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 درباره هایپر صنــعت فـامـــكو

هایپــر صنعــت فـامـــــکو  قریــب بــه دو دهــه گذشــته، در قالــب ســهامی خــاص و بــا ســرمایه بخــش خصوصــی فعالیــت خــود را 
در زمینــه فــروش تجهیــزات صنعتــی  آغــاز نمــود .

در ادامــه بــه  لحــاظ  دارا بــودن دانــش فنــی  و اخــذ  تجــارب متعــدد و عالقــه منــدی ســرمایه گــذاران، بــه زمــره مشــاوران، 
طراحــان و تامیــن کننــدگان برتریــن برندهــای  تجهیــزات صنعتــی  پیوســت و بــه یکــی از  بزرگتریــن و مطــرح تریــن شــرکت هــای 
ایرانــی در  ایــن صنــف مبــدل گشــت کــه  همــواره بهتریــن محصــوالت از  بــه نــام تریــن برندهــای  داخلــی و خارجــی  را مطابــق بــا 

نیــاز مصــرف در ایــران انتخــاب  و ارائــه مــی نمایــد .
شــهرت و اعتبــار ایــن گــروه از همــان ســالهای نخســت فعالیــت بــه علــت تاکیــد بــر  کیفیــت در انجــام امــور  و  احتــرام بــه 
ــر خــوردار  خواســته هــای مشــتریان و جلــب رضایــت آنــان رو بــه تزایــد بــوده و در حــال حاضــر از ایــن حیــث از جایــگاه رفیعــی ب

ــت . ــف اس ــای مختل ــه ه ــدد در زمین ــای متع ــی از موفقیته ــمار آن، حاک ــتریان بیش ــالها و مش ــن س ــوابق ای ــه س ــد ک می باش
از ایــن رو بــه مراتــب، گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، مکمــل 
فعالیــت هــای اصلــی ایــن گــروه قــرار گرفــت و همــواره تحقیــق و پژوهــش  در زمینــه  فعالیــت هــای اجرایــی، تســلط کامــل بــه 
اطالعــات بــه روز فنــی و مهندســی جهــت ارائــه ارزشــمند تریــن محصــوالت و خدمــات بــه مشــتریان را بــر خــود واجــب دانســت  
تــا نیــل بــه نتایــج مطلــوب  و موفقیــت در دراز مــدت از طریــق جلــب رضایــت مشــتری و تامیــن منافــع ذینفعــان محقــق گــردد.

اکنــون ایــن گــروه بــا تکیــه بــر توانایــی کارشناســان متعهــد، متخصــص و بــا تجربــه در قالب 21 بخــش تخصصی و مجزا که متشــکل 
از واحدهــای پمــپ، گیربکــس، الکتروموتــور، هیدرولیــک، پنوماتیــک، ابــزار دقیــق، پایپینــگ، بــرق صنعتــی، ژنراتــور،  اتوماســیون 
صنعتــی، تصفیــه آب خانگــی و صنعتــی، کمپرســور هــوا، کمپرســور تبریــد، تجهیــزات سرمایشــی و گرمایشــی، ســاید چنــل، ســیم و 
کابــل، تهویــه مطبــوع، ابــزار آالت، مــواد شــیمیایی، تجهیــزات و ماشــین آالت کشــاورزی و  ماشــین آالت ســاختمانی می باشــد، 
در زمینــه مشــاوره، طراحــی و تامیــن، اســمبلینگ قطعــات نیمــه کامــل ) SKD (، مونتــاژ قطعــات کامــال منفصــل )CKD( و ســاخت 

تجهیــزات صنعتــی خدمــات کــم نظیــری را ارایــه مــی نمایــد .
همچنیــن ایــن مجموعــه بــرای ارائــه خدمــات کــم نظیــر خــود اقــدام بــه تجهیــز ســالنی بــه مســاحت 1000 متــر بــه عنــوان 
ــا مدیــران و تامیــن کننــدگان بــه راحتــی کاالهــای خــود را مشــاهده و از  نمایشــگاه دائمــی تخصصــی صنعــت نمــوده اســت ت

نظــرات کارشناســان بهــره منــد گردنــد.
امیــد بــه آنکــه تخصــص، تعهــد و اهتمــام بــه انجــام وظایــف اعضــا ایــن مجموعــه، قــدم کوچکــی در جهــت رشــد و شــکوفایی 

بیــش از پیــش میهــن عزیزمــان باشــد . 
هایپــر صنــــعت فـامـــــکو بــا اســتفاده از نیروهــای متخصص و با ســابقه در زمینه هــای طراحــی، واردات، فــروش، تعمیرات و 
خدمــات پــس از فــروش انــواع الکتروپمــپ های صنعتــی و با داشــتن چندین نمایندگی رســمی و عاملیت فــروش برندهای 
اروپایــی مــورد اســتفاده در صنایــع آب و فاضالب،نفــت و گاز و پتروشــیمی، دارویــی، غذایی و ســایر کارخانجــات صنعتی در 
داخل و خارج از کشــور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطـــح آنها تالش می نمـــاید ودر راســتای ارتقاء روز افزون 
کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشــتریان ، حفظ  و ارتقاء ســالمت و ایمنی پرســنل ســازمان مصمم  می باشــد که سیستم 
مدیریت کیفیت منطبق با اســتاندارد ISO9001: 2008 ، ISO14001: 2004  و سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی 

مطابق با الزامات OHSAS 18001: 2007  را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح  سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .
 خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.
طراحی ، ســاخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه ســازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد اســتفاده در صنایع 

سیمان ، فوالد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.
مشــاوره و بازدیــد از خطــوط صنایــع مختلف با اســتفاده از کارگــروه های تخصصی همانند کارگروه ســیمان ، فوالد ، کاشــی و 

سرامیك ، آب و فاضالب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.  
هایپر صنــعت فـامـــکو خط مشی خود را بر اساس محورهای زیر استوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثر بخش آن می داند:

تالش برای افزایش رضایت مندی مشــتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مســتمر مدیریت یکپارچه از طریق شناســایی،اجراء کنترل 
فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .
آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت های کارکنان و بهبود مستمر فرآیند ها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره گیری 

از استعدادها و خالقیت کارکنان. 



www.famcocorp.com www.famcocorp.com

3

درباره ال اس
شرکت ال جی در سال 1974 فعالیت خود را آغاز نمود و اولین شرکت کشور کره جنوبی بود که موفق به اخذ گواهی نامه ایزو 
9001 شد و بعنوان برجسته ترین تامین کننده تجهیزات برق صنعتی فشار ضعیف تا فشار قوی موقعیت خود را تثبیت نمود.
شرکت ال جی با غلبه بر مشکالت اولیه ناشی از رقابت و تضمین رشد توانست در سال 1993 جهانی شو و در حال حاضر 

3500 کارمند دارد..
 Goldstar Electric Machinery Co و Goldstar Instrument و Electric Co., Ltd  با ادغام شدن با شرکت های LG شرکت
در سال 1995 ادغام گردید و با اخذ گواهی نامه های ایزو 9001 برای PLC و در سال 1996 برای اینورترها، موفق به شکستن 
Low Voltage  گردید و طی این موفقیت  از 100 میلیون قطعه در زمینه  رکورد فروش انبوه در سال 1998 با  فروش بیش 
چشمگیر توانست ظرفیت تولید داخلی خود را گسترش داده و با فعالیت های تجاری فراوان و اصالح سیستم مدیریتی خود 

تبدیل به بزرگترین تامین کننده تجهیزات صنعتی و اتوماسیون در بازار کره جنوبی گردد.
 Leading مخفف LS .تغییر نام داد LS به LG از LG به همراه گروه تولیدی کابل  LG درمارچ سال 2005 سیستمهای صنعتی

Solution می باشد.
 LS شعار ال اس همیشه با مشتریان است و هدف میان دوره ای ال اس ارائه تولیدات صنعتی با کیفیت عالی است. شرکت

به مشتریان خود در سراسر جهان محصوالتی با باالترین کیفیت و نوآوری سبز سازگار با محیط زیست را ارائه می دهد
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کلیدهای مینیاتوری
Miniature Circuit Breakers

3،2،1 و 4 پل تا 125 آمپر 

1,2,3 and 4 pole series  up  to  125AF             
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2 پل و 4 پل-6 تا 100 آمپر 
2 pole &  4 pole series 6 to 100A

RCCB/RCBO                                                                                                                           کلیدهای محافظ جان/ترکیبی
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Mounting method Mounting method 

RCBO/ ISO LATOR                                                                                             کلیدهای ترکیبی/جدا کننده ها
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Contactors & Overload Relays                                       کنتاکتورها و رله های اضافه بار حرارتی
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Contactors & Overload Relays                                       کنتاکتورها و رله های اضافه بار حرارتی
     Metasol MC  3P 6  to  100A                                                         کنتاکتورهای متاسل 3 پل-6 تا 100 آمپر

MC   types
                                                                           Magnetic   Contactors
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Contactors & Overload Relays                                       کنتاکتورها و رله های اضافه بار حرارتی
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Contactors & Overload Relays                                       کنتاکتورها و رله های اضافه بار حرارتی
     Metasol MC  3P 130  to  800A                                          کنتاکتورهای متاسل 3 پل-130 تا 800 آمپر

MC   types
Magnetic   Contactors                                                                           
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                                           Accessories  Structure  for  MC                                             ساختار تجهیزات جانبی کنتاکتورها
                                                           Met sol   Contactors                                                                                         کنتاکتورهای متاسل
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                                       Capacitor  Contactors                                                                                     کنتاکتورهای خازنی
                          Metasol  Capacitor  Contactors  3 Poles                          کنتاکتورهای خازنی متاسل 3 پل
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     Digital Motor Protection Relay                                                       رله حفاظت موتور دیجیتالی
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                                               Mini Contactors                                                                                                                                       مینی کنتاکتورها
                                                                         to 16 A 6                                                                                                                          6 تا 16 آمپر

تیپ های مختلف مینی کنتاکتورها
Mini  Contactors   types
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–20 ~ +60 °C –20 ~ +60 °C –20 ~ +60 °C

Manual Motor Starters                                        راه انداز موتور دستی)موتور استاتر یا کلید حرارتی)
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–20 ~ +60 °C –20 ~ +60 °C

Manual Motor Starters                                        راه انداز موتور دستی)موتور استاتر یا کلید حرارتی)
IECجدول انتخاب سریع مقادیر طبق استاندارد                              Quick selection table (IEC rating)                
                                                   Manual Motor Starters types                                                                      تیپ های مختلف موتور استارترها
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          Accessories  for MMS                                                                 تجهیزات جانبی برای موتور استارترها
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                  Accessories  Structure  for  MMS                                     ساختار تجهیزات جانبی موتور استارترها
       Meta-MEC  MMS(Manual  Motor  Starters)                         راه اندازهای موتور دستی-متامک
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Molded  Case Circuit Breakers                                                         کلیدهای اتوماتیک

کلید های اتوماتیک سری سوسل
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Molded  Case   Circuit   Breakers                                                                                                      کلیدهای اتوماتیک
                  Metasol 30AF to 250 AF Series                                                                                    سری متاسل از 30 تا 250 آمپر

کلید های اتوماتیک غیر قابل تنظیم
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Molded  Case   Circuit   Breakers                                                                                                          کلیدهای اتوماتیک
Metasol 400AF to 800 AF Series                                           کلیدهای اتوماتیک سری متاسل از 400 تا 800 آمپر

کلید های اتوماتیک غیر قابل تنظیم
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Molded  Case Circuit Breakers                                                                        کلیدهای اتوماتیک
Susol ,1000 to 1600A Series                                                  سری سوسل ،1000 تا 1600 آمپر
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TD/TS تجهیزات جانبی سری                                                                                                    Accessories  for TD/TS
Susol  Series UP to 800A                                                                                                                   سری سوسل تا 800 آمپر
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         Air Circuit Breakers                                                                                                   کلیدهای هوایی
  Susol ACB Series                                                                                    کلیدهای هوایی سری سوسل
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          Air Circuit Breakers                                                                                                 کلیدهای هوایی
  Metasol ACB Series                                                                            کلیدهای هوایی  سری متاسل
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         Air   Circuit  Breakers                                                                                           کلیدهای هوایی
               Accessories for Susol  ACB                                          تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی سوسل
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         Air   Circuit  Breakers                                                                                            کلیدهای هوایی
Accessories for  Cradle                                     تجهیزات جانبی کشوی کلید هوایی سری سوسل
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 Vacuum  Circuit   Breakers                                                                          دژنكتورهای خالء
 Susol   VCB  Series                                                                      دژنكتورهای خالء سری سوسل
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3

Vacuum  Circuit   Breakers                                                                               دژنكتور های خالء
 Susol   VCB  Series                                                                           دژنكتورهای خالء سری سوسل
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 Vacuum  Circuit   Breakers                                                                             دژنكتورهای خالء
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