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 عنوان ها

 معرفی

 ظرفیت تولید ساالنه

 و واحد مکانیکال واحد طراحی مهندسی

 مشخصات فنی تابلو های ایستاده و تابلوهای دیواری

 مشخصات فنی شستشو ورنگ آمیزی

 شینه کشی

 اتصاالت و سیم کشی

 نام گذاری تابلوها و تجهیزات

 فی و تستواحد کنترل کی

 لیست ماشین آالت و تجهیزات تست و کنترل

 از پروژه های انجام شدهلیست برخی 

 پیوست ها                                                            

 :رضایت نامه ها

و گواهی عضویت انجمن صنفی تولید کننددگان تدابلو برتاتاییدیده     2739به شماره مجوز اداره صنایع 

 توزیع نیروی برت تهران بزرگ وتوانیر و پروانه کسب از اتحادیه صنفی شرکت

 گواهی تست رنگ

 گواهی کالیبراسیون

 مشخصات فنی ورت و رنگ
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 بسمه تعالی                                                 

 

ایی از وزارت و دارای کارت شناسشرکت نیرو مولد یکتا عضو انجمن تولید کنندگان تابلو های برق 

ه در زمینه ارائ 9731سال صنایع و همچنین عضو انجمن صنفی تابلوسازان ایران فعالیت خود را از 

ه است و با استفاده از طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق صنعتی آغاز نمود خدمات فنی مهندسی،

ماشین آالت الزم در با در اختیار داشتن  نیروهای متخصص ورزیده ودانش فنی ، مهندسین مجرب ، 

رعایت موازین تکنیکی، مطابق با استاندارد  این صنعت، به کار بردن مصالح و مواد اولیه مرغوب،

موفق  ،ه خدمات پس از فروش( وآیین نامه های مربوطه و ارائIEC( و بین المللی)991ملی)نشریه 

کشور نظیر ی و صنعتی لته بهترین خدمات به ارگان های دوترین تولیدات و ارائ به عرضه مرغوب

شرکت توزیع نیروی برق،کارخانجات تولیدی و واحدهای  سازمان انرژی اتمی،آب و فاضالب،

 .و ..... شده است بیمارستانی
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 : ظرفیت ساالنه تولید

 دستگاه LV                     2333تابلوهای فشار ضعیف           

 دستگاه  C.B                     233تابلوهای بانک خازن    

 دستگاه 2133                   گیری     تابلوهای لوازم اندازه

 دستگاه PLC                133تابلو اتوماسیون صنعتی   

 : زمینه فعالیت

 LV تابلوهای توزیع برت قدرت و فشار ضعیف  -1

 PLCتابلوهای اتوماسیون صنعتی   -2

 LIGHTINGتابلوهای تغذیه روشنایی   -3

   C.Bهای خازن اصالح ضریب قدرت مجهز به رگالتور  بانک  -9

  CHANGE OVER تابلوهای  اتومات استارت دیزل ژنراتور -1

 IP45/IP55/IP56/IP65تابلوهای توزیع برت محوطه ضد آب و گرد وغبار)بارانی(با  -3

  LV PANEL MOUNT ON WALL  انواع تابلوهای فشارضعیف دیواری -1

 انواع فریم شارژرهای صنعتی -7

   BMS  لوهای هوشمندتاب -1

 تابلوهای اندازه گیری)کنتوریادیماندی( -13

  REMOTE CONTROL تابلوهای کنترل از راه دور  -11

 (PULL BOXجعبه های کششی )  -12
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 : واحد طراحی مهندسی

اولین مرحله در ساخت تابلوا طراحی بهینه تابلو و چیدمان قطعات آن است که این وظیفه بده عهدده واحدد    

هدای الکتریکدال و    باشد. طراحی تابلوها در چند بخش طراحی فدریما طراحدی نهشده    می طراحی و مهندسی

 باشد. انتخاب تجهیزات می

 

 : طراحی فریم

آمیدزیا مونتداژا آزمدایش و بدرای کدار مدداوم        دریافتی شامل مکانیکدالا رندگ   فریم براساس مشخصات فنی

 شود. درشرایط محیطی مربوط به محل نصب طراحی می

 

 : های الکتریکال نقشه     

های شماتیک تابلوهاا نمای جلوی تابلو به همراه  نهشهچند خطی ااین نهشه شامل طراحی نمودار تک خطیا 

دراین  113و نشریه المللی  در آن و کد هریک از تجهیزات مطابق با استانداردهای بین تجهیزات بکاررفته

 پذیرد. واحد انجام می

 

 : انتخاب تجهیزات

جهت بکارگیری نوع مرغوب به لحاظ کیفیت و صرفه اقتصادی و  ت فنی تجهیزات و مواداولیهبررسی مشخصا

  های نهایی را جهت از تکمیل طرح تابلوا نهشه گیرد. این واحد پس با توجه به درخواست کارفرما انجام می
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تهیه مدارک مربوط  نیننماید. همچ بررسی و تأیید به نماینده فنی که توسط کارفرما معرفی گردیده ارائه می

 باشد. گردد نیز برعهده این بخش می به تابلو که درزمان تحویل همراه تابلوها تهدیم کارفرما می

 مدارک ضمیمه تابلو :      

 

  خطی چند نهشه های(EPAN ) کنترل   وASBUILD  ترسیم گردیده اند 

 نهشه های جانمایی 

 کاتالوگ قطعات نصب شده داخل تابلو 

 واستفاده از تابلول نصب ا راه اندازی دستورالعم 

   نهشه های فوت الذکر که در محیطAUTO CAD ترسیم گردیده اند. 

در طول مدت زمان ساخت تابلو واحد مهندسی به صورت مدام با کارفرما یا نمایندگان کارفرما در 

هنگی کارفرما تماس بوده و کلیه اشکاالت و معایبی که ممکن است حین ساخت بوجود آید را با هما

 د.برطرف می نمای

 : واحد مکانیکال

نهشه ها جهت ساخت فریم و متعلهات آن به این  پس از طراحی و دریافت تاییدیه از طرف کارفرما

.در این واحد اسکلت فلزی تابلوها از ورت آهن به ضخامت های مختلف ساخته می واحد ارایه می گردد

 شود که به شرح زیر می باشد:
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 mm 2ی فشارضعیف ایستاده                        حداقل تابلوها (1

 mm 1.5تابلوهای دیواری                                       حداقل  (2

 

 : تابلوهای فشارضعیف ایستاده

اسکلت این نوع تابلوها به دو صورت طرح ریتال آلمان و تمام پیچ و مهره ای ساخته می شوند که در هر 

 .ستفاده از پروفیل مشبک امکان مانور بسیار زیاد جهت مونتاژ تجهیزات وجود داردصورت به دلیل ا

 : مشخصات فنی تابلو ایستاده

تابلوهای ایستاده دارای استراکچر طرح ریتال می باشند که پروفیل مربوط به صورت یک تکه و  -1

پروفیل را  پیوسته خمکاری می شود و نیز مشبک بوده که امکان نصب قطعات در قسمت دلخواه

 .تامین می کند

می باشند که از نوع بندیل آبی و    ST 12کلیه ورت های مصرفی در تابلو ها از نوع روغنی با گرید  -2

 صادراتی فوالد مبارکه تهیه شده و ضخامت آنها به شرح ذیل می باشد:

 میلی متر 2وشاسی زیر تابلو  ضخامت ورت درب جلو ا سینیالف( 

 میلی متر می باشد. 1.1سهف درب های بغل ا پشت و  ( ب

 

ا ضد رطوبت و گرد و غبار می بندی پوشش های تابلو توسط فوم نوار مخصوص آب کلیه درب ها و -3

 گردند.

 می باشد.  IP 55درجه حفاظت تابلوهای ایستاده  -9

بوده و توسط Mito ی می باشد که از نوع مرغوب ایرانی قفل درب جلو به صورت سوییچی و اهرم -1

 ر چهار نهطه درب را به استراکچر محکم می نماید.مخصوص دمیله 

گالوانیزه که به صورت مخفی می باشد در چهار نهطه به درب لوالیی جلو توسط لوالی مخصوص  -3

 استراکچر متصل می گردد.

 تعبیه خواهد گردید. در سهف تابلو چهار عدد قالب فورج جهت سهولت در حمل و نهل -1

اعوجاج آن ها هنگام باز و بسته شدن جلو ار پشت درب ها با قرار دادن پروفیل های مخصوص د -7

محلی برای قرار دادن نهشه و مدارک مربوط به تابلوها در ا گیری می شود.در پشت درب تابلو ها 

 نظر گرفته خواهد شد.در محل عبور کابل ها صفحه گلند پل و بست نگهدارنده کابل پیش بینی
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 می گردد. 

ریم جداگانه به عنوان شاسی می باشند که توسط پیچ و مهره به بدنه تابلو کلیه تابلوها دارای یک ف -1

 .متصل شده و جهت نصب تابلو روی فونداسیون استفاده خواهد شد

برای حفاظت تجهیزات و دسترسی راحتتر به آن از روبند استفاده می شود که این روبند  -13

 می شود لوالی کتابی کروم در سه نهطه به استراکچر محکم    توسط 

کلیه تابلو ها دارای یک فریم جداگانه به عنوان شاسی می باشند که توسط پیچ و مهره به  -11

پیچ و مهره و واشرهای بدنه تابلو متصل شده و جهت نصب تابلو روی فنداسیون استفاده خواهد شد.

د که دارای ی باشنمتهای تابلو به صورت گالوانیزه گرم سانتریفیوژ شده مبکار برده شده در کلیه قس

  برای مهره ها می باشند درجه سختی مناسب

کلیه تابلوها از یکدیگر مجزا و مستهل بوده که توسط بست های مخصوص به یکدیگر  -12

 متصل می شوند

 

 : مشخصات فنی تابلوهای دیواری

درب تابلوهدددا توسدددط لدددوالی مخفدددی بددده بدنددده متصدددل مدددی شدددود کددده امکدددان لدددوال شددددن از دو 

 .ن پذیر می باشدطرف راست و چپ امکا

دارای صددفحه گلنددد دربدداال و پددایین مددی باشددند کدده بددا توجدده بدده نیدداز کارفرمددا        ی روکددار تابلوهددا 

 پانچ می شوند.

کاندددال را در هدددر نهطددده فدددراهم وجدددود دارد کددده امکدددان بسدددتن سددداپورت مخصدددوص  ا پشدددت درب

ت تابلو دارای صددفحه متحددرک مددی باشددد کدده امکددان نصددب تجهیددزات را بدده سددهول          مددی سددازد. 

امکددان پددذیر مددی سددازد.تابلو دارای روبنددده لددوال خددور سدده تیکدده از نددوع برنجددی مددی باشددد کدده           

 در دونهطه به استراکچر محکم می گردد

 پیچ ارت روی درب و بدنه تابلو تعبیه شده است.
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 : مشخصات فنی شستشو و رنگ آمیزی

تشدددو بددده کلیددده قطعدددات فلدددزی و کنتدددرل کیفدددی مراحدددل شس پدددس از تکمیدددل عملیدددات سددداخت

 روش غوطه وری بشرح ذیل تا قبل از پاشش رنگ صورت می پذیرد.

درجدده سددانتی گددراد و بدده مدددت      13-11در ایددن مرحلدده قطعددات در مخددزن چربیگیددر بددا دمددای      

دقیهدده قددرار مددی گیرنددد کدده بدددین ترتیددب سددطوح قطعددات از هددر گوندده چربددی عدداری            11-13

 .میگردد

 شستشو داده می شوند.بعد از عملیات چربیگیری قطعات با آب گرم 

درجددده سددانتی گددراد و بددده    33-13در ایددن مرحلدده قطعدددات در مخددزن فسددفاته آهدددن بددا دمددای       

دقیهددده قدددرار مدددی گیدددرد کددده در ایدددن مرحلددده روی سدددط  فلدددز یکسدددری کریسدددتال   3-1مددددت 

 که مانع از زنگ زدن ورت می گردد. یکنواخت تشکیل می شود

 داده می شود. بعد از عملیات فسفاته قطعات با آب سرد شستشو

کلیدده سددطوح قطعددات پددس از اتمددام عملیددات شستشددو بدده شددیوه رنددگ پاشددی پددودری بدده طریهدده        

یرد و حدددداقل الکترواسدددتاتیک پوشدددش داده مدددی شدددوند کددده طدددی یدددک مرحلددده انجدددام مدددی پدددذ 

 میکرون می باشد. 123-73ضخامت در این روش 

اکسدددتری روشدددن رندددگ انتخددداب شدددده جهدددت اسدددکلت تدددابلو  و متعلهدددات جدددانبی آن از ندددوع خ  

مددی باشددد و متناسددب بددا جددداول سددازنده رنددگ در درجدده       پلددی اسددتر    RAL 7035منطبددق بددا  

 حرارت مناسب در کوره پخته می شوند.

S-1103  اسپری و چربیگیری آهن به روش غوطه وری : 

بددرای چربیگیددری و فسدددفاته کددردن تددوام جهدددت قطعددات فلددزی بددده منظددور حفاظدددت         933

آمددداده نمدددودن ایدددن سدددطوح بدددرای پدددذیرش و چسدددبندگی بیشدددتر   و  در برابدددر عوامدددل محیطدددی

 رنگ بکار می رود.
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 : امتیازات

 این ماده هم به صورت اسپری و هم به صورت غوطه ور کاربرد دارد. 

 .عملیات چربیگیری و فسفاته در یک مرحله انجام می گیرد 

     هزیندده تولیدددد را کدداهش خواهدددد    933مصددرف کدددما سددرعت عمدددل و عمددر طدددوالنی

 داد.

 : مشخصات         

 :مایع بی رنگ شکل ظاهری 

 :به هر نسبت حاللیت در آب 

 (1 )%PH 9-3 :وزنی 

 :غیر قابل اشتعال قابلیت اشتعال 

 

 : روش و مقدار مصرف

ایددن مدداده هددم بدده صددورت اسددپری وهددم بدده صددورت غوطدده ور کدداربرد دارد.در روش غوطدده          

 1-1/1سدددپری بددده میدددزان  دقیهددده و در روش ا1درصدددد وزندددی و زمدددان   2-3ور بددده مهددددار  

درجددده سدددانتی گدددراد اسدددتفاده مدددی   11-31دقیهددده در دمدددای  1/2درصدددد وزندددی و زمدددان  

. مهدددار دقیددق مصددرف بددا توجدده بدده شددرایط خددط توسددط کارشددناس شددرکت نیددرو مولددد      شددود

 یکتا تعیین می شود.

 : اندازه گیریروش 

 تیتراسیون اسید و باز

 

 : نگهداری

 :دمای معمولی محیط دمای مناسب 

 آفتاب نگهداری شود. درمکان سر پوشیده و دور از نور کان مناسب:م 
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 : موارد ایمنی

     از تمددداس بدددا پوسدددت بددددن و چشدددمها جلدددوگیری شدددود در صدددورت تمددداس بدددا آب

 شستشو داده و مراقبت های الزم به عمل آید.

 .در هنگام استفاده حتما از دستکش ا عینک و ماسک ایمنی استفاده شود 

 

 : ترکیبات

 سفایر ا امولدترجنتا نمک فسفات ا فسفریکاسید 

 

S-1103 وان فسفاته آهن روش کنترل : 

اسددددتفاده مددددی  F.Aو  T.Aو  PHجهددددت کنتددددرل وان فسددددفاته آهددددن از سدددده فدددداکتور  

 نماییم:

 : مواد و وسایل الزم

معدددرف  -معدددرف فندددل فتدددال ین -250ccارلدددن مدددایر -25ccبدددورت  -مددددرج 10ccپدددی پدددت 

 النرم  0/1سود -متیل اورانژ

  دستگاهPH   متر یا کاغذPH 

T. A  : 

از محلول وان را توسط پی پت  cc 10مهدار T.Aبرای اندازه گیری نشان دهنده اسید کل وان می باشد.

برداشته و داخل  ارلن مایر می ریزیم. سپس ان را در حضور فنل فتال ین تا پیدایش رنگ صورتی با 

می باشد. در  T.Aنشان دهنده درجه  لیتر سود مصرفی نرمال تیتر می نماییم.مهدار میلی  0/1سود 

پیشنهاد می گردد.برای افزایش هر  T.A=9–10و در سیستم غوطه ور  T.A=4–5 سیستم پاششی 

 به وان اضافه می نماییم. YP-400کیلو گرم 1/5لیتر حجم وان مهدار  1333به ازای  T.Aدرجه 
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F.A : 

از محلدددول  10ccمهددددار  F.Aی انددددازه گیدددری نشدددان دهندددده اسدددید آزاد  وان مدددی باشدددد.برا 

.سدددپس آن را در حضدددور وان را توسدددط پدددی پدددت برداشدددته و داخدددل ارلدددن مدددایر مدددی ریزییم 

نرمددال تیتددر مددی نمدداییم.   0/1معددرف متیددل اورانددژ تددا تغییددر رنددگ قرمددز بدده نددارنجی بددا سددود     

مدددی باشدددد.در سیسدددتم    F.Aمهددددار میلدددی لیتدددر سدددود مصدددرفی نشدددان دهندددده درجددده   

 پیشنهاد می گردد. F.A =0/6و در سیستم غوطه ور  F.A =0/3 پاششی

PH  : 

و در حالددددت  PH=4.5–5وان مددددی باشددددد.در حالددددت پاششددددی  PHنشددددان دهنددددده مهدددددار 

 پیشنهاد می گردد.  PH =4 – 4.5غوطه وری 

 : نگهداری

  :درجه سانتی گراد. 33دمای مناسب 

 هداری شود.مکان مناسب:در مکان سرپوشیده و دور از نور آفتاب نگ 

 : موارد ایمنی

     از تمددداس بدددا پوسدددت بددددن و چشدددمها جلدددوگیری شدددود در صدددورت تمددداس بدددا آب

 شستشو داده و مراقبت های الزم بعمل آید.

 اعینک و ماسک ایمنی استفاده شود در هنگام استفاده حتما از دستکش. 

S- 2210  روش کنترل 

F.A زاداسیدیته آ : 

سدددی سدددی از محلدددول وان را برداشدددته و آن را در حضدددور معدددرف متیدددل اوراندددژ     13مهددددار 

 باشد. 3.3الی  3.3نرمال تیتر می نماییم و مهدار آن باید بین  3.1با محلول سود 
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بددده هدددزار لیتدددر اضدددافه   S-2210کیلدددو گدددرم   1/1مهددددار  F.Aبددده ازای هدددر درجددده کددداهش 

 گردد.

    T. A  اسیدیته کل : 

سدددی سدددی از محلدددول وان را برداشدددته و آن را در حضدددور معدددرف فندددل فتدددال ین    13 مهددددار

 باشد. 12الی  3نرمال تیتر می نماییم و مهدار آن باید بین  3.1با محلول سود 

اضددافه  بدده هددزار لیتددر وان   S-2210کیلددو گددرم   39مهدددار   T.Aبدده ازای هددر درجدده کدداهش    

 گردد.

 شینه کشی تابلوها:   

جریددان هددای نددامی تددابلو بددا در نظددر گددرفتن شددرایط        امهطددع شددینه هددا   مبنددای مناسددب سددط   

محیطددی مددی باشددد کدده در طددول تددابلو خابددت و یکنواخددت است.شددینه هددا تحمددل جریددان اتصددال         

یددک خانیدده دارا مددی باشددند بدده صددورتی کدده تحمددل حرارتددی و مکددانیکی        کوتدداه را در مدددت زمددان 

 شین مد نظر قرار می گیرد. 

کلیددد نسددبت بدده یکدددیگر از شددینه هددای مسددی و جدددارهای فلددزی          فاصددله مجدداز تیغدده هددای     

تددابلو کددامال رعایددت مددی گددردد بدده نحددوی کدده هنگددام بسددتن کابلشددو فضددای مجدداور بدده اندددازه           

 کافی وجود داشته و ایجاد قوس الکتریکی ننماید.

 جنس شینه ها از مس با ظرفیت هدایت باال می باشد.

سددایز پددیچ هددای محددل اتصددال مطددابق اسددتاندارد      بددرای اتصددال شددمش هددا بدده یکدددیگر ا تعددداد و    

 بوده و توسط تورک متر محکم می شوند.

نهددا معددادل  شددینه هددای نددول و زمددین در قسددمت پددایین تددابلو اجددرا مددی شددوند و سددط  مهطددع آ       

بددا توجدده بدده اینکدده اتصددال مسددتهیم     شددینه هددای اصددلی انتخدداب خواهددد شددد.   % سددط  مهطددع  13

از نمدددی باشدددد لدددذا بدددرای کلیددددهای اصدددلی محدددل  کابدددل ورودی و خروجدددی بددده تجهیدددزات مجددد

شددمش بدده تعددداد مناسددب اسددتفاده     اتصددال کابددل پددیش بینددی مددی گددردد کدده بدده ایددن منظددور از      

 نموده و این شمش ها محکم به روی مهره مهار می گردند.
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شدددینه هدددا پدددس از فدددرم دادن از روی کلیددددها مجدددددا بددداز شدددده و توسدددط شدددیرینگ حرارتدددی    

 روکش می شوند.

اری ا برشددکاری وسددوراخکاری شددمش هددا بددا اسددتفاده از دسددتگاه هیدددرولیک انجددام مددی        خددم کدد 

 صاف خواهد بود. شود که عالوه بر سرعت و دقت انجام کار سطوح کامال

 : اتصاالت وسیم کشی تابلوها

و یدددا درجددده عدددایهی   تجهیدددزات از سدددیم هدددای افشدددان ترمدددو پالسدددتیک   جهدددت ارتبددداط کلیددده 

داخددل کانددال پالسددتیکی اجددرا خواهددد شددد و تعددداد سددیم هددا        مناسددب اسددتفاده مددی شددود ودر    

 در این کانال ها در حد مجاز می باشد.

مهطددع سددیم هددا بددا توجدده بدده درجدده حددرارت محددیط و بددرای حددداک ر جریددان تنظیمددی وسددیله          

 حفاظتی در نظر گرفته می شود.

کلیددده سدددیم هدددای ارتبددداطی در دو انتهدددا دارای سرسدددیم ویدددا کابلشدددو و همچندددین شدددماره          

اسددتفاده مدددی شدددود.برای   خواهنددد بدددود کدده بدددرای پدددرس سددر سدددیم و کابلشددو از ابدددزار مناسدددب    

مدددارهای خانویدده تددرانس هددای جریددان و همچنددین تددرانس هددای ولتدداژ از سددیم افشددان بددا مهطددع         

 میلیمتر مربع استفاده خواهد شد. 1/2

 شد. میلیمتر مربع استفاده خواهد 1/2برای مدارهای کنترل از سیم افشان با مهطع 

ویددا یکددی در داخددل   اتصددال مسددتهیم بددین تجهیزاتددی کدده سددلول هددای مختلددف قددرار گرفتدده انددد      

 از طریق ترمینال انجام می پذیرد. سلول و دیگری روی درب سلول واقع شده است

کلیدده سددیم هددایی کدده از قسددمت خابددت بدده قسددمت متحددرک ماننددد درب هددای تددابلو انتهددال پیدددا        

لددده هدددای پالسدددتیکی عبدددور داده مدددی شدددوند و در دو    مدددی کنندددد دسدددته بنددددی شدددده و از لو  

 تا در هنگام بهره برداری صدمه ای به انها وارد نشود. قسمت بست می شوند
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 : نام گذاری تابلوها و تجهیزات

 و مشخصدددات ورودی هدددا و خروجدددی هدددا و سدددایر تجهیزاتدددی  درجلدددوی تدددابلو پدددالک تیدددپ تدددابلو 

بددوده  پددالک هددا از ورت هددای پالسددتیکی  مددی شددود ایددن    کدده در معددرد دیددد مددی باشددند نصددب   

کددده توسدددط دسدددتگاه پدددانتوگراف روی آن حکددداکی مدددی شدددود و حدددداقل ابعددداد ایدددن پدددالک        

 میلیمتر می باشد. 11*11

مددی باشددند کدده ایددن کدددها توسددط       هددر کدددام از تجهیددزات و ترمینددال هددا دارای کددد شناسددایی     

ن کدددها بددا آنچدده   برچسددب هددایی از جددنس مرغددوب روی هددر کدددام از آنهددا نصددب مددی شددود ایدد       

 که در نهشه های نهایی آمده است مطابهت کامل دارد و قابل روئیت می باشد

 : کنترل کیفی و تستواحد

بازرسددی و انجددام تسددت هددای مددورد نیدداز جهددت اطمینددان از عملکددرد بددی عیددب و نهدد             

 یف ایددن واحددد تددابلو و مطابهددت پارامترهددای تددابلو بددا اسددتانداردهای درخواسددتی کارفرمددا از وظددا        

 می باشد.

 : مراحل کنترل کیفی

از سدداخت و بددیش از شددروع مرحلدده بعددد جهددت رفددع      کنتددرل کیفیددت پددس از اتمددام هددر مرحلدده     

 معایب احتمالی انجام می گیرد.

 

 : مکانیکال -1

 برشکاریاکنترل صحت کنج ها و زوایا 

          پددانچ کدداریا کنتددرل پلیسدده و کنتددرل ابعدداد و انطبددات آنهددا بددا نهشدده هددای اجرایددی

 به تلرانس مجاز با توجه

 خم کاری اکنترل پوشش کامل جوش روی درزها 
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  ضدددخامت رندددگ و مهاومدددت آن کددده توسدددط دسدددتگاه ضدددخامت سدددنج و تسدددت هدددای

 خمش و خراش انجام می پذیرد.

 : الکتریکال -2

 کنترل قطعات الکتریکی نصب شده با نهشه های جانمایی 

      ع شددمش هددا بددا  کنتددرل نصددب لیبددل تجهیزاتاسددایز سددیم هددا وکابددل هااسددط  مهطدد

 نهشه های نهایی

   بررسدددی عملکدددرد صدددحی  الکتریکدددی و مکدددانیکی تمدددام قسدددمت هدددا شدددامل وسدددایل

 نهاط عملکرد رله هااندازه گیری و تنظیم 

 تست مهاومت عایهی ولتاژ زیاد و اندازه گیری مهاومت عایهی تجهیزات 

    تسدددت تزریدددق جریدددان در مددددار اولیددده رلددده هدددای حفددداظتی و رلددده هدددای حرارتدددی

 ه بار در تابلو های راه انداز موتوراضاف

 تست نشت جریان 

 تست دشارژ 

 MI 3325تسددددت هددددای ذکددددر شددددده در بدددداال را میتددددوان از طریددددق دسددددتگاه        

MULTISERVICER XD       ودسدددتگاه هدددا و تجهیدددزات موجدددود دیگدددر انجدددام داد کددده بدددرای

 نمونه تصویری از دستگاه ذکر شده را در زیر مشاهده می نمایید:
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 پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتابرخی از 

 معماران تجارت آفتابشرکت  خط تولید کوره در بندرعباس 3توسعه plc  تابلوهای 1

 شرکت معماران تجارت آفتاب خط تولید کوره در بندرعباس 1توسعه  plcتابلو  2

3 
 /طبهات MCCPموتورخانه اصلی  / MDP&EMDPتوزیع اصلی  تابلوهای

 ATS چنج اور C.Bبانک خازن  /LPعات مشا
 پروژه سیلوانا

 پروژه سیلوانا واحدیKWH (19 )ابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 9

 بیمارستان خیریه تات ATS 3200Aو چنج اور  MDP&EMDP توزیع اصلی تابلو 1

3 
/  LP/ روشنایی  UPS/ اضطراری  MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 PUMP ROOM/ پمپ روم  MCCPموتورخانه اصلی
 سازمان انرژی اتمی

1 
 / MCCPموتورخانه اصلی C.Bبانک خازن  / MDP&EMDP تابلو توزیع اصلی

 ATS 2000Aچنج اور  / LPروشنایی 
 بیمارستان شفا پردیس

 شرکت افست جهت خط تولید کتاب MDPتابلو توزیع اصلی  7

1 

 

ساخت فرم تمام  جهت خنک کاری باPLCFORWARDING PANELتابلو 

 استیل
 نیروگاه طرشت

 نیروگاه طرشت باساخت فرم تمام استیل PLC-MEDIA PANELتابلو برت  13

 نیروهوایی ارتش بیرجند آمپر 933/333/1213تابلوهای شالتر  11

/ C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی  12

 LPلو طبهات/ /تاب POOLاستخر /MCCP موتورخانه اصلی
 مجموعه ورزشی آزادگان
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 برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتا

/  C.B/ بانک خازن ATS 2500A / چنج اور MDP&EMDPتابلو توزیع اصلی 13

چنج اور واحدها / بوستر پمپ آتش نشانی/ بوستر پمپ آبرسانی/ موتورخانه 

 MCCPاصلی 

 پروژه رزتاپارک

 شرکت حسابرسی واحدی 293/ (KWHای کنتوری و لوازم اندازه گیری)تابلوه 19

 نیروهوایی ارتش دوشان تپه واحدی KWH  373تابلوهای کنتوری و لوازم اندازه گیری  11

 نیرو هوایی ارتش EMDP و  MDPتابلوهای توزیع اصلی  13

 C.B/LP/BMS/ بانک خازن ATS 3200A/ چنج اور MDP&EMDPتابلو توزیع  11

MCCP/POOL 

گروه صنعتی پرشین ارم)پروژه 

 الف(

 LP/ MDP/MCCP/POOL/ تابلو کارگاهی و روشنایی BMSتابلوهای هوشمند  17

MDP&EMDP/ATS/C.B 

گروه صنعتی پرشین ارم)پروژه 

 کامران(

گروه صنعتی پرشین ارم)هتل  طبهات و سوییت BMSتابلو هوشمند 11

 آراز نوشهر(

 C.B/ بانک خازن LP/ روشنایی MDP/ توزیع اصلی C.Bتابلو بانک خازن  23

 KWHوکنتوری 
 نان سحر باغ سپهساالر

تامین و تصفیه آب رکت ش KWHتابلو کنتوری و لوازم اندازه گیری  21

 وفاضالب تهران

 نایلون پالست همتیان MDP/ توزیع  C.Bتابلو ستاره م لث / بانک خازن  22

 شگاه شهید بهشتیدان MCCP/ موتورخانهMDP&EMDPتابلو توزیع اصلی  23

 



 

 
yektaNiro Movalede                       سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

23 

 

 برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتا

 / روشناییMDPتابلو توزیع / LP/ روشنایی PLC و BMSتابلو های هوشمند  29

LPروشنایی واحدها / 

دانش بنیان مهندسی و  شرکت

 ایفا صنعت تابا خدمات

 ریبنک داری خوانسا C.B/ بانک خازن MDP تابلو توزیع اصلی 21

 شرکت آوند تغذیه سالم MDP/ توزیع LPتابلو مشاعات / روشنایی  23

 سینما پیروزی)پانورما( MDP/ توزیع اصلی C.Bواحد/ بانک خازن  KWH 313تابلو لوازم اندازه گیری 21

 پروژه رزتاپارک واحدی( 05)کنتوری و لوازم اندازه گیری رزتاپارک تابلوهای 27

 شرکت پوشش فام MDPتابلو توزیع اصلی  21

 نان سحر قزوین C.Bتابلو بانک خازنی  33

 نان سحر مرکزی LPو توزیع و روشناییC.Bتابلو بانک خازنی 31

 شرکت تابا شیمی MDPتابلو توزیع اصلی  32

 نان سحر فرحزاد MDPو توزیع اصلی  C.Bتابلو بانک خازن  33

 قنادی تیک تیک KWHو کنتوری  C.B/ بانک خازن  LPو روشنایی  MDPتابلو توزیع اصلی 39

 نیروهوایی ارتش بندرعباس MDP&EMDPتابلوهای  31

33 
/ MCCP/ موتورخانه   ATS/ چنج اور اصلی  MDPتابلوهای توزیع اصلی 

 LPاستخر/ واحدها / روشنایی

 پروژه فرمانیه)مهندس میرابی(
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 برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتا

31 
/ استخر/ MCCP/ موتورخانه ATS / چنج اور اصلیMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 LPروشنایی 

پروژه قیطریه )مهندس 

 میرابی(

37 
/  MCCP/ موتورخانه ATS / چنج اور اصلیMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 LPاستخر/ روشنایی 

)مهندس 1ا3ا2ا1پروژه ارگ 

 میرابی(

31 
/  MCCP/ موتورخانه ATS صلی/ چنج اور اMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 LPاستخر/ روشنایی 

 پروژه آتریسا

93 
/ تابلو کنتوری و لوازم اندازه گیری  C.B/ بانک خازن  MDPتابلو توزیع اصلی 

KWH 

 مهندس میرابی

 موسسه کتاب بهار دیدار واستخر MCCP/ موتورخانه  C.B/ بانک خازن  MDPتابلو توزیع اصلی  91

92 
/ تابلو کنتوری و لوازم اندازه گیری  C.B/ بانک خازن  MDPی تابلو توزیع اصل

KWH 
 مهندس هاشمی

 کارخانه های صنعتی آزمایش LP/ تابلو روشنایی MDP/ تابلو توزیع فرعی  MDP&EMDPتابلو توزیع اصلی  93

 پاالدیوم MDPتابلو آسانسوری/توزیع اصلی  99

 ستاریپایگاه نیروهوایی شهید EMDP/ موتورخانه اصلیMDPتابلوهای توزیع اصلی 91

 شرکت پارس نوار PVCجهت خط تولید نوار MDPتابلو توزیع اصلی  93

91 
/ تابلو طبهات/  C.B/ بانک خازن ATS/ چنج اور  MDPتابلوهای توزیع اصلی

LP 

 نان روز فرخی یزدی

 

97 

/ موتورخانه  LP/ روشنایی UPS / اضطراری MDP&EMDPتابلوتوزیع اصلی 

 MCCPاصلی 

 پشتیبان فناوری پارسیان
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 برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتا

91 
/موتورخانه LP/روشنایی UPS/ اضطراری MDP&EMDPتابلو توزیع اصلی 

MCCP 
 شرکت امن افزا نوین گستر

13 
/ C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 MCCP موتورخانه اصلی

 شرکت پاکروسبز قشم

 )نمایندگی هیوندا(

 KWHابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 11
موسسه آموزش و فرهنگی 

 ان شهید مهدویپیام آور

 الکتروپیک KWHابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 12

13 
/ C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 LPلو طبهات/ /تاب POOLاستخر /MCCP موتورخانه اصلی

شرکت سپرده گذاری مرکزی 

 اورات بهادار و تسویه وجه

 واحدیKWH(33)ابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 19

 ارزش آفرینان صبا

)هایپراستارفلکه سوم 

 تهرانپارس(

11 
/ C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 MCCP موتورخانه اصلی

شرکت مهندسی ایمن ناجیان 

 ایتوک

13 
/ C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی 

 MCCP موتورخانه اصلی

شرکت بازرگانی تامین خودرو 

 خسروانی

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا PUMP ROOM/ پمپ روم  MCCPموتورخانه اصلی 11

 مرکز اورژانس تهران KWHابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 17
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 برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت نیرو مولد یکتا

11 
ابلو کنتوری و لوازم ت/ PUMP ROOM/ پمپ روم  MCCPموتورخانه اصلی

 KWHاندازه گیری
 گان تهراننه سازی رزمنداخ

 نساجی صباتاب ایساتیس C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی  33

 فرهنگی آموزشی راه رشد C.B/ بانک خازن ATS / چنج اور MDP&EMDPتابلوهای توزیع اصلی  31

 10KW/10.4KW/15KW/50KWحفاظت خورشیدی با توان هایتابلو  32
شرکت فنی ومهندسی کرمان 

 نماد نیرو

 ستاد معاونت مخابرات آجا KWHابلو کنتوری و لوازم اندازه گیریت 33

 

 و تجهیزات تست و کنترللیست ماشین آالت                                          

 کشور سازنده تعداد دستگاه ردیف

 ایران پایاپرس NC 1  دستگاه پانچ  1

 ایران معرفت NC 1تن  133دستگاه پرس برک  2

 ایران اشین سازی خداییم 1 میل بر( 2متری ) 2دستگاه گیوتین برش  3

 ایران ماشین سازی خدایی 1 میل بر( 9متری ) 3/2دستگاه گیوتین برش  9
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 کشور سازنده تعداد دستگاه ردیف

 ایران ماشین سازی چهار میری 1 تن 23پرس ضربه ای  1

 ایران ماشین سازی چهار میری 1 تن 12ی پرس ضربه ا 3

 ایران شرکت راد الکتریک CO2-MIG 2دستگاه جوش  1

 ایران شرکت شمس نو 1 دستگاه نهطه جوش 7

 ایران AKPشرکت  1 دستگاه پیچ جوش 1

 ایران صنایع الکترواستاتیک آلفا 2 الکترواستاتیک رنگ پودریپاشش دستگاه  13

 1 دستگاه تست ضخامت رنگ 11
شرکت پترو پژوهش 

 خاورمیانه
 ایران

 ایران شرکت پارس کیا مهنام 1 دستگاه لیزر حکاکی و برش غیر فلزات 12

 ژاپن شرکت کیوریتسو KV 1 5دستگاه مهاومت عایهی )میگر(  13

19 
 MI3325دستگاه مولتی تستر 

MULTISERVICEXD 
1 METREL اسلوونی 

 ایران پایاپرس 1 )خمابرش وپانچ( کاره  3شینه میز 11

 ایران کاویران 1 کوره 13
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 کشور سازنده تعداد دستگاه ردیف

 ایران شرکت تکنو تجهیز 2 دستگاه سایکلون رنگ 11

 اسپانیا NEURTEKشرکت  1 دستگاه تست خمش 17

 تایوان HUATECHشرکت  1 دستگاه خراش انداز یا کراس کات 11

 ایران BADBANشرکت  1 لیتری  1133دستگاه کمپرسور باد اسکرو  23

 ایران ایران 9 وان چربی گیر و فسفاته 21

         


