
ADF 
Restoring the perfect wave



2

Restores the perfect wave

Traditionally fixed, electro-mechanical and semicon-
ductor controlled filters and/or compensators have 
been used to limit or minimize power quality prob-
lems in the network.

They operate mainly on a fixed or stepped basis 
using passive elements. All these solutions suffer 
from the same drawbacks – they add losses, are 
installation specific and have no ability to adapt to or 
follow dynamic load changes.

The Active Dynamic Filter (ADF) eliminates loss 
creating behaviors such as harmonics, flicker, voltage 
variations, resonances and reactive energy using a 
highly dynamic, stepless digitally controlled com-
pensation and filtering approach. By continuously 
monitoring the network and injecting exactly the right 
amount of compensation current – at exactly the 
right time – the most efficient and accurate solution 
to any power quality problem can be achieved.

This approach enables the current waveform to be 
restored instantaneously, the current consumption to 
be lowered and changes in load or installation condi-
tions to be fully compensated at all times.

For modern facilities, where load and network 
change constantly, this solution not only represents 
an opportunity, but is a necessity.

Comsys ADF Technology helps to save energy and lower 
costs in industrial applications.

ADF is an active solution that instantaneously restores the 
wave form.

By continuously injecting exactly the 
right amount of compensation current 
power quality problems can be avoided.

کننده  اصالح  های  موج  تولید  با  قادرند  ها  سیستم  این 
بصورت لحظه ای، شکل موج ها را بصورت مناسب بازسازی 
این طریق مشکالت هارمونیکی بوجود  از  و  و اصالح کنند 

آمده در شبکه برق را برطرف نمایند.

فیلترها و یا جبران سازهای قدیمی که بصورت استاتیک و از طریق تکنولوژی 
های الکترو-مکانیکی و نیم هادی ها کنترل می شدند برای محدود سازی 
و کمینه کردن مشکالت کیفیت توان در شبکه های برق مورد استفاده قرار 

می گرفتند.

المانهای پسیو  یا مرحله ای بوسیله  ثابت و  بصورت  آن سیستم ها  عمدتاً 
سعی در برطرف کردن مشکالت مطرح شده داشتند اما تمامی آن راه حل 
ها با مشکالت یکسانی روبرو بودند؛ این سیستم ها باعث ایجاد افت در شبکه 
شده و تنها برای برطرف نمودن حالت خاصی از موج ها طراحی می شدند 
و در مواردی که شکل موج تغییر می یافت قادر به تطبیق شکل موج جدید 

نبودند.

که  هوشمند  کنترلر  یک  بوسیله   )ADF( فعال  داینامیک  فیلترهای  اما 
بصورت لحظه ای مشکالت و شکل موج سیستم را آنالیز می نماید قادرند تا 
عوامل ایجاد کننده افت در شبکه را که شامل هارمونیک ها، فلیکر، نوسان 
ولتاژ، رزونانس و انرژی ری اکتیو می شود برطرف کنند. با پایش پیوسته و 
لحظه ای شبکه برق، این سیستم ها شکل موج های اصالحی دقیق مورد 
نیاز برای برطرف کردن مشکالت ذکر شده را محاسبه کرده و در سریعترین 
زمان ممکن روی موج ورودی اعمال می کنند که از این طریق دقیق ترین 
و بهترین راه حل را برای برطرف کردن تمامی مشکالت ذکر شده فراهم می 
کنند. این راه کار این امکان را فراهم می کند که بصورت لحظه ای و آنی 
شکل موج به شکل ایده آل اصالح و بازسازی شود، مصرف جریان کاهش 
یابد و نوسانات ایجاد شده به دلیل تغییر بارگذاری ها به بهترین شکل روی 

تجهیزات و شبکه برق جبران سازی و اصالح شوند.

برای کارخانجات مدری که میزان بارگذاری تغییر پذیر و غیر ثابت دارند برای 
جلوگیری از اثرات مخرب پدیده های اشاره شده، این راه حل نه تنها مناسب 

است که الزامی می باشد.

اصالح شکل موج به بهترین شکل ممکن

تکنولوژی ADF یک راهکار برای اصالح لحظه ای شکل موج جریان برق می 
باشد.

تکنولوژی ADF شرکت COMSYS باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و 
کاهش هزینه های برق مصرفی صنایع مختلف خواهد شد.
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The principle of the ADF Technology.

ADF P300 automation panel with the SCC2 control computer.
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The ADF Family of products is a line of state-of-the-
art active filters. They can compensate almost any 
load or problem by actively following the load, and 
dynamically generating compensation current. The 
figure below shows the principle of operation.

By measuring voltage and current at the load, the 
network conditions are monitored continuously. The 
control computer calculates the needed compen-
sation current, which is generated by the power 
processor. The power processor can be seen as a 
very large digital current generator.

Following the load continuously, actively and 
dynamically is what makes the ADF superior. Even 
during increased load or changing conditions, the 
power quality will always be kept at its optimum. 
Since the ADF is connected in parallel with the load, 
commissioning and maintenance of the ADF can be 
performed during normal operation of the facility.

The ADF Family will co-exist with, integrate with 
and build upon existing compensation solutions, no 
matter their type. The ADF Family of power condi-
tioners will protect your investment by building upon 
the already installed infrastructure and leveraging its 
function.

Introducing the ADF TechnologyADF معرفی تکنولوژی فیلترهای

تکنولوژی  با  اکتیو  فیلترهای  شامل   ADF فیلترهای  خانواده  گروه 
نوین می باشند. این محصوالت قادرند تقریباً تمامی مشکالت و بارهای 
و  کرده  محاسبه  و  شناسایی  سیستم  ای  لحظه  پایش  با  را  سیستم 
بصورت دینامیکی جریان اصالحی مورد نیاز برای بازسازی شکل موج 
ایده آل را ایجاد و اعمال نمایند. شکل زیر اصول کارکرد این فیلترها 
را نمایش می دهد. با محاسبه ولتاژ و جریان در بارگذاری ها، شرایط 
داخلی  کامپیوتر  شود.  می  مانیتور  ای  لحظه  و  آنی  بصورت  شبکه 
سیستم، جریان اصالحی مورد نیاز برای جبران سازی شکل موج را که 
باید بوسیله پروسسور توان ایجاد شود محاسبه می نماید. ویژگی ممتاز 
بارگذاری  داینامیک  و  فعال  ای،  لحظه  پایش  همین  محصوالت  این 
می باشد. حتی در طول افزایش بارگذاری و یا تغییر شرایط، شرایط 
سیستم برق در بهترین حالت خود حفظ خواهد شد. از آنجایی که این 
فیلترها بصورت موازی با بار متصل می شوند، نصب، راه اندازی و تعمیر 
انجام  ایجاد اخالل در کارکرد کارخانه  بدون  تواند  آنها می  نگهداری 
شود. این فیلترها را می شود همراه با یا در کنار سایر تجهیزات جبران 
سازی فارغ از نوع آنها مورد استفاده و بهره برداری قرار داد. بوسیله این 
گروه از محصوالت تجهیزات فعلی نصب شده در کارخانجات حفاظت 

خواهند شد.

SCC2 همراه با کامپیوتر کنترلر ADF P300 پانل اتوماسیون فیلتر

ADF اصول کارکرد تکنولوژی
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The members in the ADF Concept

ADF P100 – wall mounted, cost-efficient and compact 
form-factor active filters. Shares all features except 
modularity with the ADF P300. Excels in applications 
where low installation cost is required and where space 
is at a premium. Like the ADF P300, power can be 
expanded by adding cabinets. Suitable for harmonics, 
dynamic reactive compensation, and load balancing. 

ADF P200 – specialized, wide-bandwidth air-cooled 
active filter capable of compensation up to the 5 kHz 
range and capable of damping resonances. The ability 
to actively dampen and suppress resonances is unique 
in the industry. The ADF P200 works equally well with 
harmonics as with interharmonics. The extremely fast 
response time makes the ADF P200 suitable for the 
most demanding applications.

ADF P300 – industrial standard cost-efficient modu-
lar active filter. Built from the start with a modular 
approach, the ADF P300 will grow with the needs of 
the customer. When more power is needed, modules 
can be added. When even more power is needed, 
cabinets can be added. The ADF P300 Family of 
filters is suitable for harmonics, dynamic reactive 
compensation including inductive generation, load 
balancing and flicker compensation up to several 
MVA. The operating voltage is either up to 480V, or 
up to 690V. The standard ADF P300 is air-cooled.  

ADF P300N – 4-wire version, which is capable of 
compensating zero-sequence harmonics. All other 
features and abilities are identical to the standard 
ADF P300.

ADF P300W – water cooled version, which is avail-
able in voltages up to 690V. The water cooled ver-
sion is especially suitable to demanding applications 
in harsh environments.

ADF P700 – heavy-duty active filter with integrated 
medium voltage connection, available only with water 
cooling. The ADF P700 is based on ADF P300W 
components, but also includes step-up transform-
ers, air conditioning, heating, and a container-shaped 
building. The ADF P700 is a turnkey solution suitable 
for heavy-duty industrial applications such as flicker 
control in electric arc furnaces.

ADF معرفی محصوالت گروه خانواده فیلترهای

ADF P300 – فیلتر اکتیو مناسب برای کاربری های صنعتی، با صرفه 
اقتصادی باال و ساختار ماژوالر. این محصول از ابتدا با ساختار ماژوالر طراحی 
و ساخته شده است و قادر است با توجه به نیازهای مشتری سفارشی سازی 
شود. چنانچه توان باالتری مورد نیاز باشد، ماژول های قوی تری قابل نصب 
توان  می  باشد  باالتر  بسیار  توان  سطح  چنانچه  و  هستند  محصول  روی 
 ADF P300 افزایش داد. گروه خانواده فیلترهای  را  واحدهای محصول 
برای برطرف  نمودن اثرات هارمونیک، جبران سازی داینامیک ری اکتیو 
شامل ایجاد جریان های القایی، باالنس بارگذاری و جبران سازی فلیکر تا 
چندین MVA قابل استفاده هستند. ولتاژ کاری این فیلترها معموال یا تا 
480 ولت می باشد یا تا 690 ولت. فیلترهای استاندارد این سری بوسیله 

هوا خنک سازی می شوند.

ADF P300N – نسخه 4 سیم که قادر به جبران سازی هارمونیک های 
این محصول مشابه  ویژگی های  و  باشد. سایر مشخصات  توالی صفر می 

محصول استاندارد ADF P300 می باشد.

ADF P100 – اکتیو فیلتر با قابلیت نصب روی دیوار، با صرفه اقتصادی بسیار 
باال و طراحی بسیار کوچک. ویژگی های آن بجز ساختار ماژوالر، شبیه فیلترهای 
ADF P300 می باشد. مناسب برای حالت هایی که هزینه پایین نصب و راه 
می  محدود  بسیار  نصب  فضای  که  هایی  مکان  و  باشد  می  نیاز  مورد  اندازی 
باشد. مشابه محصول ADF P300، می توان توان محصول را از طریق افزایش 
واحدهای محصول افزایش داد. ایده آل برای برطرف سازی مشکالت هارمونیک، 

جبران سازی داینامیک ری اکتیو و باالنس سازی بارگذاری.

باند وسیع که  با پهنای  اکتیو اختصاصی سازی شده،  فیلتر   –  ADF P200
بوسیله هوا خنک سازی می شود و قادر به جبران سازی تا دامنه kHz 5 و 
از بین  کاهش رزونانس در شبکه می باشد. قابلیت این محصول در کاهش و 
بردن رزونانس در شبکه آن را در رده صنعتی بی مانند می کند. اکتیو فیلتر 
ADF P200 به همان خوبی هارمونیک های داخلی روی هارمونیک ها هم 
جواب خواهد داد. این محصول با داشتن زمان پاسخگویی بسیار پایین و سریع 

برای استفاده در بسیاری از صنایع و کابری ها ایده آل می باشد.

برای  که  آب،  بوسیله  شونده  سازی  خنک  نسخه   –  ADF P300W
ولتاژهایی تا 690 ولت موجود می باشد. این نسخه خنک سازی شونده 
بوسیله آب برای کاربردهایی که دارای محیط سخت و زیانبار می باشند 

مناسب است.

با   )Heavy Duty( باال  ظرفیت  با  فیلترهای  اکتیو   –  ADF P700
می  موجود  آب خنک  نسخه  در  تنها  که  یکپارچه  متوسط  ولتاژ  اتصال 
با  اما  ADF P300W دارد  این مدل ساختاری مشابه محصول  باشند. 
امکانات اضافه ای چون تراسفورمر، سیستم تهویه هوا، گرم کن و محفظه 
شبه کانتینری ادغام شده اند. این محصول برای کاربردهای با مصرف و 
ظرفیت باال مانند صنایع فوالد سازی دارای کوره های قوص الکتریکی که 

مشکل کنترل فلیکر دارند مناسب می باشد.
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Flexibility with modules
The ADF System is built up on modules and is easy 
to expand with more capacity. You can start with one 
power processor and enlarge with one or two more 
processors in the same cabinet. For further capacity 
you can add additional cabinets.

Selecting Comsys as your Power Quality partner 
means getting access to the most advanced com-
pensation technology in the world. The ADF Family 
can be used for the standard problems of harmonic 
mitigation, load balancing and dynamic reactive 
compensation. But the technology is also able to 
handle resonances, flicker and voltage control, mak-
ing the ADF Technology an industry leader.

By combining the ADF Technology with an easy-
to-use web interface, accessible from a standard IT 
network, integrating supervision, control and logging 
in a single interface, the ADF Technology is not only 
part of the smart grid, but an important building 
block.

Industry-leading technology
– ready for the smart grid

Power processers

SCC2 Control Computer

Customer InterfaceMain Power 
Connection

EMC-Filter

Easy to expand capacity by adding new processors 
and cabinets.

سیستم ماژوالر انعطاف پذیر

سیستم های ADF با ساختار ماژوالر طراحی و تولید می شوند و 
این امکان وجود دارد که بسیار ساده برای ظرفیت های باالتر توسعه 
بکار  را  توان  پردازشگر  کابینت یک  در یک  توانید  کنند. می  پیدا 
بگیرید و در صورت نیاز، تعداد پردازشگرها را افزایش دهید. چنانچه 
چندیدن  از  توانید  می  باشید  داشته  باالتر  ظرفیت  به  نیاز  هم  باز 

محصول مشابه بصورت موازی شده استفاده کنید.

تکنولوژی پیشرو در زمینه کیفیت توان صنعتی – مناسب برای 
شبکه های هوشمند

بهبود  و  افزایش  برای   Comsys محصوالت شرکت  انتخاب 
کفیت توان شبکه تان در واقع انتخاب پیشرفته ترین و به روزترین 
تکنولوژی در این زمینه در دنیا می باشد. محصوالت این شرکت 
برای برطرف کردن و کاهش اثرات هارمونیکی معمول در شبکه 
داینامیکی  بارگذاری و جبران سازی  باالنس سازی  برق،  های 
ری اکتیو قابل استفاده می باشند. همچنین این تکنولوژی ها 
قادر به مدیریت رزونانس ها، فلیکر و کنترل ولتاژ هم می باشند 
صنایع  در  راهبردی  محصوالتی  به  را  آنها  ها  ویژگی  این  که 

مختلف تبدیل کرده است.
از طریق ادغام تکنولوژی ADF با یک رابط کاربری تحت وب 
که در بستر اینترنت قابل دستیابی است امکان نظارت، کنترل 
و گزارشگیری از کارکرد این محصوالت برای شما فراهم خواهد 
شد که در این صورت این سیستم ها را به جزئی جدایی ناپذیر 

از شبکه شما تبدیل خواهد نمود.

با قابلیت توسعه کابینت ها و پردازشگرهای اضافی برای باال بردن ظرفیت 
فیلترها
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Versatile use

Applications
The ADF Family is suitable for most industrial filtering applications. The following are a few examples:

Problem Applications Benefits

Harmonics VFDs
DC-drives
UPS loads
Pump stations
Waste water treatment
Marine
Offshore
Semiconductor manufacture
Hospitals
Cranes

Meet industry regulation limits

Reduce impact on other equipment

Protect the investment by freeing up capacity

Save energy

Reduce neutral currents

Fast changing harmonics are easily dealt with

Commutation notches are reduced

Flicker Welding lines
Weak networks
Generator applications
Electric Arc Furnaces

Reduce flicker levels to acceptable values

Improve welding efficiency and quality

Eliminate disturbance and voltage drops

Increase reliability due to reduced voltage drops

Resonances Smart grids
Wind power
Solar parks
Weak networks
Marine
Offshore

Eliminate resonances allowing production to run undisturbed

Otherwise incompatible machinery will now work together

Eliminate component failure

Eliminate production interruptions

Unbalance IT applications
Welding
Lighting

By balancing the load, the efficiency of the installation improves

Eliminate highly loaded single phases

Reactive IT loads
UPS loads
Dynamic loads
Capacitive loads
Solar parks
X-ray, MRI

Restore power factor under dynamic loads

Restore capacitive power factors

ADFs are more cost-efficient than inductive compensation

Keep the voltage stable with very fast reactive compensation

Increase reliability due to reduced voltage drops

The current waveform is restored instantaneously 
with the ADF and lower power consumption.

The ADF eliminates harmonics, flicker, voltage variations, 
resonances and reactive energy.

مشکل ایجاد شدهکاربردهامزایا

• برآورده سازی الزامات استانداردهای صنعتی	
• کاهش اثر روی سایر تجهیزات	
• حفاظت از سرمایه با آزادسازی ظرفیت تولید	
• صرفه جویی در انرژی	
• کاهش بار جریان نول	
• کنترل سریع هارمونیک های شبکه	
• کاهش نقاط شکست در سیستم	

• کنترل کارکرد کارخانجات تحت بارهای داینامیکی	
• فیلترهای ADF باصرفه تر از فیلترهای جبران سازی القایی می باشند	
• تثبیت ولتاژ در سریعترین زمان ممکن با ری اکتیو جبران سازی	
• افزایش قابلیت اطمینان سیستم بدلیل کاهش افت ولتاژ	

• حذف رزونانس های سیستم که باعث ایجاد اخالل در فرایندهای تولیدی می شوند	
• فراهم نمودن امکان فعالیت ماشین آالتی که در حالت عادی در کار هم اخالل ایجاد می کنند	
• حذف از کار افتادن المانهای سیستم	
• حذف اخالل در تولید	

کاربردها
محصوالت خانواده فیلترهای ADF در بسیاری از زمینه های صنعتی قابل استفاده می باشند. به عنوان مثال می توان به کاربردهای زیر اشاره کرد:

کاربرد گسترده و متنوع

شکل موج جریان بصورت لحظه ای توسط فیلترهای ADF اصالح 
سازی شده و میزان مصرف برق کاهش خواهد یافت.

فیلترهای ADF به راحتی قادر به حذف هارمونیک ها، پدیده فلیکر، 
نوسان ولتاژ، رزونانس ها و انرژی ری اکتیو هستند.

• با باالنس کردن بارگذاری، باعث افزایش راندمان نصب می شود	
• خذف بارگداری های تک فاز بسیار زیاد	

• کاهش سطح فلیکرها به سطح قابل پذیرش	
• افزایش راندمان و کیفیت جوشکاری	
• حذف اغتشاش و افت ولتاژ 	
• افزایش قابلیت اطمینان سیستم با کاهش افت ولتاژ	
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Applications
The ADF Family is suitable for most industrial filtering applications. The following are a few examples:

Easy to install
Connecting the ADF to the network is simple. Auto-
mated, integrated and intelligent commissioning tools 
and diagnosis make the ADF easy to commission. 
The tools are web based and require no installation 
of any special software on the host PC – a modern 
browser and a network cable is all that is needed. If 
any mistakes are made during commissioning, such 
as connecting the current transducers in the wrong 
way, the diagnosis tool will automatically detect this 
and suggest a remedy.

Easy handling

Easy to supervise
Supervision is as simple as installation. The ADF can 
be supervised via the internal company network, 
allowing for simple supervision and operation. Inputs 
and outputs can be remotely configured, allowing for 
integration into the existing supervision control.

Easy to maintain
During maintenance, the modular and intelligent con-
struction of the ADF Family makes the units easy to 
maintain. Spare parts are more easily interchanged 
and all components are accessible. Upgrades are 
simplified due to the modular construction. In large 
installation, a smaller number of spare parts are 
needed due to the similarity of small and large ADF 
units.

The tools are web based and require no special software.

Simple supervision and operation via the internal company 
network.

Detailed error analysis in the integrated Web application.

کارکرد و مدیریت راحت سیستم

نصب و راه اندازی بسیار ساده و راحت
اتصال فیلترهای ADF به شبکه بسیار راحت صورت می گیرد. 
این  هوشمند  و  یکپارچه  خودکار،  های  یاب  اشکال  و  ابزارها 
سیستم ها امکان نصب و راه اندازی بی دردسر آنها را فراهم می 
کنند. این ابزارها وب بیس بوده و برای نصب و راه اندازی نیاز به 
نصب هیچ برنامه و نرم افزار ویژه ای نمی باشد و تنها یک مودم 
و کابل شبکه ابزارهایی هستند که برای نصب  و راه اندازی آنها 
نیاز خواهد بود. چنانچه در طول راه اندازی، خطایی اتفاق بیافتد؛ 
مثاًل اتصالی به نادرستی صورت پذیرفته باشد؛ ابزار اشکال یابی 
سسیستم بصورت خودکار مشکل ایجاد شده را شناسایی کرده و 

روش برطرف نمودن آن را به شما پیشنهاد خواهد کرد.

نظارت بسیار راحت روی کارکرد سیستم
آنها  اندازی  راه  و  نصب  سادگی  به  هم  سیستم  روی  بر  نظارت 
از طریق شبکه  توان  را می   ADF فیلترهای  صورت می گیرد. 
داخلی شرکت مورد نظارت قرار داد که کنترل و نظارت ساده روی 
سیستم را فراهم می کند. همچنین می توان از راه دور ورودی ها 

و خروجی های سیستم را تنظیم نمود.

نگهداری بسیار راحت
فرایند نگهداری این سیستم ها بدلیل استفاده از ساختار ماژوالر 
انجام خواهد  بسیار راحت   ADF فیلترهای  و هوشمند خانواده 
پذیرفت. در صورت نیاز به قطعات و لوازم یدکی، از طریق خطوط 
پشتیبانی و خدمات پس از فروش این شرکت به سرعت نسبت 
به تامین آنها اقدام خواهد شد تا مشتریان بدون دغدغه از قابلیت 
ها  سیستم  بروزرسانی  همچنین  شوند.  مند  بهره  سیستم  های 
بدلیل دارا بودن این فیلترها از ساختار ماژوالر طی فرایندی بسیار 
راحت و ساده انجام می پذیرد. در واحدهایی که تعداد زیادی از 
این فیلترها نصب می شود می توان با خرید لوازم بدکی مورد نیاز 
تا میزان بسیار  را  اطمینان سیستم  قابلیت  با محصوالت،  همراه 

باالیی افزایش داد.

ابزارهای مورد استفاده همگی web based بوده و نیازی به نرم افزار خاصی نمی باشد.

نظارت و عملکرد ساده سیستم از طریق شبکه داخلی شرکت.

دارای قابلیت یکپارچه تحلیل و گزارش اشکاالت و خطاهای سیستم.



Comsys is your partner for power quality. Our  

business idea is to create value for our customers by 

improving their power quality. We develop solutions 

for improving power quality – our core technology, 

ADF.

We offer a full range of ADF power quality systems 

and customized solutions.

Contact us to discuss how we can improve your 

power quality and eliminate production interference.

Better output in production with 
ADF power quality solutions

Agent:

Comsys AB does not assume any responsibility for use of any product or method 
described and also reserves the right to make changes at any time without prior 
notice in order to improve design and supply the best possible products. D
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Comsys AB, Ideon Research Park, SE-223 70 Lund, Sweden 
Tel +46 (0)46 286 35 00, Fax +46 (0)46 286 35 05
info@comsys.se   www.comsys.se

بهبود خطوط تولید و افزایش راندمان با
COMSYS شرکت ADF محصوالت بهبود کیفیت توان

به  دستیابی  برای  شما  همیار   COMSYS شرکت  محصوالت 
کیفیت توان مورد نظر می باشد. هدف این شرکت ایجاد ارزش برای 
مشتریان خود از طریق بهبود کیفیت توان شبکه برق آنها است. این 
محصوالت به منظور بهبود کیفیت توان توسعه یافته اند و تاثیر بسزا 

و چشمگیری در اجرای این مسئولیت خواهند داشت.

راه  و   ADF فیلترهای  زمینه  در  کاملی  محصوالت  شرکت  این 
کارهایی سفارشی برای شما فراهم می نماید.

این  کارکرد  نحوه  درباره  تکمیلی  اطالعات  و  سوال  گونه  هر  جهت 
تجهیزات  لطفاً با ما تماس بگیرید.

نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان انوشه )زهره( بین فردوس و عباسی، ساختمان آوین، پالک 21، طبقه 5، واحد 11

تلفن: 061-34441794
فکس: 061-34448713

info@behniaco.com پست الکترونیک:   
http://www.behniaco.com وب سایت:  


