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درباره ما

یونیورسال  ای  ام  بازرگانی  و  مهندسی  شرکت 
بخش  برای  سفارشی  و  نوآورانه  پیشرفته،  راهکارهای 

امالک و مستغالت و بخش صنعتی ارائه می کند.

گروه مهندسی ام ای یونیورسال بعنوان شعبه مستقل 
سال  در  ابوظبی،  در  مستقر  سرمایه گذاری  گروه  یک 
و  طراحی  به  اقدام  تاکنون  و  شد  هند  بازار  وارد   2014
اجرای نیازهای شرکت های بزرگ و مشتریان تجاری کرده 
شده  خاورمیانه  بازارهای  وارد  نیز  حاضر  درحال  و  است 

است.

شبکه  با  همکاری  در  یونیورسال  ای  ام  مهندسی  شرکت 
متخصصین  سازندگان،  توسعه دهندگان،  از  گسترده ای 
صنعت و شرکای پروژه در سراسر هند، برای طراحی و ارائه 
پروژه های  برای  بهره وری  افزایش  نویدبخش  راهکارهای 

پیچیده تجاری به شهرت رسیده است.

کرده  کار  آنها  برای  شرکت  تاکنون،  که  مشتریانی  از  برخی 
است شامل مایکروسافت، اوبر، پرپل تاک، نتورک اینترنشال، و 

نیروی دریایی هند است.

شرکت، در ارتباط با مجموعه گسترده ای از برندها توانسته 
و  محصوالت  ارائه  برای  بازار  در  مطمئنی  جایگاه  به  است 
حوزه تمام  در  برتر  برندهای  از  صنعت  پیشگام  راهکارهای 
 های کاربردی شامل تمیزکننده ها، انرژی، روشنایی، مدیریت 

پسماند یا مواد پایه دست پیدا کند.

مشاوره هوشمند نوآورانه و راهکارهای جامع
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بعنوان شریک شما، هدف ما، کمک به شما از طریق ارائه 
و  جوابگو  فنی  نظر  از  که  است  پروژه ای  راهکارهای 

مقرون بصرفه باشند و متناسب با نیازهای شما باشند.

پیشنهادات  از  جذابی  سبد  افتخار،  با  یونیورسال  ای  ام 
راهکار  یک  توسعه  که  می دهد  ارائه  را  فنی  پیشرفته 

سفارشی با محصوالت مناسب را ممکن می سازد: 

رویکرد جامع- از طراحی سفارشی تا مدیریت نصب 

محصول  دسته بندی های 
خنک تجاری،  روشنایی  شامل 

مطبوع،  تهویه  و   کننده 
جاروبرقی و تمیزکننده مرکزی 

و موارد متعدد دیگر

گستره وسیعی از محصوالت: 

مجرب  و  متخصص  کارشناسان 
ما از نزدیک با مشتریان کار می

و  کار  و  کسب  نیازهای  تا   کنند 
فنی آنها را درک کنند و بهترین 
راهکار ممکن را توسعه دهند

تیم متخصص: 

رویکرد جامع:

گسترده  گارانتی  یک  ما 
منحصربفرد ارائه می دهیم که بر 
از  پس  خدمات  ارائه  با  اساس،  این 
فروش از طریق تیم فنی منتخب، 
زمان  تا  می کنیم  کمک  شما  به 

توقف کمتری داشته باشید

پشتیبانی گسترده: 

بر  تمرکز  با  یونیورسال،  ای  ام  مهندسی  شرکت  در 
استانداردهای  باالترین  به  توجه  نوآورانه،  راهکارهای 
تعالی  به  متعهد  را  خود  مداری،  مشتری  و  تحویل 

عملیاتی می دانیم. 

آسوده  خیالی  با  می توانید  شما  ما،  تجربه  و  تخصص  با 
راهکار  بهترین  شما  پروژه  که  باشید  داشته  اطمینان 
ممکن را با کیفیت و کارآیی مناسب، دریافت خواهید کرد.

راهکارهای پیشرفته ارتقاء بهروری
 و مبتنی بر نوآوری، 

سفارشی شده برای شما

اهداف  گرفتن  درنظر  با  راهکارها 
به  توجه  با  نه  و  شما  پروژه 
پیدا  توسعه  موجود  محصوالت 
می کنند، بطوری که شما بهترین 
را  خود  نیازهای  با  منطبق  راهکار 

دریافت می کنید
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قابلیت های شرکت

بـــرای ســـالیان متمادی، شـــرکت مهندســـی ام ای 
یونیورســـال بـــا رویکـــرد منحصربفرد خـــود در ارائه 
راهکارهای پروژه در بخش صنعتی و امالک تجاری، در 

حال فعالیت در بازار هند است.

ما با در اختیار داشـــتن شـــبکه قدرتمنـــدی از دفاتر، 
انبارها و کارخانجات مونتاژ، مشـــاوره های تخصصی، 
محصوالت با کیفیت و پشتیبانی قابل اعتماد در اختیار 

مشتریان مان قرار می دهیم.

ما دارای نمایشگاه¬های دائمی در شهرهای دبی و 
حیدرآباد هســـتیم و تا ســـال 2019، نمایشگاه های 
دائمی خود را در مسکو، جده، نیجریه، تانزانیا و کانادا 
افتتاح می¬کنیم. در ایـــن مراکز، بازدیدکنندگان قادر 
خواهند بود تا شـــناخت عمیقی از تمام راهکارهای 

موجود ما و کاربردهای آنها پیدا کنند.

نمایشگاه های دائمی

 ME دفتـــر مرکزی شـــرکت مهندســـی و بازرگانی
Universal در امارات متحدۀ عربی و دفاتر عملیاتی و 
پشـــتیبانی اصلی در حیدرآباد قرار دارد. ما دارای تیم 
کارآزمودۀ فنی و فروش وابسته به شرکت همراه با 
نمایشگاه دائمی محصوالت هستیم تا کاربران قادر 
باشـــند خودشـــان از نزدیک راهکارها را تجربه کنند. 
شرکت   ME Universal با شرکای تجاری خود در بخش 
شمالی و جنوبی هند کار می کند و در حال گسترش 
شبکه خود در بازارهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای 

شمالی است.

دفاتر مرکزی و منطقه ای شرکت
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و  حیدرآباد  شهرهای  در   ME Universal مهندسی  شرکت 
ووشی دارای کارخانه مدرن است که در آنجا کار تولید سیستم 
های شوتینگ زباله و سطل ها و همچنین سیستم جاروبرقی 
و  تحقیق  طراحی،  تیم  توسط  هوا  کننده  تصفیه  و  مرکزی 
توسعه وابسته به شرکت با ماشین های لیزری انجام می شود، 
طبق  را  سفارش  میزان  هر  یا  طراحی  نوع  هر  توانیم  می  ما 
درخواست  طبق  یا  المللی  بین  شده  پذیرفته  استانداردهای 
برای  نودیا  در  مونتاژ  تاسیسات  دارای  ما  دهیم.  انجام  کاربران 
در  که  هستیم  روشنایی  های  سیستم  و  سنسورها  تولید 
مشارکت با شریک آلمانی ما انجام می شود. تاسیسات نبارداری 
ما در شهر حیدرآباد، منطقه آزاد جبل علی و شهر دریایی دبی 

واقع شده اند.

ساخت، مونتاژ و انبارداری

ME Universal بعنـــوان یـــک تامیـــن کننده و ســـازنده 
راهکارهای یکپارچه، تیمـــی از افراد متخصص و مجرب، 
شامل رشته های مختلف مهندسی، کارشناسان فنی، 
کارشناسان تجاری و کادر اداری توانمند را گرد هم آورده 
اســـت. یک تیم مجزا در بخش UniCare فعالیت می کنند 
که خدمات پشـــتیبانی را از طریق گارانتی گســـترده به 

مشتریان محترم ارائه می کنند.

تیم ام ای یونیورسال

شركای تکنولوژی :



به مشتریان خود افتخار می کنیم
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راهکارهای پروژه
در یک نگاه



طراحی پروژه و خدمات/مشاوره یکپارچه

شرکت مهندسی و تجاری ام ای یونیورسال بعنوان 
شریک شما در زمینه طراحی، نظارت و اجرای خدمات 
برای  ضروری  راهکارهای  از  گسترده ای  طیف  در 

پروژه های تجاری یا صنعتی فعالیت می کند.
و  رفته ایم  فراتر  به تنهایی،  محصوالت  ارائه  از  ما 
تیمی از متخصصین بسیار مجرب دارای تخصص فنی 
را  شما  مناسب  راهکارهای  تا  آورده ایم  گردهم  را 

توسعه دهیم.

تیم ما شامل متخصصین فنی و مهندسی است که 
موفقیت  با  را  مختلف  صنایع  در  پیچیده  پروژه های 

انجام داده اند.

نوآورانه است که  راهکارهایی  ارائه  هدف اصلی ما، 
ارتقای  باشد و در عین حال موجب  بهینه و پیشرفته 

بهره وری و سودمندی شود.

٧

طیف  گسترده ای از راهکارها

در حال حاضر، محصوالت و تخصص های قابل عرضه ما در این حوزه ها است:

جاروبرقی و نظافت مرکزی

روشنایی تجاری

خنک کننده، تهویه مطبوع و یخچال تجاری

آتش نشانی، ایمنی و امنیت

مدیریت یکپارچه پسماند

تصفیه آب و فاضالب 

اتوماسیون و صوتی-تصویری

راهکارهای نماد دیجیتالی

A ME Universal  Engineer ing & Trading Brochure



٨ w w w.meuniversal .com

چه چیزی ما را از دیگران متمایز می کند
پروژه مشتریان،  تحویل  برای  ما  رویکرد منحصربفرد 
ما را از سایر رقبای بازار متمایز می سازد؛ برخی از این 

موارد عبارتند از:
"یک  رویکرد  اختصاصی:  و  سفارشی  راهکارهای 
سایز برای همه" نمی تواند جوابگوی نیازهای خاص 
هر پروژه و شرکت باشد. به همین دلیل، راهکارهای 

مجزایی برای هر پروژه طراحی می کنیم.

تجربه  و  دانش  دارای  ما  مدیریتی  تیم  مجرب:  تیم 
موردنیاز این حوزه هستند، که موجب تصمیم گیری 
به حداقل  را  تاخیر ممکن  و  با کیفیت شده  و  سریع 

می رساند.

و  خبرگی  از  بهره گیری  با  هوشمند:   منابع  تامین 
آخرین  و  محصوالت  بهترین  خود،  گسترده  شبکه 

تکنولوژی ها را به سبد خود می افزاییم.

ریسک  قوی  مدیریت  ریسک:  مدیریت  قابلیت های 
دشوارترین  و  پیچیده ترین  تحویل  امکان  ما،  توسط 

پروژه ها را نیز فراهم آورده است.

عملیاتی  تعالی  بر  ما  ویژه  تمرکز   اثربخش:  اجرای 
طبق  پروژه ها  که  شویم  مطمئن  تا  است  معطوف 
برنامه زمانی و بودجه تعیین شده، و بدون کاهش 

کیفیت، تحویل خواهد شد.

راهکارهای سفارشی برای رفع نیازهای کسب و کار شما

ما پس از بررسی کامل اهداف کسب و کار شما، 
محدودیت و  الزامات  همچنین  و  طراحی  اهداف 

را  سفارشی  راهکار  یک  شما،  ساختمان   های 
توسعه خواهیم داد. 

کارشناسان ما، تجربه عمیق صنعتی و فنی خود 
به دست  اطالعات  تلفیق  با  تا  بست  خواهند  بکار 
از  بهره گیری  با  را  راهکار  مناسب ترین  آمده، 

تکنولوژی و محصول مناسب ارائه دهند.

رویکرد معمول ما شامل موارد زیر است:

بازدید از محل که شامل شناخت اهداف پروژه و 
ترجیحات مشتری است

توصیه های  شامل  طراحی  برنامه های  توسعه 
محصول و رویکرد نصب و اجرا

از  پس  اجرا،  و  نصب  برای  شده  نهایی  برنامه 
دریافت و ِاعمال بازخود مشتری؛

کار با شرکای نصب و اجرا برای نظارت بر فرایند 
استانداردهای  از حصول  اطمینان  به منظور  اجرا 

کیفی.
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طراحی هوشمند ام ای یونیورسال بر موارد زیر متمرکز است:

ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند در مورد خلق یک سرمایه با ارزش 
عالی در بازار اســـت. اهداف شامل کســـب درآمد با 
حداقـــل هزینه هـــای عملیاتی و نگهداری اســـت. 
طراحی و تکنولوژی برای خلق یک ساختمان استفاده 
می شـــود که برای ساکنین امن تر و کارآمدتر باشد و 

برای مالکین نیز سودبخش تر باشد.

خصوصیا ت سیستم هوشمند ما موارد زیر را پوشش می دهد:

HVAC(گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)، دسترسی و کنترل آتش

سیستم های مدیریت ساختمان هوشمند

فناوری های وایرلس و کمکی

زیرساخت دیجیتال و مانیتورینگ از راه دور 

سیستم های انرژی سازگار

کنترل قابل برنامه ریزی روشنایی

سیستم ویدئو یا تلویزیون A/V و تعاملی

تجهیزات مرکزی و شبکه فناوری اطالعات همگرا

اتصال سیستم های ساختمان  

اتصال افراد و فناوری  

اتصال به تصمیم گیرندۀ نهایی  

اتصال به محیط جهانی  

اتصال به شبکه برق هوشمند  

اتصال به یک آینده هوشمند  

مهندســـین ام ای یونیورسال تمرکز خود را از سیستم های 
چیلر بزرگ به آسانسورها، روشنایی و وسایل قابل اتصال به 
اینترنت اشـــیاء معطـــوف کرده انـــد که امـــکان تغییر از 
پیشگیری و تعمیر به نگهداری مبتنی بر شرایط و بالدرنگ 
را فراهم می کند، در این روش، شـــرکتها می توانند تقریبًا 
%15 دارایی های سرمایه ای خود را با تمرکز بر بهینه سازی 
سرمایه های موجود و اولویت بندی نگهداری صرفه جویی 

کنند.
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IP500 پلتفرم وایرلس

شرکت مهندســـی  ام ای یونیورســـال، ادغام کننده 
اکوسیستم IP500 است که در بستر ارتباطات وایرلس 
آزاد، غیرمالکانـــه و با عملکرد بـــاال فعالیت می کند. 
IP500 تنها استاندارد فناوری وایرلس برای اطمینان از 
حداکثر تبـــادل اطالعـــات با اســـتفاده و پشـــتیبانی 
معیارهـــای صنعت اصلـــی و با تعییـــن دقیق همه 

اینترفیس ها است.

و  قوی  وایرلس  ارتباطات   ،IP500 راهکارهای 
غیرقابل وقفه بین اجزای اتوماسیون ساختمان که از 
نظر امنیتی به همدیگر مرتبط هستند را ممکن می

 سازد؛ از جمله:

اســـتاندارد IP500 قابلیت تبـــادل اطالعات بین 
دســـتگاه ها را ممکن می ســـازد که همچنین، 
برای اجرا با استفاده از خصوصیات قابلیت تبادل 

IP500 و BACnet آسان است.

کنترل دسترسی و قفل های ایمنی

هشداردهنده های آتش و دود

راه های خروج اضطراری

حفاظت در برابر سرقت

کنترل شرایط هوایی و روشنایی

ارسال پیام و مکان

پلتفرم وایرلس IP500 برای ساختمان های اداری تجاری

برنامه ریزی و نصب آسان
IP500 قابلیت تبادل اطالعات بین تمام سنسورهای

دروازه مشابه برای سنسورهای کامفورت و امنیتی

زیرساخت امن و افزونگی
IP500 تحمل پذیری اشکال با ساختار شبکه

IP500 نسخه برداری سیستماتیک از داده ها در شبکه

ادغام در یونیت های کنترل افزونگی
مدیریت افزونگی و امن داده ها

اینترفیس های باز و قابل ارتباط

خدمات ابری موردنیاز برای اینترفیس کاربر



١١

تکنولوژی POE (انتقال برق از طریق کابل شبکه)

در تکنولوژی (PoE) Power Over Ethernet، برق و داده ها 
بر روی یک کابل شبکه استاندارد دریافت می شود و نیاز 
دادن  فشار  با  ندارد.  وجود  برق  برای  مجزا  سیم کشی  به 
روشنایی  سیستم  یک  از  بخشی  به   PoE رابط،  یک  ساده 
تجربه  که  است  شده  تبدیل  متصل  یکپارچه  و  کامل 
با   PoE می کند.  ایجاد  فوق العاده ای  روشنایی 
سطوح  مصرف،  الگوی  می تواند  یکپارچه،  سنسورهای 
روشنایی روز، رطوبت، دی اکسید کربن، دما یا سایر داده

ساختمان  عملیات  از  را  ما  داده ها  این  کند.  ثبت  را   ها 
تامین  تا  می کند  کمک  آنها  به  و  می کند  آگاه  بخوبی 
منابع را بهینه کنند، تجربیات و عملکرد ساکنین را ارتقا 

دهند و مدیریت پیشرفته سرمایه را پشتیبانی می کند.

نوآورانه ترین تکنولوژی ثبت شده برای خانه در جهان، 
 36 تا  برای مدارهای درآیور دارای قابلیت تنظیم نور 
منبع  و  محلی  شبکه  به  که  است    1Uرک در    PoE

تغذیه 230 ولت متصل است.

تامین  از  اطمینان  برای  ایمنی  ترتیبات  تمام  رک،  این 
برق(24 تا 48 ولت) برای LED 36 را فراهم می کند(بدون 

 .(RJ45 درایورها و جک

از آنجایی که LED، خود دارای قابلیت تنظیم نور هستند، 
این رک می تواند میزان نور همه مدارها را با برنامه ریزی 
TCP/IP تنظیم کند و نخستین سیستم تنظیم نور صنعت 
را ارائه کند که نیازی به دیوارهای دارای قابلیت تنظیم 
نور و سیستم های تنظیم نور پیچیده ندارد. در صورت نیاز، 
را انجام می  DMX DALI و  یونیت مرکزی نیز تنظیم نور 

 دهند.
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روشنایی LED با لوازم برقی بدون درایور این مزیت ها را برای شما به ارمغان می آورد:

در  درایور  مانند  کوچک  و  سبک  قطعات  تعبیه  به  نیازی 
لوازم برقی نیست

نیازی به اتصال زمین در سطح لوازم برقی نیست

در  را  ترکیبی  نور  رنگ  دماهای  می توانند  برقی  لوازم 
قالب دو مدار داشته باشند، که برای دستیابی به دمای 

رنگ نور دینامیک، براحتی قابل کنترل است

برای  برقی  لوازم  به  دسترسی  به  نیازی  هیچ 
نگهداری وجود ندارد، زیرا درایوری در آنجا وجود ندارد

پیچیده  و  گران  موضوع  یک  دیگر  نور،  تنظیم  قابلیت 
تنظیم  قابل  نوری  نظر  از  باید  مناطق   100% نیست، 

باشند تا صرفه جویی واقعی انرژی بدست آید

ویژگی ها و طراحی سیستم

RJ45 Cat 6a استفاده از کابل کشی با استاندارد

هاب های شبکه  و نقاط انتهایی را می توان در هر 

زمان، ارتقا داد.

کاهش هزینه های نظارت، می تواند بیش از 40 متر 

باالتر از وسیله برقی قرار بگیرد

سیسم کشی با ولتاژ پایین موردنیاز است، از پروتوکل

 های مختلف کنترل تنظیم نور پشتیبانی می کند

کاهش هزینه های نصب، زیرا جریان برق بر روی کابل 

شبکه انتقال پیدا می کند

کاهش نیاز به بردهای توزیع بزرگ

 LED تنظیم نور با عملکرد باال، بدون نوسان و عمیق

خروجی تکنولوژی  این  باال،  عمر  طول  دارای  های 

 های خازن های الکترولیتی حذف شده است. 

برای فراهم کردن  باال  با کارآیی خیلی  خروجی های 

برق مرکزی جهان  راهکار  ارائه متراکم ترین  امکان 

1U در اندازه

LED  هاب های هوشمند شبکه ای متصل به روشنایی و کنترل های
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ساخت و تولید



جارو و تمیز کننده مرکزی

شرکت مهندسی و بازرگانی مرکزی یکی از معدود 
شرکت های موجود در هند است که تکنولوژی های 
نوین و پیشرفته نظافت شامل سیستم جارو مرکزی، 
نظافت  ماشین آالت  صنعتی،  نظافت  سیســـتم های 
حرفه ای برای نظافت تجـــاری و صنعتی را ارائه می

 کند.

دلیل اصلی دستیابی به این مزایای گسترده، ناشی 
از درک ویـــژه نیازمندی هـــای محیط هـــای تجاری و 
صنعتی اســـت. با دارا بودن تکنولوژی های پیشرفته 
جاروی مرکزی، در کنار پشتیبانی فنی مطلوب ام ای 
یونیورســـال، می توانید مطمئن باشید که راهکاری 
بهینه و مطلـــوب برای نیازهای خـــود دریافت می

 کنید.

سیســـتم جاروی مرکـــزی کارآمد، ســـریع و دقیق 
بعنـــوان یـــک بخـــش ضـــروری در اداره محیط های 
ســـازمانی کنونی اســـت. سیســـتم جاروی مرکزی 
(CVS)، زمینه نظافت بدون وقفه را فراهم می کند، 
در حالیکه سیســـتم های نظافت قدرتمند صنعتی، 
امکان نظافت فراگیر با کارآمدی بیشـــتر و مزایایی 

مانند موارد زیر فراهم می کند:

آسایش و راحتی بیشتر

عملکرد بهتر

ایمنی بیشتر حین استفاده

صرفه جویی انرژی

کاهش زمان نظافت
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رویکرد ما رویکردی پیوسته و جامع 

از طراحی تا اجرا است:

از  از مطالعه نیازمندی های شما  تیم کارشناسان ما پس 
راهکارهایی  شما،  خاص  شرایط  به  توجه  با  و  نزدیک 
به  ایمنی  و  بهداشت  استانداردهای  باالترین  با  منطبق 

شما پیشنهاد خواهند کرد.

ما راهکارهای گســـترده نظافت برای انواع مختلف 
یا مرطوب شـــامل فناوری ها،  تمیزکننده ها، خشک 

تجهیزات و مواد تمیز کننده را ارائه می کنیم.  

برآورد مساحت محدوده مورد نظر برای نظافت و نوع 
تمیزکننده موردنیاز

در  تمیزکننده  تجهیزات  از  شخصی  استفاده  برآورد 
مصارف معمول

در مورد جاروی مرکزی:
نقشه های  و  لوله  قرارگیری  وضعیت  طراحی 

قرارگیری لوله های جارو
انتخاب یونیت مکش و مکان قرارگیری یونیت و 

دریچه ها

یونیورســـال خدمـــات  ای  ام  شـــرکت مهندســـی 
24 ســـاعته/ هفت روز هفته(بدون  پشتیبانی فنی 
تعطیلـــی) را برای راهکار جـــاروی مرکزی ارائه می

 دهد، تا این اطمینان برای مشـــتریان ایجاد شد که در 
کوتاه ترین زمان ممکن، مشـــکالت آنها حل خواهد 

راهکارهای نظافت ساده و قدرتمند تجاری و صنعتی

فناوری های تمیزکننده که منجر به خلق ارزش می شوند

استفاده از سیستم تمیزکننده مناسب در بلندمدت، 
نه تنها بر محیط کاری تاثیرگذار است، بلکه بر کارآیی 
و کیفیـــت عملیات نگهداری محیـــط نیز تاثیر خواهد 
گذاشت. در هنگام طراحی یک ساختمان، یک سیستم 
تمیز کننده با طراحی و اجرای مناســـب، با دارا بودن 
باید بعنـــوان اصلی ترین دغدغه  آخرین تکنولوژی ها، 

باشد.
برای اطالع از چگونگی امکان بهره مندی شما از 

یک راهکار تمیزکننده سریع و ایمن با بهره وری 

باال، با نماینگان ما تماس بگیرید.



فناوریهای روشنایی پیشرفته مقرون به صرفه

 که موجب ارتقاء بهره وری می شوند

خدمات تخصصی مهندســـی ام ای یونیورســـال در 
بخش روشنایی تجاری و صنعتی، راهکارهای منطبق 

با نیازهای اختصاصی شما را ارائه خواهد کرد.

روشـــنایی خوب، نقش زیادی در ایجـــاد فضا ومحیط 
نوری مناســـب دارد، خواه یک اداره باشد یا یک هتل، 
فروشـــگاه یا یک بیمارستان باشـــد. با طراحی فنی 
درست و اجرای روشنایی مناسب، دستیابی به ترکیب 
درســـت زیباشناســـی، کاربردی بودن و دوام، آسان تر 

می شود.

امـــروزه، روشـــنایی ال ای دی کم مصـــرف، بخاطر 
مزایای فراوان، با اســـتقبال روزافزونی مواجه است. 
بعنوان یک سیستم روشنایی پیشرفته، طراحی های 
روشـــنایی سفارشـــی و نیازهای متنوع را با میزان 

باالیی از دقت، ممکن می سازد.

روشنایی تجاری و صنعتی

١٧

تیم مجرب مهندســـین روشـــنایی ام ای یونیورسال 
تجربیات گســـترده ای در توســـعه راهکارهای خاص 
صنعتی دارنـــد. راهکارهای ما نشـــان می دهد که 
روشـــنایی مناســـب می تواند فضای محیط شما را 

متحول کند.

بخوبـــی می دانیم که هر پروژه ای متفاوت اســـت و 
الزامـــات خـــاص خـــود را دارد. تمرکز ما بر توســـعه 
راهکارهای نوآورانه سفارشـــی است که جنبه های 
طراحـــی را بدون چشم پوشـــی از کارآیی مطلوب به
 منظور خلق راهکارهای روشـــنایی بـــا عملکرد باال، 

نگهداری اندک و کم مصرف باهم ترکیب می کند.
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راهکار بدســـت آمـــده بـــا اســـتفاده از داده های 
مشـــتری، پس از بحث های عمیق برای اطمینان از 
رعایـــت الزامات اصلی پـــروژه، تنظیم و نهایی می

 شود.
فاز پیاده ســـازی آغاز می شـــود و نظـــارت نصب با 
از توســـعه درســـت راهـــکار، به  حصول اطمینان 
موازات اســـتانداردهای کیفت باالی ما صورت می

 گیرد.

تیم متخصصین ما برای درک نیازهای ســـاختاری 
پـــروژه و ترجیحات مشـــتریان یا هـــدف طراحی 

بعنوان گام اول، زمان زیادی اختصاص می دهند.

باتوجه به درک بدســـت آمـــده از مرحله قبل، یک 
راهکار جامع شـــامل طرح های مشروح و توصیه
 های محصول توسط تیم، توسعه داده می شود.

ما بعنـــوان کارشناســـانی مجرب، دانش عمیـــق خود از 
توســـعه  بـــرای  را  روشـــنایی  فنـــاوری   و  محصـــوالت 
راهکارهایی بکار می بندیم که نیازهای روشنایی شما را 
برطرف کند. تنوع محصوالت روشنایی ما، بسیار گسترده 
و شـــامل برخی از پیشـــرفته ترین راهکارهای روشنایی 

موجود امروز است.

برای اطالع از چگونگی همکاری ما در نصب بهترین 
راهکارهای روشنایی برای مجتمع های تجاری شما، 

با نمایندگان ما تماس بگیرید.

رویکرد پیوسته و منحصربفرد ام ای یونیورسال، ارائه راهکارهایی برتر با مشکالت کمتر را میسر
 می سازد و شما را از استرس آزاد می کند:

برای نیازهای روشنایی خود به ما اعتماد کنید



خنک کننده، تهویه مطبوع و یخچال تجاری

میکروکلیما(خرداقلیـــم) درون مجتمع های تجاری بر 
بهره وری نیروی کار و ماشـــین آالت و ســـایر عوامل، 

تاثیر تاثیرگذار است.

ایجاد شرایط مطلوب در محیط های محصور، نیازمند 
درک عمیقی از عوامل متعدد شامل دمای بیرونی، 
دمای ســـاختمان، اســـتانداردهای انرژی معمول و 
شرایط بهینه داخلی اســـت. برای رسیدن به بیشینه 
کارآیی، سیستم تهویه باید با سیستم کلی مدیریت 

ساختمان یکپارچه شود.

این شـــبکه پیچیـــده از پارامترهای موثـــر، نیازمند 
کارشناســـانی اســـت که با دقت، اقدام به توسعه 
راهکاری نمایند که بتواند یک سیستم جامع و آسان 
را برای حفظ شرایط مناسب درونی با امکان کنترل بر 

موارد زیر فراهم نماید:
سطوح دما

کیفیت هوا
جنبه های انسانی

جرینات هوا
کارآیی انرژی

مقابله با گرد و خاک

ما متخصصینی مجرب هستیم و راهکارهای پیشرو 
را ارائه می کنیم. مشتریان ما از مزایای سیستم های 
خنک کننده و تهویه مطبوع بهینه ای بهره مند می
 شـــوند که مقرون به صرفه، اقتصـــادی و مبتنی بر 

شرایط مالی آنها است.
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سطوح دما
کیفیت هوا

جنبه های انسانی
جرینات هوا

کارآیی انرژی
مقابله با گرد و خاک

HVLS فن های
کولرهای صنعتی

یونیت های کنترل هوا
فن های تهویه

سیستم تهویه مطبوع VRV و چیلرها
سردخانه های بزرگ

سیستم های اقلیمی سفارشی و نوآورانه

میکروکلیمای مطلوب با راهکارهای خنک کننده و تهویه کیفیت باال

محصوالت متنوع ام ای یونیورســـال، شـــامل طیف 
گسترده ای از راهکارهای خنک کننده و تهویه برای 
مجتمع هـــای تجاری، ماننـــد ادارات، انبارها، هتل ها، 
کارگاه های کارخانجات، با اســـتفاده از محصوالتی با 

هزینه سرمایه ای کم مانند موارد زیر است:

مهندسین ما پس از آگاهی از کسب و کار شما، شرایط 
مـــکان و ترجیحات شـــما، با اســـتفاده از محصوالتی از 
شرکت های معتبر، یک راهکار سفارشی بمنظور کنترل 

شرایط مطلوب هوایی به شما تحویل خواهند داد.
مهندســـین طراح متعهد ما همچنین اطمینان را ایجاد 
خواهند کرد کـــه راهکارهای ما با به حداقل رســـاندن 
مصرف انرژی و پســـماند حاصل از سیستم، از نظر زیست 

محیطی، ایمن هستند.

با اســـتفاده از راهکارهای ام ای یونیورسال برای کنترل 
میکرکلیما در ســـازمان مطبوع خود، می توانید از کسب 

مزایای ناشی از آخرین فناوری ها مطمئن شوید. 
تنها  نه  خود،  مجرب  مهندسین  تیم  از  بهره گیری  با  ما 
طراحی، اجرا و نگهداری را مدیریت می کنیم، بلکه همچنین 

خدمات پس از فروش نیز ارائه می دهیم.

برای یافتن سیســـتم خنک کننده و تهویه 

بهینه و متناســـب با نیازهای کســـب و کار 

بگیریـــد. تمـــاس  مـــا  تیـــم  بـــا  خـــود، 



سیســـتم آتش نشـــانی ایده آل، در زمان نیاز، بدون تاثیر بر 
زیبایی ســـاختمان، عملکـــردی مطمئن خواهد داشـــت. 
بعنوان یک ضرورت قانونی، شرکت ها فرصتی برای اشتباه 

در این زمینه حیاتی ندارند.

با بکارگیری یک سیستم امنیتی سفارشی، کسب و کارها 
می تواننـــد از حفاظت دارایی های خـــود اطمینان حاصل 
کنند و ریسک ها را به روشی متعهدانه مدیریت کنند. تیم 
ما در همکاری نزدیک با شـــما، برای طراحی یک سیستم 
قدرتمند و امـــن برای حریق و امنیت، تالش خواهد کرد تا 
اطمینان حاصل شود که این سیستم هم مقرون به صرفه 

و هم از نظر استفاده و نگهداری راحت خواهد بود.

آتش، ایمنی و امنیت

آتش نشـــانی و یک سیســـتم امنیتی قوی، بدون شک یک 
بخش جدایی ناپذیر برنامه های طراحی برای هر ساختمان 

تجاری یا اداری است.

راهکارهای آتش نشانی شامل موارد زیر است:

سیستم آتش نشانی

سیستم اطفای حریق

تشخیص اتوماتیک حریق

درهای ضد حریق و انجار

راهکارهای ایمنی و امنیتی موارد زیر را پوشش می دهد:

سیستم تصاویر مداربسته

سیستم گشت و نگهبانی

سیستم کنترل تردد

سیستم اعالن عمومی وموسیقی پشت زمینه

صندلی تخلیه اضطراری.

٢١A ME Universal  Engineer ing & Trading Brochure



٢٢ w w w.meuniversal .com

ام ای یونیورســـال با بهره گیری از محصوالت شـــرکت
 های تـــراز اول جهانی، سیســـتم های آتش نشـــانی و 
امنیتی پیشـــرفته و بروز را نصب می کند که ریســـک 
حریق، از دســـت دادن اموال و زمـــان توقف را کاهش 

خواهد داد.

کارشناســـان مجرب ما معموًال همـــه نیازمندی ها را 
مدیریت می کنند:

در حوزه ایمنی و امنیت، ابزار مانیتورینگ(بازرس من) که 
یک سیســـتم گشـــت و نگهبانی و احراز هویت است و 
همچنین ابزارهای دوربین های مداربسته(باســـیم و بی
 ســـیم بمنظور افزایش قابلیـــت مانیتورینگ با امکانات 

ضبط) را پیشنهاد می کنیم.

ارزیابی ســازه ســاختمان و تاریخچه آن، بمنظور 
درک ماهیــت خطــرات قابل اشــتعال موجود در 

سازه ساختمان و فعالیت های کسب و کار

طراحی یک راهکار سفارشی برای سیستم آتش
 نشــانی جامع منطبق با قوانین محلی، مقررات 

ساختمان و برنامه های موردنظر مشتریان

انجام و مدیریت فرایت نصب بمنظور اطمینان از 
انطباق سیستم نهایی با استانداردهای کیفیت 

و ایمنی

حفاظت کامل از ملک و ساختمان

 شما با راهکارهای عالی

حفاظـــت  چگونگـــی  از  اطـــالع  بـــرای 
محصـــوالت پیشـــرفته مـــا از امالک و 
نمایندگان مان  بـــا  شـــما،  دارایی های 

تماس بگیرید. 



فاصله گرفتن از طرح های سنتی بازیافت و حرکت به
 ســـمت راهکارهای مبتنی بر فناوری دارای مزایای 
بسیاری اســـت که از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:

بهبود مدیریت عملیاتی
کاهش نیروی انسانی موردنیاز

نگهداری آسان تر تاسیسات
سطوح باالی بهداشت

کاهش هزینه عملیاتی
تفکیک راحت تر پسماند

مدیریت یکپارچه پسماند

طراحی یک سیســـتم مدیریت پســـماند، بویژه برای 
امالک تجاری، که همه جنبه های ضروری را پوشـــش 
دهـــد و در عین حـــال دارای انعطاف پذیـــری و قدرت 
مدیریت نیازهای روزافزون باشد، نیازمند استفاده از 

فناوری های پیشرفته و مهارت فنی است.

شـــرکت مهندســـی و تجاری ام ای یونیورســـال تنوع 
جامعـــی از محصـــوالت و راهکارهـــای های-تـــک و 
پیشرفته جهانی را به شرکت ها برای مدیریت نیازهای 
بازیافت آنها پیشـــنهاد می دهد. ما تاسیسات مدیریت 
پســـماند سفارشـــی و منطبق با نیاز مشتریانمان را با 
کنار هم قـــرار دادن بهترین راهکارهـــا برای نیازهای 

خاص طراحی می کنیم.

مدیریت اثربخش پسماند پیش نیاز دستیابی به سطح 
بـــاالی بهداشـــت، هزینه های نگهـــداری کم و آثار 
حداقلی زیســـت محیطی در مجتمع هـــای تجاری و 

مسکونی است.
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ام ای یونیورســـال با رویکرد عدم اتالف در مدیریت 
منابع، یک راهکار خطاناپذیر را طراحی و توسعه داده 
اســـت که به مشـــتریانمان کمک می کند تا برنامه
 های بازیافت خود به شکلی اثربخش مدیریت کنند.

امروزه، توجه به محیط زیســـت بعنوان یک اولویت مطرح 
اســـت و بنابرایـــن ســـرمایه گذاری بر روی سیســـتم های 
مدیریت پسماند در ســـطح جهانی، هم از نظر اقتصادی و 
هم زیســـت محیطی در بلند مدت معقوالنه و مقرون به

 صرفه است.

تیم کارشناسان ام ای یونیورسال از دانش عمیق خود 
برای پیاده سازی راهکارهای مدیریت پسماند منطبق 

با نیازهای تان، به شما کمک خواهند کرد.

با در نظـــر گفتن طیـــف گســـترده ای از راهکارهای 
موجود، بکارگیری یک سیستم مناسب با حداکثر مزایا، 

امری ضروری است. 

فشرده سازهای پسماند:

راهکارهای مدیریت پسماند مبتنی بر فناوری

ما یک راهکار بازیافت کارآمد ارائه  می دهیم

برای اطالع از اینکه چگونه محصوالت ویژه ما 
می توانند در کنترل مدیریت پسماند مجتمع 
بـــا نماینـــدگان ماتماس  شـــما کمک کنند، 

بگیرید.

سیستم پسماند زیرزمینی: 

سیستم تولید کمپوست:

یـــک راهـــکار نوآورانـــه کـــه یک 
را بکار می سیستم تخلیه عمیق 
بـــا   گیـــرد و ســـطل های زبالـــه 
زمین،  ســـطح  زیر  در  قرارگیـــری 
محل های  حذف  و  کاهش  موجب 
مکان در  زباله  انباشت  ناخوشایند 
 های بـــزرگ عمومی مانند خیابان
 های شـــلوغ، فرودگاه ها و غیره 

تولید  با سیســـتم های کارآمد 
تجاری  مجتمع های  کمپوست، 
قـــادر به بازیافـــت کامل مواد 
زیســـت تجزیه پذیر  پســـماند 
بصورت پاک و اثربخش خواهند 
بود. ما سیستم بسیار پیشرفته 
بـــرای  را  اعتمـــادی  قابـــل  و 
پیشنهاد می آســـان،  مدیریت 

 کنیم.

حـــذف نیاز به حمل دســـتی و 
مجتمع های  در  زباله  مدیریت 
چند طبقه. همچنین شوتینگ 
مالفه برای هتل ها و شوتینگ 
نخاله برای محل های ساخت و 

ساز برای مدیریت آسان.

سیستم شوتینگ زباله: 

دســـتگاه های فشرده ساز زباله و 
پســـماند با بهره گیری از فناوری 
هوشمندانه  بصورت  پیشـــرفته، 
فرایند جمـــع آوری پســـماند را از 
طریق سنســـورها و بهینه سازی 
تحلیلـــی مدیریـــت می کنند. این 
دستگاه ها با دارا بودن یک ساختار 
فشرده ســـازی  به  قـــادر  درونی، 
پسماند تا یک هشتم اندازه اولیه 

هستند.



راهکارهای جامع و قدرتمند 
برای تصفیه خانه فاضالب

هر صنعـــت و هـــر کســـب و کاری، دارای ترکیـــب فاضالب 
متفاوتی است و متخصصین ما برای طراحی و ساخت تصفیه

 خانه فاضـــالب، دانش فنی خود را بـــکار می گیرند تا نه تنها 
پاسخگوی نیازهای امروز، بلکه پاسخگوی نیازهای آینده نیز 

باشد.
گـــروه مهندســـی ام ای یونیورســـال، به مشـــتریان خود، 
راهکارهایی برای تصفیه خانه فاضالب پیشنهاد می دهد که 
توسط متخصصینی با دانش و درک فنی باال از آخرین فناوری

 ها و استانداردهای تصفیه فاضالب طراحی می شوند. 

این دستگاه ها، قادر به فرآوری انواع مختلف پساب 
از جمله موارد زیر است:

فاضالب خانگی و شهری

پساب آشپزخانه صنعتی

پسماندهای خانگی مجزا/مجتمع مسکونی

فضالب رستوران ها

گروه مهندسی و بازرگانی ام ای یونیورسال، طیف 
گســـترده ای از راهکارها، بخصوص برای تصفیه خانه 
جمعیت های کوچک، خوشه تصفیه خانه های فاضالب 
خانگی، جوامع با اندازه متوســـط و تصفیه خانه های 

پساب بزرگتر را ارائه می کند. 

یک تصفیه خانه فاضالب(STP)، بخش جدایی ناپذیر یک 
سیستم مدیریت فاضالب است و به بازیافت فاضالب 
برای ســـایر مصارف کمک می کند. نصب تصفیه خانه

 های فاضالب و پساب مناسب، نیازمند درک درستی از 
شـــرایط محل احداث، الگوهای مصرف ســـاکنین و 

الزامات زیست محیطی قانونی است.

تصفیه آب و فاضالب
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دســـتگاه ها و سیســـتم های ما می توانـــد بگونه ای 
طراحی شـــوند که تامین کننده همـــه نیازمندی های 
نهایی شما برای پساب باشد، مانند تامین آب تمیز برای 

استفاده مجدد در باغ، رختشویی یا برای شستشو.

این  انطباق  از چگونگـــی  آگاهی  برای 
راهـــکار نوآورانـــه با نیازهای شـــما، با 

نمایندگان ما صحبت کنید. 

تصفیه خانه های فاضالب مقرون بصرفه

که در شرایط دشوار فعالیت می کنند

بـــا گـــروه مهندســـی ام ای یونیورســـال، شـــما از 
راهکارهای مربوط بـــه تصفیه خانه فاضالب بهره مند 
خواهید شد که توسط کارشناســـان بومی پشتیبانی 
می شـــوند و دارای فناوری دوســـتدار محیط زیســـت 
هســـتند. این سیســـتم ها بدون نیاز به کنترل اپراتور یا 
مواد شـــیمیایی فعالیت می کنند و دارای برتری های 
زیادی نســـبت به سیســـتم های رایـــج تصفیه فاضالب 

با درک نیازهای شما و در همکاری با شرکای خود، 
دریافت  را  فاضالبی  تصفیه  سیستم  ما  مشتریان 

خواهند کرد که دارای مشخصات زیر است:

کامًال اتوماتیک، کنترل مبتنی بر سنسور
بدون استفاده از مواد شیمیایی، سیسیتم بیولوژیکی

وابستگی حداقلی به بخش های الکتریکی
طراحی ساده و قدرتمند با استفاده از بهترین عملیات

سازگار با مقادیر ترکیبات PCB در سایر تجهیزات
پایدار برای استفاده های طوالنی مدت

ایمن، برای افراد و محیط زیست



٢٧

 اتوماسیون و صوتی تصویری

رشد سریع در اتصال دستگاه ها در ســـال های اخیر، راهکارهای 
هوشمند در خانه و کسب و کار را به یک جریان اصلی تبدیل کرده 
اســـت. امروزه، فناوری هـــای دیجیتال که دائمـــًا در حال تکامل 
هســـتند، امکان کنترل از راه دور تقریبًا تمـــام فعالیت های یک 
اداره یا کارخانه ، از طریق مدیریت ترموســـتات ها، سیستم های 

امنیتی یا روشنایی، را برای ما فراهم کرده است.

اتوماسیون تجاری مزایای بسیاری دارد، از جمله:

بسیاری از این راهکارها، از فناوری وایرلس موجود و چارچوب 
از  ابزار هوشمند  اشیاء(IOT)، که  اینترنت  در حال رشد سریع 

طریق سنسورها با هم در ارتباط هستند، بهره می گیرند. 

شرکت ها با استفاده از یک راهکار اختصاصی و متناسب، 
کنترل یکپارچه بر روی سیســـتم های متنـــوع خواهند 
داشـــت که امکان مدیریت عملیاتی بهتر برای نیازهای 

کنونی و نیز نیازهای آتی برای آنها فراهم می شود.

صرفه جویی در هزینه ها بخاطر کارآیی و انعطاف پذیری عملیات ها
عملیات لمسی(وان تاچ) موجب بهره وری بیشتر می شود

مانیتورینگ و کنترل بهتر تاسیسات متفاوت
ارتقای امنیت درون و بیرون محوطه ساختمان

صرفه جویی های بیشتر انرژی با انجام کنترل های هوشمند
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تنوع محصوالت ام ای یونیورســـال در اتوماســـیون، 
جنبه های مختلف سیستم کنترل یکپارچه را کنار هم 

قرار می دهد. 

با راهکارهای اتوماسیون خانگی پیشگام پا به آینده بگذارید

ام ای یونیورسال برخی از پیشرفته ترین محصوالت و 
راهکارها برای اتوماســـیون های صنعتی و تجاری را 

به بازار هند ارائه می کند، مانند:

با  روشـــنایی،  بـــرای  سیســـتم کنترل خودکار 
تنظیماتی مانند ویدئو کنفرانس

برای تجهیزات صوتی-تصویری،  کنترل خودکار 
ماشین آالت و وسایل کارخانه

کنتـــرل مرکـــزی تهویه مطبـــوع، کرکره ها یا 
نورگیر و پرده ها

 ،(CCTV)تلفیق سیستم های تصویری مداربسته
سیستم های پیجینگ یا اینترکام

سیستم های خودکار موسیقی پس زمینه برای 
تاسیسات بزرگ و کوچک

اتوماسیون گیت شـــامل راه بند، موانع عبور و 
مـــرور، درب های کشـــویی، درب هـــای گاراژ و 

صنعتی

تیم فنی مجرب ما در همکاری با شما، برای طراحی 
مناســـب ترین چارچـــوب از راهکارهـــا بـــرای تامین 

نیازهای اتوماسیون شما تالش خواهند کرد.

و  کسب  الزامات  و  نیازمندی ها  ارزیابی  نخست،  گام 
کار شما و زیرساخت های موجود

بهترین  با  سفارشی  راهکار  یک  ما  کارشناسان 
محصوالت را برای نیازهای شما توسعه خواهند داد

را  پیاده سازی  شما،  سوی  از  آغاز  دستور  دریافت  با 
بصورت کامل مدیریت می کنیم

طریق  از  را  خرید  از  پس  پشتیبانی  همچنین  ما 
گارانتی گسترده خود ارائه می کنیم.

با اتوماسیون هوشمند، تقریبًا امکان حذف کامل مداخالت دستی در مدیریت شبکه پیچیده تاسیسات در ساختمان 
فراهم می شود.

ای  ام  که  راهکارهایی  بعدی  نسل  با 
یونیورسال به شما ارائه می کند آشنا شوید.



ام ای یونیورســـال برخی از پیشرفته ترین محصوالت و راهکارها برای اتوماسیون های صنعتی و تجاری را به بازار هند 
ارائه می کند، مانند:

ویدئو دیواری ال ای دی

کیوسک دیجیتالی و صفحه لمسی

تابلوهای منوی دیجیتالی 

نمادهای دیجیتالی و مسیریابی

تلویزیون آینه ای

صفحه نمایش ال ای دی جنبشی

راهکارهای نماد دیجیتالی
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امروزه بیشـــتر از همیشـــه، منحصر به فرد بودن در بازار بســـیار 
رقابتی از معنای باالیی برخوردار است. عالوه بر ارائه محصوالت و 
خدمات عالی، برای یکه تاز بـــودن در صنعت، نام های تجاری باید 
پیامی  قانـــع کننده و رویکردی تمام عیار بـــرای انتقال این پیام 

داشته باشد.

دستیابی به مخاطبان بیشتر با نمایش دیجیتالی

خدمات ســـرویس های نماد دیجیتالی و مســـیر یابی شـــرکت مهندســـی و بازرگانی  ام ای یونیورسال  به گونه ای 
طراحی شـــده است تا به مشتریان کمک کند آگاهی از نام تجاری خود را افزایش داده و تجربه مخاطبان خود را بهبود 
بخشـــیده و با اتکا به رسانه های چشـــمگیر دیجیتالی به دستاوردهای اهداف کلی کســـب و کار خود بیافزایند. تیم 
متخصصان ما همیشه در حال آماده باش جهت ارائه خدمات با طیف وسیعی از محصوالت سفارشی می باشند که به 

گسترش نام تجاری شما کمک می کند. 
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نماد دیجیتالی و مســـیر یاب ابزاری بســـیار حیاتی برای کســـب و 
کارهایی اســـت که تمایـــل دارند در صنعت خود بدرخشـــند و نام 

تجاری خود را در ذهن مخاطب حک کنند.



مشاوره در طراحی و تخمین
ساخت در داخل مجموعه

نصب و نگهداری
مشاوره مدیریت محتوا

دیجیتالی  نمادهای  به  وجهی  چند  رویکردی  ما 
داریم که شامل:
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تیم نصـــب و تیم تعمیـــر و نگهـــداری و تیم خدمات 
مشـــترکین ام ای یونیورسال بســـیار خوش برخورد و 
برای اطمینان از اینکه نام تجاری شـــما همیشه زنده 
است 24 ساعته آماده به کار هستند. ما روند خود را با 
گذراندن وقت کافی با مشـــتری و صحبـــت در مورد 
اهداف برند و ارزیابـــی گزینه های مختلف برای نتایج 
بهتر آغاز می کنیـــم. ما در تمامی مراحل این روند در 
کنار مشـــتری خود هســـتیم و بعد ازصرفه جویی در 
وقت بیشـــترین بازده سرمایه گذاری ممکن را به شما 

می دهیم.

ما در طیف گســـترده ای از پروژه ها و صنایع مختلف 
کار می کنیـــم از جمله بانکداری، نفـــت و گاز، تولید، 
مخابرات، بیمه، تحصیالت، سرمایه گذاری، هتل داری، 
صنایـــع بازاریابی دیجیتال و هماننـــد آنها. ما در تمام 
سطوح کسب و کار فعالییت می کنیم و بهترین ها را 

ارائه می دهیم.

برقراری ارتباط با تصاویر متحرک خیره کننده  با استفاده از عالمت های دیجیتال

ام ای یونیورســـال  دارای پیشـــرفته ترین تجهیزات و  ماشـــین آالت بوده و با متخصصان که آمـــوزش ویژه دیده اند   
همـــکاری می کند و  ما تجهیزات و تخصص را با هم با تدویـــن برنامه های ابتکاری و قدرتمند ترکیب نموده ایم که 
انقالبی در تالشهای بازاریابی مشتریان مان پدید می آورد و اطمینان میدهد که مشتریان ما در خط مقدم صنعت قرار 

دارند.



پیاده سازی و پشتیبانی گسترده
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طبـــق وعده خود مبنی بر همکاری بعنوان شـــریک 
قابل اعتماد شـــما، نمی توانیم تنهـــا کار طراحی را 
انجـــام دهیم، بلکـــه همچنین نصب و اجـــرای پروژه 
پیشنهادی توسط ما مدیریت می شود. با نظارت ما، 
راهـــکار طبـــق برنامـــه پیش بینـــی شـــده و بدون 
هیچگونه انحراف یا مشـــکالت کیفی تحویل خواهد 

نصب

گارانتی گسترده

شـــرکت مهندســـی و بازرگانی ام ای یونیورســـال، 
متعهد به ارائه ضمانت گســـترده بین 5 تا 10 ساله 
برای تمـــام راهکارها و در برخی مـــوارد نیز ضمانت 

دائمی ارائه می شود.

UNICARE، واحـــد اختصاصی ما بـــرای رفع هرگونه 
مشکالت ناشی از استفاده از محصوالت بکار گرفته 
شـــده بعنوان بخشـــی از راهکار ارائه شـــده است. 
اکنون، در دو محل در جنوب هند مســـتقر هستند و 

خارج از آنجا ما به مشتریانمان سرویس می دهیم.
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تیم UniCare متشـــکل از متخصصین فنی 
در رشته های گوناگون هستند که خدمات 
پشتیبانی را در ٢٤ ساعت و ٧ روز هفته به
 شکل آنالین و آفالین ارائه می دهند. آنها 
توسط ســـازندگان آموزش داده می شوند 
تا اطمینان حاصل شود که دانش دقیق و 
عمیقی نســـبت به محصوالت ارائه شده 

دارند.



باد آ حيدر تورنتو    سئول    میالن    مسقط    رياض    دبى   

www.meuniversal.com 

info@meuniversal.com 


