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شرکت شیان فراز مهرآسا 

شرکت شیان فراز مهر آسا با استعانت از خداوند متعال، همیـاری پرسنل و متخصـصین کارآزموده و بهره گیری از کلیه دستگاه های مورد نیاز تولید 
سازه های شهری و با استفاده از مرغوبترین مـواد اولیه موجود در کشـور به منظور تامین نیـازهای روز افزون این صنعت در سال 1390 با ظرفیت 

تولید ساالنه دو هزار تن انواع پایه و برج فلزی و مبلمان شهری در شهرک صنعتی خیرآباد تاسیس گردید. 
این شرکت در یک دهه فعالیت افتخارآمیز خود با استفاده از ماشین آالت پیشرفته با تکنولوژی روز دنیا، توانسته است با دستیابی به اهداف اصلی 
خود طراحی و تولید برج ها و پایه های روشنایی، برج پرچم، پایه چراغ های دکوراتیو، پایه چراغ های پارکی، مخازن فلزی مکانیزه زباله، نیمکت های 
خیابانی و پارکی و دیگر مبلمان شهری سهم بسزایی در امر تامین نیازهای روشنایی معابر، زیبا سازی و مکانیزاسیون خدمات شهری داشته باشد. 
با توجه به سیاست مدیریتی خود مبنی برکسب اعتماد و رضایت مشتری توانسته است با ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت خود، تاییدیه های 
موردنظر را کسب نماید. این شرکت از بدو تاسیس با ورودی موفق به عرصه صنعت روشنایی که بیانگر توان و ظرفیت باالی مجموعه این حوزه است 
و با تجارب متنوع به دست آمده در عرصه ساخت سازه های فوالدی و اجرای پروژه های روشنایی متعدد در سطح کشور و اخذ تاییدیه های بین المللی  
)سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست 
HSE – MS( و همچنین تطبیق محصوالت خود با استانداردهای اروپایی توانسته است خود را به عنوان یکی از برترین شرکت های این حوزه در 

کشور مطرح سازد. 

نتاج الهياكل الحضرية اب�ستخدام �أجود المواد الخام  آ�ا بمساعدة الله تعالى مساعدة الموظف متخصصين المدربين اال�ستفادة من کل الأجهزة المطلوبة اإ �ركة �سيا فرازمهر�
نتاج �سنوية �ألفي طن من �أنواع القواعد و برج  آابد فی عام 1390 مع قدرة اإ المتاحة في البالد من �أجل تلبية االحتياجات المتزايدة لهذه الصناعة �أ�س في مدينة صناعية خير �
معدني و�أاثث حضري. تمکنت هذة الشرکه في عقد من النشاط الفخور اب�ستخدام الآالت المتقدمة مع التكنولوجيا ذات المسستوی العالمي من خالل تحقيق �أهدافك في 
نتاج الأبراج و قواعد االإضاءة، برج العلم، قاعدة الأنوار الزخرفية، قاعدة �أضواء الحديقة، خزاانت معدنية للآلية النفاية، مقاعد الشوارع والحديقية والأاثث الحضري  تصميم واإ

انرة الشوارع، تجميل وميكنة الخدمات العامة. الآخرلديها حصة كبيرة في تلبية احتياجات اإ
آ�ا وفقا لسسيا�ة االإدارتها بناء على ثقة و رضا العمالء �أن يحصل على الت�أييد المطلوب من خالل توفيرمنتجات وخدمات عالية الجودة.  تمکنت �ركة �سيا فرازمهر�

هذة الشركة منذ الت�أ�يس بدخول الناجحة فی مجال صناعة االإضاءة �أ�ارهی بيّنة قدرة و طاقة العالية مجوعة لهذة المجال تمکنت مع الخبرة المكتسسبة في مجال بناء 
دارة السالمة والصحة المهنية  دارة الجودة ISO 9001، نظام اإ الهياكل الفوالذية و تنفيذمشاريع الأضاءة المختلفة فی مسستوی البلد الحصول على الموافقات الدولية )نظام اإ
دارة السالمة الصحية و البيئية HSE – MS مطابقة منتجاتها مع المعايير الأروبية ايضا تجعل نفسك ک�أفضل الشركات في هذا المجال في البالد. OHSAS 18001، اإ
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برج االإضاءة
الأ�ستخدام:

 توفير االإضاءة للمناطق الحضرية الكبيرة و الضواحی

 05-ASCE48 المواصفات الفنية: هی هيكل جسم برج متعدد الأوجه 8، 12، 16.  ارتفاع البرج بين 6 و 30 مترا مع القدرة على الر�أس المنقولة حسب المعيار
قوانين 519 یسخن غطاء البرج والأجزاء الرئيسسية بطريقة الغمر المجلفن. �مك متو�ط 90 ميكرون حركة ر�أس البرج تتم بوا�طة مالكمة ما�ک الآلية �أو مالكمة 
ما�ک اليدوية. ا�ستخدام قضيب كهرابئي، الأضواء الساطعة، دائرة التحكم عجلة القيادة المنا�سبة مع درع اختراق المطر قفل انترلوك الميکانکية لزايدة عامل الثقة.

برج روشنایی

روشن بودن پروژکتور

خاموش  بودن پروژکتور

کاربرد:
تامین روشنایی محوطه های 
بزرگ شهری و برون شهری.

 مشخصات فنی: ساختـــار بدنـه برج به صورت چنـــد وجهی
 8-12-16 می باشد و ارتفاع بـرج بین6 الی 30 متر با قابلیت هد متحرک 

با استاندارد ASCE48-05 و آیین نامه 519 پوشش برج و کلید قطعات به روش 
غوطه وری گالوانیزه گرم می شود، با ضخامت متوسط 90میکرون حرکت هد برج به صورت 

 گیـــربکس موتوردار و یا گیربکس دستی انجـــام می شود.  استفاده از میله برقگیـــر، چراغ چشمک زن،
مدار کنترل و فـرمان مناسب کالهک محــافظ نفوذ بـاران و قفل اینترالک مکانیکــی جـهت افزایش ضریب 

اطمینان.
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برج استادیومی

کاربرد: 
تامین روشنایی میادین ورزشی و استادیوم ها  

مشخصات فنی: طراحی برج ها در دو نوع هد ثابت و متحرک 
مطابق استاندارد ASCE48-05 و آیین نامه 519

محاسبه ارتفاع برج، ضخامت ورق، تعداد و نوع پروژکتور براساس 
متراژ زمین ورزشگاه به وسیله نرم افزار تعیین می شود.

پـــوشش برج و کلید قطعـــات با گالوانیزه گرم بــــا ضخامت 
متوسط90میکرون.

جهت استفاده از میله برقگیر، چراغ چشمک زن، مدار کنترل و 
فرمان مناسب، جهت ارتفاع سیستم امنیتی و محافظتی تولید 

می گردند.

برج الملعبية 

الأ�ستخدام:
ضاءة للميادين الرايضية والمالعب   توريد اإ

المواصفات الفنية: تصميم الأبراج في نوعين من الرؤوس الثابتة والمنقولة 
وفقًا للمعيار ASCE48-05 و قوانين 519 حساب ارتفاع البرج، �مك 
لى مساحة  ورقة، تحدد حسب البرانمج عدد ونوع جهاز العرض ا�تناًدا اإ
الساخنة �مك  المجلفن  مع   الرئيسسية  والأجزاء  البرج  الملعب. غطاء 
متو�ط 90 ميكرون ا�ستخدام قضيب كهرابئي، الساطعة، دائرة التحكم 

و التوجيه السليم الرتفاع نظام الأمن و الحماية.
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برج پرچم 

کاربرد:
جهت نصب در میادین، بزرگراه ها، بلوار و ... به عنوان المان ملی، مذهبی و 

تبلیغاتی استفاده می شود.

مشخصات فنی: ارتفاع ساخت از 12 الی80 متر به صورت چند وجهی با 
پوشش گالوانیزه گرم و چرخش360 درجه پرچم ساخته می شود.

طراحی ساخت پایه و فوندانسیون با توجه به شرایط محل انجام می شود. 
استفاده از میله برقگیر، چراغ چشمک زن خورشیدی و کالهک باران گیر.

برج العلم:
ا�ستخدام:

لتثبيت في الساحات، طرق �ريع، الجادة یسستخدم كعنصر وطني وديني ودعاية.

المواصفات الفنية: يصنع العلم ابرتفاع الصنع من 12 الی 80 متر بشکل متعدد الأوجه 
مع غطاء المجلفن الساخنة ّدوران 360 درجة.

يتم تصميم قاعدة البناء والأ�اس وفقًا للظروف المحلية.
ا�ستخدام من قضيب كهرابئي، الأضواء الساطعة الشمسسية، قبعة المطر.
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دکل انتقال نیرو

کاربرد: جهت استفاده در خطوط انتقال و توزیع برق 

مشخصات فنی: ساختار بدنه به صورت چند وجهی با ورق St 37- St 52 - St 44 می باشد.
اتصال پایه ها به یکدیگر به صورت فلنچ با پیچ و مهره گرید باال و مقاوم می باشد.

پوشش تمامی پایه گالوانیزه بوده و با ضخامت متوسط90 میکرون

برج نقل القوة )الطاقة(
الأ�ستخدام:

لأ�ستخدام فی خطوط نقل و توزيع الکهرابء

 .St 37-St 52-St 44 المواصفات الفنية: هی هيكل الجسم متعدد الأوجه مع ورقة
هی ربط القواعد ببعضها البعض �فة مع البراغي و الجوز بجودة و قوة العالية.

كانت غطاء قاعدة ب�أكملها مجلفنة �مك متو�ط 90 ميكرون
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قاعدة العلم �أنبوب�ي ومتعددة الأوجه
الأ�ستخدام:

 یسستخدم لتثبيت في الساحات، تزيين الجسور والمصانع و المعرض و غيره.

المواصفات الفنية: يصنع هذة القواعد مع  غطاء المجلفن الساخنة او اللون فی االرتفاع 3 الی 12 متر.
ا�ستخدام من بكرات الآلمنيومية، الحديد الزهر، �لك السحب لّب الفوالذية.

پایه پرچم لوله ای و چند وجهی

کاربرد: جهت نصب در میادین، تزئین پل ها، کارخانه ها، نمایشگاه و...استفاده می شود.

مشخصات فنی: این پایه ها در ارتفاع 3 الی 12 متر با پوشش گالوانیزه گرم یا رنگ ساخته می شود.
استفاده از قرقره های آلومینیومی یا چدنی و سیم بکسل مغز فوالدی.
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چراغ های خیابانی

کاربرد:
تامین روشنایی اتوبان ها، بلوارها، خیابان ها و...

مشخصات فنی: طراحی و ساخت انواع پایه های روشنایی در دو 
نوع، چند وجهی و لوله ای از ارتفاع 6 الی 14 متر با پوشش رنگ و 

گالوانیزه می باشد.
طراحی و محاسبه سازه با توجه به میزان لوکس نور مورد نیاز توسط 

نرم افزارهای روز دنیا.
طراحی و محاسبات پایه ها با توجه به سرعت باد و محل نصب.

�أضواء الشارعية

الأ�ستخدام:
ضاءة الطرق السريعة، البلورات والشوارع. توفير اإ

المواصفات الفنية:
هی مع غطاء اللون والمجلفن تصميم وتصنيع �أنواع قواعد االإضاءة في نوعين، متعدد 
الأوجه، الأنبوب�ي من الأرتفاع 6 الی 14 متر. تصميم وحساب الهيکل وفقا لكمية 

فخامة الضوء المطلوبة بوا�طة برانمج العالم.
 تصميم وحساب القواعد وفقا لسرعة الريح وموقع التثبيت.
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پایه دوربین

کاربرد: نصب دوربین های مدار بسته، چراغ های راهنمایی و رانندگی

مشخصات فنی: طراحی و ساخت پایه های دوربین به صورت چند وجهی 8، 12، 16 در ارتفاع 4 
الی30 متر.

اتصال پایه ها به یکدیگر به صورت فلنچ با پیچ و مهره، گرید باال، پوشش گالوانیزه گرم متوسط90 میکرون.

قاعدة الكاميرا

�ارات المرور.  اال�ستخدام: لتثبت کاميرات دائرة المغلقة و اإ

تصميم وتصنيع قاعدة الکاميرا بشکل متعدد الأوجه 8، 12، 16 الأرتفاع 4 الی 30 ربط القواعد ببعضها 
البعض �فة مع البراغي و الجوز بجودة و قوة العالية.

غطاء المجلفن الساخنة متو�ط 90 ميكرون.
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پایه های ترافیکی

کاربرد: جهت نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی تابلوهای عالئم 
و نوشتاری راهنمایی

مشخصات فنی: پوشش گالوانیزه گرم یا الکترو استاتیک،
اپوکسی با ضخامت متوسط 90 میکرون

قواعد المرور
اال�ستخدام:

�ارات المرورو لوحات عالئم وكتابة النصائح.  لتثبت اإ

غطاء المجلفن الساخنة الکتروا�ستاتک.
االيبوكسي مع مساحة متو�ط 90 ميكرون
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پایه های دکوراتیو

کاربرد: زیبایی، دوام و رنگ آمیزی متنوع

مشخصات فنی: ارتفاع 3، 4، 9، 12 متری 
پوشش رنگ: پلی اورتان- الکترواستاتیک

دارای مبله آلومینیومی.
ساخت پایه اصلی به صورت اتصال پرسی در لوله های غیر هم سایز.

قواعد الديكور
اال�ستخدام: الجمال والمتانة والتلوين المتنوع 

المواصفات الفنية: االرتفاع 4،3، 9، 12 متر
غطاء اللون :بلی اوراتن، الکتروا�ستاتيک

ذو قضيب الآمنيوم
صنع القاعدة  الرئيسسية من خالل ربط المطابع في �أانبيب غير الحجم.



11

 Shian Faraz Production

SHIAN FARAZ MEHR ASA Co. www.shianfaraz.com / email:info@shianfaraz.com

چراغ های خیابانی LED خورشیدی )سوالر(

کاربرد: تامین روشنایی خیابان ها، معابر و...

مشخصات فنی: بدون نیاز به کابل کشی تامین برق 
انرژی خورشیدی سیستم  از  استفاده  و  امکان ذخیره 
روشناییLED کم مصرف با طول عمر باال امکان شارژ 

بـاطری حتی در روزهای ابری.

�أضواء الشارع LED الشمسسية

ضاءة الشوارع، والممرات،...  الأ�ستخدام: توفير اإ

المواصفات الفنية: ال حاجة للكابل توفير الکهرابء القدرة على 
تخزين وا�ستخدام نظام االإضاءة LED لالنخفاض اال�ستهالك  
بطاقة الدائم )بعمر الدائم( ابإ مکان �حن البطارية حتى في الأايم 

الملبدة ابلغيوم. امکان �ارژ ابطری حتی در روزهای ابری.
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پایه چراغ های پارکی و تزئینی

کاربرد: 
جهت زیبا سازی و روشنایی مطلوب در پارک ها، میادین و بلوارها

مشخصات فنی: ارتفاع پایه 3 الی 4 متر
استفاده از چراغ های LED زیبا و کم مصرف در مدل های مختلف

پوشش: بدنه گالوانیزه
رنگ: الکترو استاتیک

قاعدة �أضواء الحديقية و الزخرفية
الأ�ستخدام:

ضاءة مثالية في الحدائق والساحات .  لتجميل الحدائق و اإ

المواصفات: ارتفاع قاعدة 3 الی 4 متر
الغطاء: الجسم المجلفن
اللون : الکترو ا�ستاتک



13

 Shian Faraz Production

SHIAN FARAZ MEHR ASA Co. www.shianfaraz.com / email:info@shianfaraz.com

قاعدة �أضواء الحديقية و الزخرفية
الأ�ستخدام:

ضاءة مثالية في الحدائق والساحات .  لتجميل الحدائق و اإ

المواصفات: ارتفاع قاعدة 3 الی 4 متر
الغطاء: الجسم المجلفن
اللون : الکترو ا�ستاتک

نیمکت پارکی و سطل زباله

کاربرد: استفاده از قطعات فلزی ضخیم و مناسب

Co2 مشخصات فنی: جوشکاری
رنگ آمیــزی به روش الکتروا ستــاتیک کوره ای
امکان استفـــاده از فــلز- چـوب - چوب پالست

مقعد الحديقية و �لة المهمات
ا�ستخدام  من �أجزاء معدنية �ميكة ومنا�سبة

CO2 لحام
تلوين بطريقة الکتروا�ستاتک الفرنية

مكانية ا�ستخدام من معدن الخشب - الخشب البال�ط اإ
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خزان النفاية ا لآلي
خــزان النفاية المجلفن ينتج فــی �أحجام 240 لتري، 660 لتري، 
770 لتري، 110 لتري. مجهزة بعجالت الفرامل ديکا�ت والخ.

ا�ستخدام �أجزاء بير�ي للمقاومة مع ورقة بسميکة 2 ميل.

مخزن زباله مکانیزه

مشخصات فنی: مخازن زبـــاله گالوانیزه در حجم هـــای 
240لیتـــری، 660 لیتری، 770 لیتــری و110لیتری تولید 

می شود.
مجهز به چرخ های ترمزدار دایکاست گردان و ...

استفاده از قطعات پرسی جهت مقاومت با ورق ضخامت 2میل
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گالوانیزه 

گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان  ساده یک پوشش است 
که در آهن یا فوالدی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه 

است توسط فرو بردن در وان مذاب روی تشکیل می گردد. 
گالوانیزه به روش غوطه وری گرم نزدیک به 150 سال است که کاربرد 
دارد. بیشتر رویی که در جهان تولید می شود جهت پوشش دهی مصرف 
می گردد. مهم ترین علت مقاومت روی به تجزیه طبیعی، ماهیت مقاومت 
آن می باشد. در این روش قطعه مورد نظر در وان مذاب روی با دمای 
حدود 460 درجه سانتی گراد غوطه ور می شود. پس از خارج شدن قطعه 
روی ابتدا با اکسیژن و سپس با کربن واکنش داده و الیه ای مقاوم نسبت 
به زنگ زدگی را تولید می نماید.  این عملیات فلز را نسبت به زنگ زدگی 

مقاوم می نماید.

المجلفن
حماية طالء )غطاء( الزنك من المعدن ضد الصد�أ المجلفن بطريقة انغماس 
الساخنة بلغة البسسيط هی غطاء التی فی الحديد او الفوالذ من حيث التكوين 
والتصميم فه�ي منا�سبة للجلفنة. يتم تشكيل الزنك. عن طريق الغمس في الحوض 

المنصهر. 
المجلفن بطريقة انغماس الساخنة لها ا�ستخدام اقرب الی150 عام. ينتج  اکثرالزنك 

التی فی العالم تسستخدم لطالء.              
�أهم �بب لمقاومة الزنك التحلل الطبيعي هوطبيعة مقاومتها. ينغمس القطعة 
المطلوبة في الحوض المنصهرللزنک عند درجة حرارة حوالي 460 درجة مئوية فی 
هذه الطريقة.  بعد خرج القطعة الزنک يتفاعل الأول مع الأكسجين ثم مع الكربون.

وتنتج طالء مقاوم ابلنسسبة للصد�أ. يقاوم هذه العملية المعدن ابلنسسبه للصد�أ.
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25mm برش ورق به طول 6 متر و ضخامت  -
-  برش CNC ورق کربن استیل به طول 12 متر و ضخامت 30 سانتی متر

-  برش CNC پالسما ورق استیل تا ضخامت 3 سانتی متر 
10mm خم کاری ورق کربن استیل به طول 6 متر و ضخامت  -
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