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  مهندسی ساخت  فراز کاچار در یک نگاه

به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و شرکت پیشرو بهینه سازان پویا شهرستان تهران تحت نام  -در استان تهران  1381شرکت در سال 

شرکت مهندسی فراز کاچار طی فعالیت هاي پر  به فعالیت خود ادامه میدهد  کاچارمهندسی ساخت  فراز شرکت در حال حاضر با نام 

ثمر با بهره گیري از تکنولوژي مدرن روز و دانش فنی متخصصین مجرب خود ، تجمع در یک مجموعه سالم اقتصادي و تالش در راه 

بر گزیده است.آنچه که توسعه و پیشرفت کشور را قوام  پیشرفت و ترقی میهن اسالمی را به عنوان وظیفه خود در دوران توسعه اقتصادي

ین متخصص شرکت میبخشد ،تالش و کوشش تمام افراد جامعه به خصوص جوانان با انگیزه و متعهد کشور می باشد.بر این اساس ، مهندس

ذب نیروهاي ماهر و مجرب در زمینه هاي ولوژي ، کمر همت بسته اند و با جحضور فعال در گستره صنعت و تکن ساخت فراز کاچار با

وکسب رتبه هاي الزم در رشته هاي مربوطه ،با انگیزه خدمت رسانی عالمانه و مختلف عمرانی ،تاسیساتی ، راه و ترابري و ساختمانی و ... 

ترم در تمامی حوزه حهاد ها و افراد مپیشرو ،آماده فعالیت در این مرز و بوم هستند.لذا ضمن ارج نهادن به نظرات و پیشنهادات سازمان ها ، ن

هاي فعالیت ، این شرکت مفتخر است که تا امروز در عرصه رقابت در بسیاري از پروژه هاي عمرانی میهن اسالمی فعالیت داشته و انشاا... 

  توانسته نامی درخشان در بسیاري از دستگاههاي اجرائی و مهندسین مشاور از خود بر جاي گذارد.

، شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار با درك همین موضوع و با هدف مشاکت در  PCو   EPCدر سال هاي اخیر و با گسترش پروژه هاي 

هاي مذکور ، تالش نموده است که قابلیت هاي خود را در زمینه مهندسی و خرید کاال افزایش دهد تا بتواند در کنار شرکت هاي  پروژه

شرکت نماید و در این راستا در حال حاضر چندین پروژه معظم را در دست  PCو   EPCدر پروژه هاي بزرگ  توانمند داخلی و خارجی ،

  احداث دارد.

و بخش خصوصی با مجموعه هاي اینچنین و تقویت و همیاري آنان می  مسلماٌ همکاري متعهدانه و مسئوالنه مدیران دستگاههاي اجرائی

ی ، تاسیساتی ، نمجموعه ضمن اعالم آمادگی جهت شرکت در احداث پروژه هاي عمرا شد فلذا اینتواند در راه سازندگی کشور مفید با

  بازرگانی و راهسازي و ... مسرت خود را از کسب نظرات و پیشنهادات دلسوزان و متخصصان اعالم می دارد.
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  زمینه هاي فعالیت شرکت

زمینه اصلی فعالیت شرکت مهندسی فراز کاچار مطابق با اساس نامه عبارت است از فعالیت در طرح هاي بزرگ عمرانی 

  صنعتی به شرح ذیل :و 

عمرانی و  انجام کلیه خدمات مدیریت در امور مطالعاتی و تحقیقاتی، طراحی و اجرایی و نظارت برطرح هاي -  1

و بازرگانی و سرمایه گذاري در بخش مسکن، احداث ساختمان هاي ، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانی، تجاري 

 ،تأسیسات آبی، شبکه هاي توزیع  ،راهسازي،واحديزي و احداثات ساي، مجتمع ساز صورت انبوه تجاري به اداري و

  . ، فعالیت در امور برق و نیرو و صنعت و معدنتأسیسات صنعتی

پروژه هاي ساختمانی به طور اعم ، از جمله بیمارستان ها ، سیلو ها ، ساختمان هاي اداري ، آموزشی ، ورزشی  1-1

 و مسکونی

  و روسازي و محوطه سازي بنادر و فرودگاه ها و راه آهن و پایانه ها.پروژه هاي راه سازي و زیر سازي  1-2

 پروژه هاي صنعتی منجمله احداث کارخانجات تولیدي به طور عام. 1-3

 آبیاري و زهکشی و تصفیه خانه ها و تلمبه خانه هاپروژه هاي  1-4

 انجام خطوط آب و فاضالب و گاز و نفت و پروژه هاي تاسیسات مکانیکی و برقی. 1-5

 هاي نصب پست هاي توزیع و خطوط انتقال نیروپروژه  1-6

پروژه هاي  مقاوم سازي و نوسازي و نقشه برداري و آماده سازي و محوطه سازي اراضی و انبوه سازي و  1-7

 شهرك سازي .

 اجراي تاسیسات خطوط مترو در سطح و زیرزمین با ایستگاه هاي مربوطه.  1-8

 

برداري از شرکت ها ، کارخانجات و واحد هاي تولیدي ، مشارکت در ساخت و ایجاد ، مدیریت و بهره  -2

  صنعتی،ساختمانی ، تجهیزاتی و زیربنایی در داخ و یا خارج از کشور .

و صادرات ،خرید و فروش مصالح ، لوازم و ماشین ]الت و تجهیزات و هر نوع کاالیی که ورود و صدور  واردات -3 

  ت شرکت و غیر آن .آن طبق قانون مجاز باشد ، جهت انجام موضوعا

  به موضوع شرکت مرتبط باشد.اخذ نمایندگی از منابع داخلی و یا خارجی و انجام کلیه اموري که به نحوي از انحاء  -4



سیستم ارتینگ ، حفاظت ثانویه (ارسترها  ) ، حفاظت  فعالیت هاي برق و مکانیک از قبیل :طراحی و اجراي  -5

ژنراتور، یو پی اس  ، سیستم اعالم حریق ، سیستم اعالم سرقت ،  پیرامونی (صاعقه گیر )، نصب و راه اندازي دیزل 

هاي  باال بر ، پله برقی ، تولید و نصب و راه اندازي  پست آسانسور ،دوربین هاي مدار بسته ، سیستم اطفاء حریق ، 

کابل ، ترانکینگ هاي فلزي ، کاندویت ، کابل  و نردبان ، تابلوهاي برق فشار متوسط و ضعیف ، سینی KV 20برق

م ، نصب سر کابل و مفصل ئکشی فشار متوسط ، ضعیف و فیبر نوري ، سیستم روشنایی ، حفاظت کاتدیک موقت و دا

سیستم مدیریت هوشمند ،  (HVAC) مطبوع طراحی و اجراي سیستم تهویه در سطح فشار متوسط و ضعیف ،

تاسیسات بهداشتی  ،بوستر پمپ آبرسانی ، مخازن ذخیره آب ،  (PMS)مدیریت سیستم پارکینگ  ، (BMS) ساختمان

( آب و فاضالب ) ،سیستم هاي حرارت مرکزي و موتور خانه ، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی صنعتی و مشاوره و 

  .مهندسی خرید کلیه تجهیزات تاسیساتی و ساختمانی

ه تمام یا به طورکلی شرکت میتواند کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاري و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ب

  هر یک از موضوعات مشروحه مربوط باشد مبادرت نماید. 
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  چارت سازمانی شرکت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :و برنامه ریزي  نگرش مدیریتی 

نگرش چنان قدرتی دارد که می تواند تیمها را به اوج . نگرش همواره یک پاي تیم رهبري است و در کارها نقش دارد

نقطه تمایز رهبران واقعی با مردم عادي در دیدگاه و نگرش آنهاست، نه در شایستگی و  و بزند برساند یا به زمین

  . استعدادشان

خط مشی مدیریتی از جانب مدیر عامل شرکت ،منطبق بر علم نگرشش و عملکرد مدیران پروژه ها بر اساس تدوین 

  ،نسبت به اجراء و اتمان پروژه ها اقدام میگردد. مدیریتی روز دنیا است و با توجه به ارکان نه گانه مدیریت پروژه

  برنامه ریزي و کنترل پروژه :

همگام با سایر کشور هاي پیشرفته و شرکتهاي بزرگ و برخی از تشکلهاي دولتی همچون شرکت نفت ، این شرکت نیز 

موارد زیر را تهییه و با بهره جویی از آخرین نسخه نرم افزارهاي مرتبط با موضوع ،براي پروژه هاي در دست اقدام خود 

  بکار میگیرد.

   WBSه تهی: 1

 : تهیه گانت چارت در سطوح کالن مدیریتی  2

  : تهیه گانت چارت در سطوح مختلف کنترل 3

   ظر گرفتن حجم ریالی ،حجم فیزیکی و زمانن: تخصیص وزن به هر یک از فعالیت ها با در  4

  : درج کلیه وظایف و تعهدات مربوط به پیمانکار ،مشاور و کارفرما (از سطح کالن تا ریز )در گانت چارت 5

  تخصیص منابع  : 6

  مشاور،پیمانکار و عوامل پیمانکار: ایجاد قابلیت به منظور تفکیک فعالیتهاي مربوط به کارفرما ،  7

  : ایجاد قابلیت به منظور تفکیک فعالیت هاي مربوط به هر بازه زمانی مورد نظر 8

  درج پیشنیاز هر یک از فعالیت ها و لینک کردن آنها به یکدیگر : 9

    کلیه مورد و مسائل مهم شرایط عمومی و خصوخی پیمان در گانت چارت : درج 10

  : درج موارد کلی و مهم  نقشه هاي اجرائی در گانت چارت11



  : تعیین مسیر هاي بحرانی پروژه12

  ه جدول نیروي انسانی مورد نیاز پروژهتهی: 13

  : تهیه جدول ماشین آالت مورد نیاز پروژه در صورت نیاز14

  جلسات دوره اي با مشاور ، کارفرما : تشکیل 15

  صاویري دیجیتالی از مراحل مختلف پروژه جهت درج در گزارشات ماهانه و هفتگیت:تهیه 16

  : تنظیم و ارائه گزارشات هفتگی در سطح کالن17

  لرائه گزارشات ماهانه در سطح کنترتنظیم و ا: 18

  

  

 استاندارد هاي مورد استفاده:

در ادامه معرفی شرکت الزم میدانیم اشاره اي به استانداردها و معیارهاي کاري شرکت بنماییم تا مشتریان محترم 

   پس از انتخاب دیگر دغدغه کیفیت وکامل تر و دید بازتري به انتخاب پیمانکار تاسیسات خود بپردازند و  باشناخت

  . زمان نداشته باشند

  

American Society of Mechanical Engineering ASME 1 

American Society For Testing Materials ASTM 2  

Detaches Institute fur Normung DIN 3 
International Organization For Standardization ISO 4 

American Welding Society  AWS 5 

American Petroleum Institute  API 6 
British Standard Institute BS 7 

Iranian Petroleum Standards  IPS 8 



 استفاده: مورد هاي رهاياافز نرم

 .مقررات ملی ساختمان رعایت می شوندث در طراحی و محاسبات تمامی استانداردهاي مباح

موتورخانه به تاسیسات براي تسهیل و افزایش سرعت و کیفیت اجرایی نقشه هاي جزییات و همچنین نقشه هاي 

 .شرکت انجام می شود که نتیجه کار را متفاوت از سایرین می سازدبعدي توسط طراحان این  3صورت 

طرح بهینه ، در طراحی هاي صورت گرفته از طرف این شرکت با در نظر گرفتن دو عامل فنی و اقتصادي بودن طراحی 

  . گیري شودمی شود تا ضمن برآورده کردن نیازهاي پروژه، از افزایش بی رویه هزینه و تحمیل هزینه اضافی جلو ارائه
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  از پروژه هاي اجرا شده تاسیساتی یبرخ یمعرف

  عطار ابانیساختمان عطار واقع در خ انیرانیا یساختمان شرکت مهندس کیبرق و مخابرات و شبکه انفورمات ستمیس يو اجرا ی. طراح1

   نیآرژانت دانی) واقع در م نی(قوام الدیبرج م يو اضطرار يبرق عاد عیشبکه برق و مخابرات وشبکه توز يو اجرا ی. طراح2

   نیآرژانت دانیاعتبار ثامن االئمه واقع در م یتعاون 2 ساختمان شماره  کالیالکتر ستمیس ي. بازساز3

اعتبار ثامن االئمه (برج ثامن)  یتعاون يساختمان مرکز يبرا يو برق اضطرار کیو شبکه انفورمات کالیالکتر ستمیس يو اجرا ی. طراح4

   ين گاند ابایواقع در خ

  مایحراست صدا و س یواحد آموزش کیو شبکه انفورمات کالیالکتر  يو اجرا ی. طراح5

  الوند  ابانیالوند واقع در خ يهسته ا یساختمان پزشک کالیالکتر ستمیس  ي. اجرا6

  واقع در نمک آبرود  یشرکت نکاس پ يساختمانها کالیالکتر ستمیس ي. اجرا7

  واقع در سعادت آباد یشرکت نکاس پ يساختمانها کالیالکتر  ستمیس ي. اجرا8

  شمس آباد  یواقع درشهرك صنعت نیمخابرات و شبکه انفورماتیک کارخانه نکانو کالیالکتر ستمیس ي. طراحی واجرا9

   یآبان جنوب ابانیواقع درخ ییعصردانا یمجموعه آموزش کیو شبکه انفورمات کالیالکتر ستمیس يو اجرا ی. طراح10

  فردوس  ابانیکتابخانه فردوس واقع در خ فیو فشار ضع 20K.Vپست  ي. اجرا11

  شهر آرا  ابانیبرج شهر آرا واقع در خ فیو فشار ضع 20K.Vپست  ي. اجرا12

  واقع در محمود آباد شمالخزر  دیهتل مروار کالیالکتر ستمیس يو اجرا ی. طراح13

   انیزیتبر لیسه ریاطع امتق –ظفر  ابانیواقع در خ انیساختمان آر کالیالکتر ستمیس يو اجرا ی. طراح16

  (ص) واقع  در شهرك غرب اءیپروژه سماوات مربوط به قرارگاه خاتم االنب کالیالکتر ستمیس ي. اجرا17

  و مخابرات صندوق تعاون قشم  کیو شبکه انفورمات کالیالکتر ستمیس ي. اجرا19

   تئاتر) یشاپ و آمف کافی –مشاعات برج تهران ( رستوران  کالیالکتر ستمیس يواجرا ی. طراح20

 پست فشار متوسط در سطح تهران بزرگ  146 يشمال شرق و شمال غرب برا عیدر محدوده توز 20K.V يپست ها ي. بازساز21

 فراز واقع در کوي فراز سعادت آباد  20K.V. اجراي پست   22

  بوعلی واقع در کوي فراز سعادت آباد 20K.V. اجراي پست 23

  مرسده واقع در جاده مخصوص بیمه سوم 20K.V. اجراي پست 24



  پست دیسپاچینگ اداره برق واقع در سعادت آباد  بازسازي. 25

   زرا کوي – شرقی مریم –. پست اختصاصی آب نیرو واقع در الهیه 26

  . طراحی اجرایی شبکه انفورماتیک مخابرات و توزیع برق عادي و اضطراري مرکزبهداشت و درمان صداوسیما28

  لیزینگ پارسیان و مکانیکی . اجراي سیستم الکتریکال و مکانیکال ساختمان ونگهداري تاسیسات برقی 29

  . اجرایی تاسیسات برقی پروژه بهار مرودشت شیراز30

  ژه سبز شهر سبزوار مربوط به شرکت التوفیق امارات    . طراحی و اجراي شبکه الکتریکال و مخابرات و شبکه پرو32

  . طراحی و اجراي سیستم الکتریکال و شبکه انفورماتیک و مخابرات مبادالت غیر بورسی ایران 33

  تمان نظام پزشکی تهران  . طراحی و اجراي سیستم الکتریکال و شبکه انفورماتیک و مخابرات ساخ34

 (EPC) واحدي شهید فالحی 382. طراحی و اجراي سیستم الکتریکال و مکانیکال پروژه 35
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  در ضمینه تابلو سازيتوانایی تولید محصوالت  یمعرف

 کیلو ولت .  33تابلوهاي فشار متوسط تا  

  ).M.D.Pتابلوهاي برق توزیع فشار ضعیف اصلی ( 

  M.C.Cتابلوهاي برق   

  تابلوهاي برق روشنایی و پریز. 

  تابلوي اصالح ضریب قدرت خازنی . 

  . PLCتابلوي کنترل و   

  توزیع پست هوایی و زمینی

  تابلو هاي اندازه گیري

  توزیع قدرت

  کنترل موتور

  حفاظت و کنترل 

GIS  کمپکت فیکس  

 AIS کمپکت فیکس  

 AISمعمولی  فیکس  

AIS   کمپکت کشویی  

AIS معمولی کشویی  

  تابلوي برق اضطراري ، پارالینگ کنترل و سنکرونیزاسیون .  

  ساخت انواع سینی کابل با اتصاالت و نگهدارنده هاي مربوطه .  

  تامین ، نصب و راه اندازي دیزل ژنراتور و فعالیت هاي مرتبط با مولدهاي مقیاس کوچک . 

  

  

  

  

  



  در ضمینه تولید ، فروش، نصب و راه اندازي تابلو هاي برق از پروژه هاي اجرا شده یبرخ یمعرف

  محل اجرا  شرح وتوضیحات

  قرارگاه خاتم االنبیاء (موسسه فاطر ) قطعه پنجم انتقال آب قمرود  کیلو ولت 20تابلوهاي فشار متوسط 

  شرکت توزیع برق استان اردبیل  کیلو ولت 20تابلوهاي فشار متوسط 

  شرکت صدف داش اردبیل  کیلو ولت 20تابلوي  فشار متوسط 

  دانشگاه صنعتی امیر کبیر  کیلو ولت 20تابلوهاي فشار متوسط 

  مجتمع فوالد سبز گیالن  کیلو ولت و خازنی 20تابلوهاي توزیع ، 

  شرکت آذر ساروج سبالن کیلو ولت 20تابلوي  فشار متوسط 

  )تختخوابی خلخال ( شرکت مهندسی میعان 96بیمارستان   کیلو ولت 20تابلوهاي برق فشار ضعیف و فشار متوسط 

  تختخوابی بندر ماهشهر 64بیمارستان خیریه   کیلو ولت 33تابلوهاي فشار متوسط 

  تختخوابی بندر ماهشهر 64بیمارستان خیریه   تابلو هاي برق توزیع اصلی و کنترل بانک خازنی

  بیمارستان گیوي  تابلوهاي برق فشار ضعیف

  بیمارستان امام خمینی اردبیل  ( شرکت البرز مسیر )  برق فشار ضعیفتابلوهاي 

  شرکت سوت ماشین (کشور ونزویال) کیلو ولت 20تابلو فشار متوسط 

  شرکت پمپیران(کشور ترکمنستان)  تابلوي بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی و کنترل الکترو پمپ

  فن(جمهوري آذربایجان)شرکت برودت سازان مهران   سرد خانه MCCتابلو 

و تغذیه دستگاه تی  4000Aتابلوهاي فشار ضعیف توزیع اصلی

  و اصالح ضریب قدرت بی ام 
  قرارگاه خاتم االنبیاء (موسسه فاطر ) قطعه پنجم انتقال آب قمرود

  شرکت سور 4000Aتابلو هاي توزیع ابنیه غیر صنعتی پتروشیمی اروند 

  بعثت پتروشیمی بندر امام ( شرکت سور )مجتمع   تابلو هاي توزیع و کنترل

  مرکز آتش نشانی پتروشیمی بندر امام  تابلو هاي توزیع

  کارخانه تولید روي ( شرکت روي سازان زنجان )  تابلو هاي برق توزیع و کنترل پروسه



  شرکت صنایع شیر ایران INTERFACE CONTROL PANELتابلوهاي کنترل 

  ملی پاالیش و پخش منطقه خطوط لوله و مخابرات ريشرکت   تابلو هاي توزیع اصلی

  آبگیر پاالیشگاه بندر عباس (شرکت هات وینتر ) HVAC AUTOMATIC CONTROLتابلوهاي کنترل 

  مجتمع آلومینیوم المهدي (شرکت هات وینتر)  MCCتابلوهاي کنترل دستگاه هاي ایر بالست و 

  مان نو آور (شرکت آبزولوت )ساخت INTERFACE CONTROL PANELتابلوهاي کنترل 

  شرکت پارس بتون مقاوم تیام  تابلوهاي توزیع و خازنی

  سازمان بنادر و کشتیرانی بندر امام (شرکت هجر)  تابلوهاي  توزیع برق

  کارخانه شیر پاستوریزه خلخال  تابلوهاي کنترل پروسه و بانک خازنی

  (شرکت نوبر ساز )کارخانه ماکارونی   تابلوهاي توزیع و کنترل اتوماتیک

  شرکت عمران و توسعه شهرك قدس ( مرکز خرید )  تابلوهاي برق فشار ضعیف

  شرکت توزیع برق استان اردبیل  تابلوهاي توزیع و سنجش

  شرکت آب و فاضالب امور روستایی استان تهران MCCتابلوهاي برق 

  دانشگاه صنعتی امیر کبیر  تابلوي برق آزمایشگاه فشار قوي

  دانشگاه صنعتی امیر کبیر MCCو اصالح ضریب قدرت و 2500Aتابلوهاي توزیع 

  کارخانه ساخت کمربند ایمنی (شرکت هویزه )  تابلو هاي برق توزیع اصلی و فرعی

  تابلو هاي توزیع اصلی و چنج آور
ساختمان شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهاي حمل و 

  نقل کشور(شرکت آتشکاو)

  واحدي شهید فالحی تهران (شرکت پیشرو بهینه سازان) 384پروژه  MCCتابلوهاي  برق توزیع  و خازنی و 

  و...MCC تابلوهاي برق اصلی و 
موزه فرش  -کاخ گلستان- پروژه هاي مجموعه هتل مروارید خزر

  (شرکت پیشرو بهینه سازان) - ایران

  ( شرکت ماژین صنعت )کارخانه تولید قطعات خودرو   تابلو هاي برق توزیع

  کارخانه الستیک ( شرکت پیروز )  تابلو هاي توزیع

  دانشگاه بین المللی چابهار ( شرکت عمران مناطق )  تابلو هاي برق



  ساختمان وزارت کشور  تابلوهاي توزیع

  سد بفراجرد (شرکت حران راه )  MCCتابلوهاي  برق توزیع  و خازنی 

  مرکز اردبیلصدا و سیما   تابلو هاي توزیع

  موسسه فنی کوشا  تابلو هاي ایستگاه پمپاژ

  هتل استقالل تهران ( شرکت نور ندا ) INTERFACE CONTROL PANELتابلوهاي کنترل 

  گروه هتل هاي هما MCCتابلو برق 

  پروژه شهر بابک (شرکت دنا وار )  تابلو هاي برق توزیع اصلی

  پروژه ساختمان دادگستري پارس آباد ( شرکت خانه نور )  MCCتابلوهاي  برق توزیع  و خازنی و 

  هتل پدرام سرعین  تابلو هاي توزیع

  شرکت اودالر تبریز  تابلو هاي ایستگاه پمپاژ بیله سوار

  شرکت پاکدیس ارومیه  تابلوهاي  برق توزیع  و خازنی 

  

  

  مشخصات فنی تابلو هاي برق

 :تهیه نقشه هاي اجرائی شامل      -1

  )CUBICLE( ایزومتریک نقشه              .1-1

  )LAYOUT( جانمائی نقشه              .1-2

  )WIRING DIAGRAM( ها ترمینال و ها سیم گذاري شماره با فرمان و قدرت مدارهاي نقشه              .1-3

  لوهاتاب عمومی ساختمان    -2

  د.نباش می . کلیه تابلوها از نوع طرح ریتال و کامالً پیچ و مهره2-1

  . تابلوهاي چند سلولی از سلولهاي مجزا ساخته شده که بوسیله پیچ و مهره به همدیگر اتصال می یابند.2-2



. سلول مربوط به ورودي با توجه به نیاز پروژه در یک سمت و سلولهاي مربوط به خروجی در سمت دیگر قرار 3-2

 و قسمت عقب سلولها و شینه نول و ارت در پائین سلولها و در می گیرد: محل استقرار شینه هاي اصلی (فازها) در باال

  سرتاسر تابلوها خواهند بود.

  مشخصات فنی تابلوهاي فشار ضعیف - 3

 مشخصات بدنه و پروفیلها 

 اصفهان می مبارکه فوالد شرکت از  ST 12  روغنی فوالد و میلیمتر  2   ضخامت ورق براي تابلو هاي ایستاده -1

  د.نباش

د به گونه اي که داراي طول عمر نباشمی قفل و لوالهاي مورد استفاده، همگی از نوع آبکاري شده و درجه یک  -2

             .هستندباالیی در برابر اکسیداسیون 

می تمامی اتصاالت با استفاده از پیچ و مهره هاي کرومه یا آبکاري شده همراه با واشر تخت و واشر فنري انجام  -3

  شوند .

 از ایستاده تابلوهاي براي که بوده  قاب   صورت   به  که مناسب  پل  از  ها تابلو  درب  تاب از  جلوگیري جهت  -4

  شود.می استفاده قوطی   پروفیل

 می جهت ایجاد ارتی مطمئن تمامی درب تابلو ها داراي پیچ ارت بوده و مواقع لزوم از واشر خاردار نیز استفاده -5

  گردد .

  باشند . نیز میهواکش دریچه داراي ، تهویه نمودن حداکثر  به توجه با تابلوها  تمامی هوا  ایجاد سرکوالسیونجهت  -6

  شود .می  استفاده وفیلتر قاب از  ها هواکش  هاي دریچه   پشت   )IP(   حفاظت درجه  جهت با ال بردن  -7

 U  خم   روي و درب داخل در که اسفنجی   الستیک از   in door  حفظ درجه حفاظت ، در تابلو هاي  جهت  -8

  شود . می استفاده الستیک از یا و دارد قرار تابلو  شکل اسکلت 

 GLAND(گلند ازصفحه  جانوران  و غبار گردو ورود از  گیري جلو جهت )  OPENING( در زیر تابلوها  -9

PLATE شود .می ) استفاده  



 برابر در باالیی استحکام  داراي که بوده زنگ ضد آلیاژي گالوانیزه  ورق از سینی ها و صفحات داخلی تابلوها  -10

  . هستند دمایی تغییرات و مکانیکی ضربات

  د .شومی جهت حمل ونقل آسان ، بر روي سقف تابلوها دو عدد قالب قرار داده  -11

باشد  می پانچ خورده "اسکلت تابلوهاي ایستاده جهت باال بردن قدرت مانور چیدمان تجهیزات به صورت تماما -12

  به گونه اي که از هر نقطه از مختصات سه بعدي داخل تابلو بتوان استفاده کرد .

  تابلوهاي ایستاده به صورت پیچ ومهره اي ساخته می شوند که امکان توسعه در آینده وجود داشته باشد. -13

باشد که امکان دسترسی به هر  می اي گونه به تیرکها و  ها پل ، ها نظرسینی  از  تابلوها   داخلی  يفضا  طراحی -14

  تجهیزي جهت تعویض و تعمیرات سریع و آسان باشد .

باشد به طوریکه از تابلوي روبند دارمی توان میدر تابلوهاي داراي روبند ساپورتهاي روبندها به صورت متحرك  -15

  بدون روبند نیز استفاده کرد.

  باشند.می کلیه تابلوها داراي کیف نقشه جهت قراردادن نقشه وایرینگ  -16

  باشد که عالوه بر زیبایی ، داراي استحکام و قابلیتهاي باالیی باشند .می ساخت فریم ها به گونه اي  طراحی و -17

  مشخصات رنگ آمیزي تابلو : -4

لیف شوئی ، چربی زدایی غوطه ور، آب گرم گانه شستشو شامل: زنگ زدائی ، 8رنگ آمیزي تابلوها شامل مراحل 

 نوع و الکترواستاتیک روش به رنگ پاشش و بوده کن خشک و ور غوطه سیلر ه کاري غوطه ور، آب سرد ،فسفات ، 

  .باشد می میکرون 90 یا 80 ±% 10  ضخامت وبه  RAL7032 رنگ

  رنگ می تواند تغییر کند . ضخامت و نوع مشتري درخواست  به بنا   البته 

کلیه قطعات پس از شستشو در مراحل هشت گانه توسط دستگاه پاشش پودري که میدان الکتریکی باالیی در حدود 

گیرند. پس از پاشش پودر تمامی قطعات   می کند، داخل کابین مخصوص مورد پاشش قرار کیلو ولت ایجاد می 100

 اتمام از پس دقیقه 15 حدود زمان در و شوند می رنگ پخت کوره وارد  درجه 200داخل کالسکه چیده شده و در دماي 

  شوند.  می مونتاژ سالن تحویل کیفی کنترل از پس و شده خارج کوره از پخت عملیات



جهت جلوگیري از ورود رطوبت به داخل دستگاه پاشش پودر و ضعیف شدن استحکام رنگ، از چهار فیلتر قبل از 

هاي  آوري پودر و جهت بازیافت و حفظ محیط زیست از دستگاه سایکلون جهت جمع استدستگاه پاشش استفاده شده 

  شود.می  مازاد و معلق در هوا استفاده 

 شامل:گانه شستشو  مراحل هشت  

  شوند. ها توسط سمباده پاك و عاري می زنگ بري: تمام قطعات در ابتدا از کلیه زنگ زدگی

هاي خشک شده و اصطالحاً ماسیده شده با استفاده از لیف دستی و  لیف شویی: کلیه قطعات جهت پاك کردن چربی

  شوند.می  محلول چربیگیر مخصوص شستشو 

  شوند.  می یر گرم، عاري از هر گونه چربیوان چربیگیر: سپس قطعات در وان چربیگ

  شود.می وان آب گرم: جهت جلوگیري از ادغام مواد چربیگیر و فسفاته از آب گرم استفاده 

  شوند.  می وان فسفات کاري: جهت باال بردن چسبندگی و استحکام رنگ قطعات وارد وان فسفاته گرم

  شود.می  ز روي قطعات استفاده وان آب سرد: از آب سرد جهت پاك کردن مواد فسفاته ا

  باشد.می  وان سیلر: آخرین مرحله زیر سازي جهت رنگ آمیزي 

  شوند.می کوره خشک کن: کلیه قطعات خشک شده و آماده پذیرش پودر 

  مشخصات مونتاژ و تجهیز ـ5 

 سطح نظر از استانداردها حفظ و تابلوها زیبایی بر  باشد که عالوهمی  ي ا گونه به تابلوها داخلی معماري طراحی -1 

  اشته باشد .د وجود نیز وآسان سریع وتعمیرات  تعویض   امکان  ،  تابلوها داخل  هواي  تهویه و کوتاه اتصال ، عایقی

 عدد یک تابلو هر داخل در( مهتابی  یا  تونلی  چراغهاي  از   ،  تابلوها   داخل   مطلوب   روشنایی  ایجاد  جهت -2

 مینیاتوري وکلید میکروسوییچ همراه  شود) به می گذاشته دستی صورت به برق قطع صورت در یدکی اضطراري مهتابی

  .شودمی  استفاده

زرد ویا تسمه مسی بافته شده به همراه کابلشو و  -جهت ایجاد سیستم ارت مطمئن در داخل تابلوها از سیم سبز -3

  شود . می استفادهشمش ارت ویا پیچ ارت ( با توجه به نوع و ابعاد تابلو) 



 ترموستات و ازفن هوا بهتر  سرکوالسیون جهت  تابلوها  موجود هواکش هاي دریچه بر   عالوه لزوم   در مواقع -4

  گردد . می فادهاست

 با مختلف قدرتهاي با هیترهاي از شبنم ایجاد از جلوگیري جهت تابلوها داخل در هوایی، و آب  شرایط به  توجه  با -5

  گردد .می  استفاده تابلوها ابعاد به توجه

 می ز استفادهفا سه  جهت استفاده اپراتورها در مواقع سرویس وتعمیرات و... درداخل تابلوهاازپریزهاي تکفازویا  -6

  شود .

  باشند . می شینه هاي مورد استفاده جهت تابلوها ازمس الکترولیت باهنرو از نوع تخت -7

 و باسبار  مقطع سطح نصف  نول  براي و   اصلی  کلید  جریان برابر  5/1بار  باس هاي شینه  سطح مقطع  -8

  شود .می اده استف تابلو آمپراژ و ابعاد به توجه با مناسب شمش ز ا ارت   براي

  شوند .می جهت مشخص شدن نوع شینه ها و افزایش آمپراژ آنها ،کلیه شینه ها با استفاده از رنگ نسوزرنگ آمیزي  -9

) به ترتیب از چپ به راست ؛ قرمز و زرد و آبی باشند و براي شینه  R-S-T)  ( L1-L2-L3 ( هاي فازهاي شینه -10

  شود .می زرد استفاده  -نول رنگ مشکی وبراي شینه ارت از رنگ سبز

می  عقب ازجلوبه ویا پایین به باال از و راست به ازچپ  ترتیب به   R-S-T فازهاي هاي شینه  چیدمان  ترتیب -11

  باشد .

می کلیه اتصاالت شینه ها با استفاده ازپیچ ومهره هاي کرومه یا آبکاري شده همراه با واشرهاي تخت و فنري انجام  -12

  شوند.

می  انتخاب کوتاه اتصال محاسبات نتایج  به توجه با ها مقره فواصل بین شینه ها و همچنین نوع و محل نصب  -13

  شوند.

قرار است بر روي هم قرار بگیرند کامال صیقلی و مسطح شده و با توجه به آمپراژ عبوري سطح شمش هایی که  -14

  شوند. می سطح مقطح هاي تماسها انتخاب

 پانچینگ جدول از استفاده با و  DINکلیه پانچهاي روي شمشها جهت اتصال آنها به یکدیگر طبق استاندارد  -15

  شوند.می  انجام شمشها



از گریس هادي جهت  14در مواقع لزوم و درآمپراژهاي باال ، جهت اتصال شمش ها به یکدیگر ضمن لحاظ بند  -16

  شود .می گذردهی بهتر جریان استفاده 

درجه براي شمش ها به صورت قائمۀ گرد باشد ویا  90جهت کاهش مقاومت درهنگام عبور جریان زاویۀ خمش  -17

  شود .ی مدرجه استفاده  45از دو خم 

  شوند.می در صورت نیاز شینه هاي مورد استفاده جهت آنتی اکسیداسیون و افزایش آمپراژ شمشها نقره اندود  -18

شوند تا می با گشتاور مناسب محکم  DINطبق استاندارد  دهش کلیۀ پیچ و مهره ها که جهت اتصاالت به کار برده -19

  .تحمل نیروهاي اتصال کوتاه را داشته باشند

بارها از محافظ هاي مناسب(روبند باسبار)  جهت باال بردن ضریب ایمنی و حفاظت اپراتورها ، بر روي با س -20

  شود.می استفاده 

  شوند .می با توجه به قدرت عایقی الکتریکی انتخاب  13فواصل بین شینه ها با یکدیگر واز بدنه ضمن لحاظ بند  -21

 کابل بست و کابل سر بستن   که شوند می انتخاب   کف تابلو ها به گونه ايفیدر هاي ورودي و خروجی از   فاصلۀ -22

  باشند . می پذیر امکان راحتی به ها

  شود .می جهت حفاظت چراغهاي سیگنال و ولتمتر ها از فیوزهاي سیگارتی مناسب استفاده  -23

 و انتخاب ، شده محاسبه کوتاه اتصال  قدرت به توجه  با...  و   کلید هاي اتو ماتیک ، فیوزها وکلیدها ي مینیاتوري -24

  . نشود وارد آسیبی تابلو و تجهیزات به کوتاه اتصال  شوند تا در هنگام بروز می نصب

  شوند. می کلیۀ سیم هاي مورد استفاده در تابلوها مطابق استاندارد و با توجه به آمپراژ کلید ها و فیوزها انتخاب -25

می  گذاري شماره تماماً و  بوده 5/2  گیري اندازه لوازم  در تابلوهاي توزیع سطح مقطع سیم هاي مدارات فرمان و  -26

  شوند.

  شوند.می کلیه سر سیم ها و ترمینالها جهت سهولت شناسائی شماره گذاري  -27

 ترموفیت حرارتی روکش  با  همراه  مناسب  هاي کابلشو  و  ها سیم سر  از  استفاده  با  ها سیم  اتصاالت  کلیه -28

  شوند . می انجام



کلیه تجهیزات اعم از کلید هاي اتوماتیک ، کلید فیوزها ، مینیاتوریها ، سلکتور سوییچ ها و...جهت سهولت شنا  -29

  شوند .میسایی نامگذاري 

  د.باشن می کلیه فیدرهاي ورودي و خروجی داراي لیبل جهت نامگذاري و شنا سایی -30

 داخل بدنه به احتمالی اتصالیهاي از گیري جلو جهت قدرت مدارات   کلیه سیم کشی ها ي مدارات فرمان و -31

  شوند.می  انجام مناسب کانالهاي

سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع حقوقی پایه، استاندارد  110کلیه تابلوهاي فشار متوسط مورد نظر مطابق بانشریه 

و تحقیقات صنعتی کشور در مورد تاسیسات و تجهیزات الکتریکی جهت رعایت استانداردهاي داخلی و استانداردهاي 

DIN و   VDE و   IEC در تطبیق مشخصات فنی طرح با استانداردهاي بین المللی در ساخت تابلوها و تجهیزات  

د.نباشمی الکتریکی ملحوظ شده   

 فیکس متوسط فشار تابلوهاي فنی مشخصات  

 مشخصات بدنه و پروفیلها

و از شرکت فوالد  ST12 و روغنی نوع از استفاده مورد ورقهاي و بوده میلیمتر 5/2 تابلوها ورق ضخامت         )1

  باشند.می مبارکه اصفهان 

می باشد که عالوه بر استحکام بسیار باال قابلیت تابلو را در نصب تجهیزات  Cطرح پروفیلهاي مورد استفاده به شکل  )2

  دهد.میافزایش 

  کند.می  ) تابلوها از نوع پیچ ومهره اي بوده که امکان توسعه تابلوها ، تعمیرات و تعویض تجهیزات را آسان3

هنگام وقوع اتصال کوتاه جهت جلوگیري از انفجار تابلوها، و خروج گازهاي ناشی از آن دریچهاي به ابعاد مناسب   )4

  گردد.می در قسمت فوقانی تابلوها تعبیه 

) جهت حفاظت اپراتور، یک درب توري شکل به ابعاد مناسب پشت درب اصلی تابلو وجود دارد که مانع از ورود نا 5

  شود.می تابلو  به اپراتور  اهانهآگ

 مناسب ابعاد به هایی دریچه ، درب روي بر  ) جهت مشاهده داخل تابلوها و بررسی عملکرد صحیح تجهیزات ،6

  باشد.می  تعبیه شفاف هاي طلق با همراه



  باشد.می ) عمل قطع و وصل کلیدها از روي درب تابلو به راحتی و با اطمینان امکان پذیر 7

باشند به گونه اي که داراي می کروم و درجه یک  -همگی از نوع آبکاري شده نیکل  )قفل و لوالهاي مورد استفاده ،8

  .طول عمر باالیی در برابر اکسیداسیون باشند

می کروم همراه با واشرهاي تخت و فنري اجرا  -) تمامی اتصاالت با استفاده از پیچ و مهره هاي آبکاري شده نیکل 9

  .شوند

با استفاده از محاسبات مربوط به نیروهاي کششی، خمشی  DIN) سایز پیچ و مهره هاي مورد استفاده طبق استاندارد 10

  شوند.میوبرشی انتخاب 

 نیز خاردار واشر از لزوم  مواقع  در و  دنباش ارت می پیچ  داراي  ها تابلو درب  یتمام مطمئن ارتی   ) جهت ایجاد11

       گردد. می استفاده

  شود.می  استفاده  بوده  قاب  صورت به که مناسب  پل  از  ها تابلو  درب  تاب جهت جلوگیري از  )12

  شود.می ) ، از نوار دور درب الستیکی استفاده IPجهت حفظ درجه حفاظت ( )13

ز ا جانوران و غبار گردو  ورود از  گیري جلو جهت )  Opening(    کابلها ورود  محل در زیر تابلوها  )14

  شود. می استفاده گلند و گلند   صفحه

  جهت حمل ونقل آسان ، بر روي سقف هر سلول تابلوها دو عدد قالب قرار داده می شوند. )15

  ) طراحی و ساخت فریم ها به گونه اي می باشد که عالوه بر زیبایی ، داراي استحکام و قابلیتهاي باالیی باشند .16

  :مشخصات رنگ آمیزي تابلو 

گانه شستشو شامل: زنگ زدائی ، لیف شوئی ، چربی زدایی غوطه ور، آب گرم 8رنگ آمیزي تابلوها شامل مراحل  -1

 و الکترواستاتیک روش به رنگ پاشش و بوده کن خشک و ور غوطه سیلر          ، سرد آب ور، غوطه کاري فسفاته ، 

  باشد. می میکرون 90 یا 80 ±% 10  ضخامت وبه  RAL7032 رنگ نوع

  . کند تغییر تواند می رنگ ضخامت و نوع مشتري درخواست  به بنا   البته 



کلیه قطعات پس از شستشو در مراحل هشت گانه توسط دستگاه پاشش پودري که میدان الکتریکی باالیی در حدود 

گیرند. پس از پاشش پودر تمامی قطعات   می کند، داخل کابین مخصوص مورد پاشش قرار کیلو ولت ایجاد می 100

دقیقه پس از اتمام  15ند و در زمان حدود شو می رنگ پخت کوره وارد  درجه 200داخل کالسکه چیده شده و در دماي 

  شوند.   میعملیات پخت از کوره خارج شده و پس از کنترل کیفی تحویل سالن مونتاژ 

جهت جلوگیري از ورود رطوبت به داخل دستگاه پاشش پودر و ضعیف شدن استحکام رنگ، از چهار فیلتر قبل از 

هاي  آوري پودر و جهت بازیافت و حفظ محیط زیست از دستگاه سایکلون جهت جمع میشوددستگاه پاشش استفاده 

  شود.  می  مازاد و معلق در هوا استفاده 

  :گانه شستشو شامل مراحل هشت

  شوند. ها توسط سمباده پاك و عاري می زنگ بري: تمام قطعات در ابتدا از کلیه زنگ زدگی -1

هاي خشک شده و اصطالحاً ماسیده شده با استفاده از لیف دستی و  لیف شویی: کلیه قطعات جهت پاك کردن چربی-2

  شوند. می  محلول چربیگیر مخصوص شستشو 

  شوند.   میوان چربیگیر: سپس قطعات در وان چربیگیر گرم، عاري از هر گونه چربی -3

  شود. می وان آب گرم: جهت جلوگیري از ادغام مواد چربیگیر و فسفاته از آب گرم استفاده-4

  شوند.  می وان فسفات کاري: جهت باال بردن چسبندگی و استحکام رنگ قطعات وارد وان فسفاته گرم-5

  شود.  می آب سرد: از آب سرد جهت پاك کردن مواد فسفاته از روي قطعات استفادهوان -6

  باشد. می  وان سیلر: آخرین مرحله زیر سازي جهت رنگ آمیزي -7

  شوند. میکوره خشک کن: کلیه قطعات خشک شده و آماده پذیرش پودر -8

  مشخصات مونتاژ و تجهیز

 20 تابلوهاي در بار زیر قطع قابل غیر و بار زیر قطع قابل سکسیونر و   -----------قابلیت استفاده از دژنکتور  )1

  باشد. می اي منطقه برق اداره تایید مورد شرکت ولت کیلو

  باشند. می) شینه هاي مسی مورد استفاده جهت باسبار ، رایزر ها و شینه ارت از نوع تخت و مس الکترولیتی 2



 پیوسته و نامی جریان که اي گونه به   IECو  VDEو  DIN استانداردهاي مطابق باسبار هاي شینه سطح مقطع  )3

دهد و عالوه بر تحمل اثرات حرارتی  می عبور خود از بخوبی نامی ولتاژ براي را ها تابلو از یک هر اصلی کلید آمپراژ

تواند اثرات ناشی از دو و نیم برابر جریان نامی را نیز تحمل کند و  می ناشی از اتصال کوتاه در مدت زمان یک ثانیه

  باشد. می  IECو  VDEو  DINارت تابلو هم مطابق استانداردهاي 

  باشد می باید ------------  چاپ   IEEمطابف با  ------------ سیستم حفاظت الکتریکی از نوع  )4

  شوند . می) جهت مشخص شدن نوع شینه ها و افزایش آمپراژ آنها ،کلیه شینه ها با استفاده از رنگ نسوز رنگ آمیزي 5

 شینه براي باشندو می آبی و زرد و قرمز  ) به ترتیب از چپ به راست ؛  R-S-T  ( L1-L2-L3شینه هاي فازهاي  )6

  شود. می استفادهزرد  -سبز رنگ از ارت شینه وبراي مشکی رنگ نول

 می عقب ازجلوبه یا و پایین به باال از و راست به ازچپ  ترتیب به    R-S-T فازهاي هاي شینه  چیدمان  ترتیب  )7

  باشد.

 می) کلیه اتصاالت شینه ها با استفاده ازپیچ ومهره هاي کرومه یا آبکاري شده همراه با واشرهاي تخت و فنري انجام 8

  شوند.

 می انتخاب کوتاه اتصال محاسبات نتایج  به توجه  با   ها مقره ) فواصل بین شینه ها و همچنین نوع و محل نصب 9

  شوند.

سطح شمش هایی که قرار است بر روي هم قرار بگیرند کامال صیقلی و مسطح شده و با توجه به آمپراژ عبوري   )10

  شوند. می سطح مقطح هاي تماسها انتخاب

 پانچینگ جدول از استفاده با و  DINکلیه پانچهاي روي شمشها جهت اتصال آنها به یکدیگر طبق استاندارد  )11

  شوند. می انجام شمشها

 جهت هادي گریس از 9 بند لحاظ ضمن یکدیگر به ها شمش اتصال جهت ، باال درآمپراژهاي و لزوم مواقع در  )12

  شود. می استفاده جریان بهتر گذردهی

  شوند. میدر صورت نیاز شینه هاي مورد استفاده جهت آنتی اکسیداسیون و افزایش آمپراژ شمشها نقره اندود  )13

  شود. می استفاده رزینی اتکایی هاي مقره از مناسب خزشی فاصلۀ ایجاد و  جهت اتکا باسبار به بدنه )14



گونه اي که هم از بروز جریانهاي نشتی باشد ، به  میانتخاب مقره هاي اتکایی از مارکهاي مرغوب رزینی  )15

)باالیی در برابر نیروهاي حاصل از  Cantilever Strengthجلوگیري نمایند و هم داراي قدرت تحمل نیروي افقی(

  جریانهاي اتصال کوتاه باشند.

 میفنري اجرا  کروم همراه با واشرهاي تخت و - تمامی اتصاالت با استفاده از پیچ و مهره هاي آبکاري شده نیکل  )16

  شوند.

 می محکم  باگشتاورمناسب  DIN شوند طبق استاندارد  میکلیۀ پیچ و مهره ها که جهت اتصاالت به کار برده  )17

  . باشند داشته را  کوتاه اتصال  جریانهاي  از حاصل دینامیکی نیروهاي  تحمل شوند تا 

  بار و سکسیونر ارت اینتر الك مکانیکی موجود است. بین سکسیونر ساده و دیژنکتور و سکسیونر قابل قطع زیر )18

  باشند. می   mm2 2,5کلیه سیم هاي مدار فرمان و اندازه گیري سایز  )19

  شوند. می کلیه سر سیم ها و ترمینالها جهت سهولت شناسایی شماره گذاري )20

  .شود می در کلیه تابلو ها پل کابل هاي ورودي و خرووجی پیش بینی )21

  . شود میمشخص  NAMEPLATEهرگونه لوازم و تجهیزات بکار رفته با یک پالك  )22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : موارد تست

 استاندارد العمل دستور طبق را تولیدي ضعیف فشار تابلوهاي کلیه ،  با بهره گیري از تجهیزات کامل تست

IEC    گرفته خواهد شد قرار تست  مورد  .  

  : شامل تجهزات تست این شرکت 

   ولتی  3000 تا صفر دستگاه اتو ترانسفورماتور ولتاژ  :1

 تست میز و گیرد قرار استفاده مورد باال آمپراژ با تجهیزات براي  که  آمپر   3000  تا   باال  جریان   تزریق دستگاه   :2

  . باشد   ضعیف فشار

 تا  صفر فاز  سه  AC خروجی یک و  V AC 380 ه فاز س ولتاژ خروجی 2    شامل ضعیف فشار میز تست  

 یک داراي تست میز  این  همچنین .  باشد ولت 110 ،48 ، 24 ، 12  براي ولتاژهاي DC خروجی یک ، ولت  380

 ، همانند پایین آمپراژ با  تجهیزات  جریان  تزریق  و تست جهت  که باشد آمپر   100  تا صفر جریان تزریق دستگاه

  ها استفاده شود. يمینیاتورترها ، کنتاکتورها و آمپرم

ROUTINE TEST  

  گیرند .می کلیۀتابلوها تحت عملیات تست روتین به شرح زیر قرار 

 فرکانس با ولت کیلو  5/2 ): فاصله عایقی بین فازها و بدنه تحت ولتاژ Insolation Test( عایقی تست       -1

  شوند.می  بررسی ثانیه یک مدت به و هرتز   50

 اسکماتیک هاي نقشه  طبق شده انجام مدارات وایرینگ صحت متر اهم با ) :    OHM Check(  چک اهم       -2

  گیرند.می  قرار بررسی مورد

تزریق جریان،  دستگاه از  استفاده با و  DCو  AC ولتاژهاي تزریق با ) :   Function Test(  عملکرد تست       -3

صحت عملکرد مدارات فرمان ،ولتمترها ،کلیدهاي اتوماتیک،کلیدهاي مینیاتوري، رله ها ، کنتاکتورها ، چراغهاي سیگنال 

 ، ها درب سویچهاي میکرو و روشنائی سیستم به مربوط مدارات  و ها ، آمپرمترها  CTو  PT ، ترمینالهاي خروجی 

  شوند.می  بررسی هیتر و ترموسات و فن ، پریزها



) : تمامی وایرینگ و چیدمان تجهیزات و قسمتهاي مختلف تابلو بازرسی Visual Check( چشمی بازرسی       -4

  شوند. می چشمی

  :خدمات پس از فروش  

  تهیه و ارایه کلیه نقشه هاي جانمایی و ترمینال بندي  •

  ارایه همکاري در مراحل نصب و راه اندازي تابلوها در صورت نیاز و درخواست خرید  •

مذکور بصورت جداگانه در صورت نیاز و درخواست خریدار از  2توضیح اینکه هزینه هاي مرتبط با ردیف   •

  سوي فروشنده اعالم میگردد.

  تعمیرات و نگهداري تابلوها در صورت نیاز و درخواست خریدار بر اساس توافق جداگانه.  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تصاویر برخی از پروژه هاي انجام شده

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  

  



  

  



  

  

  


