تجهیزات ارتباطی فیبر نوری و شبکه سپیتام

طراحی و ساخت و ارائک انواع
لینکهای ارت اطی فی ر نوری



طراحی ،ساخت و فروش تعداد  0222لینک انواع متنوع مبدل فیبر نوری و مددادا
کانورتر و انواع سوایچ پی او اای ،سوایچ صنعتی ،سوایچ کر ،پی او اای مداا کانورتر



طراحی ،ساخت و فروش بیش از  0222لینک تجهیزات نوری به صورت سدادار دی
جهت انتقال تصوار ،داتا ،صوت ،تلان و اترنت و همچنین کاستومااز سازی دستگدا
های VGA on Fiber Data server ،E&M on E1 ،HDMI Recorder



طراحی و ساخت فرستند و گیرند های فیبر نوری ساار ی د عینا مطابق برندد
های  NKFو  AMGو OSD
به شرکت ها و سازمانهای دولتی ،خصوصی و پیمانکار به شرح زیر :

 Sepitamجهت ارسیاس و
دریافت سیگنالهای تصیوییر،
صدا ،دیتا ،اترنت و تلیفین و
انواع سوییچ ای پی او ایی

مشاوره ،طیراحیی و اجیرای

021 441
441
تصویری و
نظارت
پروژه40های
021
440
50
911پروژ های فییی یر
اجرای
ارت اطات صوتی و داده در
نوری از جیللیک بیابیل
بستر فی ر نوری
بشی ،منیهیوس سیازی،

.1

صدا و سیمای تهران ،صدا و سیمای سنندج ،صدا و سیمای ازد

.2

فرودگا مهرآباد تهران ،فرودگا بندرعباس ،فرودگا بو هر ،فرودگا الرسدتدان ،فدرودگدا
یراز ،فرودگا سنندج و ...

.3

مراکز نظامی

.4

پترو یمی پلیمر کرمانشا  ،پترو یمی پلیمر بیستون ،پترو یمی مهابداد ،بدیدمدارسدتدان
صنااع پترو یمی بندر امام ،پترو می بندرامام ماهشهر ،پترو یمی خارک ،ادار مخابدرات
بندر امام ،پارس جنوبی ،پاالاشگا ااالم ،پاالاشگا اصاهان ،پاالاشگا بید بلند ،انرژی اتمدی
و ...

.5

تعدادی از دانشگا های آزاد و دولتی هرهای مختلف ااران

.6

بیمارستان چشم پز کی نور ،بیمارستان نجمیه ,بیمارستان بقیه اله و ...

.7

آستان قدس رضوی در مشهد ،کاخانجات تولیدی نخ رناس صنعت(مطهری)کا ان ،رکدت
آراا ترانساو قدرت سمنان ،سازمان بنادر ،گمرک قزوان ،عب پست بانک ،رکت فدندا  ،آدرس :تهران  ،بلوار مرزداران
ااران خودرو و رکت های تابعه ،رکت پداد انداز کیش ،استانداری ااالم ،مدندطدقده
خیابان ابوالفضل بوستان هفتم غربی
میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد استان فارس ،ساختمان ها و برجهدای مسدکدوندی
پالک  6واحد 16
مختلف در هر تهران و بسیاری داگر رکتها و سازمانهاای که مشتری سپیتام می با ند.

باناس سازی ،لدر بشیی
و ...

تماس
بگیرید.
شرکت سپیتام

تلفن 02144944950 :
فکس02144383099 :
www.sepitam.com
info@sepitam.com

Fly over the Light by Art of Sepitam...

