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 بسمه تعالي

 

 زومه كاري شركت مهندسي كيان تابلو در زمينه ساخت تابلوهاي                              قسمتي از ر

 20KV كشویيفشار متوسط فيكس و     

 

 دستگاه 150پروژه غرب کشور سپاه به تعداد  kv33تابلو های  (1

جهت  95تا  92طی سال های RTUاسیون باپست اندازه گیری شرکت توزیع برق مشهدبصورت اتوم kv20تابلوهای  (2

 اندازه گیری ولتاژ اولیه KV20پست  190شرکت ها و کارخانجات  و مجتمع های تجاری به تعداد 

 دستگاه 26مجموعه اطلس به تعداد  kv20تابلوهای  (3

 دادگستری kv20تابلوهای  (4

 بیمارستان امام رضا kv20تابلوهای  (5

 دستگاه 45گی مشهد به تعداد مجموعه پروژه مهر کوهسنKV20تابلوهای  (6

 مجتمع تعاونی خدمات گردشگری امیر پردیس خیام kv20تابلوهای  (7

 دستگاه  )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( 7شرکت پرین بتن آمود  20KVساخت تابلوهای (8

 فرانسه(موج های آبی ایرانیان  )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک  20KVساخت تابلوهای اندازه گیری  (9

 موج های آبی ایرانیان  )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه(  20KVساخت تابلوهای داخلی (10

 فوالد تابان یزد )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه(  20KVساخت تابلوهای داخلی (11

 یک فرانسه(شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتر 20KVساخت تابلوهای (12

 واجرای پست داخلی شرکت فوالد سنگانه )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( 20KVساخت تابلوهای (13

 واجرای پست داخلی شرکت فوالد کبکان )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( 20KVساخت تابلوهای (14

 ریک فرانسه(شرکت برق هرات )با تجهیزات مارک اشنایدرالکت 20KVساخت تابلوهای (15

 )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( هرات  سکندریاکارخانه چوب بری  واجرای پست برق 20KVساخت تابلوهای  (16

 )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه(  شرکت گچ علی بابا هراتواجرای پست برق  20KVساخت تابلوهای  (17

 خلی سایت تعویض بوژی راه آهن سرخس )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه(و اجرای پستهای پاساژ و دا 20KVساخت تابلوهای (18

 شرکت رخ پالستیک )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (19

 نایدرالکتریک فرانسه(شرکت جهد صنعت توس )با تجهیزات مارک اش 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (20
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 شرکت خوراک دام سبزوار )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (21

 شرکت ذوب نفیس )با تجهیزات مارک اشنایدرالکتریک فرانسه(  20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (22

 شرکت رب سادات  )با تجهیزات اشنایدرالکتریک فرانسه(  20KVپکت و داخلی ساخت تابلوهای اندازه گیری کم (23

 کمپکت  صنایع غذائی نازنین واقع در شهرک صنعتی توس  )با تجهیزات مارک سارل (  20KVساخت تابلوهای (24

 کارخانه شیرین عسل  )با تجهیزات مارک سارل (   20KVساخت تابلوهای اندازه گیری (25

 تختخوابی ارتش  )با تجهیزات مارک سارل ( 550یمارستان ب  20KVساخت تابلوهای (26

 فوالد کبکان )با تجهیزات مارک سارل ( 2واحد  20KVساخت تابلوهای اندازه گیری  (27

 پروژه سرزمین عجایب شرکت ماهدشت )با تجهیزات مارک سارل ( 20KVساخت تابلوی  (28

 ک سارل (پروژه چیلرهای شرکت ماهدشت )با تجهیزات مار 20KVساخت تابلوی  (29

 شرکت خیام الکتریک  )با تجهیزات مارک سارل ( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (30

 شرکت الیاف خاوران خراسان  )با تجهیزات مارک سارل ( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (31

 گل   )با تجهیزات مارک سارل (شرکت روغن نباتی سه  20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (32

 شرکت لوله و پروفیل تایباد  )با تجهیزات مارک سارل ( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (33

 شرکت گوشت پردیس توس  )با تجهیزات مارک سارل ( 20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (34

 )با تجهیزات مارک سارل (  اندازه گیری هتل درویشی  20KVساخت تابلوهای (35

 کمپکت  شهرک صنعتی نیشابور  )با تجهیزات مارک سارل (   20KVساخت  تابلوی (36

 (LKOفرش زمرد)با تجهیزات مارک   20KVساخت تابلوهای اندازه گیری (37

 ( ABBاداره کل پایانه های خراسان رضوی  )با تجهیزات مارک   20KVساخت تابلوهای اندازه گیری کمپکت و داخلی  (38

 ( ABBواجرای پست داخلی شرکت آساقطعه  )با تجهیزات مارک  20KVساخت تابلوهای (39

 ( ABBکمپکت  دانشگاه آزاد کاشمر )با تجهیزات مارک   20KVساخت تابلوی (40

 ( ABBواجرای پستهای داخلی سازمان نقشه برداری کشور  )با تجهیزات مارک  20KVساخت تابلوهای (41

 ( ABBداخلی شرکت نورد فوالد خاوران  )با تجهیزات مارک واجرای پست  20KVساخت تابلوهای (42

 واجرای پست برق استادیوم ثامن االئمه )ع( 20KVساخت تابلوهای  (43

 و اجرای پستهای پاساژ و داخلی شرکت آذرنهامین پوالد 20KVساخت تابلوهای (44

 و اجرای پست داخلی هتل درویشی 20KVساخت تابلوهای (45

 و ورزشکار ثامن دوچرخه سواری داخلی پیست 20KVساخت تابلوهای  (46

 واجرای پست داخلی وپست معلق شرکت مجموعه سازی پارت سازان مشهد 20KVساخت تابلوهای (47
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 واجرای پستهای پاساژ وداخلی شرکت کشت وصنعت سرچین خراسان 20KVساخت تابلوهای (48

 سلولی فالت توس )پروژه سلمان(  5اندازه گیری ساخت تابلوی (49

 شرکت عمران شارفرس -یچخانهسوئ 20KVساخت تابلوهای (50

 دانشگاه آزاد گلبهار  20KVساخت تابلوهای (51

 شرکت توس نیرو20KV ساخت تابلوهای (52

 فرش نگین 20KVساخت تابلوهای (53

 هتل مدینه الرضا )ع( 20KVساخت تابلوهای (54

 پروژه نگین-اتوماسیونی شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین 20KVساخت تابلوهای (55

 اتوماسیونی شرکت ستاره آرمان توس)پروژه آرمان( 20KVساخت تابلوهای (56

 شرکت توزیع برق شهرستان مشهد–با سکسیونر گازی بدون فیوزدار 20kvساخت تابلوهای  (57

 شرکت شاهسپند-800KVAساخت تابلوهای کیوسک با ترانس  (58

 پستهای شرکت ستاره آرمان توس 20kvساخت تابلوی  (59

 یشابورکارخانه قند ن–دوسلولی  20kvساخت تابلوی  (60

 شرکت محترم نیسان شرق-چهار سلولی 20KVساخت تابلوی  (61

 پروژه بهار-هفت سلولی اتوماسیونی 20KVساخت تابلوی  (62

 اتوماسیونی پستهای شرکت ستاره آرمان توس)پست سروش(  20kvساخت تابلوی  (63

 سویچخانه پارک ملت-چهار سلولی اتوماسیونی 20KVساخت تابلوی  (64

 ورزشگاه آستان قدس-اتوماسیونی چهار سلولی 20KVساخت تابلوی  (65

 پروژه دادگستری -چهار سلولی اتوماسیونی 20KVساخت تابلوی  (66

 پست فروزان فر-هفت سلولی اتوماسیونی 20KVساخت تابلوی  (67

 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (68

 ه مسکونی ققنوسپروژ-دو سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (69

 پروژه مسکونی ققنوس - GISساخت تابلو  (70

 شرکت توان نور-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلو  (71

 هتل میثاق –شش سلولی   20KVساخت تابلوی  (72

 2پروژه کیان سنتر –پنج سلولی   20KVساخت تابلوی  (73

 هتل عرب زاده –سه سلولی   20KVساخت تابلوی  (74
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 سراج نور یک –لولی چهار س  20KVساخت تابلوی  (75

 سراج نور دو –چهار سلولی   20KVساخت تابلوی  (76

 پروژه الیزه– GIS-20KVساخت کیوسک  (77

 هتل عرب زاده– GIS-20KVساخت کیوسک  (78

 پروژه سنگبری طوس-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (79

 شرکت نیسان شرق-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (80

 کاالی کودک-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (81

 شرکت پارت پالستیک-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (82

 2باران -سلولی اتوماسیونی پنج  20KVساخت تابلوی  (83

 زائر سرای فدک-چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (84

 موجهای خروشان-سلولی اتوماسیونی هفده   20KVساخت تابلوی  (85

 مدرسه علمیه امام رضا )ع( -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVابلوی ساخت ت (86

 پروژه مرمر -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (87

 2نرگس  -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (88

 فرودگاه بجنورد -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (89

 پروژه شایسته -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (90

 پروژه خلیل -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (91

 پست ناظریه -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (92

 مشهد نخ -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (93

 زائر سرای وزارت اطالعات -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (94

 پست آب میرزا -ولی اتوماسیونیهفت سل  20KVساخت تابلوی  (95

 پست عدالتیان -شش سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (96

 پست دادگستری -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (97

 شرکت نوید خراسان -هفت سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (98

 شرکت قوطی روشن -و کیوسک  20KVساخت تابلوی  (99

 شرکت طالیه -سلولی اتوماسیونیپنج   20KVساخت تابلوی  (100

 شرکت طالیه شیشه جاوید -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (101
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 میراث فرهنگی -پنج سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (102

 موزه کوهسنگی -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (103

 بوستان بهشت -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (104

 هتل جواد االئمه -پنج سلولی اتوماسیونی  20KVتابلوی  ساخت (105

 پروژه برهان -پنج سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (106

 پروژه نیایش -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (107

 شرکت اطلس افروز -چهار سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (108

 کت خوشگوارشر -پنج سلولی اتوماسیونی  20KVساخت تابلوی  (109

 شرکت نیروی زمینی سپاه -اتوماسیونی  33KVساخت تابلوی  (110

 ساخت تابلوهای توزیع کشوئی خط تولید سیمان سفید (111

 ساخت تابلوهای توزیع کشوئی خط تولید آهک (112

 شرکت گاز خانگیران-ساخت تابلوهای برق دیواری روکار  (113

 شرکت گاز خانگیران-ساخت تابلوهای برق ایستاده و دیواری (114
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 سمتي از رزومه كاري شركت مهندسي كيان تابلو در زمينه توليد تابلوهاي ق

 حفاظت كنترل و اتوماسيون

 

 

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه صنایع غذایی نازنین (1

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی هتل درویشی (2

 ی کارخانه فوالد کبکانساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترل (3

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه فوالد تابان یزد (4

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه نورد مقاطع فوالدی (5

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه فوالد خاوران (6

 د سنگانهساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه فوال (7

 ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی مجتمع انبارهای شرکت نفت ) زالپاس ( (8

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی کنترلی کارخانه نمک طبی واال طوس باپکیچ  (9

 شرکت معدن کان بیرجند  PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوی توزیع و کنترل با پکیچ  (10

 PLCازی تابلوهای توزیع و کنترلی شرکت آجر ماشینی آژینه طوس باپکیچ ساخت ، نصب و راه اند (11

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترلی کارخانه خوراک دام گیالن واقع در رشت باپکیچ  (12

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترلی کارخانه خوراک دام شرکت تعاونی دامغان دامیار باپکیچ  (13

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای توزیع و کنترلی شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان باپکیچ  (14

 PLCساخت تابلوهای توزیع وکنترلی شرکت گچ کویت باپکیچ  (15

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق شرکت آسا قطعه )خودرولنت( باپکیچ  (16

 PLCین آریـا باپکیچ تالساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق شرکت ژ (17

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق تصفیه خانه فاضالب مشهد باپکیچ  (18

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق شرکت توس نخ باپکیچ  (19

 PLCساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای برق شرکت سیمان شرق باپکیچ  (20

 HMIو صفحه   PLCباپکیچ ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل  (21

 ساخت تابلوهای حفاظت و کنترل جهت شرکت انتقال نیرو (22
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 قسمتي از رزومه كاري شركت مهندسي كيان تابلو در زمينه ساخت انواع تابلوهاي برق   

  كشویيفيكس و فشارضعيف  

 

 

 ساخت تابلوهای توزیع  هتل درویشی (1

 ساخت تابلو برق های پروژه مرمر (2

 ای مسکن مهر گلبهارساخت تابلو برق ه (3

 ساخت تابلوهای توزیع کامپوزیت پروژه مسکن مهر طرقبه (4

 ساخت تابلوهای توزیع گاز خانگیران (5

 ساخت تابلوهای سیمان شرق (6

 ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف  شرکت پرین بتن آمود (7

 ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف  طرح توسعه شرکت فوالد کبکان (8

 ونی مسکن مهر گلبهارساخت تابلوهای برق شرکت تعا (9

 ساخت تابلوهای برق موتورخانه  شرکت نمایشگاههای بین المللی مشهد (11

 ساخت تابلوهای برق مؤسسه درمانی امام رضا)ع( (11

 ساخت تابلوهای برق کنتوری مجتمع بزرگ بازار فردوسی (12

 ساخت تابلوهای برق کنتوری شرکت آرمان گستر یکم  پروژة ساختمان پزشکان قاسم آباد (13

 خراسان شمالی  –تابلوهای برق کنتوری بجنورد ساخت  (14

 1ناحیه  -ساخت تابلوهای چند کنتوره شرکت توزیع برق مشهد (15

 2ناحیه  -ساخت تابلوهای چند کنتوره شرکت توزیع برق مشهد (16

 4ناحیه  -ساخت تابلوهای چند کنتوره شرکت توزیع برق مشهد (17

 7 ناحیه -ساخت تابلوهای چند کنتوره شرکت توزیع برق مشهد (18

 9ناحیه  -ساخت تابلوهای چند کنتوره شرکت توزیع برق مشهد (19

 4ناحیه  –ساخت تابلوهای  کنتور هوشمند  شرکت توزیع برق مشهد  (20

 6ناحیه  –ساخت تابلوهای  کنتور هوشمند  شرکت توزیع برق مشهد  (21

 7ناحیه  –ساخت تابلوهای  کنتور هوشمند  شرکت توزیع برق مشهد  (22
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 9ناحیه  –وشمند  شرکت توزیع برق مشهد ساخت تابلوهای  کنتور ه (23

 شرکت آب منطقه ای رضوی–ساخت تابلو کنتور هوشمند  (24

 ساخت تابلوهای برق شرکت رادوار توس واقع درتربت حیدریه (25

 ساخت تابلوهای برق شرکت تهیه و تولید مواد نسوز  واقع در بیرجند (26

 ساخت تابلوهای برق شرکت سرباره ذوب آلومینیوم واقع در دبی (27

 اخت تابلوهای برق شرکت نمک طبی واال طوسس (28

 ساخت تابلوهای برق پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی ثامن االئمه )ع( (29

 ساخت تابلوهای برق استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی ثامن االئمه )ع( (30

 ساخت تابلوهای برق  اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در پروژه های مختلف (31

 شرکت  مشهد سازه  پروژة پلی کلینیک کابل ساخت تابلوهای برق (32

 ساخت تابلوهای برق شرکت مشهد پی  پروژة مجتمع تجاری  اقامتی هتل ونک (33

 ساخت تابلوهای برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی (34

 ساخت تابلوهای برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی (35

 نوبیساخت تابلوهای برق شرکت توزیع نیروی برق خراسان ج (36

 ساخت تابلوهای برق شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد (37

 ساخت تابلوهای برق انجمن صنفی شرکتهای برقرسانی خراسان جنوبی (38

 ساخت تابلوهای برق سازمان نقشه بردرای کشور (39

 ساخت تابلوهای برق مجتمع فرهنگی ورزشی سرزمین موج های آبی (40

 ساخت تابلوهای برق شرکت پردیس توس (41

 وهای برق پروژه کاهش تلفات منطقه نمونه شهرستان بجنوردساخت تابل (42

 ساخت تابلوهای برق مجتمع انبارهای شرکت نفت ) زالپاس ( (43

 ساخت تابلوهای برق کارخانه صنایع غذایی نازنین (44

 ساخت تابلوهای برق شرکت لوله خوشنام (45

 ساخت تابلوهای برق هتل و زائر سرای سپاه پاسدارن (46

 برق زائر سرای معینساخت قسمتی از تابلوهای  (47

 ساخت تابلوهای برق هتل کریم خان (48

 ساخت تابلوهای برق هتل عبدی پور (49
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 ساخت تابلوهای برق هتل الوی (50

 ساخت تابلوهای برق هتل درمحمدی (51

 ساخت تابلوهای برق هتل شمس (52

 ساخت تابلوهای برق شرکت نورد مقاطع فوالدی (53

 ساخت تابلوهای برق شرکت نورد فوالد خاوران (54

 های برق شرکت  فوالد سنگانهساخت تابلو (55

 ساخت تابلوهای برق شرکت  فوالد کبکان (56

 ساخت تابلوهای برق شرکت بتن داهیان مشهد (57

 ساخت تابلوهای برق شرکت سپهر قدرت توس (58

 ساخت تابلوهای برق سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( (59

 ساخت تابلوهای شرکت توزیع برق شهـرستان ازنا (60

 شرکت توزیع برق شهـرستان اراکساخت تابلوهای  (61

 ساخت تابلوهای شرکت توزیع برق شهـرستان کرمانشاه (62

 ساخت تابلوهای فشارضعیف پستهای زمینی شهرستان نهاوند (63

 ساخت تابلوهای فشارضعیف پستهای زمینی شهرستان تویسرکان (64

 ساخت تابلوهای برق استخر و سونای هتل میثاق (65

 سازان  مشهد ساخت تابلوهای برق شرکت گاردان پارت (66

 ین آریـاتساخت تابلوهای برق شرکت ژال (67

 ساخت تابلوهای برق فاز دوم سـازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسـان (68

 ساخت تابلوهای برق روشنائی سد دوستـی (69

 ساخت تابلوهای برق نمایشگاه شرکت فرش مشهد (70

 رساخت تابلوهای برق سردرب های غربی و شرقی صحن جامع رضوی حرم مطه (71

 ساخت تابلوهای برق مجتمع فن آوری صنایع غذائی مشهد (72

 ساخت تابلوهای توزیع و کنترلی شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان (73

 ساخت تابلوهای برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت جام (74

 ساخت تابلوهای برق تصفیه خانه فاضالب مشهد (75

 ساخت تابلوهای برق اداره کل ثبت احوال استان خراسان (76
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 تابلوهای ساختمان مدیریت و حوزه علمیه مشهد ساخت (77

 ساخت تابلوهای موتورخانه مجتمع تجاری وعمومی غدیر صحن جامع رضوی (78

 ساخت تابلوهای برق صحن قدس و پشت بام حرم مطهر حضرت رضا )ع( (79

 ساخت تابلوهای توزیع شرکت مجموعه سازی پارت سازان مشهد (80

 ان مشهدساخت تابلوهای توزیع شرکت آهنگری پارت ساز (81

 PLCساخت تابلوهای توزیع وکنترلی شرکت گچ کویت باپکیچ  (82

 ساخت تابلوهای برق اداره پایانه های خراسان (83

 ساخت تابلوهای برق پلی کلینیک تخصصی هالل احمر (84

 ساخت تابلوهای توزیع پایگاههای امداد هالل احمر واقع دراسفراین ، درگز، شیروان، تربت جام ،تربت حیدریه ، بجنورد (85

 اخت تابلوهای برق شرکت گچ هراتس (86

 ساخت تابلوهای برق مرکز تجارت شهر هرات (87

 ساخت تابلوهای برق گمرک شهر هرات (88

 ساخت تابلوهای توزیع و کنترلی شرکت آجر ماشینی آژینه طوس (89

 ساخت تابلوهای فشارضعیف پست ها ی زمینی استان همدان (90

 ن بیرجندشرکت معدن کا  PLCساخت تابلوی توزیع و کنترل با پکیچ  (91

 ساخت تابلوهای ایستگاه راه آهن تربت حیدریه (92

 ساخت تابلوهای فشار ضعیف وتوزیع شهر هرات (93

 ساخت تابلوهای برق مجتمع تجاری بن ناصر (94

 ساخت تابلوهای برق پارکینگ طبقاتی الماس شرق (95

 ساخت تابلوهای برق شرکت توس نخ (96

 ساخت تابلوهای برق مجتمع تجاری پردیس (97

 کنترلی سد زاگرسساخت تابلوهای برق  (98

 ساخت تابلوهای اصالح ضریب قدرت مجتمع انبارهای شرکت نفت (99

 ساخت تابلوهای توزیع برق  پارک جنگلی طرق (100

 ساخت تابلوهای برق صحن کوثر حرم مطهر (101

 ساخت تابلوهای برق شرکت مشهد صنعت (102

 ساخت تابلوهای برق شرکت آردینه پخت (103
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 ساخت تابلوهای برق شرکت آسا قطعه )خودرولنت( (104

 ساخت تابلوهای برق شرکت سینا ابتکار ثامن (105

 ساخت تابلوهای برق سایت تعویض بوژی راه آهن سرخس (106

 هتل کیمیا ساخت تابلوهای برق (107

 سپندآسا 1000A ساخت تابلوهای برق (108

 هتل آزادی ساخت تابلوهای برق (109

 پروژه انبوه سازان هشتم ساخت تابلوهای برق (110

 ی سبز شهرداریهوشمند سازمان پارکها و فضا ساخت تابلوهای (111

 ساخت تابلوی پروژه شرکت مسکن و عمران قدس رضوی )پروژه آزادراه( (112

 شرکت  فالت توس پروژه سلمان تابلوهای توزیع (113

 تابلوهای کنتوری شرکت  فالت توس پروژه سلمان  (114

 شرکت استحکام سازه–ساخت تابلو اندازه گیری تک سلولی  (115

 پسندشرکت شاه– 400KVA,630KVA,250KVAساخت کیوسکهای  (116

 شرکت آذرنگ آرا-1250Aساخت تابلو فشار ضعیف  (117

 هتل سحاب-450KVAساخت تابلو خازن  (118

 پاساژ افشار-کنتوره تکفاز 25ساخت تابلو  (119

 پروژه نگین-شرکت مدیریت ساختمانی نظام مهندسی آرین-1250Aساخت تابلوی  (120

 پروژه نیکا-ساخت تابلو روشنایی و تغذیه (121

 اسالمی خراسان شمالی ساخت تابلوی برق بنیاد مسکن انقالب (122

 ساخت تابلو برق ساختمان اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان شمالی (123

 ساخت تابوی برق شرکت رازینه ساز شرق (124

 پروژه ستاره آرمان توس -ساخت تابلوهای برق هواسازی (125

 آب و فاضالب روستایی خراسان-ساخت تابلوهای برق  فشار ضعیف (126

 مجتمع مس تکنار-5/100ساخت تابلو دیماندی  (127

 توزیع برق شهرستان مشهد-آمپر کامپوزیت 800و  400ساخت تابلو توزیع  (821

 شرکت محترم اطلس افروز–آمپر  160و  250ساخت تابلو توزیع  (821

 موسسه مالی اعتباری میزان-فشار ضعیفساخت تابلوهای برق   (130
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 شرکت محترم پرین بتن-LVساخت تابلوی توزیع  (131

 ژه تجاری اداری مهرپرو-BMSساخت تابلوهای برق و  (132

 شرکت سیمان سفید شرق مشهد–اخت و نصب و راه اندازی  تابلوهای کشویی س (133

 شرکت بناگستر توس-های برق فشار ضعیفساخت تابلو (134

 شرکت کیان ترانسفو-ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف (135

 سهندشت خراسانشرکت -ساخت تابلوهای برق فشار ضعیف (136

 توزیع برق مشهدشرکت – 800Aتوزیع  اخت و نصب و راه اندازی  تابلوهایس (137
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 برقزومه كاري شركت مهندسي كيان تابلو در زمينه ساخت انواع تابلوهاي قسمتي از ر

 )باراني( كشویيفيكس و فشارضعيف  

 

 

 شرکت آذرنگ آرا-400Aساخت تابلو کامپوزیتی  (1

 شرکت آذین نیرو-آچاره4ساخت تابلو کامپوزیت  (2

 شرکت محترم عقیق-5/600و دیماندیساخت تابل (3

 آموزش عالی سناباد-5/100ساخت تابلو دیماندی  (4

 شرکت سپندآسا-آچاره 2ساخت تابلوی کامپوزیتی  (5

 شرکت آرمان پگاه-5/200ساخت تابلوی دیماندی  (6

 پروژه قندوشکر بلورین-5/400ساخت تابلوی دیماندی  (7

 شرکت محترم صبانورگناباد-5/150ساخت تابلو دیماندی  (8

 شرکت محترم ارتباط نیروی سناباد-آچاره 2اخت تابلو کامپوزیتی س (9

 ساخت تابلوهای توزیع شهرقلعه نو افغانستان (10
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 بسمه تعالي

 

 

 تابلوهاي   توليد زومه كاري شركت مهندسي كيان تابلو در زمينه قسمتي از ر

                  كارخانجات سيمان و شركت گاز

            

 

 ساخت تابلوهای توزیع کشوئی خط تولید سیمان سفید (1

 ساخت تابلوهای توزیع کشوئی خط تولید آهک (2

  شرکت گاز خانگیران-ساخت تابلوهای برق دیواری روکار (3

 شرکت گاز خانگیران-ساخت تابلوهای برق ایستاده و دیواری (4
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