
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرکا کنرتل
 پاساژ بوشهری تهران ، خیابان الله زار جنوبی ،

 (22طبقه دوم ، واحد )

83 45 189 - 2190 

 (PLC)انواع پی ال سی 

 (Low Voltage)انواع تجهیزات فشار ضعیف 

https://arkacontrol.com
/ 

 

Siemens & Schneider Electric 

https://arkacontrol.com/
https://arkacontrol.com/


 

  2 |صفحه

 

 اطمینان قلب صنعت مشا / آرکا کنرتل 

 

 (خواهید شد. منتقلنظر  می باشند و با لمس کردنِ آن به صفحه مورد لینککشیده شده است ،  خط تمامی متن های آبی رنگ که زیر آننکته:  ) 

عالیت ف سالها ست، مجموعه ای برگرفته از تیمی خلّاق و جوان گرا و مسئولیت پذیر ، آرکا کنترل

سیاری ب ، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیقِحرفه ای خود را در زمینه تامین تجهیزات برق صنعتی 

آرکا »از واحد های صنعتی آغاز کرده است و همواره کوشیده است که در این عرصه با شعار 

بی مشتریان عزیز را جلب نماید. از ویژگی های رضایت قل «اطمینان قلب صنعت شما ؛کنترل

زبده به صورت  انمشاوره پیش از خرید با کارشناس م این مجموعه هنگام خرید محصوالت؛مه

االی و کیفیت ک ضمانت اصالتپس از خرید،  به مدّت یکسال، گارانتی محصول مورد نظر  رایگان

 پس از ثبت فاکتور نهایی، می باشد. موقع کاال  ارسال بهخریداری شده ، 

 

، شما می توانید کد مربوط به         (2192 - 189 45 83)شماره واتساپ به ارسال پیام با 

کاالی خود و یا نام محصول با مشخصات مورد نظر مانند آمپر ، ولتاژ و ... را به کارشناسان ما 

عالم است زمان ممکنکوتاه ترین در گام بعدی ، کارشناسان ما وظیفه دارند تا در  و اعالم نمایید

را به شما اعالم نمایند )در صورت بروز تاخیر در این قسمت، از شکیبایی  کاالی مورد نظر قیمت

و درنهایت محصول خریداری شده از طریق پست در کمترین زمان ممکن برای شما سپاسگزاریم(

  شما ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

 

  :پروسه خرید از فروشگاه آرکا کنترل 

  : درباره ما : )آرکا کنترل(

 

wa.link/hsjlzq
https://arkacontrol.com/contact-us/


 

  8 |صفحه

 

 اطمینان قلب صنعت مشا / آرکا کنرتل 

 

 در زمینه تامین تجهیزات مورد نیاز کارخانجات و دیگر واحد های صنعتی، خدمات آرکا کنترل

 گیرد.قرار میتجهیزات ابزار دقیق  -8،  اتوماسیون صنعتی -2،  برق صنعتی -9در سه دسته ی  ؛ 

( www.arkacontrol.com)توانید با مراجعه به وبسایت آرکا کنترل به نشانیِ شما عزیزان می

 نحوه چینش این محصوالت را مشاهده نموده و یا محصول خود را جستجو نمایید. 

 :اما به طور خالصه 

 

 انواع کلید حرارتی زیمنس و اشنایدر الکتریک  -9

 الکتریکانواع کلید اتوماتیک زیمنس و اشنایدر  -2

 انواع کلید هوایی زیمنس و اشنایدر الکتریک -8

 انواع کلید مینیاتوری زیمنس و اشنایدر الکتریک -5

 انواع کلید محافظ جان زیمنس و اشنایدر الکتریک -4

 انواع کنتاکتور و مینی کنتاکتور زیمنس و اشنایدر الکتریک -6

 انواع کنترل فاز زیمنس و اشنایدر الکتریک -7

 اشنایدر الکتریکمتال زیمنس و انواع بی -3

 انواع سافت استارتر زیمنس و اشنایدر الکتریک -1

 و ... 

 

 

 

 

 محصوالت آرکا کنترل :

 

 :در حوزه برق صنعتی 

 

https://arkacontrol.com/product-category/weak-siemens-pressure/
https://arkacontrol.com/product-category/weak-siemens-pressure/
https://arkacontrol.com/product-category/siemens-industrial-automation/
https://arkacontrol.com/product-category/siemens-industrial-automation/
http://www.arkacontrol.com/


 

  5 |صفحه

 

 اطمینان قلب صنعت مشا / آرکا کنرتل 

 

 زیمنس S7-200انواع سیماتیک  -9

 زیمنس S7-300انواع سیماتیک  -2

 زیمنس S7-400انواع سیماتیک  -8

 زیمنس S7-1200انواع سیماتیک   -5

 زیمنس S7-1500انواع سیماتیک  -4

 ( زیمنس !LOGOانواع لوگو ) -6

 زیمنس  HMIانواع پنل های  -7

 انواع منبع تغذیه زیمنس -3

 انواع سیستم های کنترل فرآیند زیمنس -1

 ( زیمنسET 200انواع کارت توسعه ) -92

 و ... 

 

 

 جاییسنسور های جابهانواع  -9

 انواع سنسور های سرعت -2

 انواع سنسور های شتاب -8

 فشارانواع سوئیچ  -5

 انواع گیج فشار  -4

 انواع ترنسمیتر فشار -6

 و ...

 : اتوماسیون صنعتیدر حوزه 

 

 : تجهیزاِت ابزار دقیقدر حوزه 

 



 

  4 |صفحه

 

 اطمینان قلب صنعت مشا / آرکا کنرتل 

 

 خودرو     سازی ایرانگروه خودرو -9

 سازی سایپا گروه خودرو -2

 سازی کرمان موتورگروه خودرو -8

 کارخانجات فوالد مبارکه اصفهان -5

 داروسازی شفا  -4

 دارو سازی اسوه -6

 کاشی و سرامیک حافظ  -7

 و بزرگ صنعتیِ دیگر. و بسیاری دیگر از واحد های کوچک

 

 : واحد های تولیدی و صنعتی که به آرکا کنترل اعتماد کرده اندبرخی از 

 

 مشا عزیزان تشکر از هرماهیاب 


