
 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 

 با سالم و عرض ادب 

( با تکیه بر دانش و تجربه  یزد احتراما به استحضار مي رساند شرکت رومیکو ) شرکت مهندسي بازرگاني رویان مهر صنعت

تاسیس گردید . ماموریت شرکت از بدو تاسیس بر اساس فعالیت های  1387مدیران و پرسنل مجرب خود ، در خرداد سال 

 خدمات دهنده ارائه ، شرکت این مهندسي و فني دپارتمان مهندسي و بازرگاني در حوزه صنعت و معدن پایه گذاری گردید . 

 فرایندهای کنترل همچنین و محیطي و فیزیکي پارامترهای گیری اندازه تجهیزات و ابزاردقیق ، صنعتي اتوماسیون جامع

گری ، سیمان ، نیروگاهي،  ریخته و فوالد ، معدني صنایع از اعم مختلف صنایع جهت ممتاز کاری استانداردهای مبنای بر صنعتي

 ، چاپ و بسته بندی و ... مي باشد . نفت و گاز و پتروشیمي، کاشي سرامیک، نساجي

دپارتمان بازرگاني این شرکت ، در سه حوزه اصلي تامین مواد اولیه صنعتي و معدني ، تجهیزات و قطعات یدکي ، و ماشین 

آالت صنعتي در حال فعالیت مستمر بوده و در حال حاضر با بسیاری از صنایع کشور همکاری نزدیکي داشته و یا در لیست 

  . کنندگان آنها مي باشد تامین

شرکت رومیکو ، عالوه بر فروش داخلي به عنوان نمایندگي رسمي و همکار کمپاني های معتبر اروپایي و آسیایي ، فعالیت خود 

را توسعه داده و هم اکنون در زمینه واردات و صادرات محصوالت و تجهیزات صنعتي و همچنین مواد اولیه از کشورهای 

  . یي خصوصا حوزه خلیج فارس فعال مي باشداروپایي و آسیا

این شرکت با دارا بودن دفاتر خارجي خود در کشورهای چین ، هنگ کنگ و امارات متحده عربي آماده هر گونه همکاری با 

  . صنایع و معادن کشور مي باشد و امیدوار است بتواند گامي هر چند کوچک در جهت اعتالی صنعت کشور بردارد

 معرفي مي گردد. در حوزه تجهیزات و قطعات صنعتي ه اختصار برخي از کمپاني های همکار این شرکت در ادامه ب



 

 

 

 

 

 در چین مي باشد.  ACتاسیس شد و در حال حاضر بزرگترین تولید کننده درایو  2002در سال  کمپاني 

دفتر نمایندگي در سطح دنیا ایجاد کرده است و با صدها توزیع کننده داخلي و خارجي همکاری مي  30بیش از   این شرکت

 کشور و منطقه از محصوالت این شرکت استفاده مي کنند. 50نماید و کاربران در بیش از 

و رنج توان از  10kvتا  220vبا سطح ولتاژ از  GD/CHV/CHFشامل رنج وسیعي از درایو با مدل های  این کمپاني محصوالت

0.4kw  7100تاkw  .مي باشد 

  GD200A مدل

سه فاز، با توجه به دوال بودن رنج تواني مناسب برای کلیه کاربری  380Vکیلووات در کالس ولتاژی  to 500 2.2 رنج تواني

 .… های نرمال و سنگین نظیر پمپ، فن، سنگ شکن و غیره

 

  GD20 مدل

 سنگین و عمومي کاربری انواع برای مناسب  سه فاز، 400Vتک فاز و  220Vکیلووات در کالس ولتاژی   to 110 0.37رنج تواني

 … غیره و باالبر میکسر، کانوایر، نظیر

 

  GD10 مدل

 عرضه 400V  و 220Vالس در کدرایو و کیلووات     to 2.2 0.36 رنج تواني

برای کاربری های عمومي و نرمال طراحي شده  GD10 مدل ، شود مي

 .اند کرده  آن از خوبي استقبال سازها ماشین اکثر که

 

   GD350 مدل

این مدل از درایو اینوت با امکاناتي بسیار پیشرفته و 

حرفه ای برای پروسه های بسیار حساس و دقیق 

رون کسنده به طوری که علي رغم موتورهای طراحي ش

کنترل موتورهای آسنکرون جهت اهداف کنترل امکان 

 .موقعیت را نیز دارند

 

 

 



 

 

 
 

تک فاز و سه  یبا ورود یينورترهایارائه دهنده ا ،یاو کره ينیچ ینورترهایا نیگزیجا ایران STANSON UNIQUEشرکت 

 .مي باشد )حلقه باز و حلقه بسته( یبردار يو مد کنترل V/F يمد کنترل یو دارا يو خانگ يفاز و قابل کاربرد در مصارف صنعت

 یهادانشگاه هیعال التیتحص با انیاز دانشجو يتوسط جمع يبوم يصنعت ینورترهایا دیبا هدف تول 1390 در سال کیونی ویدرا

 باشد.با رنج های متنوع مي فاز و سه فاز تک یدر دو نوع ورود کیونی ینورترهایاصفهان، آغاز به کار نمود. ا يتهران و صنعت

 یشود و دارا يکار عرضه م نیکار و سه فاز سنگ نیدر دو مدل تک فاز سبک کار و سنگ رانیساخت کشور ا کیونی نورتریا

  باشد . يو ده سال خدمات پس از فروش م يدو سال گارانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 EMX3، مدل  (LV-MV) روی تولید سافت استارترهای پیشرفتهو تمرکز بر   کمپاني توجه به تاریخچه عملکرد با

یکي از بهترین سافت استارترهای جهان کنترل شتاب منطبق با بار (  ( XLR-8 با بهره گیری از روش جدید و منحصر به فرد

 توانسته لقب اولین سافت استارتر هوشمند جهان را به خود اختصاص دهد.  شناخته شده و 

 نمود: اشاره ذیل  موارد به توان مي AuCom هوشمند استارتر سافت بارز های قابلیت دیگر از

 23 رنج وسیع جریانيA-1600A 200 ولتاژی رنج وVAC-690VAC 

 طراحي کمپکت و امکان ارائه با By Pass  آمپر 1000 داخلي تا 

  از روش کنترل جدید و پیشرفتهاستفاده XLR-8 کنترل شتاب منطبق بر بار 

 دارای کلیه حفاظتهای مورد نیاز موتور 

 روش راه اندازی موتور بصورت In-line و یا Inside delta  

 صفحه نمایش LCD بزرگ با قابلیت نمایش عملکرد به صورت گرافیکي و زبان حقیقي 

 ه اندازیبرنامه ریزی آسان و راحتي در نصب و را 

 قابلیت جدا شدن صفحه کلید با IP65 و انتقال به پانل تابلو 

 اندازه گیری و نمایش کلیه پارامترهای موتور 

 رویداد( 99)  ذخیره سازی و نمایش اطالعات کارکرد و خطاها بصورت زمان واقعي 

 پارامترها در پانل تنظیمات دستگاه و انتقال به سایر دستگاه ها یهقابلیت ذخیره سازی کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Mediumو Low Voltage متخصص در زمینه طراحي و ساخت رله های الکترونیکي برای کاربردهای  شرکت

 Voltageو حفاظتي وسایل از وسیعي طیف تولید به اقدام تاکنون و است شده تاسیس 1992 سال در شرکت این. است 

پیشرو در زمینه طراحي و تولید رله های سلف پاور، دوال  Fanox شرکت. است نموده توزیع و انتقال سطوح در گیری اندازه

 تولیدی محصوالت خاص های مشخصه جمله از. باشد مي …پاور و اضافه جریان و خطای زمین برای فیدرها، پست های برق و 

 اشاره …و  شده طراحي اختصاصي افزار نرم دور، راه از ارتباط قابلیت حفاظتي، های فانکشن باالی تعداد وجود به توان مي

 .است شده ها رله این از کنترل و برداری بهره در تسهیل باعث که کرد

 :ارائه مي گردد، مي توان به موارد ذیل اشاره کرد  از جمله تجهیزات حفاظتي که توسط شرکت

   ثانویه در دو سری مختلف شامل: سریرله های SIA  رله های(Dual Power (SIA-B,SIA-F))  

 SIL (SIL-A, SIL-G)و سری 

 تست بالک 

 رله های کنترل فاز، ولتاژ و دما 

  رله های نشتي جریان به همراه ترانسفورماتورهای

 کورباالنس

 ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ LV 

 سنسورهای حرارتي PTC   

 تایمرها 

 )انواع برقگیرها )در سه کالس مختلف 

 کنترلرهای دما و فرایند 

 انواع پاورمترها 

 )رله های محافظت موتور، پمپ و ژنراتور )خصوصاً سیستم مدیریت موتور با قابلیت های خاص 

 سافت استارترها 

 شستي استارتر موتور 

 

 

 

 



 

 

 

یکي از تولیدکنندگان برتر سرو موتور در چین مي باشد . رنج متنوع محصوالت و قیمت رقابتي ، این شرکت را یکي از شرکتهای 

سه فاز و به   V380ای رنج کاملي با ولتاژ ورودی دار  سرو موتور .پیشرو در زمینه تولید سروموتور جای داده است

تولید   W400تا   W220نیز از توان  V220تکفاز مي باشد و در مدل های   KW22تا   KW1صورت جریان متناوب از توان 

،  EDSPE% جریان نامي را داشته و دارای سه مد کنترلي 300این سرو موتور ها قابلیت تحمل اضافه باری حدودا تا .مي گردد

 POSITION ،TORQUE همچنین در این نوع مي باشند که امکان تغییر آن ها به صورت داینامیکي به یکدیگر وجود دارد .

تمامي محصوالت این شرکت دارای یکسال .داخلي بهره گرفت و موقعیت موتور را کنترل نمود PLC از توان مي هاموتور

 .گارانتي مي باشند

 

 

 

 

 

سیستم های پایش آنالین گاز و گرد و غبار در جهان با یکي از تولید کنندگان برجسته در زمینه آلمان  Dr. Fodischکمپاني 

این کمپاني تولید کننده سیستم های پایش آنالین و پرتابل برای صنایع مختلف از جمله سرامیک،  ساله است. 25سابقه 

 .مي باشد سیمان، نیروگاه،زباله سوزها، صنایع فوالد و پتروشیمي و ...

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

یکي از سه تولید کننده برتر ابزار دقیق جهان در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری سطح  آلمان  شرکت

برای مایعات و جامدات پودری به روشهای تماسي و غیر تماسي ) هیدرواستاتیک ، اختالف فشار ، وایبریشن ، خازني ، هدایت 

تراسونیک  ، اندازه گیری فشار و اختالف فشار ، اندازه گیری دبي ، اندازه گیری الکتریکي ، روتاری ( ، سیستم های رادار و آل

 دما ، آناالیزرهای محلول در آب ، رکوردر و تجهیزات جانبي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

سازنده رنج کامل پراکسیمیتي ها شامل القایي ، خازني و مغناطیسي ، سنسورها و سیستم های نوری ،  آلمان شرکت 

، رده های نوری ، انواع لیزر اسکنرسنسورهای آلتراسونیک ، انواع انکودرهای صنعتي خصوصا انکودرهای قابل برنامه ریزی ، پ

، سیستم تشخیص مارک در و پرتابل، سیستمهای برخورد جرثقیلاع بارکدخوانهای آنالین دوربین های پردازش تصویر ، انو

 بسته بندی ها ، اندازه گیری قطر ورق و اندازه گیری فاصله به روش تماسي و غیرتماسي ، انواع آناالیزرهای گاز و غبار آنالین 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

بار با خروجي های متنوع   600الي  -1از رنج اندازه گیری سنسور های فشار مایعات و گازها  سازنده انواع آلمان شرکت 

آنالوگ و دیجیتال ،انواع سنسورهای اندازه گیری فلوی سیاالت ، سنسورهای تشخیص سطح مخازن ، سنسورهای دما ، 

و پروتکل  ATEX، دارای استاندارد CAN Open و ASI نمایشگرهای دور ، سنسور ارتعاش سنج و شبکه های کنترلي 

HART . 

 

 

 

 

 
از کمپاني های پیشرو در جهان در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری الکترونیکي پرتابل و قابل  يکیآلمان  کمپاني 

نصب جهت سیستم های مختلف مي باشد . آناالیزرهای گازهای خروجي از دودکش ، تجهیزات اندازه گیری نصبي نظیر 

، ه ، دورسنج ، صوت سنج ، لوکس مترو رطوبت سنج های هوای فشرد هافشار ، همچنین فلومتر ،رطوبت  ودما  یترانسمیترها

و سایر دستگاه های اندازه گیری مورد نیاز واحدهای علمي تحقیقاتي و صنعتي   یها ستمی، س يترموگراف یها نیدورب

 جمله محصوالت این کمپاني مي باشد. از

 

 

 

 

 

 



 

 

 

،  گازی هازریشامل آناال يکیزیف یپارامترها یریاندازه گ یسازندگان دستگاه ها نیاز بزرگتر يکی فرانسه شرکت 

 ي، شدت صدا ، فشار ، فلومتر هوا ، مولت یيهوا ، شدت روشنا انی، دما ، دور سنج ، رطوبت ، سرعت جر دیتشعشع خورش

 باشد. يهوا در جهان م تیفیفانکشن و ک

کارخانجات  یثابت پرتابل برا زاتیو تجه  زاتیتجه نهیدر زم انیمشتر ازیاز ن یسترده اگ فیکننده ط نیتاماین شرکت 

 باشد.  يم يبزرگ صنعت

 ی، فرودگاه ها ، مراکز هسته ا یداروساز یها شگاهیآزما لیاز قب يمورد استفاده مراکز متنوع  قیابزار دق زاتیتجه

 باشد. يو ... م یخودرو ساز عیصنا نیکاغذ و همچن عیدفاع ، صنا عی، صنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 از عمده خریداران این کمپاني ها مي توان به شرکت های:

 شرکت های استاني گاز 

 ژالکه و...( مشاورپارس، بهپژوه، فراب، تیک،یشرکت های مهندسي و مشاور )ایر 

 ( ایالم، سیمان سفید ساوه، تجارت و اصفهان، سپاهان، زنجان، کارون، تهران، آبیک، صنایع سیمان )... 

 ،اصفهان و ...( خراسان، جم،شیراز، گاز آبادان، صنایع پاالیشگاه و پتروشیمي )گاز خانگیران 

 ،و ...(فراب، سرو  یزد، اصفهان، منتظر قائم، ایرانشهر، ،زرند کرمان نکا، صنایع نیروگاهي )شهید رجایي 

 ،د فوال فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، فوالد خوزستان، ذوب آهن، فوالد ایران، گروه ملي صنایع فوالد )فوالد مبارکه

 و ...(  ، چادرملو، سنگ آهن مرکزی ایران، فوالد ارفع، فوالد غدیر ایرانیانایرانآلیاژی 

 ،مرکز تحقیقات نیرو و ...( جهاد تحقیقات دانشجویي، مراکز تحقیقاتي )جهاد تحقیقات بوشهر 

 ،دامداران و ...( میهن، رامک، همدان، گلستان، گیالن، خوزستان، گلپایگان، اصفهان، صنایع لبني )پگاه تهران 

 ،داماش و ...( آب معدني دماوند، خوشگوار، نوشاب، بهنوش، صنایع آشامیدني )زمزم 

 ،شرق صنعت،آریا پوپک ماشین و ...( آراکس، شادمهر، پارس، صنایع بسته بندی )افزارکارا 

  کاشي یزد، رباط  ، گلچین،شرکت کاشي و سرامیک از قبیل نوآوران، مسعود 80صنایع کاشي وسرامیک )بالغ بر

 (، داریوش سرام، سیمین، ایفا، مدرن سرامیک، پرسپولیس، کیمیاسرام، سراج و ...،عمارت ، عقیق،گلسرام ،گلدیس

 )... صنایع نساجي )یزدباف، سعادت نساجان، نساجي اردکان و 

 شرکت های آب منطقه ای استاني 

 وبسیاری از شرکتهای مشابه اشاره نمود.

است پس از بررسي موارد فوق در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با کارشناسان این شرکت از طریق شماره خواهشمند 

 تماس حاصل فرمایید. 03535246470 -71ارتباط برقرار نمایید و یا با شماره های 09101516592واتساپ/تلگرام 

 

 با تشکر                                                                                                                                     

 شرکت رومیکو                                                                                                                                    


