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 توضیحات کارفرماي اصلی کارفرما محصول/ خدماتنوع  نام پروژه آیتم

سلول) تابلوهاي فشار ضعیف  28دستگاه ( 4 پروژه اکسیژن  1
 SIVACONایستاده طرح 

 خرید و تست تابلوهاي فشار ضعیف به همراه بانک خازنی جهان فوالد فالت پارس
 پروژه جهان فوالد سیرجان 

 دستگاه تابلوهاي روشنایی  65 پروژه روشنایی 2
 J.Bدستگاه  90

 شرکت مهندسی 
 فن آور معادن و فلزات

)MMTE( 

هاي پست کمکی پروژه تابلوهاي روشنایی و سوکت باکس فوالد جهان
 ذوب شماره یک شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 
پروژه دیتا سنتر بانک  3

 تجارت
دستگاه تابلوهاي ایستاده فشار ضعیف طرح  9

SIVACON 
 زیرساخت فناوري

 تجارت ایرانیان 
 (زفتا)

 تابلوهاي فشار ضعیف دیتاسنتر زنجان بانک تجارت

شرکت مهندسی فن آور  دستگاه تابلوي ایستاده کنترلی بانک خازنی  2 پروژه مگامادول کوثر 4
 معادن و فلزات

)MMTE( 

 تابلوي کنترل بانک خازنی -

پروژه بریکت سازي  5
 سبزوار

سلول) تابلوي فشار ضعیف ایستاده  6دستگاه( 1
 SIVACONطرح 

 

شرکت مهندسی فن آور 
 معادن و فلزات

)MMTE( 

تابلوي فشار ضعیف بریکت سازي پروژه احیا مستقیم  -
 سبزوار

دستگاه  2دستگاه تابلوي دیواري روشنایی و  9 پروژه طب سنتی 6
 SIVACONتابلوهاي ایستاده طرح 

 

دانشگاه علوم پزشکی  کرجشرکت مفتاح سازه 
 استان البرز

 تابلوي فشار ضعیف ساختمان دندانپزشکی 
 (طب سنتی)

 

 

 

ضعیف فشار واحد ساخت و تامین تابلوهاي فشار متوسط و  
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پروژه پتروشیمی  7
 مهر

 کیلوولت11 تابلويیک دستگاه  تامین
UNISAFE ABB  
  ABBتامین بانک خازنی 

 نصب و راه اندازي تابلوهاي و بانک خازنی

  - پتروشیمی مهر

پروژه دیتاسنتر  8
 جیحون

دستگاه تابلوي ایستاده اضطراري طرح  2
SIVACON 

 

برق مرکز داده مربوط به بخش برق رسانی تابلوهاي توزیع  بانک ملت زیرساخت
 موقت

پروژه بیمارستان  9
 شهید رجایی

  - بیمارستان شهید رجایی دستگاه تابلوي ایستاده و دیواري روشنایی  8

  سازمان فن آوري اطالعات شرکت پرورش داده ها دستگاه تابلوي طرح ریتال ایستاده  1 دیتا سنتر اراك 10

 دیتا سنتر اپراتور 11
سوم تلفن همراه 

 (رایتل)

 تابلوهاي فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
 اندازي باسداکت فشار ضعیفنصب و راه 

شرکت صنایع الکترونیک 
 زعیم

شرکت ارتباطات شمس 
 نوین

 

دیتا سنتر مرکز  12
تحقیقات مخابرات 

 ایران

 تابلوهاي فشار ضعیف ایستاده طرح ریتال
 تابلوهاي دیواري روشنایی

 کنترل و مانیتورینگتابلو 
اندازي تابلوهاي برق و سیستم نصب و راه

 مانیتورینگ

 الکترونیک صنایع شرکت
 زعیم

مرکز تحقیقات مخابرات 
 ایران

 

 واحد ساخت و تامین تابلوهاي فشار متوسط و ضعیف
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دیتا سنتر وزارت  13
 بهداشت

 تابلوهاي فشار متوسط کمپکت
 تابلوهاي فشار ضعیف ایستاده طرح سیواکن

 تابلوهاي دیواري روشنایی
 نصب و راه اندازي تابلوهاي برق

 الکترونیک صنایع شرکت
 زعیم

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش پزشکی

 

پروژه پایانه ها و  14
 پتروشیمی مخازن

شرکت ملی صنایع  شرکت کاالي پتروشیمی عدد تابلو سیواکن کشویی 14
 پتروشیمی

 

پروژه پتروشیمی  15
 کارون

طراحی و اصالح تابلوهاي برق فشار متوسط و 
 پتروشیمی کارون 2فشار ضعیف فاز 

خوارزمی شرکت 
 پتروشیمی بندر امام

-  

 

 

فشار متوسط و ضعیفواحد ساخت و تامین تابلوهاي   


