
درب های اتوماتیک: زمینه و رسته

(اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی)

Emailشماره فكسشماره تلفننام مديرنام شركترديف

8828376088283766novinafzar@yahoo.comمحمد سهیل مظاهریمهندسی نوین افزار رهگشا1

6imenfaac@yahoo.comداخلی27664000حامد رحمانی مورچه خورتیدرب سازان ایمن فک2
faacimen@yahoo.com

8880464688804646info@panatin.comحسن روشن روانطراحی و مهندسی پاناتین پارس3
panatinpars@gmail.com

2282037326132546info@keds.co.irمریم میرزائیکاربرد الکترونیک در صنایع4

688614493Imeneghlim@gmail.com-88614494سیامک سید حسینچیتوسعه فناوری و ارتباطات ایمن اقلیم5

مزدک کولیوندطاق شیب تجهیز و توسعه6
083

37280350
4mazdak.koolivand@gmail.comداخلی

tsttco@gmail.com

2363023639Info@chashmandaz.comیاسر موذن زادهچشم انداز ارتباط7

حسین روشن روانبست آالرم8
88807268

88808165
88808463Info@bestalarm.ir

h.roshan@bestalarm.ir

7762021077620210Segalco.info@gmail.comمحمدرضا حبیبی کرهرودیتوسعه صنعت ارتباطات سگال نوین9

2665118526651275Abhashemian@yahoo.comسیدعباس هاشمیانفرتاک گلوبال ویژن10

صمد نفیسی اصلفوژان فراز11
88836608

222داخلی

88835073

88833812
Info@simaran.com
houshangtehrani-t@simaran.net

امین فواکهیپیشتازان فن آوری طاها12
77623330

77623330
77623332Info@betiss.com

هاشم شیشه چینسبی دربهای خودکار شیشه چی و شرکاء13
0513

6517000

0513

6514844
Sales@shishechi.com
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874189770404amirabbas.yavari@zibasaze.comهادی رضائیزیباسازه در نیک14

علی عامریمهندسی بازرگانی امیدالکترونیک خاورمیانه15
77788830

77788840
77788832ff.v2.omid@gmail.com

محمدحسن حالویپروشات در مرکزی16
086

33553738

086

33553724
info@proshutdoor.com

8833373388333735info@imenqeshm.comمهدیه سادات سعیدی فرایمن قشم آشنا17

علی حالویهوشمند کرکره18
086

33553353

086

33553353
info@hooshmandkerkereh.com

8828752089775434cutewall.sales@gmail.comمحمدرضا یعقوبی کیاهوشمندسازان بیتا19

4495353544956630mirdehghanmehdi@yahoo.comسید مهدی میردهقانورنا سیف در20

8873239388736374farid@tafegostar.comفرید امیری هزاوهءخدمات مهندسی فن آوری های طیف گستر اطلس طاها21

8849273188492706info@dezhiran.comبهنام دیوانیدژ ایرانیان کیسان صنعت22

88536910sipnavo@gmail.comمهدی جعفرزادهسینا پرداز آپادانا23

4907543856786imentasvirava@gmail.comحمیدرضا کیوانفرایمن تصویر آوا24

8868031788670317shapcotrading@yahoo.comمهران خانی نژادشاهین اطلس در25

حجت تاجیک نشاطیهسامانه های هوشمند پردازش سبز26
44218025

44248952
44223953shpardazeh@gmail.com

6558124065581240ceo@hesaco.irمحمدباقر عرب لو دریچهمهندسی هوشمند سازان آریا کلون27
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8770010087700100info@ehsaa.comعلیرضا کشاورزافزار ایمنی احصاء28

388766462info@speer.ir-88539440فرزین جهانگیریرهاورد اسپیر صنعت29

2229902022287885info@samaneamn.comآرزوخداوردیسامانه امن آریا30

امیرحسین اشعریتاجران جاده ابریشم31
26404207

22916725
22916724info@jadeabrisham.com

محمد ترکمندیسامانه های هوشمند راه ابریشم32
88821010

88824245
88862511Info@ariscom.ir

7750000844621778Info@farabak.comبابک مکاری اقدمفرا به کاران تصویر هفتم33

مجید طالبی فراهانیتأمین گستر ناجی34
26404045-6

22920025-6
22920027Info@tgnit.ir

8873045186031063imensys@yahoo.comمجید زارعیایمن تصویر امرتات35

4405303344052456seyedi.navid@gmail.comسید نوید سیدیالبرز صنعت مبنا36

امیرحسین رستمیانامیر علم و صنعت دامغان37
023

35245029
eye24@chmail.ir

22422420sedghnegar@yahoo.comسید علی محمد صدقمهندسی امین کنترل38

95118681reza.sattarifard@gmail.comرضا ستاری فردسرزمین ایمن کیهان39

8855852088558520controlafzaramirkabir@gmail.comامیر سعادت خواهکنترل افزار امیر کبیر40

4412144944121449zhyanmehr@gmail.comایرج ژیان مهرزیبا صنعت هرمز41
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عبداله فتوتپترو دید هومان ستاره42
0773

7320679

0773

7320679
fotovat@petrodid.com

احمد مرادی مهررهیاب بستر جلگه43
061

36374487

061

36374487
a.m_201531@yahoo.com

7485277623332h-favakehi@betiss.comحمید فواکهیپیشتازان طاها بتیس44

افزار نوآوران صبا45
سید امیر

شهرام سلیمانی
2812128121info@besam.ir

31323331643132330574samahooshmand.co@gmail.comصادق شجاعی مهرسما هوشمند ایرانیان46

حسین عسکریطراحی و مهندسی آریا الکترونیک فرهمند47
26411781

26410785

26411781

26410785
h.askari@aryaelectronic.com

6657481766574817dariya@faragostar-co.comحامد محمدی تهرانیژیوار فراگستر داریا الکترونیک48
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