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 موضوع :

 میران نور گستر شرکت نامه معرفی 

  "احتراما

ه و توزیع  االعالم   سال سابقه در تامین و تهی 21 شرکت میران نور گستر با داشتن  که رساند به استحضار ميضمن عرض سالم ، بدینوسیله 

                                                          ش شعععرکتفعععرو يرسعععم ينعععدگیموفعععه بعععه ا ععع  نما،  کشعععورالکتریکعععي ضعععد انر عععار در حعععوزو نرعععت ، گعععاز و  تروشعععیمي  

EATON’s Crouse-Hinds CEAG Germany  مورد استرادو در  یبرند ها نیو شنا ته شدو تر نیتر يمیالدو گترین بزر  از يکیکه

 :   باشد يم لیذ شرح شرکت به نیا داتیتول رویکه دا دویباشد ، گرد يم رانیصنعت نرت و گاز ا
 

 طراری و ...شامل چراغهای مهتابي ، آویز ،  روژکتور ، اض” d“و ”  e“در کالس حراظتي Lighting Fixturesانواع -          

 ( و صنعتي آمپر )ضد انر ار 125ا آمپر ت 16از  S..Sو  AL. ،GRPبا بدنه   Socket & Plugانواع -          

 در ابعاد و مدلهای مختلف S..Sو  AL. ،GRP بدنه ضد انر ار با  Local Control Stationانواع -          

 برای مصارف برالي و ابزار دالیه S..Sو  Al.  ،GRPبا بدنه ” d“و ” e“درکالس حراظتي  Junction Boxانواع -          

 کنترلبرای سیستم ضد انر ار در سایزهای مختلف   Distribution Panel Boards & Motor Startersانواع-          

 د انر ار در تمامي سایزهاضو اتصاالت ”nR“ و ”e ” ،“d“درکالس حراظتي  Cable Glandانواع -          

 FHF – MEDC، بوق ، زنگ ، بلندگو ضدانر ار با برند  ریانواع تلرن ، آژ-          
 

 .باشدیم EATONمجموعه شرکت  ریز  CEAG –FHF  –MEDC یذکر است که برندها انیشا

 

، باالست LED ای ، درایوره LED, OLEDدر زمینه محصوالت روشنایي از البیل انواع اتریش  Tridonic برند انحصاری ونماینداین شرکت 

 HID Control gear سیستم کنترل روشنائي وک ، واحدهای روشنایي اورژانسي ، های الکترونیکي ، ترانسرورمرهای هالوژني الکترونی

 باشد. مينیز  Igniterشامل 

 

 .باشد مي ایران در نیز روشنایيچراغ   ایه و صنعتي روشنایي چراغ انواع کنندو تولید شرکت این ضمنا

 

 ***است گردیده ثبت 88616 شماره با نفت صنعت وندورکاالی در گستر نور میران شرکت***

 

 ر را داریموعه محترم ، نهایت تشکمهمکاران آن م  جنابعالي و یشا یش از حسن توجه 

 

 

 

 

 با تشکر

 علی شکری

 مهندس ارشد پروژه

 علی اسد الهی

 مدیر واحد ضد انفجار
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