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 معرفی واحد صنعتی 1



با نام کارگاه آشتیانی فعالیتهای خود را در زمینه تولید تابلوهای برق آغاز نموده و درتاریخ  1356درسال شرکت 

 درتهران به نام شرکت آشتیان تابلو به ثبت رسیده و دارای پروانه بهره برداری 78184طی شماره  4/11/1368

سالیان فعالیت خود توانسته است با بهره شرکت آشتیان تابلو طی   .وزارت صنایع می باشد از  14823شماره 

دانش فنی مهندسین و متخصصین کارآزموده خود در زمینه های طراحی و تولید انواع تابلوهای فشار  گیری از

سینی و نردبان کابل و همچنین خازنهای اصالح ضریب ضعیف و فشار متوسط ثابت و کشویی , پستهای کمپکت، 

مراکز صنعتی ایران و سایر کشورهای همجوار ارائه دهد و همواره رعایت رگانها و قدرت , خدمات بسیاری را به ا

اصول و ضوابط مهندسی و مبتنی بر استاندارهای بین المللی و عرضه محصوالتی با کیفیت باال و درسطح سازندگان 

ابلوهای کشویی فشار شرکت آشتیان تابلو اولین تولید کنندة ت .معتبر جهانی را سرلوحه کارخود قرارداده است

 از مؤسسه ISO 9002 موفق به دریافت گواهی نامة بین المللی 1381ضعیف در ایران می باشد. این شرکت در 

DNV  نروژ شده است. این شرکت تابلوهای برق فشار ضعیف کشویی را تحت لیسانسSAM AEG   و پستهای

  ELECTRONICON ستفاده از خازن و رگوالتورو تابلوهای بانک خازن را با ا ABB کمپکت را تحت دانش فنی

 .آلمان و تحت لیسانس شرکت مزبور تولید می نماید

 

 مدیریت و نحوه اداره واحد 1-1

این واحد صنعتی دارای مالکیت شخصی می باشد و به همین دلیل مالک به عنوان مدیرعامل در راس امور قرار 

مدیران زیرین ،تعیین اهداف کلی کارخانه ، مشورت با افراد دارد. کار مدیر عامل در این کارخانه بررسی کارهای 

 خبره برای ارتقا سطح کیفی و کمی و همچنین گسترش کارخانه ،افزایش تولید،افزایش سوددهی و ...است.

در سطح زیرین مدیریت ،مدیران مالی،تولید و بازرگانی و...قرار دارند که وظایف این مدیران اداره واحد های مربوط 

خود می باشد و همچنین اجرای اهداف تعیین شده از سوی مدیریت و بیان دیدگاه ها و پیشنهادهای واحد به 

 خود به مدیریت است.

 

 

 

 

 



 چارت سازمانی 1-2

 

 

 

 نشانی و شماره تماس با شرکت 1-3

 67ام غربی(، پالک 27آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوسف آباد، خیابان جهان آرا، کوچه شهید قدس میرحیدری)

  

  88331377-81تلفن: 

 

email :  

 info@ashtiantablo.com 

sales@ashtiantablo.com 
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 محصوالت تولیدی  1-4

 

 

 میزان تولید 1-5

تابلو برق بوده،که با اتخاذ تصاامیم  های  2511حدود   آشااتیان تابلودر سااال های گتشااته میزان تولید کارخانه 

تابلو برق بر اساس  3111مناسب مدیریتی و همچنین بازاریابی مناسب و شرکت در مناقصه امسال این میزان به 

 .تقاضای مشتریان افزایش یافته است

 

 

 



 روند تقاضا 1-6

سب مدیریتی و . صمیم های منا سال که به دالیلی از جمله ت ضا افزایش یافته، به طور کلی غیر از ام .. میزان تقا

ن آمی توان گفت در سالهای اخیر روند تقاضای تابلو برق برای این کارخانه سیر نزولی داشته که از جمله عوامل 

 می توان موارد زیر را نام برد:

 پیشرفت صنایع تابلو سازی در شهرهای دیگر 

 کشور گران بودن مواد اولیه تابلو برق در 

  نا مناسب اقتصادی کشور در سالهای اخیروضعیت 

 باال رفتن قیمت تمام شده محصول 

 

 هدف پروژه 1-7

بنابراین باید تکنیکی  درصااد باالیی از تولید ناخالم ملی در کشااورها صاارف ایجاد واحدهای صاانعتی می شااود.

شود، سرمایه جلوگیری  شد تا از هدر رفتن  شته با  همچنین دهد. طرح ریزی چنین تکنیکی را ارائه می وجود دا

شد و یکی از این زمینه  سخگوی نیازها با ستم مرتب و منظم نیاز داریم که بتواند پا سی برای حفظ کارایی به یک 

ها طرح ریزی می باشد.که باال رفتن کارایی و راندمان نوعی کاهش هزینه است. حال تصمیم گرفتیم که پروژه را 

 درسدر  با اسااتفاده از یک سااری علوم و تکنیک های طراحی کهبه انجام برسااانیم و  اشااتیان تابلودر کارخانه 

 هنر خود به نتایج بهبود دهنده من جمله اهداف زیر برسیم :فرا گرفتیم و همچنین خالقیت و ارزیابی 

 آسان سازی فرآیند تولید 

 کاهش حجم انتقال مواد و به حداقل رساندن جابجایی ها و حمل و نقل ها 

  مواد در جریان ساختباال بردن سرعت گردش 

 افزایش انعطاف پتیری کارخانه و حفظ انعطاف پتیری در ترتیب قرار گرفتن ماشین آالت 

  حداقل نمودن حجم سرمایه گتاری روی ماشین آالت و تجهیزات 

 استفاده بهتر از نیروی انسانی و ماشین آالت 

 حداکثر کردن استفاده از زمین،ساختمان ها،محوطه و وسایل 

 نی الزم برای کارخانه و کارکنان و فراهم آوردن امکانات رفاهی الزمتامین ایم 



 محصول انتخابی  2

ست را انتخاب کنیم. به همین  صوالت ا شتر از بقیه مح صولی که تعداد تولید ان بی سعی کردیم مح در این پروژه 

شده در کارخانه را انتخاب کردیم که از نظ سی روند تولید تابلوهای برق تولید  ر مراحل کاری و دقت از جهت برر

بقیه محصوالت زمان بیشتری را به خود اختصاص میداد. تابلوهای های برق به دلیل حساس بودن و دقیق بودن 

سی را  صول مورد برر ستفاده قرار میگیرد. به همین جهت مح شرکت ها و مناطق مختلف مورد ا سیاری از  در ب

 ا مد نظر قرار میدیم.تابلوهای برق تولید شده در شرکت آشتیان تابلو ر

 

 شرح مختصری از تابلو برق 2-1

ستگیره محفظه ی فلزی یک ست که کلیدها و د و ابزارهای  های کنترلیبرای تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی ا

صب می اظت و حف برق برای جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربران یشوند. تابلوهانمایش روی آن ن

ستفاده می تجهیزات در برابر بدنه تابلوها به گونه ای ساخته می شود تا هر گونه تغییرات   .شوندعوامل محیطی ا

ر زمان که در ه می باشدنصب لوازم بگونه ای  .در تابلوها بدون نیاز به جوشکاری و نقاشی مجدد امکان پتیر باشد

که احتیاج به تعویض باشاااد به آساااانی امکان پتیر بوده و زمان خاموش بودن تابلو را تا سااار حد امکان تقلیل 

در روی شاسی تابلو )اسکلت بدنه( و سینی های از پیش ساخته شده انجام میگیرد و تا سر حد امکان نصب دهد.

 از نصب لوازم در روی پوشش تابلو پرهیز می شود.

بلوهای برق را می توان از جنبه های گوناگون تقساایم بندی نمود که مهمترین این تقساایم بندی ها بر اساااس تا

 ولتاژ نامی تجهیزات و تابلو است . 

 

 کاربردها و وظایف انواع تابلوبرق 2-2

 : متوسط فشار برق تابلوهای .1

 باال به کیلوولت 23 حدود در زیاد ولتاژهای در جریان وصل و قطع و حفاظت : عمل

ست: نظیر سنگین نیمه صنایع : کاربرد شار های پ شگاه و مبارکه فوالد – آهن ذوب – برق اداره قوی ف  و پاالی

 . باشند ) نیروگاه ( نیرو تهیه صنایع کلیه و پتروشیمی

 ضعیف: فشار برق تابلوهای .2

 اصلی توزیع تابلوهای-1



 کارخانه داخل مصرف های شبکه در برق توزیع و وصل و قطع و حفاظت : عمل

 و نساجی کارخانجات ، بری سنگ کارخانجات ، گاز صنایع : نظیر صنایع کارخانجات ورودی های پست : کاربرد

 و ... نوشابه تولید و رنگ

 : فنی مشخصات

 میشااود.  طراحی کارفرما درخواساات به توجه با کشااویی و ثابت صااورت دو به اصاالی توزیع تابلوهای

 می قرار تابلوها نوع این در 6311 تا 631 از باالتر های جریان با کوپلینگ و خروجی ، ورودی کلیدهای

 . گیرند

 گیرد قرار جدا درب یا جداگانه قسمت در تواند می کارفرما درخواست به توجه با کلید هر . 

 است شده تعبیه مناسبی محل ، مختلف نامی های جریان با کلیدها تمامی برای ها کابل اتصال جهت . 

 باشد می مقدور پایین یا باال از ورودی های شمش یا کابل اتصال . 

 هوایی اتوماتیک کلید عدد 3و  2، 1نصب امکان تابلوها این در ( A C B) دارد. وجود 

 

 (outgoing feeders fixed mounted (off) )خروجی  فیدرهای کنترلی تابلوی -2

  ، کلیدهای و بار زیر قطع غیرقابل فیوزهای کلید، MCCB اتوماتیک  کلیدهای انواع شامل خروجی  فیدرهای

 بگیرند. قرار تابلوها این داخل ثابت و کشویی صورت به توانند می   motor protection حرارتی  اتوماتیک

 تجهیزات یا آالت ماشین ، صنایع از قسمتی کنترل هدف : عمل

 (( off )باشند :  ثابت صورت به که صورتی : )در فنی مشخصات

 گیرد می قرار تابلو کنار قسمت در عمودی باسبار تابلوها این در . 

 باشند می تعویض قابل براحتی تابلو برق کردن قطع با کلیدها . 

 است پتیر امکان جلو و پشت قسمت از تابلو به دسترسی . 

 تابلو   این برای تحمل قابل پیک جریانKA 163  باشد می ذیل شرح به آن کوتاه اتصال جریان و بوده 

o KA 65ثانیه 1 در 



o KA51 ثانیه 3 در 

 باشند پل 4 یا 3 توانند می تابلوها این داخل گرفته قرار کلیدهای . 

 باشد می بازرسی و رویت قابل راحتی به جلو قسمت از اتصاالت . 

 نمود استفاده گیری اندازه لوازم و جریان ترانسهای از نیاز صورت در توان می تابلوها این در . 

 

 : فرمان تابلوی -3

 اپراتور بعدی فرمان با عملکرد و فرمان یک با تغییرات سری یک ایجاد هدف : عمل

 … و ( ماشینی )فرش بافی قالی ماشین ، تراش های ماشین، آب های پمپ قبیل از برق های پست : کاربرد

 

  ( اضطراری ) بار زیر قطع قابل فیوزهای کلید مخصوص تابلوهای -4

 شبکه برق و نموده متصل داخلی شبکه به را ژنراتور برق ( شبکه سیستم ) کارخانه برق قطع هنگام فقط : عمل

 بالعکس. و نماید می قطع را سراسری

 . باشد داشته وقفه نبایستی عمل یا تولید عنوان هیچ به که حساس تولیدهای ، ها بیمارستان ، پاالیشگاه : کاربرد

 : فنی مشخصات

 . گیرند می قرار تابلوها داخل ثابت یا Plug – inبصورت  بار زیر قطع قابل فیوزهای کلید

 بودن : Plug – in صورت در

 تا  کلیدها جریان حداکثرA 631 .است 

 باشد می ممکن جلو قسمت از ها کابل اتصال . 

 است پتیر امکان تابلو برق قطع بدون کلید تعویض . 

 گیرند می قرار تابلوها این در پل 4یا  3 صورت به فیوزها کلید . 

 ( out going feeder plug in desind DFP)ثابت :  صورت در



 بود. خواهد ثابت تابلوهای مشخصات مانند فنی مشخصات کلیدها بودن ثابت صورت در

 گیرد می قرار عمودی یا افقی صورت به تابلوها در کلید نامی جریان به بسته:  فیوز کلید. 

 ((KVAR 350خازنی تابلوهای-5

ستم بار تنظیم و گیری اندازه برای تابلوها این سی  همراه تابلوها این در رگالتور .شود می گرفته نظر در راکتیو

 آن حتف برای سیستم در باال های هارمونیک وجود صورت در . گردد می نصب تابلو درب روی نمایش صفحه

ستفاده CHOCK همراه  های خازن از توان می ستفاده صورت نمود. در ا  بانک در  CHOCK خازن از نمودن ا

 . باشد می KVAR 350حداکثر  خازنی

 

 کنتوره سه فازی و منابع تامین آن  5تابلو برق  لیست قطعات

 نام قطعه تعداد)مقدار( منبع تولید

 کلید اتومات100Aفیکس ال اس دستگاه 1 خریدنی

 فیوزمینیاتوریA32 تکفاز ال اس عدد15 خریدنی

 فیوزمینیاتوریA25 تکفاز ال اس عدد 15     خریدنی

 16ترمینال  عدد 5 خریدنی

 2،5ترمینال  عدد 1 خریدنی

 ترمینال فیوز خور عدد 3 خریدنی

 )بزرگ(A4 فیوز شیشه ای عدد 3 خریدنی

 (AL1112تیکه آلومینیومی) 3لوال  عدد 6 خریدنی

 قفل زیمنسی میتو عدد 4 خریدنی

 دارقفل قفل  عدد 1 خریدنی

 دستگیره تابلو فلزی عدد 1 خریدنی

 چراغ سیگنال عدد 3 خریدنی

 25*4,8پیچ  عدد12 خریدنی

 پالک آلومینیم آرم شرکت عدد 1 خریدنی

 برچسب کنترل،آچار کشی،آمپر عدد 3 خریدنی

 29گلند  عدد 6 خریدنی



 42گلند  عدد 1 خریدنی
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