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 اطالعات شرکت 

 کارو بهین صنعت ریوا نام شرکت:  

 سهامی خاص نوع شرکت:  

 1400  سال تاسیس: 

 03133932450- 51  تلفن تماس: 

                     989122652008 + 

 kbsr.ir:  تی سا وب 

 info@kbsr.irایمیل: 

 

 

 شرکت   درباره 

،  دانشگاهیو نخبه  برتر    النیالتحصفارغ   در کنارمهندسی و بازار  ،  تشکیل شده از تیم فنیشرکت کارو بهین صنعت ریوا  

  افته یتوسعه محصوالت    نیهمچن( و  AC-DCو    DC-DC)  التوان با   یو خاص با چگال  نهیبه   یهاانواع مبدل  دکننده یتول

با ن  Power Supplyو    (PDUها نظیر جعبه توزیع توان ) این مبدل فنی،    یسنجامکان صنعت در کنار    ازیمتناسب 

 . است یبه دانش فن یابیدست و   یطراح

 

 اهداف شرکت 

قلب یک سیستم عمل   عنوانبه  ینوعبه و  هستند الکتریکی  یهاستم یس بخش  نیترمهم  هامبدل اینکه  بهباتوجه 

و طول عمر سیستم را  ندمان کلی سیستم شده در عملکرد سیستم سبب کاهش را اغتشاش و هرگونه  کنند ی م

الکتریکی با چگالی   یهامبدل، بنابراین هدف شرکت ما طراحی و ساخت  دهد ی مکاهش و مصرف برق آن را افزایش 

 توان و راندمان باال بوده که کمترین میزان نویز را داشته باشند. 
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 چشم انداز شرکت 

  نیترکوچک الکتریکی با    یهامبدل به شرکتی پیشرو در زمینه طراحی و تولید بردهای الکترونیکی و  شدنلیتبد 

تکنولوژی باال و ورود به قلب  نویز و باالترین راندمان با الگوبرداری از محصوالت ژاپنی و آمریکایی با ابعاد و 

 کاهش مصرف برق و افزایش طول عمر دستگاه باهدف یالمللن یبالکتریکی تولید شده در ایران و بازار  یهاستمیس 

 

 محصوالت شرکت 

 DC/DCمبدل   -

 مشخصات محصول: 

 ولت  24الی  9ورودی  ولتاژ  رنج •

 ولت 15تا  3.3خروجی ولتاژ رنج  •

 آمپر  10جریان دهی تا  •

 مترمربعیلیم 30*50*50اندازه  •

 درصد  94راندمان باالی  •

 EMCو  EMIکاهش نویز  •

 Over Voltageمدار محافظ اتصال کوتاه و   •

 

- Trasnducer   ولتاژ 

 مشخصات محصول: 

 ACولت  0-450،  0- 250،  0- 130، 0- 70، 0-30رنج ولتاژ ورودی  -

 ولت   0-10رنج ولتاژ خروجی  -

 DCولت  24ولتاژ تغذیه   -

 آمپر ی لیم  0-20 خروجی جریان  -
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 میلی آمپر 100جریان مصرفی   ▪

 درصد  1.5میانگین دقت   ▪

 لوولت یک  4ولتاژ ایزوالسیون   ▪

 

 خدمات ما     

 پایین و باال یهاتوان منابع تغذیه سوئیچینگ در رنج  طراحی و ساخت  ▪

 ولتاژ  Transducerطراحی و ساخت  ▪

 ( PDU، طراحی و ساخت واحد توزیع توان )یسنجامکان ▪

 ، القایی و... BLDC(، SynRMدرایو موتورهای سنکرون رلوکتانسی ) ▪

 شارژرهای لیفتراک برقی طراحی و ساخت  ▪

 مبتنی بر اینترنت اشیا یهاستم یس هوشمند و انواع  یهاشبکه طراحی  ▪

   و میکروکنترلر PLCارائه خدمات اتوماسیون صنعتی مبتنی بر  ▪

 ها پروژه فنی، مالی و بازار  یسنجامکان ▪

 

 ره ی مد ئت ی ه

 دانشگاه  مدرک تحصیلی  سمت در شرکت  نام 

 دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی برق مدیرعامل شکوفه طهماسبی

 دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد مهندسی برق ره یمد ئت یهرئیس  علی حدادی اصفهانی

 وصنعتدانشگاه علم  کارشناسی ارشد صنایع رهیمد ئت یه سیرئبینا موسویان انارکی  رضایعل د یس 

 

 فنی   پروژه های     

   klemsanولتاژ مشابه  Transducerطراحی و ساخت  ▪

 (PDUواحد توزیع توان )  یسازه ی شب، طراحی و یسنجامکان ▪
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 کیلووات  Power Supply 1، طراحی و ساخت یسنجامکان ▪

 برقی   یهافتراک یل طراحی و ساخت شارژرهای  ▪

   فازتکطراحی و ساخت برد اینورتر  ▪

   DC طراحی برد اینورتر و کنترل موتور براشلس ▪

 برد درایو موتور سنکرون رلوکتانسی   یسینوبرنامه طراحی و   ▪

 UVکمک اشعه طراحی و ساخت دستگاه ضدعفونی به  ▪

 طراحی و ساخت اوزون ژنراتور ▪

 

 بازار   ی ها پروژه 

 های:و استارتاپ  وکارهاکسبدر   در سه بخش بازار، فنی و مالی یسنجامکان و مطالعات هاگزارش تدوین  .1

 تولید کاغذ چاپ و تحریر  ✓

 هیدروپنیک فرنگی با روش کشت گلخانه توت  ✓

 کاشت گیاه کینوآ   ✓

 ی غات یبلآژانس ت ✓

 های نوآورانه در زمینه بیوشناخت انسانتولید پوشیدنی  ✓

 پزشکیدندان ✓

 خدمات آموزشی  ✓

 کنسانتره هویج ✓

 های الکتریکی مبدل ✓

 : یوکارهاکسب سنجی امکان  مطالعاتمشاوره در   .2

 خشکبار بندی بسته ✓

 ایگاز صفحه تولید اجاق  ✓

 شاپ کافی  ✓

 استراتژیک برای استارتاپ اجاره آنالین خانه   در سطحپلن( )بیزینس  وکارکسب تدوین برنامه  .3

 اجتماعی و سایت یهاشبکه در حوزه دیجیتال با تمرکز بر   وکارکسبتحقیقات و تحلیل جامع   .4
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و    وکارکسببستری چابک تحت چارچوب فرایندی اسکرام و کانبان برای هرچه بیشتر چابکی    یسازادهیپ .5

های مرتبط با شرکت کارو  محور زیر نظر بنیاد نخبگان و پروژه ریزی و کنترل پروژه در هسته مسئله برنامه 

 بهین صنعت ریوا 

تح .6 و  محور(  پایایی  تعمیرات  و  نگهداری  بر  تمرکز  )با  تعمیرات  پژوهشگر  و  نگهداری  پروژه  در  داده  لیلگر 

 محور زیر نظر بنیاد نخبگان  محور شبکه انتقال گاز تهران در یک هسته مسئله داده 

های فناور فعال در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، استارتاپ کاالشان برای هسته  وکارکسب تدوین مدل   .7

 و ... 

 سپاهان باتری  کارشناس استراتژی و ارزیابی عملکرد در شرکت  .8

 

 مجوزها     

 جواز تاسیس واحد فنی مهندسی از سازمان صمت

 مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
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 گواهینامه و افتخارات 

 فن آفرینی شیخ بهایی ملی منتخب شانزدهمین جشنواره

 

 

 


