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اطالعات شرکت

الکترونیک آگاهان نو اندیش )سهامی خاص(

ELECNO - الکنو
021-88378812

www.elecnogroup.com
info@elecnogroup.com

https://t.me/elecnogroup

تهران شهرک غرب انتهای خیابان دادمان پژوهشگاه نیرو ساختمان فناوری طبقه 
همکف سایت جوانه
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بیانیه ماموریت

نواندیـــش در ســـال 98  آگاهـــان  الکترونیـــک  شـــرکت 

مســـتقر  نیرو  پژوهشـــگاه  رشـــد  مرکـــز  در  و  تاســـیس 

شـــده اســـت. ایـــن شـــرکت در زمینـــه ارائـــه خدمات

رفـــع عیـــب و راه انـــدازی و نیـــز طراحـــی و ســـاخت 

پیشـــرفته  الکترونیکـــی  هـــای  بـــرد  و  تجهیـــزات 

اقدامـــات کنـــون  تـــا  و  میکنـــد  فعالیـــت  صنعتـــی  و 

متعددی در زمینه رفع عیب و راه اندازی تجهیزات مورد اســـتفاده 

در صنایـــع مختلف -فوالد، پتروشـــیمی، نیروگاهی، مواد غذایی، 

ســـیمان- انجام داده است و ســـاخت داخل برخی از تجهیزات

را نیـــز محقـــق کـــرده اســـت. توســـعه ایـــن فعالیت 

هـــا بـــه ســـایر صنایـــع، از جملـــه ماموریـــت هـــای 

کـــه نحـــوی  بـــه  اســـت،  آینـــده  در  ایـــن شـــرکت 

رفع  تخصصـــی  مراکـــز  بزرگتریـــن  از  یکـــی  تاســـیس 

عیـــب و راه انـــدازی تجهیـــزات پیشـــرفته الکترونیکـــی 

در کشـــور مـــد نظـــر مـــی باشـــد تـــا ضمـــن کاهش

نیـــاز  کشـــور،  از  خـــارج  بـــه  وابســـتگی 

گـــردد.  رفـــع  مـــوارد  ایـــن  در  داخلـــی  صنایـــع 

و ســـاخت دســـتگاه  زمینـــه طراحی  در  الکنـــو  شـــرکت 

همچون  مخـــرب  غیـــر  فنی  بازرســـی  پیشـــرفته  هـــای 

انجـــام را  اولیـــه  هـــای  فعالیـــت   UT و   PAUT

داده اســـت و در حال ورود به ساخت مدارهای این تجهیزات است

و  طراحـــی  بـــه  ورود  شـــرکت،  آینـــده  انـــداز  چشـــم 
ســـاخت کلیـــه سیســـتم هـــای مربوط بـــه آزمـــون های 
ای داخل کشـــور، ســـازنده  در  کـــه  اســـت  مخـــرب  غیر 
به دســـتگاه های توان  ایـــن تجهیزات می  از مهمترین  ندارند. 
PAUT، Digital radiography، Industerial computer، To�  

mography، Circofluxانـــواع اســـکنرهای اتوماتیـــک و نیمه 

انواع لوله ها  اتوماتیک جهت بازرســـی خودکار و نیمه خـــودکار 
با قطر، ضخامـــت، جنس و نحوه پیاده ســـازی متنوع  و مخازن 
اشـــاره کرد. طراحی و ساخت تجهیزات بازرســـی فنی کارخانه 
های کشـــور نیز از دیگر اهداف شـــرکت اســـت که تجاربی در 
این زمینه کســـب شـــده اســـت و توســـعه آن ها در آینده مد 
نظر می باشـــد. طراحی و ساخت تجهیزات پیشـــرفته در حوزه 
هایی مانند صنایع ریلـــی، صنایع نفت و گاز، هوایی، مهندســـی 
پزشـــکی و ... که اشـــتراکات قابل توجهی بـــا تجهیزات حوزه 
اندازهای  نیـــز در زمره چشـــم  آزمون هـــای غیرمخرب دارند 
شـــرکت به حســـاب می آیند. تاســـیس مرکز رفع عیب و راه 
اندازی تخصصی تجهیزات پیشـــرفته الکترونیکـــی نیز در برنامه 
های آینـــده این شـــرکت قـــرار دارد. تصاحـــب بخش قابل 
توجهـــی از بازار داخل محصوالت و خدمات فـــوق و صادرات این 
محصوالت و خدمات نیز در چشـــم انداز شـــرکت در نظر گرفته 
شده است و شـــرکت در نظر دارد ظرف  8ســـال آینده، حداقل 
1% از بازار کشـــورهای همســـایه را در این حوزه تصاحب نماید.

چشم انداز و ارزش ها
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خدمات شرکتخدمات شرکت
از جمله خدمات شرکت الکنو رفع عیب و راه اندازی دستگاه های ابزاردقیق و 

پیشرفته الکترونیکی صنعتی است. تیم مجرب و متخصص الکنو با توانمندی و 
دانش فنی باال، با باالترین کیفیت و سرعت و نیز پشتیبانی پس از ارائه خدمات، 

ارائه بهترین خدمات فنی را به سازمان ها و شرکت های مختلف داشته است و 
در مدت کوتاه تاسیس شرکت، تا کنون برای شرکت های مختلفی خدمات رفع 

عیب ارائه داده وموجبات رضایت آنها را فراهم ساخته است. عالوه بر آن شرکت 
الکنو قادر به انجام پروژه های مختلف الکترونیکی متناسب با نیاز مشتری چه در 

حوزه طراحی و ساخت و یا چه در حوزه تعمیرات می باشد و از این منظر در زمره 
معدود شرکتهای فعال در کشور است. موارد متعددی بوده است که رفع عیب 

دستگاه مستلزم تهیه قطعاتی بوده که در کشور وجود نداشته و  واردات آنها نیز 
امکان پذیر نبوده است. در این موارد، تیم فنی شرکت، با تخصص و تجربه و 

تسلط فنی باالی خود، اقدام به جایگزینی قطعات با مدارات دیگر کرده و دستگاه 
های معیوب را راهاندازی نموده اند و چنانچه در ادامه مشاهده می شود، موجب 

رضایت مشتریان خود را فراهم ساخته است. بر روی دستگاه ها، کارت ها، بردها 
و تجهیز های الکترونیکی مختلف مانند: فلو کامپیوتر ها، فلو متر ها، دستگاه های 

UTدستگاه های PAUT اسکنر ها، انکودر ها، درایو های موتور، دستگاه های 

مختلف رادیو گرافی، کارت های الکترونیکی و... تجربه رفع عیب و راه اندازی 
وجود دارد که در ادامه برخی از آنها ارائه شده اند. چند نمونه از دستگاه هایی 

که فرآیند رفع عیب و راه اندازی برای آنها صورت گرفته است، در ادامه ذکر می 
شوند.
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برد الکترونیکی درایو موتور برد الکترونیکی درایو موتور 
ABBABB نورد شرکت نورد شرکت

شرکت فوالد آلیاژی ایرانشرکت فوالد آلیاژی ایران

برد الکترونیکی شماره برد الکترونیکی شماره 6.144.01.1101-166.144.01.1101-16  

Dr. FoersterDr. Foerster دستگاه سیرکو فالکس شرکت دستگاه سیرکو فالکس شرکت

شرکت فوالد آلیاژی ایرانشرکت فوالد آلیاژی ایران

  FlowFlow--XX فلو کامپیوتر فلو کامپیوتر
SpiritSpirit شرکت شرکت

منطقه آزاد اقتصادی پتروشیمی ماهشهرمنطقه آزاد اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

دستگاه درایو موتوردستگاه درایو موتور
SEWSEW شرکت  شرکت MovidriveMXMovidriveMX6161  

شرکت سیمان مند دشتیشرکت سیمان مند دشتی

  VeoVeo مدل  مدل PAUTPAUT دستگاه دستگاه
SonatestSonatest شرکت شرکت

شرکت نفتا صنعت ناظرانشرکت نفتا صنعت ناظران

  DIODIO10001000مدل مدل PAUTPAUT دستگاه دستگاه
StarmannsStarmanns شرکت شرکت

شرکت کاوش اندیشه رستگارشرکت کاوش اندیشه رستگار
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  SyncSync  scanscanمدل مدل PAUTPAUT دستگاه دستگاه
SIUISIUI شرکت شرکت

شرکت کاوش اندیشه رستگارشرکت کاوش اندیشه رستگار

  HandyHandy  scanscanمدل مدل PAUTPAUT دستگاه دستگاه
TDTD شرکت شرکت

شرکت پایش گستران پیشروشرکت پایش گستران پیشرو

دستگاه دستگاه UTUT مدل مدلUSM25USM25شرکت شرکت 
KrautkramerKrautkramer

شخص حقیقیشخص حقیقی

برد الکترونیکی مربوط به کوره برد الکترونیکی مربوط به کوره 
HeisungHeisung سیمان سیمان

شرکت سیمان مند دشتیشرکت سیمان مند دشتی

Focus scanFocus scanمدل مدل PAUTPAUT دستگاه دستگاه
TDTD شرکت شرکت

شرکت پیشگامان فنون پارسشرکت پیشگامان فنون پارس

  DIODIO562562مدل مدل UTUT دستگاه دستگاه
StarmannsStarmanns شرکت شرکت

شرکت کاوش اندیشه رستگارشرکت کاوش اندیشه رستگار

18 17



راه اندازی پایلوت پروژه تولید راه اندازی پایلوت پروژه تولید 
اسید الکتیکاسید الکتیک

شرکت فرامهان ایده سبزشرکت فرامهان ایده سبز

Rail UTRail UT دستگاه دستگاه

شرکت پایش گستران پیشروشرکت پایش گستران پیشرو

دستگاه تست اکو شرکت دستگاه تست اکو شرکت 
BraemarBraemar

شخص حقیقیشخص حقیقی

دستگاه انکودر دستگاه انکودر CC--clampclamp شرکت   شرکت  
PhoenixPhoenix

شرکت نفتا صنعت ناظرانشرکت نفتا صنعت ناظران

AnyscanAnyscanمدل مدل UTUT دستگاه دستگاه
DopplerDoppler شرکت شرکت

شرکت نفتا صنعت ناظرانشرکت نفتا صنعت ناظران

دستگاه دستگاه UTUT مدل مدلD20D20شرکت شرکت 
SonatestSonatest

شرکت پیشگامان فنون پارسشرکت پیشگامان فنون پارس
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دستگاه تست ورزش دستگاه تست ورزش 
770770MM

شخص حقیقیشخص حقیقی

دستگاه دستگاه UTUT مدل مدلD10D10  شرکت شرکت 
SonatestSonatest

شرکت آزمونه فوالدشرکت آزمونه فوالد

دستگاه دستگاه UTUT مدل مدلUSM35USM35شرکت شرکت 
KrautkramerKrautkramer

شرکت آزمونه فوالدشرکت آزمونه فوالد

  SitescanSitescan 240 240مدل مدل UTUT دستگاه دستگاه
SonatestSonatest شرکت شرکت

شرکت نفتا صنعت ناظرانشرکت نفتا صنعت ناظران

TruesonicTruesonicمدل مدل UTUT دستگاه دستگاه
NDTNDT  supplysupply شرکت شرکت

شرکت نفتا صنعت ناظرانشرکت نفتا صنعت ناظران
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محصوالت شرکتمحصوالت شرکت
کارت های الکترونیکی
برد های الکترونیکی

انکودر ها
اسکنر ها
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configurable data transmission rate

waterproof

removable handle

The ENC-M1 Probe Scanner is a 
small handheld scanner with a built-in 
encoder and utilizing magnetic wheels. 
It is designed to translate a single 
phased array probe around ferrous 
piping and vessels

SCN-M11

reso: 128 step/mm

pipes range: 0.5 to 8 NPS

waterproof

for PAUT & TOFD inspection

The Bracelet is an extremely low profile 
scanner suitable for phased array weld 
inspection of small bore pipes of any 
material. It is only 13 mm in height
and is available in single transducer or 
dual transducer configurations.

SCN-BL11

clearance envelope of13mm

ELECNO means STABILITY

The SCN-V1 Scanner is a scanner 
designed for linear encoded scans with a 
phased array probe. The internal encoder 
wheels are specially designed to resist 
slippage on wet surfaces and for even 
better stability on ferromagnetic surfaces

SCN-V11

optional magnetic wheel

one anxis

adjustable fork

durable aluminum body

ENC-C1 is a universal encoder for 
single axis inspection instruments. 
With adjustable fitting ENC-C1 
is compatible with broad range of 
ultrasonic transducers and phased 
array wedges.

SCN-C11

reso: 128 step/mm

for B & D scan

wheel diameter: 55 mm

waterproof

ELECNO means CREATIVITY
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spring loaded encoder

waterproof

brake system

SCN-S1 is a universal Scanner 
for double axis inspection 
instruments using various 
link lengths and an adjustable 
buckle.

SCN-S11

over head adjust link

adjustable chain

waterproof

removable handle

The SA1 is a semi-automatic chain scanner 
designed to provide encoded probe position 
of probes circumferentially around tubes and 
pipes The two probe holders of SA1 Scanner is 
completely configurable for both phased array
and traditional UT

SCN-SA11

versalite

upgrading flowmeter of powerhouse
convert mechanical to electrical 
measuring  & it is compatible for all types 
of gasoline flowmeter

gasoline flowmeter computer

high accuracy

high reliability

power plant standard

compatiblity

The automated SCN-A1 Scanner is a 
powerful scanner with the ability to 
perform complex corrosion inspection
while traversing all types of magnetic 
surfaces. Remote operation combined 
with one of any 4 lengths of raster arms.

SCN-A11

reso: 128 step/mm

magnetic wheels

hand held controler

low profile

ELECNO means RELIABILITY ELECNO means CERTAINTY
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quick release adjustments 
thoughts

waterproof

User friendly

The highly versatile SCN-G1 
features make this manual weld 
inspection scanner even easier 
to use in the field. SCN-G1 can 
operate with any multichannel 
flaw detection system and optional 
accessories

SCN-G11

hold 2 to 8 probes

ELECNO means INOVATION

Electronic Board

Circoflux

ELECNO means ACCURACY

Electronic Board

Electronic Board

Circoflux

Circoflux

6.144.01.1901-12

6.144.01.1102-16

6.420.21.1021-02
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الکنو توانسته است با بررسی دقیق نیاز مشتری محصولی بهینه برای رفع نیاز مشتری ارائه دهد
همچنین با رفع نیاز های فناورانه صنایع مختلف کشور کمک شایسته ای به این صنایع بخصوص در دوران تحریم کرده است

Electronic Board

ConnectorConverter

Circoflux

ELECNO means .............

6.144.01.1102-14

IPEX to DB78 
Connector Converter

شما جمله را کامل کنید
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تاییدیه ها
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