درباره ما!...
شرکت آتصا (آلتین تجهیز صنعت آذربایجان) با استعانت ازخداوند منان توانسته است به عنوان مجموعه ای
پیشتاز در زمینه واردات و عرضه تجهیـزات اندازه گیری ،ابـزار دقیـق و اتوماسیون صنعتی ،با سـالها
سابقه درخشان ،همراه با کادری متخصص و مجرب  ،گامی کوچک در راستای پیشرفت کشورمان بردارد.
تنـوع کاال و دستـرسی به بـرترین بـرنـد های جهـان و همچنیـن تحـویل کاالهای مورد نیـاز در کوتـاه ترین
زمان ممکن با قیمت ،کیفیت و خدمات مناسب دلیل انتخاب این شرکت توسط همکاران و پیمانکاران
محترم می باشد.
ازجمله صنایع مرتبط با فعالیت های این مجموعه می توان به صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،عمرانی ،
صنایع غذایی  ،نیروگاهها  ،خطوط انتقـال نفت و گاز  ،صنایع خودروسازی  ،موسسات کالیبـراسیون ،
آزمایشگاههای برق و الکترونیک  ،توزیع و انتقال نیرو  ،شـرکت های سیمان  ،فوالد  ،ریختـه گری و ذوب
آهن  ،دانشگاه ها و مخابرات و غیره اشاره نمود.
شرکت آتصا (آلتین تجهیز صنعت آذربایجان) به عنوان تامین کننده تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون
صنعتی از معتبرترین تولیدکنندگان اروپا و آمریکا همچون کمپانی های:
EMERSON, ROSEMOUNT, ROSEMOUNT Analytical, Micro Motion, FISHER, WIKA, KROHNE, SIEMENS, ABB, Endress + Hauser, Masoneilan, YOKOGAWA, Mobrey, ASCO, SAMSON, CROSBY,

در ایران فعالیت می نماید .

ASHCROFT, Magnetrol, FOXBORO, Honeywell , … .

فعالیت های شرکت به شرح ذیل می باشد :
• ارائه خدمات مشاوره به مشتریان در انتخاب محصول مناسب براساس کاربرد مورد نظر
• تأمین تجهیزات و قطعات یدکی
• نصب و راه اندازی
• خدمات پشتیانی در مناطق دور از مرکز شامل حضور در سایت ها و همچنین پشتیبانی از راه دور
• جایگزینی و ارتقای محصول های قدیمی
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انواع تجهیزات اندازگیری  ،ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی :

ترانسمیترهای دما ()Temperature Transmitters

ترانسمیترهای فشار( )Pressure Transmitterو ترانسمیترهای اختالف فشار() Diff. Pressure Transmitters

ترانسمیترهای سنجش سطح ()Level Measurement
فلومترها ()Flow Meters
نشان دهنده های دما ()Bimetal Thermometers
نشان دهنده های فشار ()Pressure & Diff. Pressure Gauges
نشان دهنده های سطح ()Level Gauges
نشان دهندهای فلو ()Flow Indicators
آناالیزرها () Gas & Liquid Analyzers
رکوردرهای صنعتی ()Industrial Recorders
سیستمهای Custody Transfer & Metering
سیستمهای Vibration Metering
کامپیوترهایصنعتی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی از جمله سخت افزار و کارتهای PCI
تجهیزات Tank Management Systems

تجهیزات مکانیکی :

شیرهای صنعتی و کنترلی (پنوماتیک و برقی)
انواع اتصاالت هیدرولیکی ،اتصاالت فیتینگ ،فلنج ها و ...

تجهیزات اطفاء حریق و سیستمهای هشدار دهنده گاز:

سیستم های کشف حریق از نوع متعارف و آدرس پذیر و سیستم های تشخیص گاز
سیستم های اطفای اتوماتیک آبی  Dry & Wetو سیستم های اطفای اتوماتیک گازی  CO2 ,FM200و000
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•Field Communicators

Pressure Measurement(Pressure Transmitters, DP Level Measurement, Manifolds)
Temperature Sensors & Transmitters
Flow Measurement(DP flowmeters, magnetic flowmeters, vortex flowmeters)
Level Measurement(guided wave radar for level and interface, non-contacting
radar, ultrasonic transmitter, liquid level switches)
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Actuators(Electric, Manual, Pneumatic)
Control Valves(Rotary Valves, Sanitary Valves, Sliding Stem Valves)
Field Instrumentation(Level Sensors, Level Switches, Level Transmitters, Level &
pressure & temperature Controllers)
Pressure Regulators
Positioners
Digital Valve Controllers

Flow Measurement
Electromagnetic Flowmeters
Variable Area Flowmeters
Ultrasonic Flowmeters
Mass Flowmeters
Vortex Flowmeters

Level Measurement
Non-Contact Level Meters(Radar and Ultrasonic)
Contact Level Meters
Level Switch

Temperature Measurement
Transmitters
Thermometers
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Liguid Analysis
Sensors(Chlorine Sensors, Conductivity Sensors, Dissolved Oxygen and Ozone Sensors,
pH Sensors)
Analyzers and Transmitters(Intelligent Four-Wire Analyzer, Multi-Parameter Analyzer
Two-Wire Liquid Analytical Transmitter, Two-Wire Transmitter: pH/ORP, Conductivity,
Oxygen, Ozone or Chlorine, Advanced Dual Input Analyzer)
Gas Analysis
Combustion Analyzers, continuous Gas Analyzers, Gas Chromatographs
Flame & Gas Detection

•Actuators
Measurement
•Analytical
Measurement
•Flow
Level
Measurement
•Positioners
•Pressure Measurements
•Force Measurement
•Temperature Measurement
•Recorders and Controllers
•
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Gauges
•Pressure
Pressure
Meters & Displays
•Pressure Transmitters,
Gauge Transmitter/Switch
•Level Measurement
•Mechanical Temperature
•Electrical Temperature
•Thermowells
•

Seals
•Diaphragm
High
Precision
Calibration test
•High Purity/Ultra& High
Purity(UHP)
•Air2guide
•SF6 Gas
•Accessories
•

Point Level Detection(Vibrating Fork Liquid Level Switches, Ultrasonic Gap Sensor Liquid Level
Switches, Float and Displacer Liquid Level Switches, Dry Products Level Switches)

Ultrasonic
Hydrostatic
Electromechanical
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Measurement
•Flow
•Level Measurement

Measurement
•Pressure
•Temperature Measurement

Transmitters
•Level
Switches
•Level
•Level Indicators

Transmitters
•Flow
Switches
•Flow
•Volume Transmitter

Valve
•Control
•Actuators

•Positioners
•Solenoid Valves
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Measurement
•Flow
Measurement
•Level
•Pressure Measurement

•Solenoid Valves

Flow Meters
•Coriolis
Coriolis
•Density &Transmitters
Viscosity Meters
•
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Measurement
•Temperature
Analysis
•Liquid
•System Components And data managers

Gauges
•Pressure
Switches
•Transducers and Transmitters
•Thermometers
•

Transmitters
•Pressure
•Level Transmitters

Transmitters
•Temperature
•Flowmeters

Relief Valves
•Pressure
•Pressure Safety Valves
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•Actuators
Valves
•Control
Control
Valve Regulators
•Valve Positioners
•Smart Positioners
•

Other Mechanical Products

•Fittings
•Flanges
•Valves
•Manfolds
•...
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