
  
 

 

  اندیش فراگستر شرکتمعرفی  

 سیستمهای اجرای و طراحی در زمینه مشاوره، تا کنون 7831فعالیت خود را از سال  اندیش فراگستر مهندسی شرکت

 73 سابقه با پور یاری حمیدرضا مهندس مدیریت با هواساز و ساختمان،موتورخانه هوشمند های سیستم صنعتی، اتوماسیون،برق

 آغاز و ادامه داده است BMS و دقیق ابزار ، کنترل برق، های سیستم طراحی زمینه در فعالیت سال

 :عمده فعالیت ها و توانایی هایی تخصصی شرکت

 بومی و ایرانی کامال برند با ساختمان هوشمند های سیستم اجرای و طراحی IBG به استثنائی کامال سناریوهای دارای 

 صرفه به مقرون های قیمت و اروپایی برندهای با رقابت قابل افزاری نرم و افزاری سخت قابلیت همراه

 از رسمی نمایندگی دارای -گاز و برق آب، قبوض تفکیک جهت انرژی کنتور/میتر انرژی های سیستم اجرای و فروش 

 و جنوب کشور فارس استان در انرژی ساز به بنیان دانش شرکت

 موتورخانه تجهیزات جامع هوشمندساز سیستم اجرای و طراحی 

 تراکمی و جذبی چیلرهای کنترل سیستم اجرای و طراحی 

 آبرسانی های پمپ بوستر کنترل و برق تابلوهای اجرای و طراحی (به نیاز بدونPLC ) فرمان مدارات با نشانی آتش و 

 باال بسیار اطمینان قابلیت با ای حرفه و خاص

 الکتروموتورها نرم انداز راه تجهیزات اجرای و فروش (SOFTSTARTER) - فرکانسی های مبدلVFD دور کنترل جهت 

   SANTERNO ,AUCOM ,SCHNEIDER برندهای از  AC موتورهای

 های سیستم کنترلی و مکانیکی تجهیزات تامین HVAC (مطبوع تهویه و سرمایش،گرمایش های سیستم )برند از 

HONEYWELL و SIEMENS رقابت قابل و استثنایی های قیمت با 

 

 

 



  
 

 

 

 :مجموعه های همکار و نمایندگی ها

  شرکت توان تدبیر فن آور 

 و کنترل ، برق سیستمهای اجرای و طراحی در زمینه فعالیتو  ساله 73با سابقه  آور فن تدبیر توان مهندسی شرکت

که با باشد  می … و سیلو ، آلومینیم و فوالد ، سیمان ، پتروشیمی و گاز و نفت جمله از مختلف صنایع در ابزاردقیق

تشکیل شده  IBG تجاری نام با هوشمند های خانه مهندسی گروهترکیب این مجموعه با شرکت فراگستر اندیش ،

 اجرای جهت شده سازی بومی و ایرانی تماماً افزاری نرم و افزاری سخت های پکیج ساخت و طراحی به اقدام کهاست 

 .است نموده ساختمان هوشمند های سیستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرکت دانش بنیان به ساز انرژی 

 های سیستمو تجهیزات میترینگ انرژی   های تولیدکننده ترین بروز و بهترین از یکی انرژی ساز به دانش بنیان شرکت

جهت تفکیک قبوض  (کنتور انرژی)انرژی میترمحصوالت تولیدی این شرکت در زمینه ، باشد می تماما ایرانی هوشمند

و همچنین سامانه هوشمند سازی موتورخانه  RFآب، برق و گاز ساختمان با تکنولوژی آلتراسونیک و شبکه ارتباطی 

شرکت فراگستراندیش به عنوان جهت کاهش مصرف انرژی گاز و انرژی الکتریکی در دیگ های آّبگرم میباشد که 

 .می باشد استان فارس و جنوب کشور در این شرکتنمایندگی 

 

 

 

 

 



  
 

 

 :شرکت مهمترین سوابق اجرایی

BMS 

 شرح فعالیت یا خدمات   نام ارگان یا سازمان ردیف

 BMS(HVAC) بیمارستان قلب کوثر  1
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

  BMS,HVACاتوماسیون

 BMS(HVAC) بیمارستان دنای شیراز 2
طراحی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل  و مانیتورینگ 

 هواساز های اتاق عمل 

  BMS,HVACسیستم اتوماسیون مشاوره  BMS(HVAC) بیمارستان مسلمین شیراز 3

 BMS(HVAC) شرکت شهرک های صنعتی 4
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم 

  BMS,HVACاتوماسیون

  حرم مطهر راه اندازی سیستم کنترل هواسازهای طرح توسعه BMS(HVAC) حرم مطهر شاهچراغ 5

 راه اندازی سیستم کنترل هواسازها BMS(HVAC) پروژه بین الحرمین 6

 BMS(HVAC, Lighting) مجتمع تجاری ژنوم قصرالدشت 7
 ,HVACطراحی و نظارت و اجرای سیستم برق و اتوماسیون

Lighting, Home Automation 

8 
مسکونی هرم -مجتمع تجاری

 نور شیراز
BMS(HVAC, Lighting) 

طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

  BMS,HVACاتوماسیون

 BMS(HVAC, Lighting) حوزه علمیه مولی الموحدین 9
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

  BMS,HVACاتوماسیون

 BMS(HVAC, Lighting) بنیاد مسکن انقالب اسالمی 10
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

  BMS,HVACاتوماسیون

  اسکاداطراحی سیستم کنترل،ابزار دقیق و مانیتورینگ  BMS(HVAC, Lighting) تونل های کوهسار  11

 BMS(Lighting) مجتمع تجاری خلیج فارس 12
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون 

 روشنایی و نوبت دهی سالن بولیینگ و بیلیارد 

 روشنایی  BMSطراحی،برنامه نویسی سیستم  BMS(Lighting) پروژه تجاری مهستان 13

14 
شرکت طراحی و مهندسی 

 صنایع پتروشیمی )پیدک(
BMS(Lighting) 

راه اندازی تابلوهای برق و کنترل  طراحی، برنامه نویسی، نصب و

 روشنایی پارکینگ مرکزی

  BMSطراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم BMS هتل سورنای شیراز 15

16 
معاونت فنی و عمرانی شهرداری 

 شیراز 
BMS/Elecrtonical Power در خصوص سیستم های کنترل و مانیتورینگ همشاور 



  
 

 

Booster Pump 

 شرح فعالیت یا خدمات   ارگان یا سازماننام  ردیف

 Booster PUMP(Variable) بیمارستان ولی عصر اقلید 1
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 Booster PUMP(Variable) بیمارستان امام علی)ع( 2
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 Booster PUMP(Variable) بیمارستان علوم پزشکی زرقان 3
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

4 
بیمارستان علوم پزشکی 

 سپیدان
Booster PUMP(Variable) 

طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 طراحی بوستر پمپ های دور متغیر  Booster PUMP(Variable) درمانگاه بصیر 5

 Booster PUMP(Variable) هتل همای شیراز 6
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 Booster PUMP(Variable) خلیج فارسمجتمع تجاری  7
نصب و راه اندازی سیستم کنترل فشار آب بوستر پمپ های 

 آب نرم

 Booster PUMP(Variable) پروژه سلحشوران 8
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 Booster PUMP(Variable) مجتمع سینا 9
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 Booster PUMP(Variable) آبفای شیراز  10
نصب و راه اندازی سیستم کنترل فشار آب پمپ های شناور 

 کیلو وات  231

 Booster PUMP(Variable) آب و فاضالب شیراز  11
طراحی،نصب و راه اندازی تابلو  های راه اندازی نرم الکترو 

 کیلو وات  231پمپ های 

 Booster PUMP(Variable) اداره گاز مرکزی شیراز 12
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی 

 بیمارستان امام خمینی آباده 13
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

 بیمارستان اقلید 14
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی  

 بیمارستان بوانات 15
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

 بیمارستان خرامه 16
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

    

    



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Booster Pump 

فعالیت یا خدمات شرح   نام ارگان یا سازمان ردیف  

 بیمارستان داریون 17
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی  

 بیمارستان کره ای 18
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

 Booster بیمارستان ایزدخواست 19

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی  

 بیمارستان حضرت قائم بوشهر 20
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
تعمیرات اساسی تابلوهای بوستر پمپ دور متغیر و تابلوهای 

 اتشنشانی

 مجتمع تجاری خلیج فارس 21
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی و نصب و راه اندازی سیستم 

 اتوماسیون آتشنشانی 

 Booster مجتمع تجاری دردانه  22

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

 جهاد دانشگاهی 23
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل 

 فشار آب مصرفی و آتشنشانی 

 پارکینگ نشاط    24
Booster 

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل پمپ 

 های آتشنشانی و اسپلینکلر

 Booster پارکینگ طالقانی    25

PUMP(Variable),Fire Pump 
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم کنترل پمپ 

 های آتشنشانی و اسپلینکلر

 Fire Pump شیرازسازمان قطار شهری  26
طراحی،مونتاژ،نصب و راه اندازی تابلوهای برق آتشنشانی و 

DWP ایستگاههای ده گانه متروی شیراز 

27 
شرکت طراحی و مهندسی 

 صنایع پتروشیمی )پیدک(
Fire Pump 

طراحی، برنامه نویسی، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل 

 پمپ های آتشنشانی پارکینگ مرکزی )پیدک(



  
 

 

Electrical Power 

 شرح فعالیت یا خدمات   نام ارگان یا سازمان ردیف

 Electrical Power قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء  1
مشاور برق و کنترل در خصوص پروژه تونل های دوقلوی 

 کوهسار مهدی شیراز

 طراحی و اجرای تاسیسات برق پروژه بازسازی البی  Electrical Power هتل همای شیراز 2

 بازسازی کامل کترینگ Electrical Power هواپیمایی آسمان  3

Energy Meter 

 شرح فعالیت یا خدمات   نام ارگان یا سازمان ردیف

 طراحی، تهیه، نصب راه اندازی سامانه انرژی میتر  Energy Meter پروژه قم آباد دکتر امانی 1

 طراحی، تهیه، نصب راه اندازی سامانه انرژی میتر  Energy Meter پروژه ساحلی دکتر امانی 2

Home Automation 

 شرح فعالیت یا خدمات   نام ارگان یا سازمان ردیف

 Home Automation پروژه مسکونی مهندس صفایی 1 
 Homeطراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

Automation  با برند کامال ایرانیIBG 

 Home Automation هتل سورنای شیراز 2
 Homeطراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم 

Automation  با برند کامال ایرانیIBG 

 Home Automation پروژه مسکونی مهندس مکارم 3 
 Homeطراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم  

Automation  با برند کامال ایرانیIBG 

Industrial Automation 

 شرح فعالیت یا خدمات   نام ارگان یا سازمان ردیف

 Industrial Automation کارخانه لعابیران  1
مدیر پروژه سیستم اتوماسیون کوره شاتل )طراحی،برنامه 

 نویسی،نصب و راه اندازی(

 Industrial Automation کارخانه نوین افراء شیراز 2
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی مدیر پروژه سیستم 

 اتوماسیون خط تست هیدرولیک مقره های پلیمری 

 Industrial Automation کارخانه دراک شیراز 3
برنامه نویسی ،نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون خط تولید 

 خرپای سقف سبک 

 Industrial Automation پالستیک کارخانه ایران نایلون 4
طراحی،برنامه نویسی،نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون 

 سرو موتور کنترل دوخت پالستیک  

 Industrial Automation کارخانه نوین افراء  5
برنامه نویسی و راه اندازی سیستم کنترل و مانیتورینگ 

 Pultrasionدستگاه 

 


