •

   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 برخی از مشتریان ما 

 

   
 

    

   
 

  
 

 

 تولید کشور برداریم  ی مشترك گام بزرگی در بهبود فضا یرونق تولید با همکار   یامید است در راستا


