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معرفی
ظرفیت تولید ساالنه
واحد طراحی مهندسی و واحد مکانیکال
مشخصات فنی تابلوهای ایستاده و تابلوهای دیواری
مشخصات فنی شستشو و رنگ آمیزی
شینه کشی
اتصاالت و سیم کشی
نام گذاری تابلو ها و تجهیزات
واحد کنترل کیفی وتست
لیست ماشین آالت وتجهیزات تست و کنترل
لیست برخی از پروژه های انجام شده

رضایت نامه ها
مجوز اداره صنایع

گواهی 55

و

گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق

 IPبرای تابلو های ایستاده

گواهی  IP66برای تابلو های لوکال

گواهی 65

 IPبرای جانکشن باکس

گواهی تست رنگ
گواهی کالیبراسیون
مشخصات فنی ورق و رنگ

TABLO

ASIA

S W IC H G E A R P A N E L & E L E C T R IC A L E N C L O S U R E

بسمه تعالی
تج
همچنی عض نجم
نجم
ه
ن
ص
ی
ع
آسیا اتبلو عضو ا ن تولید کنندگان اتبلواهی ربق و دارای کارت شناسایی از وزارت صناعی،و ن و ا ن سازندگان زات ت
نم
صن
نفت اریان فعالیت خود را از سال 0531رد زمینه اراهئ خدمات فنی و مهندسی ،طراحی و ساخت انواع اتبلواهی ربق عتی آغاز وده است و
متخ
م ل
ص
ن
ص
شی
شت
ع
ی
خت
ا
با استفاده از دانش فنی و مهندسین مجرب و نیرواهی ص ورزیده و با رد ا یار د ن ما ن آالت الزم رد ا ن ت  ،هب کار ربدن صا ح
ل
تکن
و مواد اولیه مرغوب  ،رعایت موازین یکی  ،مطابق با استاندا رد نیب ا مللی ( آی .ایی  .سی) و آنیی انهم اهی مربوهط  ،اراهئ خدمات
بعد از فروش موفق هب رعهض مرغوبترین تولیدا ت و اراهئ بهترین خدمات هب ارگانهای دولتی و صناعی کشور نظیر  ،صنعت نفت  ،گاز  ،توانیر ،
مخاربات  ،آب و افضالب  ،کارخانجات تولیدی و واحداهی بیمارستانی  ،فرودگاه و مترو شده است .
لذا الزم می داند با اعالم آمادگی خدمات رد رعهص صنعت و تولید  ،هم کار مناسبی ربای آن واحد باشد .
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تابلوهای فشار متوسط

 022سلول

تابلوهای فشار ضعیف

 0222سلول

تابلوهای اتوماتیک خازن

 022سلول

تابلوهای کنترل پروسه

 02سلول

تابلوهای توزیع برق قدرت فشار متوسط (  ) MVو فشار ضعیف ( ) LV
تابلوهای مراکز کنترل موتور ( ) MCC
تابلوهای کنترل پروسه
تابلوهای تغذیه روشنایی
بانکهای خازن اصالح ضریب قدرت مجهز به رگوالتور
تابلوهای ترانسفر سوئیچ با اتومات استارت دیزل ژنراتور
تابلوهای توزیع برق محوطه ضد آب و گرد و غبار ( بارانی )
انواع تابلوهای فشار ضعیف دیواری
انواع فریم شارژرهای صنعتی
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اولین مرحله در ساخت تابلو طراحی بهینه تابلو و چیدمان قطعات آن است  ،که این وظیفه به عهده واحد طراحی و مهندسی می باشد.
طراحی تابلوها در چند بخش طراحی فریم  ،طراحی نقشه های الکتریکال و انتخاب تجهیزات می باشد.

فریم بر اساس مشخصات فنی دریافتی شامل مکانیکال  ،رنگ آمیزی  ،مونتاژ  ،آزمایش و برای کار مداوم در شرایط محیطیی مربیوب بیه محیل
نصب طراحی می شوند.

این نقشه شامل :
طراحی نمودار تک خطی  ،نقشه های شماتیک تابلوها  ،نمای جلوی تابلو به همراه تجهیزات بکار رفته در روی تابلو و کد هر یک از تجهیزات
مطابق با استاندارد بین المللی  IECدر این واحد انجام می پذیرد.

بررسی مشخصات فنی تجهیزات و مواد اولیه جهت بکار گیری نیو مرویوب بیه لحیاف کیفییت و صیرفه اقتصیادی و بیا توجیه بیه درخواسیت
کارفرما انجام می گیرد.
این واحد پس از تکمیل طرح تابلو نقشه های نهایی را جهت بررسی و تائید به نماینده فنی که توسط کار فرما معرفی گردیده ارائه می نماید.
همچنین تهیه مدارک مربوب به تابلو که در زمان تحویل همراه تابلو ها تقدیم کارفرما می گردد  ،نیز به عهده این بخش می باشد.
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نقشه های تک خطی و کنترل  AS BUILTترسیم گردیده اند.
نقشه های جا نمایی
کاتولوگ قطعات نصب شده داخل تابلو
دستور العمل نصب  ،راه اندازی و استفاده از تابلو
 CDحاوی نقشه های فوق الذکر که در محیط  AUTO CADترسیم گردیده اند.
در طول مدت زمان ساخت تابلو واحد مهندسی به صورت مداوم با کارفرما یا نمایندگان کارفرما در تماس بوده و کلیه اشکاالت و معایبی
که ممکن است حین ساخت به وجود آید را با هماهنگی کارفرما برطرف می نماید.

پس از طراحی و دریافت تائیدیه از طرف کارفرما نقشه ها جهت ساخت فریم و متعلقات آن به این واحد ارائه می گردد.
در این واحد اسکلت فلزی تابلو ها از ورق آهن به ضخامت های مختلف ساخته می شود که به شرح زیر میباشد:
تابلوهای فشار متوسط

حداقل 2/3mm

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده

حداقل 2 mm

تابلوهای دیواری

حداقل 0/3mm

طبق طرح زیمنس ساخته می شود به این صورت که هر سلول به صورت مجزا بوده به دلیل طراحی ساخت مکانیکال استحکام بسییار بیاالیی در
برابر جریانهای اتصال کوتاه دارد ،همه سلول های دارای دریچه اطمینان برای محدود نمودن فشار داخلی در هنگیام بیروز جرقیه در داخیل تیابلو
می باشد که البته وجود این دریچه ها باعث کاهش  IPسلول نخواهد شد.
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اسکلت این نو تابلوها به دو صورت طرح ریتال آلمان و تمام پیچ و مهره ای ساخته می شوند که در هر صورت به دلیل استفاده از پروفیل مشبک
امکان مانور بسیار زیاد جهت مونتاژ تجهیزات وجود دارد.

تابلوهای ایستاده دارای استراکچر طرح ریتال می باشند که پروفیل مربوب به صورت یک تکه و پیوسته خمکاری می شود و نیز مشبک بیوده کیه
امکان نصب قطعات در قسمت دلخواه پروفیل را تامین می نماید.
کلیه ورقهای مصرفی در تابلوهااز نو روونی با گرید  ST 12می باشند که از نو بندیل آبی و صادراتی فوالد مبارکه تهیه شده و ضخامت آنها
به شرح ذیل می باشد:
ضخامت ورق درب جلو  ٬سینی شاسی زیر تابلو  2میلی متر و دربهای بغل  ٬پشت و سقف  0/3میلی متر می باشد.
کلیه درب ها وپوشش های تابلو توسط فوم تزریقی  ٬ضد رطوبت و گرد ووبار می گردند.
درجه حفاظت تابلوهای ایستاده  ( IP 55طبق گواهی صادر شده از آزمایشگاههای برق ایران بیه شیماره  ) TI/0298 – 160529میی
باشد.
قفل درب جلو به صورت سوئیچی واهرمی می باشد که از نو مرووب خارجی بوده وتوسط تسمه مخصوص در چهار نقطیه درب را
به استراکچر محکم می نماید .
درب لوالیی جلو توسط لوالی آهنی به ضخامت  5میلی متر گالوانیزه که به صورت مخفی می باشد در چهار نقطه به استراکچر متصل می گردد.
در سقف تابلو چهار عدد قالب فورج جهت سهولت در حمل و نقل تعبیه خواهد گردید.
با قرار دادن پروفیل های مخصو ص در پشت درب ها اعوجاج آنها هنگام باز و بسته شدن جلوگیری می شود .
در پشت درب تابلوها محلی برای قرار دادن نقشه و مدارک مربوب به تابلوهادر نظر گرفته خواهد شد.
در محل عبور کابلها صفحه گلند پل وبست نگهدارنده کابل پیش بینی می گردد.
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کلیه تابلو ها دارای یک فریم جداگانه به عنوان شاسی می باشند که توسط پیچ و مهره به بدنه تابلو متصل شده و جهت نصیب تیابلو
روی فونداسیون استفاده خواهد شد .
پیچ و مهره و واشرهای بکاربرده شده در کلیه قسمتهای تابلو به صورت گالوانیزه گرم سانتریفوژ شده می باشند که دارای درجه سختی8/8برای
مهرها می باشند .
کلیه تابلو ها از یکدیگر مجزا و مستقل بوده که توسط بست های مخصوص به یکدیگر متصل می شوند .

درب تابلوها توسط لوالی مخفی به بدنه متصل می شود که امکان لوال شدن از دو طرف راست و چپ امکان پذیر می باشد .
تابلوها دارای صفحه گلند در باال و پایین می باشند که با توجه به نیاز کارفرما پانچ می شوند .
پشت درب پروفیل مشبک وجود دارد که امکان بستن پل نصب کانال را در هر نقطه فراهم می سازد .
پیچ ارت روی درب و بدنه تابلو تعبیه شده است .

پس از تکمیل عملیات ساخت کلیه قطعات فلزی و کنترل کیفی مراحل شستشو به روش ووطه وری بشرح ذیل تا قبل از پاشش رنگ صورت می
پذیرد.
در این مرحله قطعات در مخزن چربگیر با دمای  51-53درجه سانتیگراد و به مدت  01-03دقیقه قرار می گیرند که بدین ترتیب سطوح قطعات
از هر گونه چربی عاری می گردد.
بعد از عملیات چربگیری قطعات با آب گرم شستشو داده می شوند.
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در این مرحله قطعات در مخزن فسفاته آهن با دمای  61-31درجه سانتیگراد و به مدت  5-3دقیقه قرار می گیرند که در این مرحله روی سطح
فلز یکسری کریستال یکنواخت تشکیل می شود که مانع از زنگ زدن ورق می گردد.
بعد از عملیات فسفاته قطعات با آب سرد شستشو داده می شوند.
کلیه سطوح قطعات پس از اتمام عملیات شستشو به شیوه رنگ پاشی پودری به طریقه الکترواستاتیک پوشش داده می شوند که طی یک مرحلیه
انجام می پذیرد و حداقل ضخامت در این روش 51میکرون می باشد.
رنگ انتخاب شده جهت اسکلت تابلو و متعلقات جانبی آن از نو خاکستری روشن منطبق با  RAL7035می باشد و متناسب با جیداول
سازنده رنگ در درجه حرارت مناسب در کوره پخته می شوند.

شکل ظاهری  :پودر سفید رنگ
حاللیت در آب  :تا  %01قابلیت حل شدن در آب را دارا است.
 02 : )%3( PHالی 02/3
بسته بندی  :کیسه دوالیه  51و  01کیلویی

روش کاربرد  :به میزان  5الی  %3وزنی در آب حل نموده و در دمای  61تا  81درجه سانتیگراد به صورت ووطه وری کاربرد دارد وزمان الزم
جهت چربگیری  3تا  01دقیقه می باشد که این امر بسته به میزان چربی فلزات متغیر است.
میزان مصرف  :با توجه به شرایط خط  ،مقدار مصرف توسط کارشناسان شرکت آسیا تابلو تعیین می گردد.

TABLO

ASIA

S W IC H G E A R P A N E L & E L E C T R IC A L E N C L O S U R E

دمای مناسب  :دمای معمولی محیط
مکان مناسب  :در مکان سر پوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

از تماس با پوست بدن و چشمها جلوگیری شود در صورت تماس با آب شستشو داده و مراقبت های الزم به عمل آید.
در هنگام استفاده حتماً از دستکش  ،عینک و ماسک ایمنی استفاده شود.

هیدرو اکسید سدیم  ،نمک فسفات ف دترجنت امولسفایر  ،سورفاکتانت  ،سیلیکات سدیم

مقدار  01سی سی از محلول وان را برداشته و آن را در حضور معرف متیل اورانژ با اسید سولفوریک  % 1/0نرمال تیتر می کنیم مقدار میلی لیتر
مصرفی نشان دهنده  M.AI.Kمی باشد.
مقدار قلیائیت کل باید بین  62تا  53باشد.
به ازای هر درجه کاهش  M.AI.Kمقدار  011گرم  S-1103به هزار لیتر وان اضافه شود.
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مقدار  01سی سی از محلول وان را برداشته و آن را در حضور معرف فنل فتالئین با اسید سولفوریک  %1/0نرمال تیتر می کنیم.
مقدار میلی لیتر مصرفی نشان دهنده  P.LAKمی باشد.
مقدار قلیائیت آزاد باید بین  00تا  33باشد.
به ازای هر درجه کاهش  P.LAKمقدار  0111گرم  S-1103به هزار لیتر آب وان اضافه شود.

شکل ظاهری  :سبز کم رنگ
حاللیت در آب  :قابلیت حل شدن در آب با هر نسبتی را داراست.
 PHوزنی  ) %0/5 ( :؛ 2/3 ± 3
بسته بندی  :گالن با وزنهای  53 ، 23و  231کیلویی.

روش کاربرد  :به دو روش ووطه وری و اسپری در دمای  33تا  63درجه سانتیگراد قابل مصرف است.
روش ووطه وری  :مقدار  %5وزنی برای مدت  5الی  3دقیقه.
روش اسپری  :مقدار  %0/3وزنی برای مدت  0الی  2دقیقه.
میزان مصرف  :با توجه به شرایط خط  ،مقدار مصرف توسط کارشناسان شرکت آسیا تابلوتعیین می گردد.
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دمای مناسب  51 :درجه سانتیگراد.



مکان مناسب  :در مکان سر پوشیده و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

 از تماس با پوست بدن و چشمها جلوگیری شود در صورت تماس با آب شستشو داده و مراقبت های الزم بعمل آید.
 در هنگام استفاده حتماً از دستکش  ،عینک و ماسک ایمنی استفاده شود.

مقدار  01سی سی از محلول وان را برداشته و آن را در حضور معرف متیل اورانژ با محلول سود  1/0نرمال تیتر مینماییم و مقدار آن باید
بین  1/5الی  1/6باشد.
به ازای هر درجه کاهش  F.Aمقدار 0/5کیلو گرم  S-2210به هزار لیتر اضافه گردد.

مقدار  01سی سی از محلول وان را برداشته و آن را در حضور معرف فنل فتالئین با محلول سود  1/0نرمال تیتر مینماییم و مقدار آن باید
بین  6الی  02باشد.
به ازای هر درجه کاهش  T.Aمقدار 50کیلو گرم  S-2210به هزار لیتر وان اضافه گردد.
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مبنای مناسب سطح مقطع شینها جریان های نامی تابلو با در نظر گرفتن شرایط محیطی می باشد که در طول تابلو ثابت و یکنواخت است.
شینها تحمل جریان اتصال کوتاه را در مدت زمان یک ثانیه دارا می باشند به صورتی که تحمل حرارتی و مکانیکی شین مد نظر قرار می گیرد.
فاصله مجاز تیغه های کلید نسبت به یکدیگر از شینهای مسی و جدارهای فلزی تابلو کامالً رعایت می گردد به نحوی که هنگام
بستن کابلشو فضای مجاور به اندازه کافی وجود داشته و ایجاد قوس الکتریکی ننماید.
جنس شینها از مس با ظرفیت هدایت باال می باشد.
برای اتصال شمش ها به یگدیگر  ،تعداد و سایز پیچهای محل اتصال مطابق استاندارد بوده و توسط تورک متر محکم می شوند.
شینه های نول و زمین در قسمت پائین تابلو اجرا می شوند و سطح مقطع آنها معادل  %31سطح مقطع شینه های اصلی انتخاب خواهد شد.
با توجه به اینکه اتصال مستقیم کابل ورودی و خروجی به تجهیزات مجاز نمی باشد لذا برای کلید های اصلی محل اتصال کابل پیش بینی
می گردد که به این منظور از شمش به تعداد مناسب استفاده نموده و این شمشها محکم به روی مقره مهار میگردند.
شینها پس از فرم دادن از روی کلیدها مجدداً باز شده و توسط شیرینگ حرارتی روکش می شوند.
خمکاری  ،برشکاری و سوراخکاری شمشها با استفاده از دستگاه هیدرولیک انجام می شود که عالوه بر سرعت و دقت انجام کار سطوح کامالً
صاف خواهند بود.
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جهت ارتباب کلیه تجهیزات از سیمهای افشان ترموپالستیک و یا درجه عایقی مناسب استفاده می شود و در داخل کانال پالستیکی اجرا خواهد شد
و تعداد سیمها در این کانالها در حد مجاز می باشد.
مقطع سیمها با توجه به درجه حرارت محیط وبرای حداکثر جریان تنظیمی وسیله حفاظتی در نظر گرفته می شود.
کلیه سیمهای ارتباطی در دو انتها دارای سر سیم و یا کابلشو و همچنین شماره خواهند بود که برای پرس سرسیم و کابلشو از ابزار مناسب
استفاده می شود.
برای مدارهای ثانویه ترانسهای جریان و همچنین ترانسهای ولتاژ از سیم افشان با مقطع  2/3میلیمتر مربع استفاده خواهد شد.
برای مدارهای کنترل از سیم افشان با مقطع  2/3میلیمتر مربع استفاده خواهد شد.
اتصال مستقیم بین تجهیزاتی که سلول های مختلف قرار گرفته اند و یا یکی در داخل سلول و دیگری روی درب سلول واقع شده است از طریق
ترمینال انجام می پذیرد.
کلیه سیم هایی که از قسمت ثابت به قسمت متحرک مانند درب های تابلو انتقال پیدا می کنند دسته بندی شده و از لوله های پالستیکی عبور
داده می شوند و در دو قسمت بست می شوند تا در هنگام بهره برداری صدمه ای به آنها وارد نشود.

در جلوی تابلو پالک تیپ تابلو و مشخصا ت ورودی ها و خروجی ها و سایر تجهیزاتی که در معرض دید می باشند نصب می شود ایین پالکهیا از
ورق های پالستیکی بوده که توسط دستگاه پانتوگراف روی آن حکاکی می شود و حداقل ابعاد این پالک  53 × 03میلیمتر می باشد.
هر کدام از تجهیزات و ترمینال ها دارای کد شناسایی می باشند که این کدها توسط برچسبهایی از جنس مرووب روی هر کدام از آنها نصب میی
شود این کد ها با آنچه که در نقشه های نهایی آمده است مطابقت کامل دارد و قابل روئیت می باشد.
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بازرسی و انجام تست های مورد نیاز جهت اطمینان از عملکرد بی عیب و نقص تابلو و مطابقیت پارامترهیای تیابلو بیا اسیتانداردهای درخواسیتی
کارفرما از وظایف این واحد می باشد.

کنترل کیفیت پس از اتمام هر مرحله از ساخت و بیش از شرو مرحله بعد جهت رفع معایب احتمالی انجام می گیرد.
 . 0مکانیکال :
 برشکاری  ،کنترل صحت کنجها و زوایا پانج کاری  ،کنترل پلیسه و کنترل ابعاد و انطباق آنها با نقشه های اجرائی با توجه به تلرانس مجاز. خمکاری  ،کنترل پوشش کامل جوش روی درزها. -ضخامت رنگ و مقاومت آن که توسط دستگاه ضخامت سنج و تستهای خمش و خراش انجام می پذیرد.

 کنترل قطعات الکتریکی نصب شده با نقشه های جانمایی. کنترل نصب لیبل تجهیزات  ،سایز سیمها و کابلها  ،سطح مقطع شمشها با نقشه های نهایی. بررسی عملکرد صحیح الکتریکی و مکانیکی تمام قسمت ها شامل وسایل اندازه گیری و تنظیم نقاب عملکرد رله ها. تست مقاومت عایقی ولتاژ زیاد و اندازه گیری مقاومت عایقی تجهیزات. -تست تزریق جریان در مدار اولیه رله های حفاظتی و رله های حرارتی اضافه بار در تابلوهای راه انداز موتور
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0
2
5

تابلوهای لوکال و تجهیزات صنایع دفا واحد شهید باکری وصنیع خانی
تابلوهای دیزل ژنراتور و خرید اجناس مورد نیاز سپاه واحد تهران
تابلو های کنترل و ابزار دقیق پروژه آب سنگین اهواز







0
3
6
5
8
0
01
00
02

نام پروژه
تابلوهای توزیع و فرمان گروه باتری
سازی نیرو
تابلوهای  UPSجهاد دانشگاهی
شارژرو
تابلوهای توزیع و لوکال ستاد مشترک
سپاه پاسداران
تابلوهای اصلی و توزیع برق ورزشگاه
امیرالمومنین (پادگان قدس)
تابلو امرجنسی دیزل ژنراتور سکو نفتی
سیری
تابلو دوبل امرجنسی دیزل ژنراتور سکو
دیده بانی اروند
تابلوهای توزیع برق اضطراری پروژه
برج خاکزاد
تابلوهای فشار متوسط شرکت نفت
تابلوهای کنترل و تاسیسات و بانک
خازن پروژتصفیه خانه شماره  3تهران

کارفرما
ارتش جمهوری اسالمی
جهاد دانشگاهی علم و صنعت






سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران




سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران
سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران







شرکت نفت فالت قاره ایران
شرکت ملی پاالیش و فرآورده های نفتی
سازمان آب






05

تابلوهای قسمت شیمیایی و کلرزنی
تصفیه خانه ارومیه
تابلوهای توزیع برق نیروگاه قائم

وزارت نیرو

03

تابلوهای 21KVنیروگاه ساری

وزارت نیرو

06

تابلوهای سیگنالینگ
متروی تبریز
تابلوهای برق شرکت ایران خودرو
دیزل
تابلو های کنترل و PLC
شرکت ایران خودرو
تابلوهای توزیع برق ساختمان
دادگستری
تابلوهای اصلی برق اضطراری و بانک
خازن فرودگاه کیش
تابلوهای توزیع دانشگاه علم و صنعت

شرکت پاد رعد و
شرکت زی نر
شرکت ایران خودرو دیزل

22

تابلوهای توزیع برق کتابخانه
دانشگاه شهید بهشتی
تابلوهای توزیع برق و بانک خازن
شرکت پلی استر یزد
تابلوهای توزیع برق و خازن
شرکت مام

00

05
08
00
21
20

25
20

شرکت آب و فاضالب آذربایجان وربی

شرکت تام ایران خودرو
وزارت دادگستری
فرودگاه کیش
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه شهید بهشتی
شرکت پلی استر یزد
شرکت مام




23
26
25
28
20
51
50
52
55
50
53

تابلوهای راه انداز شرکت ماشین های
الکتریکی جمکو
تابلوهای توزیع برق شرکت قطارهای
مسافری رجاء
تابلو های برق تاسیسات و ماشین آالت
شرکت پارس دارو
تابلوهای دیزل و الکترو پمپ جوکی
پمپ پروژه سدید جهان
تابلوهای دیزل و الکترو پمپ جوکی
پمپ پروژه خرد
تابلوهای دیزل و الکترو پمپ جوکی
پمپ پروژه ستیران اراک
تابلوهای دیزل و الکترو پمپ جوکی
پمپ پروژه شازند اراک
ساخت تابلو های ایستاده و رک های
مخابراتی
ساخت تابلو های ایستاده جهت
ماشین آالت خاور پارس
تابلوهای  PLCمخازن و تصفیه خانه
شرکت آب و فاضالب کشوری
تابلو های پروژه میدان گازی فجر

شرکت جوین
شرکت قطارهای مسافری رجاء
شرکت پارس دارو







شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
(پتکو)
شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
(پتکو)
شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
(پتکو)
شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی
(پتکو)
شرکت صنایع الکترونیک زعیم
شرکت خاور پارس












شرکت تدبیر پویان پرتو




شرکت خط لوله میهن







56

تابلو های توزیع برق اصلی پروژه
ایستگاه پمپاژ گلمالی
تابلو های توزیع برق اصلی پروژه
ایستگاه پمپاژسرچشمه سراب گیالنغرب
تابلو های توزیع برق اصلی و بانک
خازن
تابلو های راه اندازی و کنترل ماشین
های پچینگ
تابلو های اصلی و توزیع برق و بانک
خازن شرکت چاپ و نقشه ایران
تابلو های خط تولید پژو پارس
شرکت ایران خودرو
تابلو های خط تولید L01

شرکت سایپا

05

تابلو های  PLCو کنترل ریدندانت

شرکت چمان

00

تابلو های توزیع کارخانه بسته بندی و
محصوالت گوشتی
تابلو های کنترل و قدرت خط تولید
موکت
تابلو های تاسیسات و روشنائی و بانک
خازن

شرکت به پروتئین آپادانا

55
58
50
01
00
02

03
06

شرکت مهندسی تجهیز صنعت ایساتیس
شرکت مهندسی تجهیز صنعت ایساتیس
سازمان دامپزشکی کشور
شرکت پاپصیران
شرکت چاپ و نقشه ایران
شرکت تام ایران خودرو

شرکت پاالز موکت
شرکت کشت و صنعت آریا
(قارچ مهرچین)








05

تابلو های راه انداز ماشین آالت و بانک
خازن شرکت فراکلون
تابلو های قدرت و توزیع موزه ایران
باستان
تابلو های  PLCو کنترل بیمارستان
تخت جمشید
تابلو های PLCو مانیتورینگ

شرکت فراب

30

تابلو های لوکال و PLC

شرکت فراب

32

تابلوهای توزیع پروژه یاد آوران عسلویه

شرکت ساینوپک

08
00
31

شرکت فراکلون
مشاور شرکت حاسب انرژی






مشاور شرکت حاسب انرژی







 35تابلوهای برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات
تابلوهای برق
30
ساختمان مرکزی وزارت جهاد کشاورزی
تابلو های برق سازمان انرژی اتمی
33

شرکت ساختمانی کوتن
ستاد مرکزی جهاد کشاورزی







پارس ایزوتوپ















IMPACT
AMADA
AMADA
BAYKAL
BAYKAL

تركیه

6

پرس برك

 111تن

ذوالقدری

ایران

7

پرس ضربه ای  31تن

ذوالقدری

ایران

8

پرس ضربه ای  21تن

ذوالقدری

ایران

9

پرس ضربه ای  12تن

ذوالقدری

ایران

11

پرس ضربه ای  6تن

ذوالقدری

ایران

11

پیچ جوش BMS

12

پیچ جوش BMK

13

دستگاه جوش CO2 MIG

14

ماشین گوشه زن

15

نقطه جوش

SOYER
SOYER
IPMEK
DURMA
CEA

آلمان

ایتالیا

16

دستگاه جوش

گام الكتریك

ایران

17

دستگاه رنگ پودری

18

دستگاه تست ضخامت

CEMA
EBAN

سوئیس

19

وان چربي گیری

ایران

21

وان فسفات آهن

ایران

21

كوره

ایران

22

دستگاه میگر5 KV
تست عایقي تا50 KV

كره

24

دستگاه پانچ و برش و خم شمش مسي

25

دستگاه پانتوگراف

26

LABEL POINT 300

1

دستگاه تزریق فوم

CNC

2

دستگاه پانچ

CNC

3

پرس برك

CNC

4

گیوتین برش

NC

5

پرس برك

NC

23

27



دستگاه های پات

ESPADANA

ایتالیا
ژاپن
ژاپن
تركیه

آلمان
فنالند
تركیه

انگلیس

كانادا
ایران

ROLAND
WURTH DYMO

ژاپن
اتریش

















