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 تاریچه نیروسازه

 

 شروع فعالیت در دفتر فنی و مهندسی   - 1375

 س شرکت نیروسازه سوگندیاخذ جواز تاس -1385

 ثبت شرکت با عنوان نیروسازه سوگند) مسئولیت محدود( -1385

 عضویت در انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی )وزارت صنایع و معادن( -1385

 ایران عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوهای برق - 1388

 اخذ جواز واحد فنی و مهندسی -1391

 عضویت در سندیکای صنعت برق ایران -1391

اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت در طرح توسعه و شروع فعالیت شرکت نیروسازه  -1392

 جدید  در محل

 چرا نیرو سازه ؟

  تجهیزات زیر ساختی صنعت برقوجود منابع انسانی متخصص در طراحی و ساخت و نصب 

  سال در طراحی و ساخت و بهینه سازی انواع سیستم های 21تجربه موفق : 

 کنترل و اتوماسیون صنعتی -

 فیکس و کشویی  LVانواع تابلوهای  -

 فیکس و کشویی MVانواع تابلوهای  -

 انواع پست کمپکت -

 انواع بدنه های تابلو برق با طرح های مختلف -

 سابرکتولید انواع رک و  -

 تولید سینی و نردبان کابل -
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  متر  10.000اتکا به زیر ساخت الزم در تولید تجهیزات صنعت برق در شرکت نیروسازه پرند با زیر ساخت

 600متر مربع فضای طراحی و مهندسی و همچنین  600و  متر مربع فضای تولید 5.000مربع که شامل 

 متر مربع فضای نمایشگاهی و خدماتی

 خرین تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز تولید و تجهیزات زیر ساختی صنعت برقاستفاده از آ 

و  میلیمتر   3000*1500 و ابعاد کارگیر   3kwبه قدرت   یسبیسترونیک سوئ CO2دستگاه لیزر  -

 امکان برش روی لوله و پروفیل

 میلیمتر  3000*1500 کارگیر  و ابعاد 1KWدستگاه لیزر فیبر نوری به قدرت  -

 میلیمتر 1250*2500 گیرو ابعاد کار 40KNبوشرت آلمان به ظرفیت  CNCپانچ  دستگاه -

 میلیمتر  1250*2500 کارگیر  به ابعاد CNCدستگاه تزریق فوم  -

  TIG,MIG Stat Weldingواحد آهنگری و فلز کاری جامع و تجهیزات مرتبط با  -

پاشش رنگ پودر ست، شستشوی ههار مرحله ای دی،، سیستم بالخط رنگ کامل شامل سند -

 الکتروستاتیک و کوره باکس

 واحد مونتاژ مکانیکال -

 واحد مونتاژ الکتریکال و نرم افزار -

 رنگ و پوشش با تجهیزات کامل گاهواحد آزمایش -

 KV 125و  A2500برق با امکان تست جریان تا  شگاهواحد آزمای -

  عدم وابستگیتولیدی و  محصوالتمجموعه کاملی از گروه با اتکا به دانش، زیر ساخت و تجهیزات و 

همه گروه های در  محصوالت کیفی به موقع  به خدمات برون سازمانی، عامل اطمینان بخش در تحویل

 خواهد بود . قیمت مناسبو  کیفیتبهترین و  کمترین زماندر  محصول

 

 گروه محصوالت شرکت نیروسازه پرند 

 پوشش رنگ مناسب الکترواستاتیک)تمامی تابلو ها دارای  ساخت شرکت نیرو سازه پرند: محصوالت

 می باشد.( ساعت سالت اسپری 750و گارانتی با ضخامت استاندارد 

 طرح ریتال AE تی،ساخت و طراحی بدنه تابلو برق  -1

 طرح ریتال CM تی،ساخت و طراحی بدنه تابلو برق  -2
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 طرح ریتال PS4000 تی،ساخت و طراحی بدنه تابلو برق  -3

 طرح ریتال ES5000 ی،ساخت و طراحی بدنه تابلو برق  -4

 طرح ریتال  CONSOLEساخت و طراحی بدنه تابلو برق  -5

 Sivacon برق تی،ساخت و طراحی بدنه تابلو  -6

 (LVطراحی و ساخت انواع تابلو های ولتاژ ضعیف ) -7

 (MVطراحی و ساخت انواع تابلو های ولتاژ متوسط) -8

محصول موفق به دریافت تاییدیه های سازمان توانیر و آزمایشگاه ین ا پست کمپکتطراحی و ساخت  -9

شده است و همچنین دارای قابلیت  IP43 و K5،دریافت تاییدیه کالس حرارتی  EPIL های مرجع

لجستیک ایمن، سریع و ارزان می باشد و طی حمل و نقل نیز امکان حمل از باال و پایین محصول 

 .ی محسوب می شودفراهم بوده و محموله غیر ترافیک

مطابق سفارش امکان پذیر می باشد. برای اطالعات بیشتر از مزیت ها  IP66امکان طراحی تمامی تابلو ها تا 

 مراجعه فرمایید. www.niroosazeh.comو تفاوت های عمده این محصوالت به سایت شرکت 

 مشتریان نیروسازهبرخی از 

 سازمان انرژی اتمی 

 توانیر 

 پارس فوالد جم 

 پترو انرژی 

 پژوهشکده هوافضا 

 آبان صنعت 

 مرآت نیرو گستر 

 پارس ژنراتور 

 آبا طعم پرشین 

 ایسنا خرد پارسه 

 آذین تابلو 

    و...
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 : انجام شده آب و فاضالب وژه های لیست برخی از پر

  آب و فاضالب غرب تهران با مشارکت شرکت پارساکارا کلیه سیستم های تصفیه خانه مرکزی و مخازن اصلی

 SCADAاب و سیستم های موتورخانه و توزیع به همراه سیستم کنترل و مانیتورینگ و 

 ب ا آب و فاضالب هشتگرد  با مشارکت شرکت پارساکارا کلیه سیستم های تصفیه خانه مرکزی و مخازن اصلی

 SCADAو سیستم های موتورخانه و توزیع به همراه سیستم کنترل و مانیتورینگ و 

 سیستم مانیتورینگ و کنترل سد سنگ توده در تاجیکستان 

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد زاگرس ) آب منطقه ای زاگرس  

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد جره )آب منطقه ای هرمزگان 

  سیستم مانیتورینگ و کنترل به همراه سیستمWireless )سد شمیل و نیان )آب منطقه ای هرمزگان 

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد چهچه )آب منطقه ای خراسان رضوی 

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد گاران )آب منطقه ای کردستان 

 نشاه(سیستم مانیتورینگ و کنترل سد تنگه حمام )آب منطقه ای کرما 

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد نرمانشیر )آب منطقه ای کرمان 

 )سیستم مانیتورینگ و کنترل سد حوضیان )آب منطقه ای لرستان 

  سیستم مانیتورینگ و کنترل به همراه سیستمWireless )سد سیلوه )آب منطقه ای آذربایجان غربی 

 ( سیستم انتقال آب عباسپورMV)آب منطقه ای خوزستان( ) 

 ... 

 گواهینامه و عضویت در انجمن ها

، عضو انجمن های وابسته به صنعت برق نیز 9001-2008شرکت نیروسازه عالوه بر اخذ گواهینامه بین المللی ایزو

 می باشد.

  شرکت که مورد ارزیابی و تاییدیه نهایی توانیر می باشد قرار دارد. 201شرکت نیروسازه جز 

  ایرانعضویت در سندیکای صنعت برق 

 عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران 

 عضویت در انجمن شرکت های اتوماسیون صنعتی 

 دارای گواهینامه ISO 9001-2008 


