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زمینه فعالیت شرکت :

 شركت الکترو رعد گلســتان در سال ١٣٨٢ با اندیشـــه ای نو و ایجاد تحولی شگرف ، مبتنی بر 

جديدترين روشهای روز دنيا ، در زمینی به مســاحت ۴۰۰۰مترمربع و فضــای کارگاهی ٢٥٠٠ 

مترمربع ،بر پایه استانداردهای معتبرجهانی  و با هدف  قرار دادن اصل مشــــــتری مداری و 

کیفیت محصـول با هسـته مهندسی كارآمد و با تجربه در زمينه طراحی و توليد انواع تابلوهای 

فشار ضعيف ، فشار متوسط و همچنین پست های کمپکت Outdoor پا به عرصه صنعت برق 

كشور گذاشت و در سال های فعاليت خود با كسب استانداردهای محصول و  سيستم، آموزش 

مســــتمر، بهرهگيری از بهترين تكنولوژیها ، خالقيت ، تالش و همدلی مديران، كارشناسان و 

 OHSAS18001 ،ISO14001 ،ISO9001-2008 كاركنان یکی از موفق ترين الگوهای جهانی یعنی

را در شركت پياده سازی نموده و موفق به اخذ سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) وتايپ تسـت 

محصوالت MV و LV  از آزمایشگاهای معتبر ، پژوهشگاه نیرو و صنایع برق ایران گردید.

تاریخچه شرکت : 

طـــراحی،ساخت و احداث کلیــــه تاسیسـات بــــرق و انــــــــرژی 

مــــراکز صنعتی، تولیــــدی، نیروگاهی، صـنایع نفت، گاز، پتروشـیمی، 

آب و فاضالب

۱



نقطه قوت ما دریافت بازخورد از مشـتریان و خلق ایده های نو جهت حصـول 

اطمینان ازرضایت دائمی مشــتریان بوده و این رویکرد همیشـــگی ماست.

واحدهای کاری شرکت : واحدهای کاری شرکت : 

واحد بازرگانی و فروش 

بر اساس سیاستهای کالن مدیریت شرکت  و مسـائل مربوط به ارتباطات برون سازمانی 

فعالیت بازاریابی و فروش را انجام میدهد. 

اهم فعالیتهای واحد بازرگانی و فروش:

تحقیق در مورد بازار مصرف و بازاریابی و  تشخیص نیازهای حال و آینده مشتری 

امکان سنجی سفارشات مشتری و فراهم آوری مراحل مورد نیاز جهت عقد قراردادها

مشتری مداری و ارتباط مداوم با مشتریان و سنجش رضایت ایشان

رسیدگی به شکایت مشتریان و جلب رضایت مشتریان

دارا بودن بخش خدمات پس از فروش تمام وقت و فعال در سراسر کشور 

امکانات و توانمندی ها : 

دارا بودن ماشـــین آالت و تجهیزات مدرن CNC جهت برش ، پانچ و خمکاری روی ورقهای تا 

ضخامت ۶میلی متر از نوع روغنی ، گالوانیزه  ، آلوزینک ، استیل و ...

دارا بودن خط کامال الکترواستاتیک رنگ و زیرسازی قطعه

دارا بودن کارشناسان متخصص وکارآزموده  در بخشهای مختلف

دارا بودن بخش کنترل کیفیت و آزمایشــــگاههای مجهز  بســـــیارکارآمد  جهت آزمایش 

محصوالت نیمه ساخته، نهایی ومطابقت آن  با نقشه های اجرایی و استاندارهای بین المللی

دارا بودن خدمات پس از فروش در سراسر کشور به مدت ١٠ سال 
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برنامه زمان بندی اجرای پروژه زير نظر واحد دفتر فنـی و واحد کنتـرل پـروژه اقدام به بـرنامه 

ريزی زمان اجرای پروژه نموده و با مشـخص کردن مســيرهای بحرانی و زمانهای فرجه زمان 

تحويل محصول را عملياتی مینمايد.

واحد برنامه ریزی : 

دريافت نقشــهها و اطالعات فنی مورد نظر خريدار از بخش بازرگانی و بررسی آن از نظر فنی و 

استانداردهای IEC  و تهیه نقشـه آرايش تجهيزات با استفاده از نرم افزار در نمادهای مختلف 

با توجه به تجهيزات مورد نظر خريدار و با مقياس دقيق تجهيزات و ارائه آن به مشـتری جهت 

بررسی و اعالم نظر اصالحی و يا تا�د آن.

تهیه  نقشه جانمایی و لیست قطعات مصرفی برای استعالم قیمت پروژه  

  ASBUILT  صدور نقشه های

واحد مهندسی : 

5

متشکل از متخصصین و کارشناسان ارشد فنی و مهندسی که وظیفه همگام نگاه داشتن

فرآیندهای صنعتی با رشد فناوری را بعهده دارند.

 (R&D) : واحد تحقیق و توسعه

مهندسی معکوس

تحلیل مکانیزهای ایجاد شده در محیط Assembly و بررسی خروجیهای مختلف 

تع�ن پارامترهای اساسی در فرآیند خمکاریها و همچنین امکان ایجاد مدل گسترده 

مطالعه و بررسی بر روی طرحهای پیشـــــــــنهادی ازطرف مجموعه  جهت ارتقاء کیفیت 

محصوالت

لحاظ نمودن اســتانداردهای بین المللی درســـاخت  تابلوها به جهت ســـهولت در  اخذ 

گواهینامههای  تایپ تست برای محصوالت از آزمایشگاهای معتبر

بررسی وارزیابی پیشنهادات ونیازهای اعالم شده ازطرف مشتریان وتع�ن راه مطلوب جهت 

اجرای آن. 

شـــرکت ما با اتکا به توانايی های خود در حوزه های مختلف و بهره 

گيری وپياده سازی ايده های خالقانه توسط سيســــــتم تحقيق و 

توسعه خود ، آماده ارائه راه حلهای جامع  در صـنعت برق می باشـد.

Solid works

Metalix

Eplan Electric

Auto cad

Simaris

Docwin

Cut  Master

برخی نرم افزارهای موجود و مورد استفاده :
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برخی تجهیزات واحد فریم سازی

این قســــمت با بهره گیری از ماشین آالت تمام اتوماتیک (ماشینهای CNC، NC ) که دقت و کیفیت 

متمایز در ساخت تابلو را به همراه دارد عملیات برشکاری، سوراخکاری، خمکاری و جوشـکاری مطابق با 

نوع تابلو با حفظ استانداردها و رعایت موارد ایمنی انجام میشود.

واحد فلزکاری و فریم سازی : 

در طول حرکت یکنواخت واتوماتیک  قطعات ، مراحل شستشو ، چربیگیری،  ایجاد الیه ای از فسـفات روی 

و عملیات تثبیت آن انجام می شود و پس از عبور از کوره خشـــک کن ، به روش پودری الکترواستاتیک رنگ 

آمیزی شده و سپس با قرار گرفتن در کوره پخت رنگ ، مراحل پوشش دهی قطعات تکمیل میگردد.

واحد نقاشی : 

۷
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دراین  بخش کلیه قطعات ساخته شده  برابر نقشـــههای فنی و مهندسی به یکدیگر متصـــل شده و 

سـاختار اولیه یا همان چهار چوب (اسـتراکچر) تابلو شـکل گرفته پس ازآماده شـدن تابلوها در بخش 

مکانیکال،  برای نصب ریل و کانال، لیبلینگ و وایرینگ، شمش کاری و.... بر روی تابلو وارد واحد مونتاژ 

الکتریکال میشود. 

واحد مونتاژ(مکانیکی و الکتریکی): 

شینه کاری : 

بخش کنترل کیفیت بر اسـاس اسـتانداردهای …,IEC61439,60694,62271,60060 و فرآیندهای 

مشـخص شده توسط سیســتم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 تمـــامی روند ســـاخت تابلو از 

فلزکاری، نقاشی، مونتاژ، شینه و بسته بندی را کنترل می نماید. موارد کنترلی شامل: 

کنترل و بازرسی  اقالم ورودی به کارخانه

کنترل و بازرسی حین ساخت همه فرایند های صادر شده از طرف فنی و مهندسی

کنترل و بازرسی  و تا�د محصول نهایی و صدور مجوز خروج از شرکت

کنترل کامل بسته بندی محصول نهایی

واحد کنترل کیفیت :

بخش آزمایشگاه رنگ، طبق استانداردهای DIN ،ASTM ،IEC  صورت میگیرد.

۹
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خدمات پس از فروش : 

تابلوهای کشویی (طرح سیواکن)  تا ۶۳۰۰ آمپر

تابلوهای توزیع  تا ۶۳۰۰ آمپر

تابلوهای اصالح ضریب قدرت ( بانک خازنی ) بصورت مدوالر و کنترل توسط رگوالتور هوشمند

تابلوهای حفاظت و کنترل

تابلوهای هوشمند کنترل برق شهر و ژنراتور ( چنج اور)

تابلوهای فشار ضعیف

لیست محصوالت

تابلوهای فشار ضعیف کشویی (طرح سیواکن)  

این تابلو با الهام از تابلوهای کشویی زیمنس طرح سیواکن ساخته شده و تمام خصوصیات آن را دارا بوده و 

حتی دربعضی قسمت ها  بومی سازی شده  و کارایی بیشتری را نسـبت به نمـونه خودش را دارا می باشد. 

۱۱

شرکت الکترو رعد برای پشتیبانی از مشتریان خود، تمامی محصوالت تولیدی خود را تا ١٢ ماه تحت پوشش 

گارانتی قرار داده و پس از آن نیز تا ١٠ ســـال متعهد به ارائه خدمات پس از فروش که توســـط تیم مجرب 

خدمات پس از فروش این شرکت ارائه میگردد، میباشد.  

Low-Voltage Withdrawable Switchgear 
Up to 6300A
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۱۳

تابلوهای فشار متوسط 

(UNISAFE)تابلوهای فشار متوسط کشویی طرح یونیسیف 

این تابلو با الهام از تابلوهای کشــویی ABB طرح یونیســـیف تا سطح ولتاژ ۳۳ کیلو ولت  با استفاده از 

کلیدهای ABB, SIEMENS, HUNDAI ساخته شده و تمام خصـوصیات آن را دارا بوده و حتی دربعضـی 

قسمت ها  بومی سازی شده  و کارایی بیشتری را نسبت به نمونه خودش را دارا می باشد.  
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Overall dimensions of basic 

Standard Used at Electrical 

Medium-Voltage Withdrawable Switchgear
up to 2500

A

Impulse withstand voltage



AIS تابلوهای فیکس کمپکت MELCAS ،  SIEMENS  , SAREL  , ABB با دژنگتورهای  (24KV)

تابلوهای فوق دارای محفظه فلزی، قابل گسترش، مدوالر، سبک و با ایمنی باال می باشد که قابلیت تجهیز 

با بریکرهای گازی و خالء و نیز سکسیونرهای قابل قطع زیر بار گازی و سکسیونر فیوزدار را دارا می باشد. با 

توجه به استفاده از ورق های فوالدی باپوشش گالوانیزه وآلوزینک مقاومت مکانیکی تابلوی فوق بســیار 

باال بوده و جهت استفاده در پســتهای توزیع با تعداد مانور زیاد و کارخانجات صنعتی بزرگ از قبیل  فوالد 

،چوب، کاغذ و... کاربرد فراوانی دارد.

۱۵
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1250KVA/24KVپست های کمپکت فلزی 

با توجه به طراحی مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی، این کیوسـک با ورق گالوانیزه و آلوزینک با درجه  

IP43 و به صورت کامال پیچ ومهره تولید و ارائه میگردد، که فضــای کافی جهت تابلوهای فشــار ضعیف و 

متوسط و ترانس تعبیه شده و به منظور کنترل دمای داخلی کیوسـک و انتقال حرارت تولیدی از تجهیزات و 

همچنین جهت جلوگیری از تجمع بارهای الکترو استاتیک ، از سیســــــتم مطمئن تهویه طبیعی استفاده 

گردیده است . در تمامی قسـمتهای مورد نیاز شمشکشــی مناسب جهت سیســتم ارت داخلی و تامین 

ارتباط مطمئن زمین جهت تمامی تجهیزات داخلی پیش بینی گردیده اســــت . کیوســــک فوق به دلیل 

ضخامت رنگ ١٢٠ میکرون  و نوع ساخت آن کامال جهت نصــب در فضــای آزاد تولید میگردد. استراکچر ً

کیوسک با استفاده از ورقهای فوالدی با ضـخامت ٣ و ٥ و ٨ میلیمتر تهیه و تولید گردیده و اسـتحکام باالی 

آن، مقاومت کافی در مراحل حمل و جابجائی ، نصب و همچنین در دوران بهره برداری را تضمین مینماید . 

Rated short-time withstand current
Maximum rated duration of short circuit


