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فعالیــت شــرکت نکوبهینــه ماشــین )NBM( در زمینــه واردات، فــروش و خدمــات پــس از فروش 
انــواع دســتگاه های تزریــق پالســتیک و لــوازم جانبــی از ســال 1381 آغــاز شــد.

تزریــق  دســتگاه های  شــرکت  بــا  موفــق  همــکاری  ســال   12 از  پــس   1394 ســال  در 
ــن  ــی از بزرگتری ــاری از یک ــی انحص ــذ نمایندگ ــه اخ ــق ب ــینگ )Haixing(، موف پالستیک هایش
 ،)Yizumi( ــی ــام ایزوم ــه ن ــتیک ب ــق پالس ــتگاه های تزری ــازنده دس ــی س ــرکت های چین ش

ــد. گردی
ــد و  ــر ش ــل ت ــه روز کام ــین )NBM(، روز ب ــه ماش ــرکت نکوبهین ــوالت ش ــبد محص ــس از آن س  پ
امــروزه عــالوه بــر نمایندگــی انحصــاری دو شــرکت مهــم و مطــرح در زمینــه دســتگاه های تزریــق 
ــق پالســتیک، قطعــات یدکــی و  ــادی، قالب هــای تزری ــع دســتگاه های ب پالســتیک، فــروش و توزی

انــواع ربــات صنعتــی بــه ســبد محصــوالت ایــن شــرکت اضافــه شــده اســت. 

آدرس دفتــر مرکــزی: تهــران، ســه راه تهرانپــارس، ابتــدای جــاده آبعلــی، 
بعــد از خیابــان جشــنواره، ابتــدای خیابــان اتحــاد، پــالک 1 و 3

شماره تماس: 021-74914
شماره فکس: 021-77354279

sp@nbm-co.com :ایمیل واحد اقالم فنی

w w w . n b m m a c h i n e r y . c o m

فــروش و توضیــع قطعــات یدکــی از جملــه ســیلندر مــاردون، روغــن، کنترلــر، 
قطعــات هیدرولیکــی / برقــی و ... 
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کاتالوگ اقالم فنی
تامین قطعات اصلی دستگاه های تزریق پالستیک با گارانتی و بسته بندی هولوگرام دار
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اشتغال فضای کم

برنــد EST زیــر مجموعــه شــرکت INOVANCE، ایــن مجموعــه یکــی از شــرکت های بــزرگ و پرچمــدار 
در زمینــه تولیــد محصــوالت اتوماســیون صنعتــی از قبیــل کنترلــر و درایوهــای AC و ســروو موتــور بــا دارا 
بــودن حــدود 10000 نفــر کارمنــد و نمایندگــی در کشــورهای مختلــف همچــون ایتالیــا، اســپانیا، فرانســه، 
ــاال از تجهیــزات جانبــی در  ــا پشــتیبانی ب ــه اتوماســیون صنعتــی کــه همــواره ب ــران در زمین هنــگ کنــگ و ای

زمینــه دســتگاه های تزریــق پالســتیک بــوده اســت.
شــرکت نکــو بهینــه ماشــین )NBM( بــه عنــوان نماینــده انحصــاری EST در کشــور ایــران اقــدام بــه عرضــه 
 iAction محصــوالت ایــن شــرکت، در زمینــه دســتگاه های تزریــق پالســتیک کــرده اســت. سیســتم کنترلــی

در دو مــدل iA921 و iA621  از مجموعــه محصــوالت ســری I ایــن شــرکت اســت.

دقت باال در پردازش
با پردازنده

cortex-m3 120 MHZ  

نصب آسان
امکان نصب بر روی تمای 

دستگاه ها

پشتیبانی کامل ازپورت های 
I/O -RS232-CAN-ETHERNET

کنترل پنل طرح کبا 
امنیت باال اپراتور 

مجهز به موتور خاموش با باز 
ماندن درب غیر اپراتور

پشتیبانی از تجهیزات جانبی
کنترل از راه دور- ربات

 سروو موتور

ارتقا برنامه 
قابلیت ارتقا با فلش

مطمئن و پایدار 
قدرت پاسخ دهی سریعپایداری در شرایط محیطی
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49.5*210*430ابعادinch horizontal screen 8مدل

CORTEX-M3: 120MHzپردازنده51*260* 470ابعاد

24درگاه ورودی (600*800) «8سایز صفحه نمایش

24درگاه خروجی arm cortex- a8 ighzپردازنده

6خروجی رله512m16-bit ddr3حافظه

7ترموکوپل256m bفلش

درگاه ارتباطی
100M EtherenetRJ45Interface *1 

standard RS232Serial port *1 
Special Can Interface *1 

USB Host 2.0 Interface *1
6هیتر

4درگاه آنالوگLinux osسیستم عامل

درگاه بروز رسانی 
برنامه

Online upgrade via diskمقدار خروجی پروپرشنال
3 (0-0.8A) 
2 (0-10V) 

1 (-10V  +10V)

 ورودی/خروجی 
داده

Flash disk import/exportارتباطات
Standard RS232 Serial Port *1 

Special CAN interface *1

بازه دمایی محیط کار
Temperature : -10c   + 65c 

 humidity:85%در گاه بروز رسانی برنامهOnline upgrade via flash disk

منبع تغذیه
Temperature: 20c   +85c/humidity: 85% 

dc24V<800mAپشتیبانی
Supports E-series Extension boards  

(1/0, Robot,  Temperature, Mold temperature, DA)

زبان
Chinese,English,Persian, Russian,Spanish,Turkish,  

French,Korean,Arabic, Vitnameseبازه دمایی مخزن روغن
Temperature : -20C  +- 85C   

Humidity : 85%

47.5*240*430ابعاد10inch horizontal screenمدل

CORTEX: 120MHzپردازنده51*290*470ابعاد

32درگاه ورودی (600*800) «10سایز صفحه نمایش

32درگاه خروجی ARM Cortex- A8 1GHzپردازنده

6خروجی رله512M 16 bit  DDR3حافظه

8ترموکوپل256M  Bفلش

درگاه ارتباطی
100M EthernetRJ45 Interface *1 

Standard R232serial Port *1 
Special CAN Interface *1 
USB Host 2.0 Interface *1

7هیتر

6درگاه آنالوگLinux  OSسیستم عامل

مقدار خروجی پروپرشنالOnline upgrade via flash diskبروز رسانی برنامه
3 (0-08A) 
2 (0-10V) 

1 (-10V+10V)

ارتباطاتFlash disk Import/exportورودی/خروجی داده
Standad RS232 Serial Prt*1 

Special CAN interface*1

Online upgrade via Flash diskدرگاه بروز رسانی Temperature: 10C -+ 65C/Humidity:85%بازه دمایی محیط کار

پشتیبانیDC24V <800mAمنبع تغذیه
Supprts E-series Extensionbondoars and Y-series Extension 
boards(Electronic ruler/Hystersis/Magnetic graiting encode)

زبان
Chinese,English,Persian,Russian,Spanish,Turkish,French,

Korean,Arabic,Vitnameseبازه دمایی مخزن روغنTemperature : -20C  +- 85C / Humidity : 85%

47.5*240*430ابعاد12inch horizontal screenمدل

CORTEX: 120MHzپردازنده51*320*470ابعاد

32درگاه ورودی (768*1024) «12سایز صفحه نمایش

32درگاه خروجی ARM Conrtex A9 800MHzپردازنده

6رله خروجی512M 32-biortDDR3حافظه

8ترموکوپل8GBفلش

درگاه ارتباطی
100M EthernetRJ 45Interface*1 
Standard RS232Serial Port*1 

Special CAN Interface *1 
USB Host 2.0 Interface *1

7هیتر

6درگاه آنالوگLinux  OSسیستم عامل

مقدار خروجی پروپرشنالOnline upgrade via flash diskدرگاه بروز رسانی برنامه
3 (0-08A) 
2 (0-10V) 

1 (-10V+10V)

ارتباطاتFlash disk Import/exportورودی/خروجی داده
Standad RS232 Serial Prt*1 

Special CAN interface*1

Online upgrade via Flash diskدرگاه بروز رسانیTemperature: 10C -+ 65C/Humidity:85%بازه زمانی محیط کار

پشتیبانیDC24V <800mAمنبع تغذیه
Supprts E-series Extensionbondoars and Y-series Extension 
boards(Electronic ruler/Hystersis/Magnetic graiting encode)

زبان
Chinese,English,Persian,Russian,Spanish,Turkish,French

,Korean,Arabic,Vitnameseبازه دمایی مخزن روغنTemperature : -20C  +- 85C / Humidity : 85%


