شرکت محترم موضوع :معرفی شرکت طبرستان تابلو آریا
با سالم،
احتراما بدین و سیله گزارش مخت صری از توانایی ها  ,سوابق و امکانات شرکت به پیو ست تقدیم ح ضور می
گردد .شرکت طبر ستان تابلو آریا فعالیت خود را از سال  1380با نام طبر ستان تابلو آغاز نموده و با کادری مجرب
از بهترین مهند سین ،تکن سین ها و پر سنل فنی به عنوان یکی از شرکت های ایرانی در خدمت صنعت ک شور
میباشد.
این شرک ت از بدو تاسیس دو هدف عمده شامل :افزایش کیفیت تولیدات تا باالترین استانداردهای بین المللی و
همچنین تامین رضایت مشتریان را مد نظر داشته است که در راستای تحقق این اهداف موفق به اخذ گواهینامه
های ذیل گردیده است:


گواهی  ISO 9001-2015و  10002:2018از شرکت ، TUV AUSTRIA



گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایان و تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران"



عضو لیست تکمیلی تامین کنندگان تایید صالحیت شده شرکت مادر تخصصی توانیر



عضو لیست بلند منابع مرکزی وزارت نفت



گواهی آزمون از جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت



گواهی آزمون از EPIL



گواهی عضویت سندیکای صنعت برق ایران

با عنایت به موارد فوق اهم تولیدات ،توانایی ها و سوابق کاری این شرکت معرفی می گردد.
لذا خواهشمند است دستورات الزم مبنی بر قرار گرفتن در لیست منابع(وندور لیست) آن شرکت  /سازمان محترم
را مبذول فرمایید.
با تقدیم احترام
شرکت طبرستان تابلو آریا

"زمینه فعالیت و محصوالت تولیدی شرکت طبرستان تابلو آریا "
)1

تابلوهای فشار متوسط طرح کشویی در سطوح ولتاژ  24 KVو 40.5 KV

)2

تابلو های فشار متوسط کمپکت بصورت  GISو  AISدر سطوح ولتاژ  24 KVو40.5 KV

 )3تابلو های سلولی فشار ضعیف در انواع ثابت و کشویی
 )4تابلوهای فشار ضعیف بارانی OUTDOOR
 )5تابلوهای فشار ضعیف روکار و توکار INDOOR
 )6تابلوهای فشار ضعیف اندازه گیری OUTDOOR/INDOOR
 )7تابلوهای حفاظت
 )8تابلوهای کنترل MIMIC
 )9تابلوهای کنترل و فشار ضعیف
 )10تابلوهای اتوماتیک ترانسفر ( چنج آور و سنکرون)
 )11تابلوهای بانک خازنی( اصالح ضریب قدرت)
 )12پست کمپکت پیش ساخته

صفحه 2 -
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"اهم سوابق کاری شرکت طبرستان تابلو آریا"
سازمان ها  ،بانک ها  ،ادارات
 )1تعاونی مسکن صدا و سیما
 )2ساختمان آرشیو صدا و سیما
 )3ساختمان امام علی(ع) صدا و سیما
 )4ساختمان دیتا سنتر صدا و سیما
 )5پروژه زاهدان صدا و سیما
 )6تعاونی مسکن سازمان انرژی اتمی
 )7پروژه ساختمانی هوا و فضا
 )8پروژه ساختمان مرکزی اداره اوقاف
 )9بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور
 )10شرکت آب و فاضالب استان البرز
 )11شرکت آب و فاضالب بندر امام خمینی
 )12اداره مخابرات استان البرز
 )13سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج
 )14ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 )15کانون وکالی دادگستری گیالن
 )16پروژه آزمایشگاه شرکت سایپا
 )17پروژه ندامتگاه قزلحصار کرج
 )18اداره آموزش و پرورش ناحیه 1
 )19اداره گاز استان البرز
 )20پارک و فن آوری استان البرز
 )21بانک مسکن استان بوشهر
 )22بانک صادرات خرم آباد
 )23بانک ملت شهریار
 )24بانک سپه اهواز
 )25بانک تجارت بجنورد
 )26بانک سامان شیراز
 )27بانک سامان کرج
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)28
)29
)30
)31
)32
)33

بانک سامان مشهد
بانک تجارت قم
بانک رفاه قم
دانشگاه شیراز
دانشگاه آزاد اسالمی کرج
دانشگاه آزاد اسالمی گرمسار

 )34دانشگاه آزاد اسالمی بویین زهرا

پروژه های نیروگاهی – نفتی  -توزیع
 )1شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
 )2شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
 )3شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن
 )4شرکت پارس پنگان (وابسته به شرکت نفت و گاز)
 )5نیروگاه خورشیدی زیاران
 )6شرکت توسعه صنایع تاسیساتی ایران
 )7پروژه نیروگاه خورشیدی  7مگاواتی تابلو فشار متوسط کمپکت

پروژه های بهداشت و درمان
 )1سازمان تامین اجتماعی کرج
 )2موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
 )3بیمارستان تخصصی امید تهران
 )4بیمارستان شهر قدس
 )5بیمارستان چمران
 )6بیمارستان برکت
 )7بیمارستان مالرد
 )8بیمارستان تکاب
 )9بیمارستان سقز
 )10بیمارستان سینا
 )11بیمارستان  64تختخوابی آذر شهر
 )12درمانگاه ولیعصر تهران

صفحه 4 -
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)13
)14
)15
)16
)17
)18

درمانگاه چابهار – زابل
درمانگاه هشترود
شرکت دلتا دارو
شرکت مهرگان طب رازی
مرکز جامع سالمت لوندویل
شرکت آرایشی بهداشتی اکسیر

پروژه های مترو
 )1فرودگاه بین المللی پیام
 )2فرودگاه بین المللی شهرکرد
 )3پروژه ایستگاه مترو T6
 )4پروژه ایستگاه مترو بیمه
 )5پروژه ایستگاه مترو R4
 )6پروژه ایستگاه مترو S6
 )7پروژه ایستگاه مترو R6
 )8پروژه ایستگاه مترو R7
 )9پروژه ایستگاه مترو توحید
 )10پروژه ایستگاه مترو شهید باقری
 )11شرکت فرامد سازه پارت (مترو)
 )12پروژه ایستگاه مترو میدان صنعت
 )13شرکت تراخیت (مترو)
 )14پایانه فتح آباد (مترو)

پروژه های صنعتی و عمرانی
 )1شرکت رازاوه (کشور عراق)
 )2شرکت داروگر
 )3شرکت پاکشوما (گلرنگ)
 )4شرکت شاتل
 )5شرکت صنایع ساخت ایکا
 )6شرکت صنایع گلدیران
 )7شرکت صنایع شهید کریمی
 )8شرکت صنایع شمس امید

صفحه 5 -
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 )9شرکت فوالد سیرجان
 )10شرکت فوالد چدن
 )11شرکت ذوب آهن فجر سمنان
)12
)13
)14
)15
)16
)17
)18
)19
)20
)21
)22
)23

شرکت ذوب آهن هادی
کارخانه پوالد پویش
شرکت بابک مس ایرانیان
شرکت سیمان مهر ماکو
شرکت کشت و صنعت بیرجند
شرکت کشت و صنعت دامپروری زرین هیو
شرکت کشت و صنعت دامغان
شرکت کشت و صنعت پیوند هراز
پروژه شرکت گام خودرو
پروژه شرکت جهان خودرو صبا
پروژه شرکت کریمان خودرو
پروژه شرکت خودروسازی بهمن

 )24پروژه مجموعه ورزشی شهید رجائی
 )25پروژه سد سیازاخ کردستان
 )26شرکت تولیدی شیوا
 )27کارخانجات اسیدسازی اشتهارد
 )28کارخانه اسید سولفوریک قم
 )29تعاونی مسکن پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
 )30پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
 )31شرکت مهاب شیمی
 )32شرکت تکفاز شیمی
 )33شرکت هینزا شیمی
 )34شرکت شیمی نصر
 )35شرکت آذران شیمی
 )36شرکت آماد پلیمر
 )37شرکت الماس شیمی آرا سنج

صفحه 6 -
-

)38
)39
)40
)41
)42
)43
)44

شرکت سپند رنگ
شرکت پدیده تکامل پلیمر
شرکت نگین پلی استر
شرکت صنایع آرا سنج شیمی
شرکت یانتار
شرکت صنعتی شوفاژکار
پروژه برج کادوس

)45
)46
)47
)48
)49
)50
)51
)52
)53
)54
)55
)56
)57
)58
)59
)60
)61
)62
)63
)64
)65
)66
)67

پرشیاجنوب
پروژه تاالر مرکزی اراک
شرکت کادوس
کارخانجات مهندسی فرسار تجارت
لیروک صنعت
پارس ابریق
پروژه البرز مگامال
پروژه قو الماس خاورمیانه
شرکت آپتوس ایران
شرکت سازه های صنعتی آذران
شرکت بهروش تبریز
شرکت قند سیهون
شرکت تیناجام
شرکت اکسیژن اصفهان
شرکت اکسیژن اهواز
شرکت سحر اکسیژن
شرکت کی نو
موزه هنر های معاصر
شرکت بتیس سارد
شرکت دانیژه شکالت
شرکت ماشین سازی توربین دار
شرکت ماشین سازی انتظاری
شرکت پایا ماشین سازه سپنتا

صفحه 7 -
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)68
)69
)70
)71
)72
)73
)74
)75
)76
)77
)78
)79
)80
)81
)82
)83
)84
)85
)86
)87
)88
)89
)90
)91
)92
)93
)94
)95
)96
)97
)98

شرکت سپند پوشش
شرکت بهاران گستر
شرکت تکنوژن
شرکت انرژی موتور
شرکت آماد صنعت
شرکت کاویان آوا الکتریک
شرکت آریان آرا
شرکت فرآورده های نسوز الموت
شرکت گل افشان آرایش
شرکت کارتک سیستم
شرکت آگال پارت
شرکت نگین زره
شرکت توسعه انصار ماهشهر
شرکت پرشین صنعت
شرکت رباط ایران
شرکت خشک پاک
شرکت شهد آرا ماکو
شرکت گل گندم
شرکت پویا خجسته
شرکت پرتو نار
شرکت ذوب نور البرز
شرکت جهانگیر شیراز
شرکت حباب محافظ اشتهارد
شرکت کارا روش
شرکت ایزوگام پارس
شرکت توانا هنر صداقت
شرکت آذر ریس قائم
شرکت آروین بافت
شرکت ذوب نور ابهر
شرکت پوشش کاال
شرکت فراز بهداشت

صفحه 8 -
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)99
)100
)101
)102
)103
)104
)105
)106
)107
)108
)109
)110
)111
)112
)113
)114
)115
)116
)117
)118
)119
)120
)121
)122
)123
)124
)125
)126
)127
)128
)129

شرکت لطیف گستر
گروه فنی مهندسی پویا صنعت
پروژه اداری تجاری سینوهه
شرکت تصفیه روغن سودان
شرکت آتشکار
شرکت آب معدنی کاسپین
شرکت آب معدنی پلور
شرکت نما نور
رویال ساختمان آریا
شرکت افخم
شرکت سیبا موتور
شرکت هنگامه گویا
شرکت اندیشه سازان اختر
پروژه ترمینال کانتینری بندر خرمشهر
شرکت پرگاس طب
پروژه مجتمع دانش بنیان کسا
پروژه مسکونی زیتون
پروژه مسکونی برج آرین
پروژه مسکونی امیر آبادیان
پروژه مسکونی ویال گلستان
مجتمع تجاری هدیش مال
پروژه مجتمع تجاری الوند
پروژه تجاری تفریحی سعدی شیراز
پروژه تجاری و مسکونی ساحل
پروژه تجاری و مسکونی مهتاب
پروژه تجاری و مسکونی آیشین
پروژه تجاری و مسکونی سپهر کرج
پروژه برج گلستان
پروژه ساختمانی مسکن تابلیه
پروژه کاسپین قزوین
شرکت کیان فارمد

صفحه 9 -
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)130
)131
)132
)133
)134
)135
)136
)137
)138
)139
)140
)141
)142
)143
)144
)145
)146
)147
)148
)149
)150
)151
)152
)153
)154
)155
)156
)157
)158
)159
)160

شرکت راه گشا استان البرز
پروژه مجتمع فرهنگی آموزشی شیان
شرکت آرد ساحل قو
شرکت اطلس روان کارا
شرکت سیف ایران
شرکت سایه سمن
شرکت سامان سوله
شرکت سبز اندیشان مالرد
شرکت پردازشگر کیش
تصفیه خانه کوی صابر
جین وست
مجتمع تجاری اداری الهیه
فن آواران آریا محور
پروژه سوله های آکام
شرکت کیانا درمان کالردشت
پروژه اداری دانشور
شرکت کارمانیا
شرکت آب نیک پویان البرز
تابلو فشار متوسط شرکت توزیع کرمانشاه
فروشگاه زنجیره ای انتخاب من (شهر کرمان)
پارکینگ مکانیزه اطلس کرمان
پروژه مدرسه بوشهر
بانک ملی کاشان
کارخانه تولید نوشیدنی پرسیس
پروژه نارنجستان
پروژه مسکونی  24واحدی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف
پروژه کارخانه سیمان هگمتانه
پروژه تجاری اداری سهند
پروژه کارخانه سیمان دیلمان
پروژه ساختمان اتحاد
پروژه دیتا سنتر فرودگاه پیام

صفحه 10 -
-

" فرایند تولید"

واحد های مختلف شرکت طبرستان تابلو بر اساس فرایند تولید به شرح ذیل می باشد:

 واحد تحقیق و توسعه
 واحد مهندسی فروش
 واحد فنی و مهندسی
 واحد مشاوره و طراحی
 واحد بازرگانی
 واحد فلزکاری
 واحد شست و شوی
 واحد رنگ پودری الکترواستاتیک رباتیک
 واحد مونتاژ مکانیکال و مونتاژ الکتریکال
 واحد بازرسی و کنترل کیفیت
 واحد بسته بندی
 واحد تضمین کیفیت
 واحد خدمات پس از فروش
 واحد رسیدگی به شکایات مشتری

صفحه 11 -
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"برخی از تجهیزات نرم افزاری شرکت طبرستان تابلو آریا"

)1

استانداردهای برق شامل استاندارد های  VDE ،IECونشریه 110

)2

نرم افزار حرفه ای طراحی سه بعدی تابلو های برق Eplan ProPanel

)3

نرم افزار طراحی AutoCad Electrical

)4

نرم افزار طراحی AutoCad Mechanical

)5

نرم افزار محاسبه جریان های گذرای سیستم های قدرت Etap

)6

نرم افزار کنترل پروژه MS Project

 )7نرم افزار برنامه نویسی انواع  PLCو  HMIشامل:
,Logo Soft Comfort ,Omron Sysmac Studio ,Omron CX –One
Dop Soft , Wpl Soft , Tia Portal
 )8نرم افزار Digsilent
)9

نرم افزار مانیتورینگ Wincc RT- Wincc Flexible

)10

نرم افزار طراحی شماتیک Orcad

)11

نرم افزار محاسبات پیشرفته ریاضی Matlab

 )12نرم افزار محاسبه و آنالیز سازه Etabs
 )13نرم افزار طراحی گرافیک  -Adobe Photoshopلیزر
 )14نرم افزار کنترل ژنراتورها شامل DSE Genset– Lite Edit
 )15نرم افزار پانچ CNC kad
 )16نرم افزار برش Auto Nest

صفحه 12 -
-

" لیست تجهیزات واحد تولید"

Amada Aries245

 )1دستگاه پانچ CNC

 )2دستگاه پرس برک NC- 3M

100 Ton

 )3دستگاه پرس برک CNC 100 Ton
 )4دستگاه گیوتین

2M

8 mm

 )5دستگاه پرس ضربه ای

12 Ton

 )6دستگاه پرس ضربه ای

15 Ton

 )7دستگاه پرس پانچ

8 Ton

 )8دستگاه پانچ هیدرولیک
 )9دستگاه استات ولدینگ

8 mm

 )10دستگاه های جوش CO2

250 A

 )11دستگاه جوش اینورتر
 )12دستگاه جوش نقطه ای
 )13دستگاه تمام اتوماتیک تزریق فوم
 )14دستگاه اره صابونی
 )15دستگاه کانال بر
 )16دستگاه سه کاره (برش –خم-پانچ)شمشکاری
 )17دستگاه های پاشش رنگ الکترو استاتیک و ربات های پاشش رنگ
 )18دستگاه های سایکلون رنگ
 )19دستگاه کوره پخت رنگ
 )20دستگاه کابین رنگ دستی و رباتیک
 )21کانوایر خط رنگ
 )22حوزچه عملیات چربی گیری و فسفاته توامان
 )23دستگاه لیبل زن
 )24سایر تجهیزات ( انواع دریل ،انواع سنگ فرز ،پانچ و پرچ) الکتریکی ،پنوماتیکی و هیدرولیکی
 )25جرثقیل سقفی جهت بارگیری محصوالت
 )26دستگاه لیزر لیبل

صفحه 13 -
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" برخی از تجهیزات تست واحد کنترل کیفیت شامل آزمایشگاه (برق و شیمی)"

.1

تجهیزات تست عایقی فشار قوی تا سطح ولتاژ 100 kv

.2

دستگاه تست تزریق جریان  1200آمپر

.3

دستگاه مولتی تستر پرتابل

.4

دستگاه میگر 5 kv

.5

سالت اسپری

.6

انواع مولتی متر دیجیتال

.7

ترک متر

.8

ترازو دیجیتال

.9

دستگاه  PHسنجش دیجیتال به همراه دماسنج

.10

تست ضربه

.11

تست کرس کات

.12

تست خمش قطعات رنگ شده

.13

آون آزمایشگاهی

.14

ضخامت سنج رنگ

.16

تجهیزات مرتبط با تیتراسیون

.17

کولیس دیجیتال و معمولی

 . 18دستگاه تست های پات 5KV AC

Power Frequency test equipment
up to 100kv
Current injection testing device 1200 A
Portable Multi Tester
Megger
Salt spray test
Digital Multi Meter
Torque Meter
Digital Scale
PH Meter/Thermometer
Impact Test
Cross Cut Test
Bending Test
Laboratory Oven
Color Thickness Meter
Titration related equipment
Digital& Normal caliper
)High Pot Test (5kv AC
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