1

تــــاریخچ
ه

REZOME OF SARV VOLTAGE

با توجه به اينكه کشور عزيزمان ايران در چند سال
اخير شاهد شكوفايي روبه رشد در صنعت بوده
است لذا وجود شرکتهاي مهندسي پايه و طراحي
در اين بين در کنار صنايع مادر و مراکز توليدي و
صنعتي امري واجب مينمايد.
لذا شرکت سروولتاژ با هدف فعاليت در زمينه هاي
برق و اتوماسيون( اجراي پروژه هاي )E.P.C
مشاوره در زمينه کاهش مصرف و بهينه سازي
سيستمها و همچنين در زمينه اجراي تاسيسات و
نصب مكانيكال پروژه هاي مختلف از جمله نصب ،
تجهيز و راه اندازي تصفيه خانه هاي آب و فاضالب
– ايستگاههاي پمپاژ در ظرفيتهاي متنوع -
محاسبه  ،ساخت و خريد انواع لوازم مرتبط با
اجراي پروژه ها بصورت کامال تخصصي و همچنين
راه اندازي و راهبري پروژه هاي صنعتي پايه گذاري
گرديد.

بهره گيري از افراد متخصص و کاردان و بهرگيري
از تجارب مشاوران با سابقه و عزم راسخ و پشتكار
فراوان در کنار تعهد کاري و رعايت کليه
استانداردها در انجام هر يک از پروژه ها امري است
که شعار و مايه عمل کارکنان و مهندسين اين
شرکت قرار دارد و گذشته کاري اين شرکت با
توجه به همين عامل مايه افتخار ميباشد .اين
شرکت داراي رتبه پنج در زمينه نيرو  ،رتبه پنج
در زمينه تاسيسات ،گواهينامه عضويت درانجمن
صنفي تابلوسازان ايران  ،گواهينامه ISO 9001-
 2008از  GROUP ICSکانادا  ICMETروماني
وهمچنين تايپ تست شرکت  EPILبوده وداراي
کارگاه توليدي با تجهيزات کامل در شهرک
صنعتي خادم القرآني شهرستان بروجن ميباشد و
به خواست خداوند متعال قدم در راهي گذاشته
است که به سر بلندي  ،خود کفائي و بالندگي
هرچه بيشتر در زمينه هاي صنعتي و اعتالي روز
افزون ايران اسالمي منجر گردد.

سرو ولتاژ ،دانش جهانی تولید ایرانی..
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توانمندی الکتریکی:
خدمات طراحي ،خريد ،نصب،ساخت ،راه اندازي و اجراي انواع
تابلو برق ،مدارات ،سيستم کنترل ،ابزار دقيق ،روشنايي،
پيجينگ و سيستم اعالم حريق
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کارفرمایان

ازجمله کارفرمايان پروژه هاي اين شرکت مي توان به
موارد زير اشاره کرد:

 .1سازمان ها:


قرارگاه خاتم االنبياء


















مشاوران

سازمان نظام پزشكي کشور
آب و فاضالب استان تهران
آب و فاضالب استان خوزستان
آب و فاضالب شهرهاوشهرکهاي غرب تهران
آب و فاضالب استان کهكيلويه و بويراحمد
آب و فاضالب استان کردستان
ديوان محاسبات کشور
آب و فاضالب استان چهارمحال وبختياري
جمعيت هالل احمر استان تهران
جمعيت هالل احمر استان چهارمحال و
بختياري
سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

.1

شرکت مهندسين مشاور ايريتک

.2

شرکت مهندسين مشاور دزاب

.3

شرکت مهندسين مشاور آبكرخه

.4

شرکت مهندسين مشاور نورسان انرژي

.5

شرکت مهندسين مشاور بازاب

.6

شرکت مهندسين مشاور پارس آب تدبير

.7

شرکت مهندسين مشاور مهراز آداک

سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال و

.8

شرکت مهندسين مشاور پارس آرين آب

بختياري

.9

شرکت مهندسين مشاور پاک انديشان محيط

سازمان جهاد کشاورزي استان ايالم

ازجمله مشاوران پروژه هاي اين شرکت مي توان به موارد
زير اشاره کرد:

زيست
 .11شرکت مهندسين مشاور بنا برج
 .11شرکت ساز آب پردازان

.2کارخانجات


شرکت فوالد مبارکه
مجتمع مس سونگون
پااليشگاه بندرعباس
پتروشيمي کرمانشاه
شرکت نفت سپاهان
شرکت توسعه نيشكر خوزستان
کارخانه سيمان شهرکرد
شرکت روغن نباتي مريم و نهان گل










 .12شرکت مهندسين مشاور بينش و فن
 .13شرکت مهندسين مشاور ايستا پاالر شرق
 .14شرکت مهندسين مشاور پاياب طرح
 .15شرکت مهندسين مشاور پارس پياب
 .16شرکت مهندسين مشاور شفاب
 .17شرکت نورسان انرژي

.3شرکت ها:


شرکت مهندسين تهران بوستن



شرکت پرهون طرح گمرک افغانستان
شرکت راصد صنعت توسعه نيشكر
شرکت سبز آشيان آپادانا(ساپک)
شرکت پرهون طرح














شرکت صنعت پردازان ثمين
شرکت مهندسي پژوهش راهسازان
شرکت مهندسي بهپويان صنعت
شرکت تكنوزيست
شرکت نيل آب ميهن
شرکت تروند سپاهان
تصفيه خانه هاي جي اصفهان ،تفت يزد،
علويجه اصفففهان ،نيشففابور ،شففهرکرد،

سرو ولتاژ ،دانش جهانی تولید

بروجن

ایرانی..
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Documents

4

Certificate

سرو ولتاژ ،دانش جهانی تولید ایرانی..
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ســوابق
کــاری
پروژه های الکتریکال این شرکت بدین
شرح میباشد:
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پروژه ایستگاه پمپاژ آب ناحیه صنعتی ماهشهر







تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  22سلوله شامل  2دستگاه درايو  315کيلوولت و  6دستگاه
سافت استارتر  315کيلوولت و  6عدد فيدر  2511و  1611آمپر و تابلوي فشار متوسط  33کيلوولت  5سلوله
کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
مشاور :شرکت مهندسين مشاور تهران بوستن
پيمانكار :شرکت پژوهش راهسازان
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه ایستگاه پمپاژ آب ملی راه اهواز







تهيه و ساخت تابلو فشار ضعيف  11سلوله شامل 3 :دستگاه درايو  411کيلووات به همراه  4فيدر ورودي  2111آمپر
کارفرما :سازمان آب و برق استان خوزستان
مشاور :شرکت مهندسين مشاور تهران بوستن
پيمانكار :شرکت انرژي گستر بروجن
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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پروژه تصفیه خانه آب پاالیشگاه گاز بید بلند ( پروژه ) EPC


تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  22سلوله شامل  2دستگاه درايو  315کيلوولت و  6دستگاه سافت
استارتر  315کيلوولت و  6عدد فيدر  2511و  1611آمپر و تابلوي فشار متوسط  33کيلوولت  5سلوله



کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان




مشاور :شرکت مهندسين مشاور تهران بوستن
پيمانكار :شرکت پژوهش راهسازان



شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه مخزن آبگیر پاالیشگاه گاز بید بلند








تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  9سلوله شامل  5دستگاه سافت استارتر  91کيلوولت
کارفرما :پااليشگاه گاز بيد بلند
مشاور :مهندسين مشاور تهران بوستن
پيمانكار :مهندسين مشاور تهران بوستن
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
ناظر عاليه :دفتر فني آب و فاضالب خوزستان
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پروژه مخزن  0888پاالیشگاه گاز بید بلند








تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  11سلوله شامل  5دستگاه سافت استارتر  75کيلوولت
کارفرما :پااليشگاه گاز بيد بلند
مشاور :مهندسين مشاور تهران بوستن
پيمانكار :مهندسين مشاور تهران بوستن
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
ناظر عاليه :دفتر فني آب و فاضالب خوزستان

ایستگاه پمپاژ آب قیصریه استان خوزستان











ساخت و تجهيز تابلوي  33 KVده سلوله
ساخت و تجهيز تابلوهاي کنترل ( SOFT STARTER

 )400KWبه تعداد  02سلول(کنترل بوسيله ) plc
نصب ترانسفورماتورها با توان  1.6 MWبه تعداد 3عدد
نصب موتورهاي  400 KWبه تعداد  20عدد
نصب ژنراتور  2 MWبه تعداد 0عدد
کابل کشي تاسايز 240به متراژ  0022متر
نصب سيني وساپورت کابل به متراژ  022متر
کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
مشاور :شرکت مهندسين مشاور تهران بوستن
تابلو ساز و مجري :شرکت سرو ولتاژ
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پروژه تامین آب اراضی دشت سیروان ایالم







تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  3سلوله کشويي شامل  27کاست کشويي ،تابلوي فشار ضعيف 7
سلوله  690v-315kwستاره مثلث ،تابلوهاي ديواري به تعداد  9دستگاه
کارفرما :سازمان جهاد کشاورزي استان ايالم
مشاور :شرکت مهندسين مشاور سامان آبراه
پيمانكار :شرکت فني مهندسي کدبام
تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه ایستگاه پمپاژ آبگیری از سد سیا زاخ دیواندره استان کردستان






تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  15سلوله شامل  5دستگاه درايو  161کيلووات و  5دستگاه درايو
 132کيلووات ،تابلوي فشار ضعيف  2سلوله خازني  221کيلووار و تابلوي سه سلوله اصلي
کارفرما :شرکت آب و فاضالب استان کردستان
مشاور :شرکت مهندسين مشاور جوياب نو
تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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پروژه آبرسانی به روستاهای رغیوه محدوده شهرستان هفتگل






تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  5سلوله سافت استارتر  211کيلووات ،تابلوي فشار ضعيف  3سلوله
سافت استارتر  00کيلووات ،تابلوهاي اصلي و خازني و چنج اور به تعداد  7سلول و تابلوهاي ديواري به تعداد  7دستگاه
کارفرما :آب و فاضالب روستايي استان خوزستان
مشاور :شرکت مهندسين مشاور آب و خاک رباط
تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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پروژه انتقال پساب فاضالب بروجن به فوالد چهارمحال







تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  6سلوله درايو  111کيلووات ،تابلوي بانک خازن فشار ضعيف 3
سلوله و تابلوهاي محلي به تعداد  4دستگاه
کارفرما :فوالد چهارمحال و بختياري
مشاور :شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب
پيمانكار :شرکت پژوهش راهسازان
تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه ساختمان مرکزی بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری






تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  2سلوله اصلي ،تابلوي اظطراري و چنج اور  3سلوله ،و تابلوهاي
ديواري و ايستاده پروژه به تعداد  11دستگاه
کارفرما :بانک کشاورزي استان چهارمحال و بختياري
پيمانكار :شرکت پژوهش راهسازان
تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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تابلوی محلی کنترل شیرھای برقی فیلترھای تحت فشار


تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  5سلوله
کنترل شيرهاي برقي فيلترهاي تحت فشار ،تابلوي فشار ضعيف
محلي به تعداد  9دستگاه



کارفرما :آب و فاضالب روستايي استان خوزستان



پيمانكار :شرکت عمران عرش صدرا



تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

تابلوی محلی کنترل شیرھای برقی فیلترھای تحت فشار


تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي فشار ضعيف  5سلوله
کنترل شيرهاي برقي فيلترهاي تحت فشار ،تابلوي فشار ضعيف
محلي به تعداد  8دستگاه



کارفرما :آب و فاضالب روستايي استان خوزستان



پيمانكار :شرکت وارگه



تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه نیروگاه خورشیدی  5.1مگاواتی صنایع سیمان شهرکرد






تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي کيوسک فشار متوسط  21کيلو ولت شامل  6سلول  MVو  3سلول  LVبه همراه ترانس
.
تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوهاي  ACو  DCبه تعداد  414سلول
کارفرما :شرکت سيمان شهرکرد
مشاور :شرکت نورسان انرژي
تابلوساز شرکت سرو ولتاژ
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2000KVA

ایستگاه پمپاژآب شیالت شهید احمدیان خرمشهر استان
خوزستان






نصب ترانسفورماتورهاي در رنج هاي مختلف به تعداد 2دستگاه
ساخت ،نصب ،سربندي و راه اندازي تابلو هاي  mvو  lvدر ايستگاه ها بالغ بر 02
سلول
نصب و راه اندازي  16دستگاه الكتروپمپ  160کيلو وات به طور کامل
نصب و راه اندازي  1دستگاه ژنراتور  1مگاوات
کابل کشي کل مجموعه به ميزان  1400متر طول

ایستگاه زهاب برگشتی پمپاژ آب شیالت شهید احمدیان
خرمشهر





يک دستگاه تابلو  LVبا کنترل سافت استارتر  202 KWپنج سلوله،
MCC1
يک دستگاه تابلو  LVبا کنترل سافت استارتر  202 KWپنج سلوله،
MCC2
شش دستگاه تابلو جانكشن باکس
يک دستگاه تابلو  MVچهار سلوله



يک دستگاه تابلو روشنايي



کارفرما :شرکت صنعت پردازان ثمين




مشاور :شرکت مهندسين مشاور دزآب
تابلو ساز و مجري :شرکت سرو ولتاژ
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ایستگاه پمپاژ آب معصوم آباد شرکت آب وفاضالب شهر یاسوج


نصب و راه اندازي  2دستگاه ژنراتور 022 KVA



نصب  ٨دستگاه شناور  ٠٥٢کيلو وات



ساخت و تجهيز تابلوي  ٣٣ KVشش سلوله



نصب ترانسفورماتورها با توان  ١٫٨ MWبه تعداد 2عدد



نصب موتورهاي 002 KWبه تعداد  8عدد



نصب لوله کاندوئيت  pg١١به متراژ  4222متر



نصب لوله کاندوئيت  pg02به متراژ 0222متر



کابل کشي به متراژ  4000متر



نصب سيني وساپورت کابل به متراژ  1000متر



ساخت و تجهيز تابلوهاي کنترل ) (SOFT STARTER 250KWبه
تعداد  0عدد

پروژه ایستگاه پمپاژ آب شادگان


تهيه و ساخت تابلو فشار ضعيف  6سلوله شامل:
 3دستگاه سافت استارتر  91کيلووات




کارفرما :سازمان آب و برق خوزستان
پيمانكار :شرکت فجر پايدار اهواز



شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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پروژه بیمارستان  69تختخوابی فوق تخصصی پارسیان شهرکرد








ساخت کليه تابلوهاي اصلي بيمارستان بالغ بر  61سلول تابلوي ايستاده فشار ضعيف
ساخت کليه تابلوهاي فرعي بيمارستان بالغ بر  51سلول تابلوي ديواري فشار ضعيف
ساخت تابلوي فشار متوسط  21کيلوولت
کارفرما :شرکت خدمات پزشكي در مان گران نوين
مشاور :مهندسين مشاور ماهور نقش آموت پارس
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

پروژه بیمارستان  69تختخوابی شهداء شهرستان لردگان






ساخت کليه تابلوهاي اصلي بيمارستان (تابلو کامل پست پاساژ ،تابلو دو سلوله باراني ،تابلو دو سلوله توسعه اضطراري،
تابلو چنج اور و تابلو فشار متوسط 9سلوله تغذيه ترانس)
کارفرما :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد
مشاور :مهندسين مشاور مهراز آداک پارس
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ
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بیمارستان شهر بن استان چهارمحال وبختیاری






ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع و کنترل برق به تعداد  17سلول
نصب لوله کاندوئيت  PG16به متراژ 2022متر
نصب لوله کاندوئيت  PG21به متراژ  022متر
کابل کشي تاسايز 240به متراژ  0222متر

نصب سيني وساپورت کابل به متراژ  422متر

بیمارستان مال خلیفه استان چهارمحال وبختیاری






ساخت کليه ي تابلوهاي مجموعه بيمارستان ( 02دستگاه تابلو برق)
نصب لوله کاندوئيت

PG16

نصب لوله کاندوئيت PG21
کابل کشي تاسايز240

نصب سيني وساپورت کابل

بیمارستان چادگان استان اصفهان







ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع و کنترل برق به تعداد  17سلول
نصب لوله کاندوئيت  PG16به متراژ 0022متر
نصب لوله کاندوئيت  PG21به متراژ 2022متر
کابل کشي تاسايز 240به متراژ  3222متر
نصب سيني وساپورت کابل به متراژ  022متر
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پروژه تصفیه خانه فاضالب صنعتی شهرك صنعتی نیشابور










راه بري تصفيه خانه به مدت  3ماه و به چرخه انداختن چرخه
فرايند تصفيه
ساخت تابلوي توزيع  LVو روشنائي.
ساخت تابلو فشار متوسط کامپكت.
ساخت تابلو فشار متوسط کامپكت.
ايجاد و نصب ساپورت و سيني کابل و ايجاد کانال جهت عبور
کابلها.
نصب تابلوها و کابلكشي و سربندي آنها
نصب و در مدار قراردادن ژنراتور400KVA
طراحي و ساخت تابلو کنترل ايستگاه پمپاژ با سيستم LOGO
 PLCجهت تعيين نوبت کاري پمپها.

پروژه تصفیه خانه فاضالب صنعتی شهرك صنعتی شهرکرد










ساخت تابلوي توزيع  LVو روشنائي.
ايجاد و نصب ساپورت و سيني کابل و ايجاد کانال جهت عبور کابلها.
نصب تابلوها و کابلكشي و سربندي آنها.
نصب روشنائيهاي محوطه ايستگاه پمپاژ و کابل کشي جهت آنها.
ايجاد چاه ارت و سيستم ارتينگ.
نصب و در مدار قراردادن ژنراتور 150KVA
طراحي و ساخت تابلو کنترل ايستگاه پمپاژ با سيستم  PLCتله مكانيک جهت تعيين نوبت
کاري پمپها.
راه بري تصفيه خانه به مدت  3ماه و به چرخه انداختن چرخه فرايند تصفيه
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پروژه تصفیه خانه صنعتی شهرك صنعتی بروجن



ساخت کليه تابلوهاي توزيع  LVو روشنائي و تابلوهاي تاسيسات.



ايجاد و نصب ساپورت و سيني کابل و ايجاد کانال جهت عبور کابلها.



نصب تابلوها و کابلكشي و سربندي آنها



نصب روشنائيهاي محوطه تصفيه خانه و کابل کشي جهت آنها.



ايجاد چاه ارت و سيستم ارتينگ.



نصب و در مدار قراردادن ژنراتور KW٠٥٢



طراحي و ساخت تابلو کنترل ايستگاه پمپاژ با سيستم  PLCجهت
تعيين نوبت کاري پمپها.



مجموع کابل کشي ها بالغ بر  04222متر از سايز  72+202*3تا
 2.0*0بوده است.

.

پروژه ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی رستم آباد




ساخت  3مجموعه تابلو فشار متوسط
تابلو توزيع چنج اور  2000آمپر دو دستگاه و مجموعا  9سلول.
ساخت  35دستگاه تابلو فشار ضعيف

تصفیه خانه فاضالب شرکت توسعه نیشکر
میرزاکوچک خان اهواز




برنامه نويسي سيستم  plc & HMIو تحويل در محل
اجراء کابل کشي و سيني کاري و سربندي تجهيزات مجموعه
خريد و ساخت بالغ بر  42تابلو فشار ضعيف
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تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتی جی اصفهان


ساخت  50دستگاه دريچه  3طرف آببند گالولنيزه گرم



نصب  3دستگاه ميكسر افقي



نصب 5دستگاه بلوئر  2000متر مكعب در ساعت با اجراء کليه لوله کشي هاي
مذکور



نصب کليه پمپ هاي مستغرق



نصب و راه اندازي سيستم فيلتر شني



نصب و راه اندازي سيستم کلر زني



نصب و راه اندازي سيستم تصفيه شيميايي



اجراء کامل سيستم پكينگ هاي معلق و ثابت در مخازن بيهوازي و هوادهي



ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوي توزيع  LVو روشنائي



ساخت ،نصب و راه اندازي تابلو MV



ايجاد و نصب ساپورت و سيني کابل و ايجاد کانال جهت عبور کابلها



نصب تابلوها و کابلكشي و سربندي آنها




نصب روشنائيهاي محوطه ايستگاه پمپاژ و کابل کشي جهت آنها
ايجاد چاه ارت و سيستم ارتينگ



نصب و در مدار قراردادن ژنراتور 422 KVA



نصب و راه اندازي ترانسفورماتور422 KVA



نصب و راه اندازي  4درايو  55کيلو وات جهت راه اندازي و کنترل بلوئر هاي هوازي



طراحي و ساخت تابلو کنترل ايستگاه پمپاژ با سيستم  PLCتله مكانيک جهت تعيين نوبت کاري
پمپها.



مجموع کابل کشيها بالغ بر  ٥٢٢٢متر از سايز  2*042تا سايز  2.0*0بود

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس








نصب ترانسفورماتورهاي در رنج هاي مختلف به تعداد  45دستگاه
نصب و سربندي تابلو هاي  mvو  lvدر ايستگاه ها بالغ بر  300سلول
کابل کشي کل مجموعه به ميزان  600000متر طول.
نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  60000متر طول.
نصب لوله کاندوئيت به ميزان  120000مترطول
اجراي سيستم اعالم حريق  25سالن ونصب سنسورهاي دود مربوطه
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پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتی گلشهرکرج


تهيه و ساخت يک مجموعه تابلو فشار ضعيف 4سلوله شامل يک دستگاه سافت استارتر  31کيلووات و  12مجموعه
تابلوي فن و روشنايي



کارفرما :سازمان آب و فاضالب البرز




پيمانكار :شرکت صنعت پردازان ثمين
شرکت تابلو ساز :شرکت سرو ولتاژ

ایستگاه زهاب برگشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر





تهیه،ساخت ،نصب و راه اندازی تابلو  MCCکنترل درایو
پمپ های  51کیلووات به تعداد  0سلول
کارفرما :شرکت کشت و صنعت نيشكر امير کبير

مشاور :شرکت مهندسين مشاور تهران بوستن
تابلو ساز و مجري :شرکت سرو ولتاژ
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آزمایشگاه هیدرولیک الکتروپمپ شرکت راصد صنعت توسعه (وابسته به شرکت توسعه نیشکر)










خريد و نصب کليه تجهيزات مربوط به آزمايشگاه
اجراء کابل کشي و سيني کاري مجموعه
خريد ،ساخت و نصب و سربندي تابلو برق فشار متوسط  33کيلو ولت به تعداد  4سلول
خريد ،ساخت و نصب و سربندي تابلو برق هاي درايو 661ولت ( )Drive 600KWبه تعداد  3سلول
خريد ،ساخت و نصب و سربندي تابلو برق هاي درايو  381ولت ( )Drive 315 & 90 & 18.5 KWبه تعداد 5
سلول تابلو کنترل  plcبه تعداد  2سلول (سيستم اتوماسيون با مارک  Siemensطراحي و اجراء گرديد)
خريد ،ساخت و نصب و سربندي تابلو برق کنترل ميميک به همراه دستگاه HMI
برنامه نويسي سيستم  plc & HMIو تحويل در محل شرکت راصد صنعت
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خط تولید سوله ظرف پرکنی روغن شرکت نفت سپاهان اصفهان

 انجام محاسبات و طراحي و مهندسي تفصيلي سيستم هاي روشنايي ،cabling ،ارتينگ ،پيجينگ ،دوربين هاي
مداربسته ،شبكه و تلفن و فايرآالرم کل مجموعه  0222متري ظرف پرکن.
 اجراي سيني کابل  0022متر
 اجراي کابل کشي  4222متر
 اجراي سيستم هاي روشنايي ،پيجينگ ،دوربين مدار بسته ،اعالم حريق،شبكه و تلفن و سوکت باکس
 اجراي کاندوئيت کاري  0222متر
 تهيه ،ساخت ،نصب و راه اندازي تابلوهاي برق و سربندي کامل

انبار روباز و سرپوشیده تجهیزات نفتی شرکت نفت سپاهان اصفهان





انجام محاسبات و طراحي و مهندسي تفصيلي سيستم هاي
روشنايي ،cabling ،ارتينگ ،دوربين هاي مداربسته ،شبكه و
تلفن و فايرآالرم کل مجموعه  0222متر مربع سالن و سيستم
هاي روشنايي ،cabling ،ارتينگ ،دوربين هاي مداربسته
 4222متر مربع محوطه.
برآورد احجام و تهيه اسناد مناقصه  pcپروژه
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شرکت صنایع شیمیایی تروند سپاهان (تولید کننده انواع مشتقات نفتی)











انجام محاسبات و طراحي و مهندسي تفصيلي سيستم هاي روشنايي ،cabling ،ارتينگ ،دوربين هاي مداربسته ،شبكه و تلفن و فايرآالرم کل
مجموعه
اجراي سيني کابل  2022متر
اجراي کابل کشي  22222متر
اجراي سيستم هاي روشنايي ،پيجينگ دوربين مداربسته ،اعالم حريق ،شبكه و تلفن و سوکت باکس
اجراي کاندوئيت کاري  3022متر
نصب تابلوهاي برق و سربندي کامل
نصب ترانسفورماتور به تعداد  2دستگاه
ساخت ،نصب ،سربندي و راه اندازي تابلو هاي  mvو  lvبالغ بر  00سلول
انجام تست هاي مربوطه و راه اندازي اوليه
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بندر امام خمینی (انبار اوره پتروشیمی کرمانشاه)








خريد و نصب ترانسفورماتور
طراحي ،ساخت و نصب تابلو  MVکامپكت به تعداد 3سلول
طراحي ،ساخت و نصب تابلو  LVبه تعداد  3بالغ بر 20سلول
خريد و کابل کشي کل مجموعه
خريد ونصب انواع لدر و سيني کابل
طراحي و اجراي سيستم اعالم و اطفاء حريق مجموعه به صورت
آدرس پذير
طراحي و اجراي سيستم دوربين مدار بسته

کارخانه تغلیظ مس سونگون فاز2








تامين تجهيزات  ،ساخت ،مونتاژ وراه اندازي تابلوهاي روشنائي مجتمع
کابل کشي کل مجموعه به ميزان  10000متر طول
نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  8000متر طول
نصب لوله کاندوئيت به ميزان  7000مترطول
نصب و سربندي تابلو هاي  mvو  lvدر ايستگاه ها بالغ بر  232سلول
نصب و راه اندازي ترانسفورماتورها به تعداد  ١١دستگاه
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مجتمع فوالد مبارکه استان اصفهان) شرکت ایران کارت(







کابل کشي کل مجموعه به ميزان  2000متر طول
نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  1200متر طول
نصب لوله کاندوئيت به ميزان  800مترطول
ساخت  ،نصب وراه اندازي تابلوهاي  MCCدستگاههاي خنک کاري
خط سالن نورد سرد

مجتمع فوالد مبارکه استان اصفهان) شرکت مهد امید


آرین(

کابل کشي کل مجموعه به ميزان  1500متر طول
نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  800متر طول
نصب لوله کاندوئيت به ميزان  500مترطول
تامين تجهيزات  ،ساخت ،مونتاژ وراه اندازي تابلوي استخرآب خط ماشين0





پروژه دانشکده مواد نجف آباد





ساخت تعداد  00دستگاه تابلو روشنايي از نوع توکار داخل ساختمان
ساخت تابلو هاي موتورخانه
ساخت تابلو اصلي
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پروژه برق گمرك – افغانستان (شرکت پرهون طرح)


تامين تجهيزات  ،ساخت و مونتاژ کليه تابلوهاي توزيع  ،چنج اور و روشنايي پروژه



کابل کشي کل مجموعه به ميزان  1500متر طول



نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  800متر طول



نصب لوله کاندوئيت به ميزان  500مترطول



نصب ترانسفورماتورهاي در رنج هاي مختلف به تعداد 2دستگاه

شرکت کاشی پاسارگاد اصفهان


تابلو توزيع چنج اور  2500آمپر دو دستگاه و مجموعا  12سلول.



نصب و راه اندازي  3دستگاه تراسفورماتور
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تصفیه خانه فاضالب صنعتی علویجه اصفهان



ساخت چهار دستگاه AIR LIFT
نصب چهار دستگاه بلوئر  1000متر مكعب در ساعت با اجراء
کليه لوله کشي هاي مذکور




نصب کليه شير آالت و دبي سنج pn١٢٢



ساخت تابلو هاي برق شامل تابلوهاي ) -MCCکنترل و
اتو ماسيون – بانک خازن و تابلو هاي توزيع و روشنائي)
اجراي کامل سيستم کابل کشي.



نصب ترانسفورماتوروژنراتور  ١٢٢ KVAوموتور ٣١٢ KW



نصب لوله کاندوئيت  pg١١به متراژ  1500متر




نصب لوله کاندوئيت  pg02به متراژ 2222متر
نصب سيني وساپورت کابل وکابل کشي بالغ بر  10000متر
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شرکت فنی مهندسی سپیدان



نوع فعاليت  :سنگ شكن و توليد انواع ماسهبادي و شسته



طراحي و ساخت تابلوهاي توزيع و کنترل برق



طراحي و ساخت تابلو اپراتور



طراحي و ساخت بانک خازني 350KVAR



نصب و راهاندازي ژنراتور 300KVA



طراحي و اجراي روشنايي محوطه و خط توليد



راه اندازي و تنظيم دستگاهها



انجام تعميرات و نگهداري دوره بهرهبرداري

پروژه کارخانه نساجی حجاب شهرکرد




ساخت تابلوهاي فشار متوسط  20 kvپنج سلوله کامپكت ( برند هيونداي)
ساخت تابلوهاي توزيع به تعداد  0سلول
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شرکت ظریف مصور بروجن










همكاري جهت نصب و راه اندازي پستهاي فشار قوي .
همكاري در ايجاد ساپورت و سيني کابل و طراحي مسيرهاي عبور کابلها و کابلكشي جهت سالنها و دستگاهها.
طراحي و ساخت انواع تابلوهاي کنترل داراي سيستم اتوماسيون و درايورهاي  AC , DCو استارت ماشين در حالت دستي و اتوماتيک بصورت
سنكرون با تعبيه کارتهاي ريفرنس  ( .LENZماشينهاي سوزن زني – ولور – طرح زني – حالجي – بلندر و خشک کن )
کار با ابزار دقيق شامل انواع ديس پلي ها و سنسورها و انجام کاليبراسيون خطوط توليد.
تعميرات و نگهداري انواع سيتمهاي ح  PLC S7 300 ; S5 SEIMENSو PLCهاي TELEMECANIQUو DELTA
تعميرات و نگهداري سيستمهاي مانيتورينگ و HMI
تعميرات و نگهداري انواع موتورهاي سروموتور  .موتورهاي  DCو  ACسه فاز و تكفاز و انواع کفكش
تعميرات و نگهداري انواع تاکو ژنراتور و ريزولور و اينكدرئ



تعميرات بردهاي الكترونيک درايوهاي  ACو DC




همكاري با گروههاي آلماني – ايتاليائي و اتريشي جهت نصب دستگاههاي جديد.
انجام کابل کشي و ايجاد روشنائيهاي سالنها و محوطه و سيستم پيجينگ و اعالم حريق.



انجام تعميرات و نگهداري سيستمهاي برق انواع بويلرهاي روغن و بخار و مشعلهاي گازسوز و گازوئيل سوز

.
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شرکت پارس فوژان فرآیند

فعاليت  :توليد انواع پروفيلهاي UPVC










نصب ترانسفورماتور  1000KWدر اطاق پست فشار قوي و زدن سرکابلهاي 02کيلوولت .
ساخت تابلو کوبيكل  20KVو ساخت تابلوهاي فشارضعيف به تعداد27سلول و تابلو روشنائي و تابلو UPS
سربندي کابلهاي قدرت از پست برق تا تابلوها و ارتباطي تابلوها با دستگاههاي توليد.
ايجاد چاه ارت و سيستم ارتينگ کل کارخانه و دستگاهها.
ايجاد لدر و ساپورت و سيني کابل و کابلكشي هاي مربوطه .
لوله گذاري و نصب المپهاي آويز جهت روشنائي سالنها به تعداد  70شعله . 500W
ايجاد و نصب سيستم پيجينگ و نصب بلندگوها در داخل سالنهاي توليد.
ايجاد روشنائي محوطه کارخانه .
نصب و راه اندازي ژنراتور  700KVAو نصب  changoverجهت در مدار قراردادن اتوماتيک ژنراتور.

 همكاري با گروه نصاب اتريشي جهت  settingو راه اندازي دستگاهها.
مجموع کابل کشيها بطول  20222متر از سايز  1*300mmتا کابل  3*1.5Shildبوده است.

شرکت پارس آلومین اراك
نوع فعاليت :آبكاري شمشآلومينيوم









بهينهسازي سيستمهاي کنترل برق رکتيفاير ها و دستگاه آنادايزر
کابل کشي و ساخت تابلو کنترل سيستمهاي هواساز و خنککننده
بهينهسازي سيستم باالبرها
نصب و راهاندازي ژنراتور برق اضطراري و تابلو مربوطه
تعميرات و سرويس دورهاي مشعلهاي گازي
نصب و راه اندازي تابلوهاي توزيع برق
ساخت تابلو اصالح ضريب قدرت  350KVARو در مدار قراردادن آن.
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شرکت بروجن خودرو
نوع فعاليت  :مونتاژ و توليد انواع اتوبوس  ،ميني بوس و کاميونهاي سنگين نيمه سنگين


طراحي و ساخت تابلوهاي کامپكت به تعداد20سلول



طراحي و ساخت تابلوهاي توزيع برق به تعداد 02عدد



طراحي و ساخت تابلو هاي روشنائي و ايجاد روشنائيهاي سالنها و محوطه



طراحي و اجراي تابلوهاي سيستم رنگ بدنه



طراحي مسيرهاي کابل کشي و ايجاد ساپورت و سيني کابل به طول  922متر.



انجام کابل کشي کل سيستم به طول  07222متر در سايزهاي  202الي 4*0.0
و کابلهاي فرمان.



طراحي و ساخت بانک خازني اتوماتيک



نصب و در مدار قرار دادن سيستم برق اضطراري



انجام تعميرات دوره اي هفتگي و ماهيانه دستگاهها و سيستمهاي برقي.



تعميرات و نگهداري دستگاههاي جوش پالسما.



اجراي دسته سيمهاي مختلف اتوبوسها و نصب و سيمكشي کلي اتوبوسهاي ساخت شرکت.

دانشگاه علوم منابع طبیعی بروجن







خريد تجهيزات و ساخت کليه تابلو هاي توزيع و کنترل و تجهيز پست برق.
انجام کليه امور برق شامل نصب سيني و ساپورت و کابل کشي و اجراي کامل سيستم روشنائي و اعالم حريق و پيج
همراه با خريد لوازم.
خريد  ،نصب و اجرائ کامل سيستم کامپيوتر مرکزي و سرورها.
اجراي کامل سيستم تاسييات ساختمان.
خريد و نصب و راه اندازي موتور خانه مرکزي.
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شهرداری تهران  -سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
کارخانجات تولید آسفالت


طراحي و ساخت تابلو هاي توزيع و چنج اور  1600Aبه تعداد  0سلول



طراحي و ساخت تابلو هاي اصالح ضريب قدرت با توان  400KVARبه
تعداد  0سلول




کابلكشي و سربندي و راه اندازي تابلو هاي مذکور.

شرکت آب و فاضالب استان کهکیلویه و بویر احمد



طراحي و ساخت انواع تابلوهاي سلولي اينورتور و سافت استارتر در
کيلوواتهاي  002 ، 002و  222کيلووات به تعداد  32سلول.
ساخت تابلوهاي خازن با ظرفيت  02الي  222کيلووار به تعداد  32سلول.

سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران





اجراي کامل سيستم روشنائي سالنهاي انبار مرکزي به مساحت مجموع  20222متر مربع
سازمان امداد و نجات همراه با ساخت تابلو هاي برق و تامين تجهيزات.
کابل کشي کل مجموعه به ميزان  42222متر طول.
نصب انواع لدر و سيني کابل و کاندوئيت کاري به ميزان  0222متر طول.
نصب روشنائي آويز کم مصرف به تعداد  722شعله معادل  422وات.

کشتارگاه طیور شهرکرد



ساخت تابلو هاي توزيع به تعداد  7سلول .
طراحي و اجراي کابل کشي کل مجموعه.



تجهيز کامل پست برق فشار متوسط.



طراحي و نصب تجهيزات سيستم تصفيه پساب خروجي.
شرکت تولیدی صنعتی نهان گل

زمينه فعاليت  :توليدکننده انواع روغنهاي خوراکي



تامين تجهيزات  ،طراحي و ساخت تابلو برق .
مشاوره درزمينه خريدواجراي کليه تاسيسات برقي ورفع اشكاالت
تخصصي برق وسيستمهاي PLC
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شرکت تولیدی صنعتی زیتون طالئی
زمينه فعاليت  :توليدکننده روغن زيتون




تامين تجهيزات  ،طراحي و ساخت ونصب تابلو هاي توزيع وکنترل به تعداد30سلول .
مشاوره درزمينه خريدواجراي کليه تاسيسات برقي ورفع اشكاالت تخصصي برق
وسيستمهاي PLC

کارخانه سیمان شهرکرد







کابل کشي کل مجموعه به ميزان  50000متر طول.
نصب انواع لدر و سيني کابل و به ميزان  10000متر طول.

نصب لوله کاندوئيت به ميزان  5000مترطول
نصب و سربندي تابلو هاي  mvو  lvدر ايستگاه ها بالغ بر  02سلول
نصب و راه اندازي ترانسفورماتورها به تعداد  ١٢دستگاه
نصب و راه اندازي موتورهاي  MVبه تعداد  4دستگاه

شرکت کیمیاگران تغذیه







فعاليت  :توليد خوراک دام و طيور .ميزان توان مصرفي 1500KW

برآورد ميزان مصرف انرژي کل شرکت
طراحي سيستم توزيع برق کارخانه و طراحي پست برق 20KV

طراحي و ساخت تابلوهاي برق کوبيكل و تابلو توزيع  2500Aطرح ريتال و تابلو خازن به ظرفيت . 450KVAR
اجراي سيستم ارتينگ جهت پست برق  ،تابلوها و مجموعه سالنهاي توليد.
اجراي کامل سيستم کابل کشي و سيني کابل و سيستم روشنائي
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مشخصات شرکت
نام شرکت :سرو ولتاژ
نوع شرکت :سهامي
شماره ثبت2126 :
تاریخ ثبت1387 :
محل ثبت :بروجن
نوع مالکیت :خصوصي
شماره پروانه بهره برداری12121655 :
مرجع صدور :وزارت صنايع و معادن
شماره پروانه بهره برداری(افزایش ظرفیت)1217445 :

Company Profile:
Address: Borujen, Industrial
Town, Keshavarz Blv, Yasaman
Ave, Marjan St
Postcode: 8871893853
Tell: 038-34233031 & 34233321
Email: info_niroo@yahoo.com
Gmail: sarvvoltage.co@gmail.com
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