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شرکت پترو تابلو آریا در سال  1391در راستای
پیوند دانش فنی و بخش تولید شروع به فعالیت
نمود و با بهره گیری از مهندسین متخصص توانست
در مدت زمان کوتاه جایگاه ویژه ای در بین

تولیدکنندگان پیدا کند.
کیفیت مناسب ،مطابقت با استانداردهای روز دنیاو
سرعت عمل از جمله عواملی است که این مجموعه
را از سایر رقبای خود متمایز می سازد.
این مجموعه با تلفیق متخصصین با تجربه و
مهندسین جوان توانایی تولید انواع تابلوهای فشار
متوسط ،فشار ضعیف (فیکس و کشویی)  ،کنترل و
حفاظت را دارا می باشد.

سایر توانایی های این شرکت به شرح ذیل
می باشد:
-

تولید انواع سینی  ،نردبان کابل و سایر
متعلقات مربوطه

-

نصب و راه اندازی تابلوهای برق

-

عیب یابی و تعمیر انواع تابلو برق

-

فعالیت های اجرایی اعم از کابل کشی،
سینی گذاری ،نصب باس داکت ،نصب
ترانس و ..

-

تنظیمات و تست رله های حفاظتی

-

طراحی بیسیک و تفصیلی انواع پلنت
صنعتی

-

مشاوره و نظارت

-

آموزش کلیه مباحث تخصصی برق

-

ارائه انواع نرم افزارهای مهندسی

-

تامین تجهیزات

هیئت مدیره

مدیریت عامل

مدیر کارخانه

مدیر تولید

مدیر برنامه ریزی
مدیر کنترل
کیفیت
واحد انبار

مدیر تضمین
کیفیت

مدیر فنی و
مهندسی
مدیر پروژه

کارشناس پروژه

مدیر بازرگانی

بازرگانی داخلی

بازرگانی خارجی

مدیر فروش و
بازاریابی
کارشناس متره و
براورد

مدیر مالی و
اداری
کارشناس
حسابداری

کارشناس اداری

تدارکات

:معرفی واحد فنی و مهندسی
این واحد براساس نیازهای کارفرما و با
توجه به ماهیت پروژه و با بهره گیری از
استاندارد های داخلی و خارجی اقدام به
ITEM

DOCUMENT NAME
CALCULATION

1

HEAT DISSIPATION

2

CURRENT TRANSFORMER SIZING

3

POTENTIAL TRANSFORMER SIZING

4

CIRCUIT BREAKER SIZING (IF NEEDED)

5

BUSBAR SIZING
DRAWING

6

PANEL SINGLE LINE DIAGRAM

7

PANEL VIEW DIAGRAM

8

PANEL WIRING DIAGRAM

9

TERMINATION DIAGRAM

10

INSTALLATION DETAILS

11

طراحی مکانیکال و الکتریکال تابلوهای
برق و تولید مدارک فنی به شرح جدول
.روبرو می نماید

:نرم افزارهای مهندسی
واحد فنی و مهندسی شرکت پترو تابلو

BOM

آریا با بهره گیری از جدیدترین نرم

PANEL BILL OF MATERIAL

افزارهای مهندسی برق توانایی طراحی
 پیکر بندی انواع رله و،انواع تابلو برق

SOFTWARE LIST

 و شبیه سازی انواع پلنت هایPLC

1

Auto Cad Electrical 2013

2

Eplan P8

،صنعتی و ارائه محاسبات پخش بار

3

Eplan Cabinet

اتصال کوتاه و هماهنگی حفاظتی رله ها

4

ETAP 11

5

SIMARIS SIVACON

6

SIMARIS Design

7

LOGO! Comfort 6.1

8

Micro Win 4.0

9

Step7 5.6

10

Allen Bradley RS Logix Micro 8.30

11

Schneider Electric Unity Pro 7.0

12

ABB CAP 505

13

Siemens Digsi 4

14

SYME 7.0

15

MICROSOFT PROJECT

16

MICROSOFT OFFICE EXCEL

17

MICROSOFT OFFICE WORD

18

MICROSOFT OFFICE POWER POINT

.را دارد

:محصوالت قابل تولید
:فشار ضعیف
1- SIVACON 8PT
-Fixed Type (MDP)
-Withdrawable Type
(MCC)
2- Rittal PS8
3- Conventional Rittal
4- Wall Mounted Panels
5- Capacitor Bank &
Harmonic Filters
6- Control & Protection
Panels

7- Soft Starter And Drive
Panels
8- Home Automation
Panels

:محصوالت قابل تولید
فشار متوسط
:) کیلو ولت36 (تا سطح
1- ABB Unisafe
2- ABB UNISWITCH
3- Sarel SYStem6
4- Conventional Pars
Switch Type

سایر محصوالت قابل تولید:
 انواع سینی و نردبان کابل انواع اتصاالت سینی ونردبان کابل

خدمات تخصصی دیتا سنتر:
 طراحی زیر ساخت برق تهیه RFP مشاوره نظارت -متره و برآورد

تامین تجهیزات:
-1کلیه تجهیزات قدرت شامل:

انواع کلید هوایی ،کمپکت،مینیاتوری و محافظ جان

 -انواع کنتاکتور و بیمتال

 -انواع رله های حفاظتی

 -انواع دژنگتور و سکسیونر

 باسداکت فشار ضعیف و فشارمتوسط

 -2انواع تجهیزات ابزار دقیق
شامل:
 -انواع  PLCو HMI

 -انواع ترنسمیتر و سویچ

 -انواع ولو

لیست پروژه های انجام شده
آیتم

1

نوع محصول/خدمات

نام پروژه

دیتا سنتر اپراتور سوم تلفن همراه

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

(رایتل)

نصب و راه اندازی باسداکت فشار ضعیف

کارفرما

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

کارفرمای اصلی

شرکت ارتباطات شمس نوین

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
تابلوهای دیواری روشنایی
2

دیتا سنتر مرکز تحقیقات مخابرات

تابلو کنترل و مانیتورینگ

ایران

نصب و راه اندازی تایلوهای برق و سیستم

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مانیتورینگ
3

پروژه ایستگاه مخابراتی ری  -نکا

تابلوهای دیواری روشنایی

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

تابلوهای فشار متوسط کمپکت
4

دیتاسنتر وزارت بهداشت

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن
تابلوهای دیواری روشنایی

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

نصب و راه اندازی تایلوهای برق
5
6

پروژه دیتا سنتر همراه اول

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن
تابلوهای دیواری روشنایی

پروژه دیتا سنتر بانک کشاورزی

تابلوهای فشار ضعیف کشویی و فیکس طرح
سیواکن

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت همراه اول

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

بانک کشاورزی

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن
7

پروژه دیتا سنتر سازمان امور مالیاتی

8

پروژه دیتا سنتر وزارت کشور

تابلوهای دیواری روشنایی

شرکت توسعه ارتباطات پرمند

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

نصب و راه اندازی تایلوهای برق

9

پروژه نیروی  DCشرکت ارتباطات زیر
ساخت

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
نصب و راه اندازی
خرید سینی کابل

شرکت تلکام آوا

وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت ارتباطات زیر ساخت

لیست پروژه های انجام شده
آیتم

نوع محصول/خدمات

نام پروژه

کارفرما

کارفرمای اصلی

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
11

پروژه دیتا سنتر معاونت برنامه ریزی و

تابلوهای دیواری روشنایی

نظارت راهبردی ریاست جمهوری

تابلو کنترل و مانیتورینگ

شرکت توسن

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نصب و راه اندازی تایلوهای برق و سیستم
مانیتورینگ
11

12

پروژه نیروی  DCشرکت ارتباطات زیر
ساخت

خرید سینی کابل

پروژه دیتاسنتر طبقه  11میدان امام

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن

خمینی

تابلوهای دیواری روشنایی

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت ارتباطات زیر ساخت

شرکت ارتباطات زیر ساخت

نصب و راه اندازی تایلوهای برق
13

پروژه دیتاسنتر سازمان فناوری

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن

اطالعات

تابلوهای دیواری روشنایی

شرکت توسن خلیج فارس

سازمان فناوری اطالعات

نصب و راه اندازی تایلوهای برق
14

پروژه بانک دی

تابلوهای دیواری

بانک دی شعبه مرکزی

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
15

16
17

پروژه کلینک چشم پزشکی نور

تابلوهای دیواری روشنایی و تابلو های
ایزوله بیمارستانی

پروژه بیمارستان شهید باهنر کرج

تابلوهای فشار متوسط  SARELایتالیا و تابلو
های فشار ضعیف طرح سیواکن

پروژه بیمارستان فوق تخصصی رازی

تابلوهای دیواری روشنایی و تابلو های
ایزوله بیمارستانی

آقای کوچکی پور

چشم پزشکی کلینیک نور

بیمارستان شهید باهنر کرج
بیمارستان فوق تخصصی رازی

لیست پروژه های انجام شده
آیتم

18
19

نام پروژه

پروژه مس سرچشمه
پروژه ایستگاه تلمبه آب گل گهر
سیرجان

نوع محصول/خدمات

کارفرمای اصلی

کارفرما

 11عدد تابلو کنترلی  PLC S7-400ایستاده

شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن

طرح ریتال

کانی مس

تابلو دیواری

شرکت آنا صنعت آسیا

 14عدد تابلو سیواکن کشویی

شرکت کاالی پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت آذر پاد نیرو

سازمان انرژی اتمی

21

پروژه پایانه ها و مخازن پتروشیمی

21

پروژه بیولیچینگ

22

پروژه اتوماسیون کوره  2و 3

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

تابلو کنترل و مانیتورینگ
تابلو درایو

شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

23

پروژه سیستم مکانیزه تخلیه کامیون

تابلو  VFDنصب و راه اندازی

شرکت فکور صنعت تهران

شرکت فوالد خوزستان

24

پروژه فوالد زرند ایرانیان

تامین تجهیزات

شرکت فکور صنعت تهران

شرکت فوالد زرند ایرانیان

25

پروژه ایستگاه تلمبه آب گل گهر

تابلوی دیواری

شرکت کیسون

شرکت سنگ آهن گل گهر

26

پتروشیمی فجر

تابلو MIMIC

شرکت نادر پرداز

پتروشیمی فجر

27

پتروشیمی فجر

تابلو MIMIC

شرکت نادر پرداز

پتروشیمی رازی

تابلو VFD

شرکت آرادپیشرو فناوران

شرکت نفت و گاز پارس

28
29
31

پروژه دانه بندی گوگرد پاالیشگاه فاز
 19پارس جنوبی
پروژه نیروگاه  CHPمعصومیه قم

شرکت OTEC

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

پروژه گندله سازی مجتمع فوالد
خراسان

تابلوهای دیواری

شرکت PAMIDCO

مجتمع فوالد خراسان

31

پروژه گندله سازی گلگهر سیرجان

تامین تجهیزات

شرکت PAMIDCO

گلگهر سیرجان

32

پروژه تصفیه خانه شهریار

تابلوهای اتوماسیون زیمنس

شرکت آذر پاد نیرو

شرکت فاضالب استان تهران

شرکت مهندسی موجان

لیست پروژه های انجام شده
آیتم

33
34

نوع محصول/خدمات

نام پروژه

پروژه شعبه  9و  24سازمان تامین

خرید کابل و سینی  ،نصب تابلو برق  ،اجرای

اجتماعی

کابل و سینی

پروژه شعبه شهر ری سازمان تامین

خرید کابل و سینی

اجتماعی شعبه دماوند

نصب تابلو برق

کارفرما

شرکت خانه سازی ایران

سازمان تامین اجتماعی

کارفرمای اصلی

سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

اجرای کابل و سینی
تابلوهای ایستاده طرح ریتال

35

پروژه گل گهر سیرجان

36

حاللهای صنعتی ایران

تابلوهای برق ایستاده طرح ریتال و دیواری

پروژه تصفیه خانه ایالم

تابلوهای اتوماسیون زیمنس

تابلوهای دیواری روشنایی

37

شرکت MMTE

گل گهر سیرجان
شرکت دیبا انرژی سینا

شرکت آذر پاد نیرو

شرکت ملی گاز ایران

شرکت مهندسی موجان

تابلو ایستاده توزیع اصلی
ویالی خیابان ایران زمین

تابلو دیواری موتورخانه

شرکت اندیشه های هوشمند

تابلو بانک خازن

نامیرا

آقای مهندس رحیمی

نصب و راه اندازی تایلوهای برق
38

ویالی خیابان اردیبهشت

39

ساختمان مسکونی پاالدیوم

41

ساختمان مسکونی ولنجک

41

ساختمان مسکونی باغستان

تابلو دیواری موتورخانه
تابلو هوشمند سازی ()BMS
تابلو هوشمند سازی ()BMS
تابلو هوشمند سازی ()BMS

شرکت اندیشه های هوشمند
نامیرا
شرکت اندیشه های هوشمند
نامیرا
شرکت اندیشه های هوشمند
نامیرا
شرکت اندیشه های هوشمند
نامیرا

آقای مهندس کامران تفرشی
آقای مهندس روایی
آقای مهندس شیخ زاده
آقای مهندس تبریزی

لیست پروژه های انجام شده
آیتم

42
43

نام پروژه

دیتا سنتر بانک ملت (ساختمان
فرصت)
دیتا سنتر شرکت کارت های اعتباری
ایران کیش

نوع محصول/خدمات

مشاوره و نظارت

کارفرما

اداره اجراء و نگهداری بانک
ملت

مشاوره و نظارت

کارفرمای اصلی

بانک ملت
شرکت کارت های اعتباری ایران کیش

44

دیتا سنتر بیمه مرکزی

مشاوره و نظارت

شرکت توسن

بیمه مرکزی

45

دیتا سنتر بانک مسکن

مشاوره و نظارت

شرکت توسن

بانک مسکن

ساختمان اداری تحیقاتی و مرکز داده
46

شرکت سامان ماهواره (پارک فناوری

مشاوره و نظارت

شرکت توسن

شرکت سامان ماهواره

پردیس)
47
48
49
51

ساختمان اداری تحیقاتی و مرکز داده
شرکت توسن (پارک فناوری پردیس)
مشاور بخش زیرساخت برق دیتا سنتر
ملی
طراحی پایه و تفصیلی زیرساخت
دیتاسنتر گلستان و اراک
طراحی پایه و تفصیلی برق دیتا سنتر
ساخت تجهیزات سپاهان

مشاوره و نظارت

شرکت توسن

شرکت توسن

مشاوره و نظارت

شرکت نوین آریا پترونیر

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

طراحی

شرکت نوین آریا پترونیر

شرکت پرورش داده ها

طراحی

شرکت نوین آریا پترونیر

شرکت تلکام آوا

تهیه نقشه های همانند ساخت سیستم
51

توزیع نیروی برق دیتاسنتر بانک
کشاورزی

تهیه نقشه

شرکت گسترش فن آوری های
نوین کشاورز

بانک کشاورزی

52
53
54
55
56
57

طراحی سیستم توزیع نیروی برق
دیتاسنتر بک آپ بانک کشاورزی
تعمیر و نگهداری زیرساخت برق
دیتاسنتر بانک کشاورزی
دیتاسنتر  IPTVصدا وسیمای جمهوری
اسالمی ایران
دیتاسنتر شرکت صنایع الکترونیک
زعیم
دیتاسنتر صندوق بیمه عشایر
دیتاسنتر شرکت سهامی مدیریت
شبکه برق ایران

طراحی
تعمیر و نگهداری
تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت گسترش فن آوری های
نوین کشاورز
شرکت گسترش فن آوری های
نوین کشاورز
سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران

بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت نوسعه مراکز داده توسن
خلیج فارس

شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

58

دیتاسنتر توحید همراه اول

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

همراه اول

59

دیتاسنتر اورژانس تهران

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

اورژانس تهران

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت آزمون کیفیت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

طراحی ،خرید و نصب باسداکت  5111آمپر

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

شرکت صنایع الکترونیک زعیم

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

جانکشن باکس و  LCSبا IP66

شرکت PAMIDCO

فوالد چادرملو

61
61
62

دیتاسنتر سازمان ثبت اسناد و امالک
کشور
دیتاسنتر خلیج فارس
دیتاسنتر سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی

63

پروژه احیاء مستقیم چادرملو

64

پروژه بیمارستان شهدای قم

65

ساختمان اداری و تجاری مالصدرا

تابلوهای ایستاده طرح سیواکن
طراحی  ،ساخت و راه اندازی تابلوی

شرکت الکتریکوم

دانشگاه علوم پزشکی قم

مارشالینگ

66

دیتاسنتر راه آهن جمهوری اسالمی
ایران

تابلوهای فشارضعیف طرح ریتال

جناب آقای مهندس طاهریان

ستاد اجرایی فرمان امام

تابلوهای فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال

راه آهن جمهوری اسالمی ایران

راه آهن جمهوری اسالمی ایران
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