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 برق نقش جهان فني مهندسي تسال شرکتآشنایي با 

، ساخت و نصب تابلوهای برق    فعالیت رسمی خود را در زمینه طراحی  1376سال  از    تسال برق نقش جهان  شرکت 

سینی کابل و ارائه کلیه خدمات برقی به واحد های صنعتی آغاز نموده و با نگاهی به آینده     صنعتی و ساخت انواع

در این راستا    .روشن و اعتقاد به تحقیق و توسعه توانسته است سهمی هر چند کوچک در صنعت کشور داشته باشد

صنایع   وزارت  از  برداری  بهره  پروانه  اخذ  به  موفق  واحد  اصفهاو  این  استان  شمامعادن  به     ره ن 

 شده است .  1313454/ 57641/ 104

و ... ، فروش ، کشویی  MV-LVشرکت تسال برق نقش جهان آمادگی خود را در زمینه ساخت انواع تابلو های 

، ساخت درایو انواع کابل ، موتورآالت ، قطعات برق صنعتی ، قطعات الکترونیک ، سینی کابل و نردبان کابل و ... 

 منابع سوییچینگ تزریق جریان و انواع باطری شارژر اعالم میدارد . –های تغذیه 

 1/180پالک  –میدان اول سمت چپ  –شهرک صنعتی اشترجان  –آدرس کارخانه  : اصفهان 

  031-37607578و    031-37608081-2تلفن : 

 116واحد  –ساختمان زاینده رود  –خیابان فردوسی  –آدرس دفتر مرکزی : اصفهان 

 031-32211792و       031-32210287تلفن دفتر مرکزی : 

 منشور اخالقي شرکت تسال

 هادهاي سازنده با کارتیمي و بینش سیستمي  نئه پیشامشارکت فعال در پیشبرد امور شرکت و ار •

 تخصصي مدیران و کارکنان   توام با باال بردن سطح دانش   ,ي لي و عممتالش براي کسب تجارب عل •

 رهبري و هدایت همکاران در کلیه سطوح سازماني  ، توسعه و گسترش فرهنگ آموزش •

 رفتار  گفتار و  ، صداقت در کردار  •

 و داشتن حس مسئولیت پذیری و آراستگي سازماني  ط انضبا، رعایت نظم  •

   شرکت حفظ اسرار و عدم ارائه اطالعات درون سازماني به بیرون از  •

 ء تولید در جامعه و کشور  توسعه صنعت و ارتقانوآوری , نسبت به  احساس مسئولیت  •
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 خط مشی کیفیت

یت کیفیت خود را براساس  الگوی سیستم مدیر   ،  به منظور تحقق و دستیابی به اصول ذیلتسال برق نقش جهان    شرکت

 . نماید   می  تعهد   را  آن  تحقق   خود   مدیران  و  کارکنان  کلیه   مشارکت   و  همکاری  با  و  پذیرفته ISO9001-2008 داستاندار

 مشتریان  رضایت کسب •

 تاکید بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته   •

 بهبود مستمر   •

      ارتقا سطح آموزشی پرسنل  •

 اخذ گواهینامه

   04/1400/ 07دارای اعتبارتا تاریخ  1427( به شماره ثبت 5رتبه  خذ گواهینامه صالحیت پیمانکار)ا .1

   QAL-G91-2091به شماره ISO9001-2008  اخذ گواهینامه   .2

 اخذ تاییدیه تامین کنندگان مجتمع فوالد مبارکه  .3

 اخذ تاییدیه توزیع برق ایران ) توانیر (   .4

 از شرکت توزیع برق  20kv/400V ساخت ساختمان پست اخذ گواهینامه  .5
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 اخذ نمایندگی ها

 : شرکت نوآوران برق آریا 

 زمینه فعالیت : 

 تولید کننده کوبیکل و پست های کمپکت  

 معرفی شرکت نوآوران برق آریا 

ایتالیا و برندهای معتبر دنیا در ایران و در زمینه واردات و    SELنماینده رسمي و انحصاري شركتشرکت نوآوران برق آریا 

هاي كمپكت، پست هاي سیار و انواع  و پست  AIS,GISتولید تجهیزات برق فشار متوسط از جمله تابلوهای کمپکت از نوع  

و همچنین احداث    هاي سكشناالیزر،هاي اتوماسیون )صنعتي و شبكه توزیع(، سیستمسكسیونرهاي هوایي و تابلویي،  سیستم

، تامین انواع ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت  به عنوان نماینده    SELفیدرها و پستهای فشار قوی تحت لیسانس شركت  

و سوییچ های بانک خازنی فشار متوسط  بعنوان نماینده انحصاری     DCایتالیا و تامین تجهیزات    SEAانحصاری شرکت  

کره جنوبی     SAMWHAازن و متعلقات بانکهای خازنی فشار متوسط ازشرکت  کره جنوبی و تامین خ  ENTECشرکت  

 . اعالم میدارد

 

                          

 

 : برنا کلید البرزشرکت 

 

 

 زمینه فعالیت: 

 طراحی و تولید سکسیونرهوایی،دژنگتور و سوئیچگیرهای فشار متوسط  
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   معرفی شرکت برنا کلید البرز 

کـلیه سازمانها  سازنـده انواع سکسیونر،دژنگتور و سوئیچگیرهای فشار متوسط، با ارائه محصوالت و خدمـات با بهتـرین کیفیت جهت 

و مشتریان صنعتی، با بـهره گیری از تیـم متخصص و مـجـرب و همچنین مجهز به جدیدترین فناوری های تـولید،ماشین آالت جـدیـد و 

روشهای مدرن تـولید می باشد تا این شرکـت بتواند رضایت مندی کامل مشتریان را فراهم سازد.  شایستگی ما تبدیل مواد اولیه با 

 ین کیفیت به محصوالت عالی می باشد. بهتـر

                  

 

 

 

 

 

 

 زمینه های فعالیت تخصصی شرکت

   : های این واحد به موارد زیر میتوان اشاره کرد از جمله توانایی

 گازهای تولیداجرای کامل برق کارخانجات و طراحی  و  مشاوره  •

 صنعتی و اکسیژن 

 اجرای کامل برق کارخانجات فرآورده های لبنی مشاوره و طراحی و  •

 اجرای کامل برق کارخانجات صنایع غذایی مشاوره و طراحی و  •

 اجرای کامل برق کارخانجات فوالد سازی مشاوره و طراحی و  •

 اجرای کامل برق صنایع شیمیاییمشاوره و طراحی و  •

 انی و کیوسکی احداث و تجهیز پست های ساختم مشاوره و طراحی و  •

 انجام پروژهای اتوماسیون و ابزار دقیق مشاوره و طراحی و  •
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 سایر فعالیت ها

 ها و تجهیزات خطوط تولید کارخانجات صنعتی  تعمیر و نگهداری کلیه دستگاه •

   طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ محاسبه,   •

 انواع تابلوهای حفاظتی و کنترل پست های برق طراحی، ساخت و نصب  •

 ضعیف  فشار  فرمان  و   MCCطراحی، ساخت و نصب تابلوهای توزیع  •

با حفاظت های کامل،  (AC & DC ) ساخت و نصب تابلوهای راه انداز انواع موتورها و ژنراتورهاطراحی، •

 ACهمچنین نصب و راه اندازی انواع درایو موتورهای  

 ع تابلوهای بانک خازن تمام اتوماتیک جهت اصالح ضریب قدرت طراحی و ساخت انوا •

 ها  تولید انواع سینی کابل و نردبان کابل و نصب انواع باس داکت •

 كنسول  ،دیواري ، ایستاده شامل ریتال   طرح تابلوهاي انواع ساخت •

 سیواكن  تیپ  تابلوهاي انواع ساخت •

 MV-LV تابلوهاي انواع  ساخت ، OP اپراتوري كنسول تابلوهاي انواع ساخت •

 و سینی گذاری کابل کشی و کانکشن بندی تیم متخصص جهت  •

 فروش انواع تجهیزات و لوازم برق صنعتی فشار ضعیف و متوسط و اتوماسیون •
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 کیلو ولت 20توزیع های  پستنصب و راه اندازی 

بنابراین  ،  های توزیع برق وظیفه دریافت انرژی از شبکه و پخش آن درنقاط مختلف مصرف را بر عهده دارند   پست

مسائل    شهری،مصرف کننده های  ها بایستی جنبه های مختلف از جمله گسترش    احداث اینگونه پستدر طراحی و  

 های توزیع میتواند متنوع باشد.   عوامل مکانی و زمانی موثر در کاربرد پست  اقتصادی و... مورد بررسی قرار گیرد.
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 کتکمپ های پست اجرای و تامین 

صورت یك  ه هاي كمپكت پیش ساخته جهت تامین انرژي الكتریكي فشار ضعیف از سطح ولتاژ فشار متوسط و ب   پست

سط و ضعیف ، ترانسفورماتور و اتصاالت مربوطه تعریف شده است. معموال  مجموعه كامل شامل تجهیزات فشار متو

ساخت این تجهیزات بحث ایمني و    پیش ساخته در نقاط قابل دسترس نصب مي گردند لذا در طراحي و  يپست ها

 حفاظت از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 

پست  بخش فشار متوسط ، فشار ضعیف و    همچون  ییهاي مختلف و مجزا  اخته داراي بخش هاي پیش س   اساساً 

هاي    ها مي توان به شركت هاي توزیع برق ، پست  ترانسفورماتور مي باشند. از جمله كاربردهاي اصلي این پست 

 : موارد زیر را نام برد ها مي توان  هاي این پست  از جمله ویژگي.امي اشاره كردظنایع و صنایع نداخلي ص

       مهره ايكامال پیش ساخته و بصورت پیچ و  •

 ي بسیار آسان یحمل و راه اندازي و جابجا •

 مدت زمان كوتاه نصب اسكلت ، قطعات و تجهیزات در  •

 بدون نیاز به نگهداري.            
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 اجرا شده  کمپکت های پستنمونه   

 

 

 شرکت پارس زنده رود  رسیان گروه شرکت هاي نفت پا

 شرکت دریای نیلگون چابهار  شرکت طلوع نخ اصفهان 

 شرکت آجر فتاحی  شرکت سرد خانه طلوع سپهر سعادت 

 شرکت آجر یکتا  شرکت یکتا باطری سپاهان 

 آجر کمالی نما شرکت  شرکت فرخ مهر اسپادانا

 سنگبری صلصالی شرکت  شرکت دان گستر آهوک 

 معدن شن نیمه شعبانشرکت  الزمان سپاه صاحب 

 جاودان عصاره سازگار شرکت  شرکت نگین آسمان زنده رود 

 آجر سعدی شرکت  شرکت پارسیان نمای اسپادانا 

 بسپار گستر پویا شرکت  شرکت ماهیگیران

 انتقال بهینه سیاالت شرکت  شرکت سپهر فوالد لنجان 

 نساجی بدیعی شرکت  گروه روشنایی گلنور 

 شرکت فوالد اصفهان  مپنا گروه 

 شرکت بهارروب سپاهان  شرکت تیوا تجارت ماهان 

 شرکت ایوان هفت خان شرکت سفیر فوالد 

 شرکت فوالد طاها  شرکت پروفیل آراد 

 شرکت نوین پاسارگاد  شرکت سالم پودران 

 شرکت فرآورده های لبنی پام  شرکت فراورده های لبنی الکا 

 مذاب ریزانشرکت  شرکت اترین فلز جی 

 شرکت نگین عایق سپاهان  شرکت جهان مس

 ورزشگاه نقش جهان  شرکت پترو فوالد 

 شرکت صدرا فوالد  شرکت سازه پیشگام 

 شرکت پروفیل کچو  شرکت فوالد طاها مبارکه اصفهان 

 ورزشگاه نقش جهان  شرکت پترو فوالد 
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 و ابزار دقیق اتوماسیون

یک تیم با تجربه ابزار دقیق توانسته در ارائه خدمات ابزار دقیق در کشور نقش بسزایی  بکار گیری  این شرکت با  

 داشته باشد که از جمله توانمندی های خود می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 

 کامپیوتر صنعتی  شامل    مشاوره در زمینه طراحي سیستم هاي كنترل، تهیه تجهیزات اتوماسیون صنعتي •

IPC ،   HMI ,  PLC  ،انواع    ، سرو موتور و سرو درایوRemote I/O  ،سنسور  با فیلدباس های مختلف  

 و همچنین انجام پروژه هاي صنعتي مي باشد.  رطوبت  دما و  سنسور ،  فشار  ترانسمیتر و

 یق  نصب ولوپ چک تجهیزات ابزار دق انجام عملیات  کالیبراسیون ،  •

 ر تاسیسات فنی زیر بنایی ایستگاهها سای  و  سوزژنراتور گاز های دستگاهی فشرده و  کمپرسور هوا  •
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 ی حفاظتیها مسیست

شرکت با کسب نمایندگی از معتبرترین تولیدکنندگان جهانی تجهیزات امنیتی و تجهیزات دوربین مدار بسته قصد دارد  

 د شرکت برتر در زمینه اجرای سیستم های امنیتی در داخل کشور قرار دهد.  خود را در زمره چن

 سانترال( )مرکز تلفن داخلی
  اشتراک   به   با   آن   در   که   گیرد   می   قرار   استفاده   مورد   ه به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعسانترال  

  وجود   به  ،ها  محدودیت  و  امکانات  باتنظیم  قسمت هاي اداري  تمام  برای  استفاده  امکان  شهری  ازخطوط  تعدادی  گذاشتن

حکم یک مرکز مخابرات کوچک را خواهد داشت که در اختیار یک مجموعه قرار می    ،سانترال واقع  در.  آمد   خواهد

کارشناسان   .ما مشاوره بخواهید سانترال می توانید از    دستگاهچنانچه شما نیاز به مشاوره در خصوص خرید   گیرد

   .  سعی در راهنمایی شما دارند  ، این شرکت با صبر و دقت تمام
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 م حریقالاع

و عیناً مطابق نقشه اجرایی طرح  در اختیار داشتن نیروهای خبره و کار آزموده جهت اجرای بی نقص  بات این شرک  

مشاوره ،    کلیه خدمات ه ئارا .خدمات را در حداقل زمان و هزینه و با کیفیتی فراتر از انتظارتان ، ارائه خواهد نمود ،

انواع اماکن صنعتی و تجاری با قابلیت هایی بسیار باال و     حریقتخصصی سیستم اعالم    طراحی ، تامین کاال و اجرای

 . باشد  های این شرکت می از جمله فعالیت اجرایی و نصب  خدماتو ارائه  پیشرفته
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 وژه هاي انجام شدهپرنمونه ای از 
کار آموخته و امکانات فنی  ی از مهندسین مجرب و پرسنل توانسته است با بهره گیرتسال برق نقش جهان   شرکت

   .دهد با رضایت مندی کامل انجام  متعددی را که به برخی از آنها اشاره شده مناسب پروژه های  
 

 
 

 
 

 شرکت احسان شیمی استهبان گروه شرکت هاي نفت پارسیان 

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهانابعه  های ت شرکت شرکت پترو شیمي لرستان 

 تهرانشرکت سروش رشد  شرکت نفت جي

 شرکت صنایع هفتم تیر  شرکت پترو صنعت 

 شرکت بهار گوشت کوهپایه  نیروگاه گازي پراکنده لویزان 

 شرکت دریاي نیلگون چابهار )واحد اصفهان(  نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 

 شرکت گازهاي طبي مددکاران اصفهان  (تونل بزرگ کوهرنگ)پروژه شرکت تابلیه 

 جایگاه سوخت مرکزي شرکت فوالد مبارکه اصفهان استان اصفهان جهاد کشاورزی 

 بنیک شهرکرد رشرکت گاز ک شرکت محصوالت غذایي نامي نو

 شرکت گازهاي صنعتي شهرضا  اداره برق شهرستان فالورجان 

 شرکت اکسیژن کویر ایساتیس شرکت لبنیات نارمک الیگودرز 

 شرکت کاشی اصفهان  شرکت شیر سحر نایین 

 شرکت جوالن گاز  شرکت لبنیات ماهک اسپادانا 

 شرکت انجماد سازان غرب مهر شرکت لبنیات قطره طالیی گلپایگان 

 شرکت پاکشید نقش جهان  شرکت مارون صنعت تهران 

 ذوب آهن اصفهان  ههای تابع شرکت شرکت تکسرام

 وگاز صفاطب  شرکت باند شرکت بنیاد بتن اصفهان 

 شرکت فردوس پلي اکریل  اصفهانشرکت شیر آالت صنعتی 

 ابهار )واحد جزیره ابوموسی(چشرکت دریاي نیلگون   شرکت بستني سحر ناز 

 امام حسین )ع(  14لشگر  شرکت فکور مغناطیس تهران

 سیتي سنتر اصفهان  شرکت پارس زنده رود پالست 
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 :گاز فشار ت یتقو  یها  ستگاهیاج: 
  راه   و   ها  تابلو  نصب ,  قی دق  ابزار   یها  دستگاه   ه یکل  نصب   و   ونیبراسیق،کالیدق   ابزار   و   برق   ی کاال  از   ی بخش  ه ی ته

 نیپارچ  و  سمنان/جاریب /همدان/ ن یقزو/خرمدره /2دوراهان/ 3 کله  پل : گاز فشار ت یتقو  یها ستگاهیا کامل  یانداز

    دهید  آموزش  نیمهندس  توسط شده اجرا

 با مدیریت آقای مهندس بختیاروند 
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 هاي مختلفه نمونه فعالیت هاي انجام شده در پروژ                          

 

 شرکت احیاء فرایند : •

 مرکزی مجتمع پمپ بنزین ساخت تابلوهای اصلی و فرعی  طراحی و

 شرکت نص صنعت : •

 ساخت تابلوی ترانسفر و  طراحی

 شرکت تام ایران خودرو :  •

 400ساخت تابلو اصلی پمپ خانه پروژه اعالم و اطفاء حریق پست  طراحی و

 ساخت  تابلو آزمایشگاهطراحی و 

 شرکت فکور صنعت تهران •

 ات الکتریکی پروژه توسعه واحد گندله سازی اجرای تاسیسطراحی و 

 های پمپ بنزینساخت تابلوطراحی و  •

 03152733333ان         تلفن: اصفهان، مبارکه، مجتمع فوالد مبارکه اصفه : آدرس 

بازیافت محصوالت فلزی  

     

 طراحی تاسیسات الکتریکی طرح توسعه  •

 MCC ROOMلو های نصب تاب •

 کیلوولت  20تجهیز پست   •

 اجرای تاسیسات الکتریکی طرح توسعه  •
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فوالد سازی  

     

   تاسیسات برق کل کارخانهطراحي و اجراي  •

 کیلوولت  20ت کوبیکل های طراحی و ساخ •

 MCC ROOMطراحی و ساخت تابلو های  •

 طراحی و ساخت تابلو های توزیع فرعی  •

 LVو    MVکابل کشی کابل های  •

 نصب ترانسفورماتور های کوره  •

 high potتوسط دستگاه   medium voltageانجام تست عایقي کابل هاي   •

 انجام سیرکوالسیون روغن ترانسفورماتورهاي توزیع  •

   مجتمع پتروشیمی لرستان –   خرم آبادآدرس :  
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   تولید کننده انواع چراغ های خیابانی 

   اجراي کامل سیني گذاري و کابل کشی کلیه مجموعه •

 POWER CENTERساخت تابلو  طراحی و  •

 ساخت تابلو بانک خازن  طراحی و  •

 کیلو ولت 20نصب و راه اندازي پست توزیع تجهیز ،   •

 DP01 ،DP02،DP03، DP04ساخت تابلوهای تیپ سیواکن  طراحی و  •

 کیلو ولت  20تابلو کوبیکل    ياجرا و  طراحي ، ساخت •

 تابلو هاي روشنایي   ياجرا و طراحي ، ساخت  •

 کیلو ولت  20نصب ترانس  •

 PLCاجراي کامل پروژه تصفیه خانه خط رنگ با سیستم  طراحی  و  •

   03117582491- 4تلفن:         152آدرس : اصفهان، شهرک صنعتی اشترجان، خیابان هفتم پالک  

 

 تولید کننده انواع خوراک آماده سرد و انواع سس 

 سیني گذاري و کابل کشي کل پروژه  •

 کیلو ولت  20 کابل کشي ترانسفور ماتور و  نصب   •

 برق پروژه اجراي کامل تاسیسات مشاوره ، طارحی و  •

 کیلو ولت  20نصب و راه اندازي پست توزیع   •

 طراحی و اجرای سیستم ارتینگ ، محاسبه •

 MV-LV تابلوهاي  ي و اجرا  ساختطراحی و  •

 تامین کوبیکل کمپکت  •

 ایستاده ریتال تیپ  تابلوي ساخت •
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 ضعیف  فشار فرمان  و   MCCطراحی، ساخت و نصب تابلوی توزیع  •

 طراحی و ساخت تابلوي بانک خازن اتوماتیک جهت اصالح ضریب قدرت  •

 03115816215- 8آدرس : شهرک صنعتی کمشچه             تلفن :  

 تولید کننده  فراورده های لبنی  

                               توزیع  تابلو  طراحی و ساخت   ●                             مخازن  پمپ  کنترل تابلوطراحی و ساخت   •
                                                   مخازن  بانک   تابلو طراحی و ساخت   ●                                     خانه  موتور  تابلو  طراحی و ساخت •

  ساختمان تابلوهای طراحی و ساخت   ●                                 محوطه  روشنایی  تابلو  طراحی و ساخت •
 اداری

 کیوسکی  پست  تابلو  طراحی و ساخت   ●                                  باکس سوکت تابلو  طراحی و ساخت •
  دستگاه های پمپ   تابلو طراحی و ساخت   ●                                            استیل تابلو  طراحی و ساخت •

 چرن
 UPS تابلو   طراحی و ساخت  ●                             نگهبانی  ساختمان تابلو  طراحی و ساخت •

 حریق ( ی کامل برق ساختمان اداری ) نور پردازی ، روشنایی ، اعالم  ااجرطراحی و  •

     031- 32296264تلفن:           شهرک صنعتی مورچه خورت ،خیابان بوعلی شش،شرکت فرخ مهر :   آدرس
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 تولید هیدروکربن ،حالل،گازوئیل،بنزین،روغن سبک و سنگین  •

 انواع روغن مظروف جهت مصرف داخلي و صادرات  •

 )طرح توسعه(  روغنانواع مواد افزودني و   •

  

                                                                                        20KVاحداث و تجهیز پست طراحی و   •

                                                                                     ساخت و نصب کوبیکل کمپکتطراحی و  •

                                                                  کل کارخانه  ي و اجراي سیستم برقطراح •

                                                    طراحي و اجراي سیستم ارتینگ واحدها به صورت مجزا •

                                                                          اجراي کامل برق مخازن ذخیره مواد نفتيطراحی و  •

                                                                        EXPLOSION PROOFسیستمطراحی  •

 اجراي کامل برق واحد اکتان طراحی و  •

 اجراي کامل برق واحد تینرطراحی و  •

 602 واحد 4  طبقه ،پارسیان  مجتمع، زمزمکارخانه   روبروي،باال چهارباغس: اصفهان،آدر

    36275632-36243165 تلفن :
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  و عرضه انواع سرامیک گرانیتی  تولید 

 اصلي تولید  خط  سیني گذاري و کابل کشي  •

    مپرآ  2600و شمش کشي و اضافه کردن کلید  اصلي   تابلو توزیعسازی باز •

 آمپر  2600 های  کلیدو سرویس تعمیر   •

 03117582336- 9تلفن :      254خیابان یازدهم پالک ،شهرک صنعتی اشترجان، : اصفهان آدرس   
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 کننده انواع بستنی  تولید 

 سیني گذاري و کابل کشي کل پروژه  •

 کیلو ولت 20ماتور ترانسفورو کابل کشي نصب  •

 برق پروژه  اجراي کامل تاسیساتطراحی و  •

 کیلو ولت20نصب و راه اندازي پست توزیع طراحی و  •

 طراحی و اجرای سیستم ارتینگ  ،محاسبه •

 MV-LV تابلوهاي  نصبو    ساختطراحی و  •

 ضعیف  فشار  فرمان  و  MCC طراحی، ساخت و نصب تابلوی توزیع  •

 طراحی و ساخت تابلوي بانک خازن اتوماتیک جهت اصالح ضریب قدرت  •

 03125333842-03116636591آدرس : شهرک صنعتی کمشچه              تلفن :  

غذایي  مواد   و بسته بندي نگهداري

  

    کیلوولت20  سیني گذاري و کابل کشي کل پروژه •

   کیلوولت20  نصب ترانسفور ماتورکابل کشي و  •

 کامل تاسیسات برق پروژه اجراي طراحی و  •

    کیلوولت 20   نصب و راه اندازي پست توزیع •

 طراحی و اجرای سیستم ارتینگ  ,محاسبه  •

  طراحی، ساخت و نصب تابلوی توزیع  •

 تامین کوبیکل کمپکت  •
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 MCC ضعیف  فشار فرمان  و  MV-LV  تابلوهاي يو اجرا ساخت •

                       ضریب قدرت طراحی و ساخت تابلوي بانک خازن اتوماتیک جهت اصالح  •

 0311-6413052تلفن:          2اصلي فرعي   یابانخ علویجه،  عتي بزرگشهرک صن ،آدرس: اصفهان

 

   تولید اکسیژن و گازهاي صنعتي 

 PLCو   HMI به وسیله مانیتورینگ و کنترل خط تولید اکسیژن •

 ساخت و راه اندازي تابلو هاي مخصوص تولید گاز   ,طراحي  •

 بلو هاي تحریک موتور هاي سنکرون )اکسایتر( ساخت تا و طراحي •

   کیلو ولت 6موتورهاي  یمخصوص راه اندازکیلو ولت ,  6ساخت کوبیکل هاي طراحي و •

     کیلو ولت 20توزیع ساخت کوبیکل هاي  و طراحي •

 تابلو توزیع   يطراحي ، ساخت و اجرا •

 تابلو برج  يطراحي ، ساخت و اجرا •

     0256 - 5282961شرکت اکسیژن آسمان  تلفن :  ،  پرندکآدرس: تهران: شهرک صنعتي  

 فرآوری محصوالت پروتئینی وگوشتی  

 تولید ی خط دستگاهها برق اجراي کامل روشنایي و راه اندازيمشاوره و طراحی و  •

 اصلي  تابلو توزیع ايو اجر طراحي ، ساختمشاوره و  •

 بانک خازن  يو اجرا طراحي ، ساخت  •

 موتورها   يراه انداز هايتابلوي اجرا طراحي ، ساخت و •

 8فرعي  ، 2 یابانخ  ،نیشابور شهرک صنعتی  ، نیشا بور: آدرس  
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   داروسازی

 برق کل کارخانه اجرای کامل  و طراحی  •

 upsشبکه ، تلفن ، اجرای طراحی و  •

 ، تولید  کابل کشی ساختمان اداری ، محوطه •

 ارتینگ   سیستم  اجرای کامل طراحی و •

 اجرای روشنایی پایپ رک طراحی و  •

 اجرای سیستم برق موتور خانه  طراحی و  •

 18 لومتر یک شور  قلعه  جاده -  بهارستان جاده -20 لومتر یک  رازی ش دروازه   -  اصفهان: کارخانه آدرس

 021-88662585: تلفن   4 طبقه  -  19 شماره  - 25  ابانیخ  - ی جنوب یگاند ابانیخ -  تهران: شرکت آدرس
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   تولید اکسیژن و  گازهای صنعتی

 کیلو ولت 20تابلو کوبیکل    ايطراحي ، ساخت و اجر •

 لو توزیع اصلي تاب  يطراحي ، ساخت و اجرا •

 تاسیسات برق رساني  ياجرا •

   0321- 2228448تلفن:       40الکپ، 3یابان خ، دآبا سپهر  صنعتي   شهرک  ،شهرضاآدرس: 

 6248056  اصفهان دفتر 

 کن هاي طرح مهر ساخت مس

 

 طراحي و ساخت تابلو هاي کنتوري   •

 راحي و ساخت تابلو هاي پریز و مشاعات ط •

 09139741532  آقای مهندس موسویآدرس : فوالد شهر اصفهان        تلفن : 

 

   هاي لبنيه  وردآتولید کننده فر

 ( اتوماتیک تمام ) طراحي و ساخت تابلو شهر و ژنراتور •

 تابلو توزیع   يو اجرا طراحي ، ساخت •

 بانک خازن تمام اتوماتیک   يو اجرا طراحي ، ساخت •

 تابلو حفاظت و کنترل   يو اجرا طراحي ، ساخت •

 PLC تغییر تابلو هاي فرمان قبلي به  •

 03323382364:   تلفن     دو راهی نسیم آباد روبروی دارو سازی مدرس ،: تیران و کرون  آدرس
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   تصفیه آب و فاضالب

 MV-LV تابلوهاي يو اجرا ساختمشاوره و طراحی و  •

 طراحی و ساخت تابلوي بانک خازن تمام اتوماتیک جهت اصالح ضریب قدرت  •

 سیواكن تیپ تابلوي  ي اجرا ساخت وطراحی و  •

 OP اپراتوري كنسول  تابلوي   ساختطراحی و  •

 ضعیف  فشار فرمان  و   MCCطراحی، ساخت و نصب تابلوی توزیع  •

مجری پروژه های سد و تونل  

     

 اجراي روشنایي تونل   و  طراحي •

 نصب و راه اندازي تابلوهاي برق تونل   •

 TBMمونتاژ و دمونتاژ کلیه دستگاههاي حفاري تونل از جمله   •

 مونتاژ و دمونتاژ انواع دستگاههاي تزریق تونل   •

    پمپ بتن هايمونتاژ و دمونتاژ انواع دستگاه •

 

 

                                                                       

 

 

 

   


