Behpouyan Company

✓ تنها شرکت دانش بنیان حوزه بهینه سازی مصرف انرژی کشور که دارای گواهینامه صالحیت
خدمات مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد
✓ اولین شرکت دارنده دو گواهینامه گرید یک بهینه سازی در صنعت و گرید یک بهینه سازی
در ساختمان از سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) در کشور
✓ حائز عنوان طرح پژوهشی منتخب وزارت نیرو در سال 1397
✓ شرکت مورد تأیید شرکت بهینه سازی مصرف سووخت (ایفکوو) جهوت اسوتقرار سیسوتم
مدیریت انرژی ISO 50001
✓ گرید  3مشاوره در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
✓ شرکت دانش بنیان در زمینه خدمات انرژی
✓ شرکت پژوهشی برتر استان خراسان رضوی در ارزیابی انجام شده پنجمین جشنواره ملی
علم تاعمل
✓ رتبه دو مشاوره انرژی از استانداری خراسان رضوی
✓ رتبه  Aاز شهرداری تهران در زمینه مشاوره بهینه سازی
✓ رتبه  Aاز شهرداری تهران در زمینه پیمانکاری بهینه سازی
✓ دریافت نشان مردمی استقالل (شهرداری مشهد)
✓ عضویت در پارک علم و فناوری خراسان رضوی به عنوان شرکت فناور
✓ مجوز سازمان صنایع و معادن در زمینه صنایع زیست محیطی ،آب و فاضالب
✓ مجوز سازمان صنایع و معادن در زمینه انرژی و صنایع نیروگاهی
✓ عضویت در  vendor listمشاوران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
✓ عضویت در ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
✓ تاییدیه شورای اسالمی شهر مشهد مقدس
✓ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست )(HSE
✓ استاندارد سیستم مدیریت و تضمین کیفیت )(ISO9001:2008

آدرس :مشهد ،کیلومتر  12جاده مشهد -قوچان ،پارک علم و فناوری خراسان ،ساختمان شرکت های فناور و دانش بنیان (ساختمان شهید ستاری) ،طبقه همکف

تلفن 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

شرکت
دانش بنیان

رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

رتبِ بٌذی ٍ هجَسّای اخذ شذُ
گزیذ  3هشاٍرُ در سهیٌِ بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی اس عاسهاى هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی کشَر

تأییذ شزکت بْپَیاى تَعط پارک علن ٍ فٌاٍری خزاعاى بِ عٌَاى تٌْا شزکت داًش بٌیاى حَسُ بْیٌِ عاسی
هظزف اًزصی کشَر کِ دارای گَاّیٌاهِ طالحیت خذهات هشاٍرُ بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی اس عاسهاى
هذیزیت ٍ بزًاهِ ریشی کشَر هی باشذ

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

 شزکت بزتز داًش بٌیاى تَلیذی عال  1396در اعتاى خزاعاى رضَی

 اًتخاب بِ عٌَاى شزکت داًشی ٍ بیشتزیي هیشاى اشتغال ًیزٍی هتخظض

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

گزیذ  1بْیٌِ عاسی طٌعت اس عاسهاى بْزُ ٍری اًزصی ایزاى (عابا)

گزیذ  1بْیٌِ عاسی عاختواى اس عاسهاى بْزُ ٍری اًزصی ایزاى (عابا)

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی
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گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از
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مشاير طراحی ي ًَشمىد
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ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب
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ISO9001:2008

Behpouyan Company

رتبِ  Aاس شْزداری تْزاى در سهیٌِ هشاٍرُ بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی

رتبِ  Aاس شْزداری تْزاى در سهیٌِ پیواًکاری بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی

از مجمًع  62شرکت بررسی شدٌ در زمیىٍ مشايرٌ بُیىٍ سازی مصرف اورژی در سطح

از مجمًع  47شرکت بررسی شدٌ در زمیىٍ پیماوکاری بُیىٍ سازی مصرف اورژی در

کشًر 14 ،شرکت گرید  23 ،Aشرکت گرید  Bي  13شرکت گرید  Cدریافت کردٌ اود.

سطح کشًر 5 ،شرکت گرید  8 ،Aشرکت گرید  Bي  7شرکت گرید  Cدریافت کردٌ اود.

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

دریافت ًشاى هزدهی اعتقالل (شْزداری هشْذ)

هعزفیٌاهِ شزکت هلی پاالیش ٍ پخش فزآٍردُ ّای ًفتی ایزاى

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی
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استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

ارسیابی عاهاًِ بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی شزکت بْپَیاى بِ عٌَاى طزح بزگشیذُ

تأییذیِ هذیز عاهل هحتزم عاسهاى بْزُ ٍری اًزصی ایزاى بِ هٌظَر ّوکاری عاسهاى

اعتاًی جْت ارائِ در پٌجویي جشٌَارُ ٍ ًوایشگاُ هلی علن تا عول

ّای تابعِ ٍسارت ًیزٍ در خظَص یکی اس طزح ّای داًش بٌیاى شزکت بْپَیاى

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی
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مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

تأییذیِ هذیزعاهل هحتزم شزکت هٌْذعی آب ٍ فاضالب کشَر در خظَص

اعالم ضواًت ٍ درخَاعت تزک تشزیفات پارک علن ٍ فٌاٍری خزاعاى بِ شْزدار

عاهاًِ هْاپ شزکت بْپَیاى

هحتزم هشْذ هقذط

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی
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HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

تاییذیِ شَرای شْز هشْذ هقذط در سهیٌِ ًوایشگاُ دائوی هظالح ٍ

تأییذیِ ٍ هعزفی جٌاب آقای پضهاًفز ًوایٌذُ هحتزم هجلظ شَرای اعالهی

فزآٍردُ ّای عاختواًی اعتاًذارد با ًگاُ اطالح الگَی هظزف

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :
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HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

تقذیز شزکت آب ٍ فاضالب هشْذ اس طزح ّای اًجام شذُ شزکت بْپَیاى

تاییذ ٍ ارائِ عاهاًِ بْیٌِ عاسی هظزف اًزصی شزکت بْپَیاى در پٌجویي

(پزٍصُ پضٍّشی بزتز عال )93

جشٌَارُ ٍ ًوایشگاُ هلی علن تا عول

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :
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HSE:MS
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Behpouyan Company

تأییذیِ ٍ هعزفی آعتاى قذط رضَی در خظَص ًتایج عولکزد ٍ تَاًوٌذی

هعزفی ٍ تأییذیِ شْزدار هحتزم تْزاى

فٌی شزکت بْپَیاى
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تقذیز ریاعت هحتزم داًشگاُ فزدٍعی هشْذ اس طزح ّای ارائِ شذُ شزکت بْپَیاى

تاییذیِ اعتاًذاری اعتاى خزاعاى رضَی جْت هشاٍرُ ٍ هویشی اًزصی با رتبِ 2

در ًوایشگاُ دعتاٍردّای پضٍّش ٍ فٌاٍری اعتاى خزاعاى رضَی

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

هجَس دریافتی اس ادارُ کل طٌایع ٍ هعذى اعتاى خزاعاى رضَی در سهیٌِ

هجَس دریافتی اس ادارُ کل طٌایع ٍ هعذى اعتاى خزاعاى رضَی در سهیٌِ

تخظظی طٌایع ًیزٍگاّی ٍ تَلیذ اًزصی

تخظظی طٌایع سیغت هحیطی ٍ آب ٍ فاضالب

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

تفاّن ًاهِ هشتزک شزکت آب ٍ فاضالب هشْذ ،پارک علن ٍ فٌاٍری اعتاى خزاعاى رضَی ٍ
عضَیت در عتاد ٍیضُ تَععـِ فٌــاٍری ًاًَ هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری ریاعت جوَْری

شَرای اعالهی شْز هشْذ جْت اجزای یکی اس طزح ّای داًش بٌیاى شزکت بْپَیاى

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

تأییذیِ شزکت فٌاٍر عضَ پارک علن ٍ فٌاٍری خزاعاى رضَی

تبزیک پارک علن ٍ فٌاٍری خزاعاى در خظَص یکی اس طزح ّای فٌاٍراًِ شزکت بْپَیاى

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

گَاّی اعتاًذارد بْذاشت ،ایوٌی ٍ هحیط سیغت HSE-MS

گَاّیًاهِ تضویي کیفیت ISO 9001

آدرس :مشُد ،کیلًمتر  12جادٌ مشُد-قًچان ،پارک علم ي فىايری خراسان ،ساختمان شرکت َای فىاير ي داوش بىیان (ساختمان شُید ستاری) ،طبقٍ َمکف تلفه 051- 354 256 09 - 11 :تلفکس051- 354 256 08 :

رتبٍ  Aمشايرٌ ي رتبٍ A

شرکت داوش بىیان

پیماوکاری در بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید یک بُیىٍ سازی

گرید مشايرٌ اورژی از

مجًز استقرار سیستم

مشاير طراحی ي ًَشمىد

صىعت

ساختمان

سازمان مدیریت

مدیریت اورژی ISO 50001

سازی

شرکت فىاير

وُاد تريیجی واوً در
استان خراسان

پرياوٍ اورژی ي صىایع
ویريگاَی  -پرياوٍ صىایع
زیست محیطی ي آب ي فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

-1

ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع باالدستی و فرایندی ،صنایع کوچک و ساختمان ها

✓ ممیزی انرژی تفصیلی با هدف استانداردسازی و کاهش هزینه انرژی در صنایع نفت و گاز تاسیسات بهره برداری نفت و گاز ،پاالیشگاه ها
و پتروشیمی ها) ،نیروگاه ها ،صنایع فرایندی (صنایع کانی های فلزی و غیر فلزی ،سیمان ،خودرو )..،و سایر صنایع ،ساختمان های اداری،
تجاری و مسکونی
✓ کاهش هزینه های انرژی و هزینه های نگهداری -تعمیرات با بازگشت سرمایه کوتاه مدت
✓ طراحی تاسیسات و سیستم های تهویه مطبوع (با استفاده از  Carrierو سایر نرم افزارهای تخصصی)
✓ انجام پروژه های ( CFDمدلسازی سیاالتی و تهویه با استفاده از نرم افزارهای  fluent ،Ansysو) ...
✓ بهینه سازی پارامترهای برق مصرفی واحدهای مسکونی ،صنعتی و اداری
✓ انجام ترموگرافی و آنالیز حرارتی جهت پایش وضعیت ،پیش بینی عیوب و یافتن نقاط تلفات در تجهیزات الکتریکی و مکانیکی با استفاده
از دوربین ThermoVision
✓ بررسی فنی اقتصادی و طراحی سیستم تولید همزمان برق و حرارت  CHPو سیستم تولید همزمان برق و حرارت و برودت CCHP
✓ مطالعه و بررسی در زمینه اجرای سیستم های  On Gridو  Off Gridفتوولتائیک
✓ به کارگیری انرژی خورشیدی در زمینه روشنایی و استفاده از تکنولوژی های نوین مانند  LEDجهت بهینه سازی مصرف انرژی
✓ استفاده از انرژی خورشیدی در زمینه مصارف حرارتی اعم از آب گرم مصرفی ،گرمایش داخل سوله ها و ساختمانهای اداری
✓ اصالح و استاندارد سازی تابلوهای برق با انجام اندازه گیری های الکتریکی و حرارتی
✓ بکارگیری مروجین در مدارس ،کارخانهها ،مساجد و منازل و  ....جهت آموزش و ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف انرژی
✓ بررسی و اصالح نحوه احتراق و راندمان مشعلها و تنظیم نسبت دقیق سوخت به هوا با دستگاه Gas Analyzer
✓ امکانسنجی و طراحی سیستمهای بازیافت حرارت
✓ کاهش مصرف انرژی و استانداردسازی کورههای صنعتی ،پرسهای هیدرولیکی ،دستگاههای تزریق،کمپرسورهای هوایفشرده ،پمپهاو
فنها ،موتورهای الکتریکی
✓ کنترل هوشمند موتورخانه ،و هوشمندسازی ساختمانBMS -
✓ ارائه راه حل های بهینه سازی و کنترل بر پایه وب
✓ طراحی و اجرای سیستم های کنترل و تعمیر و نگهداری پیشرفته  CMو  PDMبرپایه ارتعاشات ،ترموگرافی ،کیفیت توان و ...
✓ امکان سنجی و نصب سیستم های کنترل دور ()VSD
✓ تعیین و تشخیص هارمونیک ها ،بررسی تعادل فازها و پخش بار ،تعیین  cosφو بار راکتیو  -کاهش تلفات و هزینه ناشی از آن
طبقههمکف
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فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
آدرس:
همکف

051--354
354256
25608
تلفکس08:
 051تلفکس:
051--354
354256
25609
تلفن09--1111:
تلفن:
051

شرکت
دانش بنیان
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در بهینه سازی
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سازی ساختمان
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شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
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پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

✓ بررسی عایق کاری جداره های کوره ها و سردخانه ها و انجام اقدامات اصالحی
✓ بررسی سوابق دیماند مصرفی و انتخاب مناسب دیماند با توجه به نوسان مصرف ،طرح های توسعه و فرسودگی تاسیسات -انتخاب بهینه
گزینه تعرفه مناسب برق
✓ مهندسی مجدد و بهینه سازی سیستم های روشنایی
✓ عارضه یابی و تشخیص عیوب پیش از وقوع خرابی
✓ محاسبه شاخص مصرف انرژی  ، SECمقایسه با استانداردهای داخلی و جهانی و ارائه راهکارهای اصالحی

-2

آموزش ،مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی )(ISO 50001

✓ بهبود فرایندهای سازمانی و بهینه سازی سیستم های مدیریت
✓ تشکیل تیم مدیریت انرژی
✓ توانمندسازی سازمان در حوزه  ISO 50001با آموزش های مدیریتی و فنی انرژی
✓ طرح ریزی سیستم مدیریت انرژی و پیاده سازی و استقرار عملیاتی استاندارد در سازمان
✓ بررسی عملکرد سیستم مدیریت انرژی در روند استقرار و پس از استقرار
✓ انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
✓ انجام فرآیند بازنگری مدیریت در حوزه انرژی
✓ همراهی با سازمان و پشتیبانی از انجام ممیزی صدور گواهینامه و ارائه گواهی از شرکت های مورد تأیید سازمان ملی تأیید صالحیت ایران
()NACI
✓ آموزش های مدیریتی در حوزه های مدیریت مصرف انرژی ،سیستم های مدیریت انرژی و...
✓ آموزش های نرم افزارهای مورد استفاده در شبیه سازی ،مدیریت و بهینه سازی انرژی از قبیل Energy ،Carrier ، DesignBuilder :
... ،CHP Tool ،WaterGEMS ،Catia ،Calclux ،Dialux ،Ansys ،Plus
✓ آموزش های بازنگری انرژی در سه سطح عبوری ،استاندارد و تفصیلی
✓ طراحی ،اجرا و پشیبانی از نرم افزار های مانیتورینگ مصرف انرژی متناسب با نیاز و گستره سازمان
✓ ایجاد بانک اطالعات مصرف انرژی با قابلیت های پشتیبانی تحت وب
✓ طراحی پکیج های نرم افزاری تحلیل و انتقال داده های انرژی تحت اندروید و اینترنت
✓ تهیه دستورالعمل و الزامات فنی ساخت ساختمان های جدید با کاربری های خاص (مانند ساخت اتاق های دیتا ،اتاق های برق ،موتورخانه
ها ،ساختمان های اداری با کاربری خاص ،ساختمان های اقامتی با کاربری خاص و)...
✓ دستورالعمل ها و الزامات فنی توسعه ساختمان های موجود
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هایفناور
شرکتهای
ساختمانشرکت
خراسان،ساختمان
فناوریخراسان،
علمووفناوری
پارکعلم
قوچان،پارک
مشهد--قوچان،
جادهمشهد
12جاده
کیلومتر12
مشهد،کیلومتر
آدرس:مشهد،
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رتبه  Aمشاوره و
رتبه  Aپیمانکاری
در بهینه سازی

گرید یک بهینه
سازی صنعت

گرید یک بهینه
سازی ساختمان

گرید مشاوره انرژی
از سازمان مدیریت

مجوز استقرار سیستم

مشاور طراحی و

مدیریت انرژی
ISO 50001

هوشمند سازی

شرکت فناور

نهاد ترویجی نانو
در استان خراسان

پروانه انرژی و صنایع
نیروگاهی – صنایع زیست
محیطی و آب و فاضالب

HSE:MS

ISO9001:2008

Behpouyan Company

✓ طراحی و تهیه دستورالعمل ها و الزامات فنی ساخت ساختمان های سبز
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هوشمند سازی تأسیسات ،فرآیندها و شبکه های بزرگ ابعاد ) (Large Scaleدر صنایع باالدستی نفت و گاز،
پاالیشگاه و پتروشیمی ،شبکه های انتقال و توزیع برق و آب و سیستم های حمل و نقل

✓ هوشمندسازی بر مبنای شبیه سازی ،تهیه مدل های جامع نرم افزاری و بهینه سازی با الگوریتم های فراکاوشی

(Heuristic

) Algorithmsدر صنایع و فرآیندهای پیچیده
✓ مهندسی مجدد  Model Basedاز طریق اندازه گیری پارامترهای مهندسی و شاخصه های کارکردی با تجهیزات پیشرفته و محاسبات
نرم ( ،) Soft Sensorsعارضه یابی ،تحلیل فرایندها و تأثیرات متقابل پارامترهای مهندسی و بهره برداری با استفاده از تجمیع تخصص
های برق قدرت ،مکانیک ،صنایع ،مهندسی شیمی ،مهندسی انرژی ،متالوژی ،حرارت و سیاالت ،کنترل ،مخابرات و تحقیق در عملیات
( Process

✓ طراحی و تولید سامانه های هوشمند مدیریت تأسیسات و فرایندها با توابع هدف کنترل بهینه فرایند

 )Optimal Controlمانیتورینگ دینامیک بر خط ) ، (Online Dynamic Monitoringصحت سنجی دیتای سنسورها (Data
) ،Validationخودآموزی هوشمند ) ،(Self-Adaptive Learningاصالح خودکار دیتابیس (Data Estimation by Soft
) ،Sensorsبهینه سازی مصرف انرژی ()Energy Consumption Optimization
✓ ارتقاء سیستم های نگهداری و تعمیرات به سیستم )Predictive Maintenance( PdM
✓ استفاده از رویکردهای جدید کنترل توزیع یافته سلسه مراتبی )(Hierarchical Distributed Control
✓ مدیریت دانش و استخراج تجربیات نخبگان در بهره برداری عملیاتی و کنترل فرایندها به خصوص در اتفاقات و شرایط بحرانی
( )Knowledge Managementتوسط سامانه
✓ تحلیل و تهیه سناریوهای مدیریت اتفاقات در راستای اهداف و رویکردهای پدافند غیرعامل
✓ تحلیل و تهیه سناریوهای  Offlineمدیریت عملکرد و بهره برداری
✓ امکان مشاهده نتایج تغییرات در سیستم ها یا روند بهره برداری از سیستم ها در مدل نرم افزاری قبل از اجرای عملیاتی آنها ،به واسطه
کالیبره بودن مدل تهیه شده ()Model Validation-Model Verification
✓ طراحی ،استانداردسازی و تعیین مشخصه های عملکردی سیستم های مخابراتی و انتقال دیتا در سیستم های تله متری و اسکادا
✓ تهیه گزارشهای تحلیلی و آنالیزهای آماری و مدیریتی
✓ تهیه برنامه های واسط ( )GUIکاربرپسند ( )user-friendlyبا سطوح دسترسی و کنترل متفاوت

 -4مهندسی مجدد و بهینه سازی روشنایی و سیستم های روشنایی و شبکه های توزیع
✓ انجام مطالعات کاهش تلفات و طراحی مجدد سیستم های توزیع
✓ طراحی تخصصی روشنایی  Indoorو  Outdoorبا استفاده از شبیه سازی در نرم افزارهای تخصصی مانند  Dialuxبا هدف
استانداردسازی و کاهش مصرف انرژی
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✓ مطالعه و بررسی در زمینه مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه سیستم های تولید پراکنده  DGدر شبکه توزیع جهت کاهش تلفات توان،
امکان مدیریت انرژی و افزایش پایداری شبکه
✓ انجام مطالعات میدانی و اندازه گیری کلیه پارامترهای مورد نیاز به منظور مدلسازی شبکه توزیع در نرم افزار Digsilent
✓ تخمین بار پست های توزیع و اندازه گیری تلفات و تعیین سهم مؤلفههای آن و ارائه راهکار جهت بهینه سازی و کاهش تلفات سیستم
✓ طراحی بهینه شبکه های توزیع و انتقال بر اساس تابع هدف مورد نظر
✓ طراحی قابلیت اطمینان ) (Reliabilityشبکه های توزیع و فوق توزیع
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تدوین دانش فنی و ساخت مواد جدید نانو در حوزه مواد و انرژی

✓ تدوین دانش فنی و ساخت مواد جدید نانو در حوزه های انرژی (عایق های جدید) ،پزشکی ،دفاعی ،ساختمان و صنایع نفت و گاز
✓ استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت نفت و گاز جهت ممانعت از خوردگی و سایش
✓ مشاوره به صنایع در زمینه روش های بهینه شناسایی و آنالیز قطعات تولیدی
✓

مشاوره در زمینه روش های نوین جهت سنتز مواد در مقیاس نانومتری

✓ معرفی و امکان سنجی استفاده از مواد جدید در پروژه های صنعتی به منظور افزایش بهره وری
✓ شبیه سازی حرارتی کوره های صنعتی و نسوزهای آن و بهبود عملکرد
✓ بهینه سازی مصرف سوخت کوره های تولید شیشه (کوره های ذوب و لهر) و تعیین نوع نسوزهای کوره
✓ شبیه سازی حرارتی و تعیین نوع نسوزهای مناسب پاتیل های مذاب فلزات به منظور بهینه سازی انرژی مصرفی
✓ به کارگیری مواد جدید و یا مواد بازیافتی از جمله بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضالب

 -6اندازه گیری و تحلیل فنی پارامترهای عملکردی تجهیزات با دستگاه های ابزاردقیق
اندازه گیری و تحلیل شاخص های فنی عملکرد تجهیزات در حوزه انرژی و وضعیت محیطی با تجهیزات پیشرفته مهندسی نظیر:
✓ ترموگرافی و تعیین انواع اتالفات تجهیزات الکتریکی  :تابلوهای برق ،موتورهای الکتریکی ،پست ها ،ترانس ها و کابل ها با دوربین
Thermovision
✓ ترموگرافی تجهیزات مکانیکی جهت تعیین عملکرد یاتاقانها و بلبرینگ ها ،ناهمراستایی محوری... ،
✓ ترموگرافی عایق ها در جداره ها و لوله ها در تاسیسات ،سردخانه ها ،کوره ها و پوسته ساختمان
✓ تعیین محل رسوب گرفتگی و خوردگی لوله ها
✓ بررسی و اصالح نحوه احتراق و راندمان مشعلها با دستگاه Gas Analyzer
✓ اندازه گیری پارامترهای الکتریکی مرتبط با مدیریت بار ،میزان مصرف ،کیفیت توان ،نوسانات و ...با دستگاه Power Analyzer
✓ ارزیابی شدت روشنایی محیطی و تطابق با استاندارد با دستگاه Lux meter
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✓ اندازه گیری وضعیت دما ،رطوبت و سرعت حرکت هوا در محیط با دستگاه Anemometer
✓ آنالیز عملکرد موتور با دستگاه Tachometer
✓ اندازه گیری ابعاد محیطی با دقت باال با دستگاه Laser Distance Meter
✓ ارزیابی عملکرد پمپها و فنها ،موتورهای الکتریکی با دستگاه و ...
✓ اندازه گیری  CO2و میزان  UVورودی به محیط با دستگاه های  CO2 Meterو UV Meter
✓ دبی سنجی در تاسیسات و شبکه ها با استفاده از فلومتر پرتابل Ultrasonic Flow Meter
✓ فشار سنجی در تاسیسات موتورخانه با دستگاه های آنالوگ و دیجیتال BD Pressure Transmitter
✓ تعیین راندمان ،درصد بار و اتالفات موتورهای الکتریکی
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طراحی ،بهینه سازی ،هوشمندسازی و مانیتورینگ تأسیسات و شبکه های بزرگ ( )Large Scaleآب

✓ هوشمندسازی ایستگاه پمپاژ (تنها تولید کننده سامانه مدیریت هوشمند ایستگاه پمپاژ (مهاپ) در کشور :ثبت اختراع)
✓ طراحی و پیاده سازی فراسامانه هوشمند کل تاسیسات و شبکه های آب در حوزه های تامین ،انتقال ،ذخیره و توزیع آب با توابع و ماژول
های تامین دائمی آب ،مدیریت دبی و باالنس مخازن ،مدیریت فشار ،هدررفت و آب بدون درآمد ،تشخیص نشت و اتفاق ،مدیریت بحران
و تهیه سناریوهای آفالین بهره برداری در شرایط خاص ،مدیریت انرژی ،مدیریت هزینه ،رویکردهای جدید نگهداری و تعمیرات جامع و
پیش گویانه ( ،)PDM- TPMمدیریت کیفی آب
✓ ممیزی انرژی و بهینهسازی سیستمهای پمپاژ و انتقال آب
✓ برنامه ریزی بهینه عملکرد ایستگاههای پمپاژ و چاهها با استفاده از Genetic Algorithm
✓ طراحی سیستم های پمپاژ و انتقال آب شبکه های توزیع و آبیاری
✓ طراحی و پیاده سازی سامانه های تله متری  SCADAبا رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی
✓ کاهش هزینه های پمپاژ با استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی
✓ محاسبه و شبیه سازی ضربه قوچ و راهکارهای اصالحی
✓ به کارگیری مواد جدید از جمله بتن های گوگردی و نانوکامپوزیت ها در سازه های صنعت آب و فاضالب
✓ استفاده از مواد نو در پوشش دهی و ترمیم لوله ها و سازه های صنعت آب جهت ممانعت از خوردگی
✓ انجام خدمات دبی سنجی با فلومتر پرتابل آلتراسونیک
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