
بلوکار تا
طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای برق

تأسیس ۱۳۵۶   
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شــركت   تابلــوكار در ســال ۱۳۵۶ بــا هــدف توليــد تابلوهــاي بــرق تاســيس گرديــد و افتخــار دارد بــا بيــش از ســالها 
تجربــه و تــاش خســتگي ناپذيــر و بــا بهــره گيــري از امکانــات و فــن آوري روز و پرســنلی توانمنــد و مســئول ســهمي 
ــات  ــا كســب تجربي ــج و ب ــه تدري ــت كشــورمان داشــته باشــد. ب ــم صنع ــردش چــرخ عظي ــز در گ ــد ناچي ــر چن ه
ــاز ســاير  ــورد ني ــای م ــو ه ــه ســاخت تابل ــن شــركت ب ــی خــود، اي ــی و اجراي ــای فن ــت ه ــی قابلي ــی و معرف اجراي
صنايــع هــم چــون صنايــع نفــت، گاز، پتروشــيمی، ســيمان، فــوالد، خــودرو ســازی و ســاير كارخانجــات بــزرگ ديگــر 
نيــز پرداختــه اســت. در حــال حاضــر، ايــن واحــد عضــو اتحاديــه توليــد كننــدگان تابلوهــاي بــرق فشــار ضعيــف و 

متوســط اســتان تهــران و عضــو تعاونــي تابلوســازان تهــران مــي باشــد. 

درباره ما
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شــركت تابلــوكار بــا ســابقه طوالنــی و پــر بــار خــود در زمينــه طراحــی، محاســبه، توليــد و راه انــدازی تابلــو هــای 
ــت، گاز،  ــع نيروگاهــی، نف ــا صناي ــکان همــکاری ب ــوع، ام ــف در ســطحی وســيع و متن ــرق فشــار متوســط و ضعي ب

ــی، ســيمان و آزمايشــگاهی را دارد. ــری، بيمارســتانی، داروي پتروشــيمی، خــودرو، نســاجی، ســاختمانی، تراب
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تابلوهای برق فشار متوسط و ضعيف فيکس  

تابلوهای فشار متوسط فيکس

تابلوهای فشار متوسط كشويی، تابلوهای فشار متوسط كمپکت

تابلوهای فشار ضعيف توزيع كشويی 

تابلوهای فشار ضعيف توزيع فيکس

تابلوهای خازن )اصاح ضريب قدرت( فشار ضعيف

تابلوهای كنترل       و

تابلوهای ميميک )كنترل پروسه( و مانيتورينگ

تابلوهای چنج اور

تابلوهای پارالل

ركهای مخابراتی، شبکه و

تابلوهای عمومی )كنتوری، روشنايی و محوطه(

ساخت و توليد تجهيزات خاص و سفارشی 

محصوالت

PLC   PC

UPS

(MCC)

طراحی، محاسبه، ساخت، نصب و راه اندازی انواع تابلو های برق فشار متوسط و ضعیف، بانک 

PLCخازن،          ، کنترل، تابلوهای اضطراری، اتوماسیون و مانیتورینگ
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پروژه هاي اخیر
برخي از پروژه هاي اخير انجام شده توسط اين واحد به شرح ذيل مي باشند:

وزارت نیرو

نفت، گاز و پتروشیمی

پست 2۳0 كيلوولت شوش تهران
پست 2۳0 كيلوولت غورخانه تهران

تابلوهای برق سيم پيچ عمودي بوبين هاي تا 400 كيلو ولت شركت ايران ترانسفو
تابلوهای برق سکوي مونتاژ بوبين هاي تا 400 كيلوولت شركت ايران ترانسفو

تابلوهای برق ماشين مونتاژ توربين گازي شركت توگا
تابلوهای برق كوره هاي پخت خمير باتري هاي سيلد باتري سازي نيرو

شركت شيمی بافت، تابلوهای برق و مانيتورينگ خط توليد مکّمل سوخت بنزين
شركت  شيمی بافت، تابلوهای برق پروژه استحصال نمک پتروشيمی بندر امام ) ره( 
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حمل و نقل

آزمایشگاهی

تابلوهای برق قدرت، فرمان و پارالل پروژه تونل توحيد تهران 
تابلوهای اطفاء حريق خط دو مترو تهران 

تابلوهای برق اضطراری ايستگاههای خط دو مترو 
تابلوهای اطفاء حريق خط يک مترو تهران

آزمايشگاه كليد ميناتوري پژوهشگاه نيرو
آزمايشگاه حفاظت رله پژوهشگاه نيرو

آزمايشگاه ابزار دقيق پژوهشگاه نيرو
آزمايشگاه بارهاي سلفي و خازني و مقاومتي پژوهشگاه نيرو

آزمايشگاه تست ژنراتور پژوهشگاه نيرو
تابلوهای برق سيستم تست پمپ های توليدی شركت نويد سهند تبريز
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آموزشی

خودروسازی

تابلوهای برق دانشکده فنی و مهندسی شهيد مطهری
تابلوهای برق دانشگاه الزهرا )س(

تابلوهای برق فيلتراسيون خط رنگ ايران خودرو
تابلوهای برق و اتوماسيون ماشين شست و شوي خط توليد دنده هاي شركت محور خودرو
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غذایی و دارویی

بیمارستانی

تابلوهای برق اعم از قدرت ، فرمان و خازن های اصاح ضريب قدرت شركت كارخانجات 
دارو پخش 

تابلوهای برق هواسازهای سالن آمپول و قرص شركت سينا دارو 
تابلوهای برق شركت داروگر

تابلوهای برق ايزوله بيمارستان مدرس )قلب و انژيوگرافی( 
تابلوی چنج اور ژنراتور با پست برق بيمارستان سينا

تابلوهای برق ايزوله بيمارستان امام خمينی )بخش كودكان و بخش قلب( 
تابلوهای برق قدرت و ايزوله بيمارستان شريعتی ) آی سی يو ، سی سی يو و پيوند مغز و 

استخوان(
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پروژه های مسکونی

آب و فاضالب

برج آرمان
برج آيدا

برج جوانه
برج آسمان آفرين

خانه سازي خليج فارس
اردوگاه ياوران حضرت مهدی )عج(

پروژه آب و فاضاب كازرون و اتوماسيون و مانيتورينگ كامل 
پروژه آب و فاضاب مرودشت و اتوماسيون و مانيتورينگ كامل
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گچ و سیمان

تابلوهای برق كارخانه كاشی سنگی پارس اراک
تابلوهای برق و راه اندازی كامل كارخانه سمنان گچ

تابلوهای برق و راه اندازی كامل كارخانه حرير گچ

طراحی، محاسبه، ساخت , نصب و راه اندازی  انواع   تابلو های   برق   فشار متوسط   و 

PLCضعیف، بانک خازن،          ، کنترل، تابلوهای اضطراری، اتوماسیون و مانیتورینگ
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تهران،  بزرگراه آیت ا... سعیدی ، بعد از شهرداری دفتر: 

منطقه 18 ، مقابل بوستان شقایق ، پالک 227، تابلوکار،   

کد پستی 1368633313  

کیلومتر 40 اتوبان تهران - قم ، شهرک صنعتی شمس آباد ،    کارخانه: 

   ،A37 بلوار گلستان ، میدان صنعت ، خیابان گلشن 8 ، پالک  

کد پستی 1834173483   

)+98(  21-66219537 , 66239872 تلفن: 

 )+98( 21-66219547 فکس: 

تلفن:  21-56230296 )98+(

فکس:   21-56230297 )98+(


